
 

 

 

 
Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Katedra teorie kultury (kulturologie)  
 

 

 

Prostor pro současné umění 
aneb 

MUZEUM BEZE ZDÍ 
 

 

 

 

Rigorózní práce 
 

 

 

 

 
 

 

 

Klára Voskovcová-Vaksmanová 
 

 

 

Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.  

 

 

Praha 2012 

 



 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prohlašuji, že jsem tuto rigorózní  práci vypracovala samostatně 

s využitím uvedených pramenů a literatury.  

 

V Praze dne: 

   Klára Voskovcová-Vaksmanová 

 



 

 2 

OBSAH 

Kapitola       strana 

 

Úvodem- Dotek věčnosti      3 – 6 

Muzeum s pohyblivými stěnami aneb šaman kurátorem  

        7 - 16 

Zrození instituce       17 – 31 

Chrám?        32 – 37 

Školící středisko  

aneb kde končí instrukce, začíná trest    38 – 43 

Jeviště, kontrola dějiště      44 – 50 

Zábavní park       50 – 54 

Zrada z východu       55 - 60 

Boîte en valise       60 – 64 

Muzeum v deskách       65 – 69 

Všechno ven        69 - 82 

Art (ist) must be beautiful     82 – 86 

White Cube - ideální galerijní prostor,  

nebo aseptický kontejner?     87 – 95 

Oko a duch       96 – 100 

Virtuózní smysly       101 – 108 

V zajetí trojúhelníku      109 – 115 

Jiný prostor, jiné vnímání                                     116 – 121 

Centrum pochybností      122 – 126 

Muzeum jako environment    127 – 130 

Závěrem – Společně na hřišti aneb „…vždyť zdi jsou jen fikce!“  

        131 – 134 

Anketa       135 - 143 

Shrnutí        144 

Summary       145 - 146 

Seznam použité literatury      147 – 151 

Zdroje obrazového materiálu     152 – 153 

 

 



 

 3 

Úvodem 

Dotek věčnosti 

 

Muzeum umění zrcadlí vývoj lidské kultury, nebo spíše 

lidských kultur. Tento osvícenský archiv lidské 

dovednosti totiž donedávna existoval jen v  rámci 

západoevropské oblasti a pyšnil se artefakty 

„zapůjčenými“ z celého světa. Až s vyšším stupněm 

společenského uspořádání, tedy minimálně s  určitými 

„závany“ demokracie, se i země ostatního světa postavily 

čelem své minulosti a postavily muzea. V  nedávné době 

dokonce i muzea pro moderní a současné umění, nikoli 

jen pro antikvity a pozůstatky slavných dob minulosti.  

 Muzeum se však archivem stává až v  čase, stárne 

s člověkem. Čím ale je pokud míníme jeho současnost a 

vynecháme-li prostý fakt, že je „skladem výtvarného 

dění“? 

 Walter Benjamin ve známém eseji Umění ve věku 

své technické reprodukovatelnosti  z roku 1935 pojednává 

o auře, jíž umělecké dílo ztratilo jeho snadným 

množením a tedy vynětím ze souvislostí jeho vzniku . 

Jednoduše řečeno, aura je produktem „doteku autora“, 

jeho umění, dovednosti. Kopie, ať už jakéhokoli druhu 

„přidává ke kultovní hodnotě hodnotu výstavní a jasně 

zavádí nové využití uměleckého předmětu…“ (Bois, 

Buchloh, Foster, Krauss, 2007, s. 272). „Jedinečná 

existence“ předmětu, který je ještě autentický, protože je 

originálem, tak je vlastně možná jen v  muzeu. Právě zde 

je, dle Benjamina, uchována aura. 
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Oproti němu stojí André Malraux se svým „Musée 

imaginaire“, v českém překladu Muzeem beze zdí. 

S Benjaminem se shoduje v tom, že vyfotografovaná díla 

„přicházejí o své vlastnosti jako předměty“ (tamtéž, s. 

273). Ačkoli tedy díla ztratila něco ze své autenticity, 

díky fotografii získala něco, podle Malrauxe, mnohem 

podstatnějšího, získala styl. Protože jen kladením 

jednotlivých „děl o sobě“ vedle sebe, můžeme pozorovat 

rozdíly a porovnávat – tvořit tedy styl a následně i 

estetický soud. „Fotografie znamená velké 

zrovnoprávnění, je to prostředek odevzdání předmětů ze 

všech období a míst určité stylistické homogenitě tak, že 

přebírají rysy ,naší estetikyʻ.“ (tamtéž). A tyto předměty 

Malraux shromáždil v „prvním Muzeu beze zdí“, v němž, 

dle jeho názoru, nepostrádaly ani auru. 

 Hlouběji jde v úvahách o působení uměleckého díla 

a jeho „údělu“, je-li vytrženo ze svých původních vztahů 

a vpraveno do nových souvislostí (v muzeu) Hans Georg 

Gadamer. Benjamin řeší „konec aury“ a předznamenává 

velký předěl v umění, který se skutečně odehrál, Malraux 

zbavuje muzeum pevných zdí a oslavuje rovnost děl a 

Gadamer svým pojetím časovosti díla obě jejich polohy 

víceméně shrnuje. 

 Díla, ačkoli jsou již v  muzeích, se neodcizila sobě 

samým. „Nejenže v uměleckém díle úplně nevyhasnou 

stopy jeho původní funkce a nevědoucímu umožňují, aby 

je ve svém poznání znovu oživil, umělecké dílo, jemuž 

bylo v galerii vyhrazeno místo v  řadě dalších děl, je stále 

ještě jakýmsi původem. Dává samo o sobě vyniknout a ve 

způsobu, jakým to činí, tím, že jiné dílo ,zabíjíʻ nebo se 
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s ním dobře doplňuje, je ještě něco z  něho samého“ 

(Gadamer, 2010, s. 118). Dílo neztrácí svou identitu, 

přesto, že je vystaveno v  muzeu, tedy „odděleno od 

podmínek, za jakých bylo vyrobeno“(Benjamin), nebo 

proto, že je v „řadě“ s ostatními, jak si přál Malraux. 

Vlastní problém, jenž souvisí s  autenticitou i s aurou, 

nespočívá „v odtrženosti od času“, tj. v  předvádění 

minulosti, „ale v jeho časovosti“ (tamtéž). Každé dílo je 

totiž dle Gadamera současné v případě, že je divákem 

prožíváno, lépe řečeno, podaří-li se divákovi upadnout 

v sebezapomnění. „Již Platón ve svém Faidrovi vystihl 

nerozumnost těch, kteří ze stanoviska racionální 

rozumnosti zneuznávají extatičnost ,bytí mimo sebeʻ, 

když v ní spatřují pouze negaci ,bytí při soběʻ, tedy 

svého druhu šílenství“(tamtéž, s. 123). A Gadamer 

pokračuje: „Bytí mimo sebe vpravdě znamená pozitivní 

možnost být zcela při něčem“ (tamtéž). A právě ono bytí 

„při tom“ tvoří současnost uměleckého díla . 

„Současnost tedy není způsobem danosti ve vědomí, 

nýbrž úkolem pro vědění a výkonem, který je po vědomí 

požadován“(tamtéž, s. 124).  

 Muzeum umění proto, ač je depozitem historie a 

strážcem kontinuity a v rozporu s mnoha tezemi, jež 

rozvádíme níže, není mauzoleem či hřbitovem, ani 

výstavou smrti, je prostorem, v němž může dojít 

k sebezapomnění. Jen díky sebezapomnění, tj. totální 

účasti na něčem mimo nás, se nám „vrací celek bytí“ 

(tamtéž, s. 125), dotýká se nás věčnost. 

 Muzeum je azylem uměleckých projevů všech dob, 

v současnosti však umělecká  produkce „přesahuje“ jeho 



 

 6 

rámec a „pevné zdi“. Nečiní tak zdaleka poprvé a 

pokaždé, jak uvidíme níže, se to dělo z  jiných pohnutek. 

Tento malý průzkum, který nazýváme Prostor pro 

současné umění, je zamyšlením nad vztahem umění a 

prostoru, v němž se vyskytuje (kterým dosud bylo 

především muzeum). Umění dnešních dnů ovšem už 

může existovat kdekoli, vznikat a zanikat kdekoli, není 

závislé na muzejním úzu, který donedávna panoval ve 

světě múz. Muzea dneška se mění v  experimentální 

prostory ve snaze uchovat si přízeň nejen diváka, ale i 

umělce. „Vysoké umění“ jako by se stalo estetickým 

pojmem v nejužším slova smyslu, zatímco „bazar styl“ 

ovládá alternativní prostory pro umění, od nichž 

současná muzea často opisují.  

 Na následujících stránkách se ve dvaceti kapitolách 

pokoušíme shrnout dějiny muzea ve vztahu k  vývoji 

uměleckých projevů a zejména v souladu s postoji 

samotných umělců. Důraz je kladen na muzeum 

současného umění, ač jsme výše tento termín s  H.G. 

Gadamerem vyvrátili, nebo spíše na muzeum, které je 

prostorem pro „umění samo o sobě“, kterým je cca od 

dob renesančních. Předchozí „historická ochutnávka“ 

jeskynního umění je uváděna jen proto, abychom 

ilustrovali, že vnímání umění (sebezapomnění) je 

„odjakživa“ kulturotvorným, společenským fenoménem. 

A právě takovým se vědomě snaží být umění dneška. Ať 

už promlouvá prostřednictvím PR oddělení muzea, nebo 

křičí z pustých betonových převisů dálnic. 
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Muzeum s pohyblivými stěnami  

aneb 

šaman kurátorem 

 

Nazvat jeskyně mladého paleolitu pravěkými muzei je 

lehká nadsázka, které se nicméně dopouštěli i známí 

umělecko-historičtí badatelé (např. El ie Faure nebo 

Louis-René Nougier). Pojmenovali tak víceméně 

povrchní podobnost, tj. fakt, že konkrétní jeskyně, stejně 

jako muzea, ukrývají díla umění. V  případě jeskyní je 

sloveso „ukrývat“, na rozdíl od případu muzea, na místě. 

Jeskynní nebo skalní umění se často vynořuje z temnot 

sálů vzdálených vchodu, kam člověk dnešní doby zavítal 

se zpožděním tisíců let. Přesto však neváhal a uplatnil na 

něj, tedy na objevy sklaních nástěnných maleb, podobná 

kritéria, jimiž je dodnes posuzováno moderní umění 

západní civilizace. „Pravěká díla jsou anonymní, ale vliv 

‚mistrůʻ se u nich silně projevuje, a to zvláště u nálezů 

z větších jeskyň.“ (Pijoan, 1987, s. 9) píše Louis-René 

Nougier. A na základě inventarizace vypodobněné 

„zvěře“ v jeskyni Les Combarelles provedené předním 

badatelem pravěku, Henri Breuilem, pokračuje: „Mamuti 

a bizoni byli dílem dvou různých umělců, z  nichž první 

byl skutečný mistr v  zobrazování mamutů a všechny jeho 

výtvory byly rozpoznány i necvičeným okem hned při 

prvním průzkumu. ‚Odborníkʻ v zobrazování bizonů byl 

naopak průměrný kreslíř, a proto bylo zprvu rozpoznáno 

jen 5 procent, poději 94 procenta jeho výtvorů.“ (tamtéž , 

s. 27). Necvičené oko v tomto případě paradoxně patřilo 

právě abbému Breuilovi, přezdívanému „papež 
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prehistorie“ (Lewis-Williams, 2007, s. 42), který mimo 

jiné dovedně překresloval objevené jeskynní malby. 

Společně s dalším francouzským prehistorikem, Émilem 

Cartailhacem, po návštěvě Altamiry dospěli k tomu, že „ 

… primitivní mysl lidu doby kamenné vůbec nebyla tak 

primitivní, jak se obecně soudilo.“ (tamtéž, s. 44). Toto 

konstatování zdánlivě potvrzuje Nougierovo pojetí 

„pravěkého mistra“, nesmíme ale zapomínat, že k  jeho 

identifikaci použil hledisko dějin umění, pro něž je 

měřítkem kvality co nejrealističtější nápodoba . Hledat 

„velké mistry“, kteří ve svitu lojové svíčky a ve vytržení 

připisovaném umělci-géniovi, tvořili nástěnné malby, se 

dnes zdá být podobně krátkozraké jako se domnívat, že 

zobrazovaná zvířata tento velký mistr zachytil pro jejich 

estetický zjev. Až pohádkově pak zní hlas dalšího autora 

několikasvazkových dějin umění, Elie Faura, který líčí 

„obyčejný lovcův den“. Lovec, znaven po vyčerpávajícím 

shánění obživy, usedne vedle své Venuše a dětí a vypráví 

příběhy míjejícího dne, aby pak, pro ilustraci svých slov,  

ledabyle „načrtl“ na blízkou skálu „nebezpečí“ 

ztělesněné mamutem či nosorožcem. (Faure, 1927, s. 15) 

Nougierův „mistr“ tak dle Faura tvořil „ …pro radost 

smyslů a ze snahy o niterné společenství lidské…, 

krásné, pohyblivé tvary, uprostřed nichž žil.“ (tamtéž, s. 

17).  

Hodnotící hledisko, které užívají Faure, Nougier a 

mnozí další, je pohledem romantického myslitele 

podmíněným soudem o kráse, tedy informovaným, 

vzdělaným vkusem. Zjednodušeně řečeno, ač Nougier 

alibisticky dodává, že estetický soud je vždy subjektivní 
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(Pijoan, 1987, s. 25), neváhá napsat, že „ pravěké kresby 

nejsou zdaleka vesměs mistrovskými díly“ (tamtéž, s. 22) 

a aplikovat na ně hodnotící kritéria  

20. století podobně jako to činí Elie Faure. 

Pro nás je však důležitý zejména fakt, že 

paleolitičtí malíři a rytci byli i v očích moderních 

badatelů považováni za umělce a věnovali se 

specializované činnosti  (tamtéž, s. 27). Tu musel jejich 

klan jako specializovanou akceptovat, a tedy uznávat i 

roli umělce (ačkoli v naprosto jiném smyslu, než ji 

chápeme dnes). Můžeme tedy konstatovat, že se umění 

stalo nedílnou součástí lidské existence a z  dnešního 

hlediska jedním z jejích dějinotvorných momentů.  

A dějinotvorné momenty je nutno zaznamenat. Úložištěm 

záznamů vizuálního typu je pak v současném slova 

smyslu muzeum, prostor uchovávající lidskou minulost. 

Pomýšleli paleolitičtí malíři na budoucnost?  

 Jeskynní malby jsou velice často na nedostupných 

místech, jako by autor s pílí muzejního konzervátora 

vyhledával co nejbezpečnější prostory pro svou tvorbu. 

Nougier interpretuje tuto skutečnost opět po svém: 

„Všechno se zdá nasvědčovat tomu, že výzdoba 

vzdálených, izolovaných úseků jeskyně (Niaux) nebyla 

svěřena ,velkému mistruʻ, ale jiným umělcům, kteří byli 

méně zasvěceni do tradičních kánonů, kteří se 

soustřeďovali na vyjádření pohybu kozorožce nebo 

pružnosti vydry a často se jim nedařilo nakreslit bizona.“ 

(Pijoan, 1987, s. 28). Opět tedy aplikuje situaci 

renesančního mistra, který vládne své jeskynní dílně. 
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Romanticky osamělou tvorbu s  ohledem na nedostupnost 

pomalovaných míst vylučuje Daniel Lewis-Williams 

v knize Mysl v jeskyni, přestože poukazuje na činnost 

severoamerických šamanů, kteří se se „svými duchy“ 

musejí setkávat sami a odcházejí proto sami do „skal“. 

Autorství sklaních či jeskynních maleb však není 

připisováno výhradně šamanům, ba zdá se, že je to až 

pozdější model interpretace autorství. Souvisí s 

představou, že šaman vystupuje jako privilegovaná 

postava v rámci pospolitosti, a tedy i tvůrce či 

spolutvůrce pospolitých mezilidských vztahů, nebo 

dokonce norem chování. Jeho postavení může být dáno 

mocensky, ačkoli není hlavou klanu, je nositelem 

informací z duchovního světa. Vládne složité symbolice, 

jíž vysílá zásvětí a umí ji interpretovat. Náleží mu pak 

nejen úcta a prestiž, ale s  tím spojené hmotné statky. 

Odvážná představa spojenectví mezi světskou a duchovní 

mocí, o níž se autor zmiňuje (Lewis-Williams, 2007, s. 

218), nicméně zrcadlí přirozený lidský svět tak, jak ho 

známe. I proto můžeme šamana nařknout z  

možné manipulace s obrazy a říci, že jeho podíl na 

utváření sociální struktury a tedy i nerovností, souvisí s 

obrazivým uměním, jež zase souvisí s  praktikovanými 

rituály. Rituály, pokud předpokládáme, že probíhaly ve 

změněných stavech vědomí, neměly zapotřebí umění 

„zobrazivé“, tj. umění nápodoby, nýbrž umění 

„obrazivé“, tj. umění obrazu, jež umělo pracovat se 

sdílenými výjevy. Lewis-Williams vytvořil seznam 

motivů, které se ve sklaním umění neustále opakovaly 

(tamtéž, s. 211) a rozvinul myšlenku, že byly sdílenými 
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obrazy jednotlivých pospolitostí. Nešlo tedy o 

nápodobu, jak ke skalním motivům přistupují Nougier a 

Faure, ale o přenos, projekci vnitřních obrazů, které se 

vyjevovaly v průběhu těchto změněných stavů vědomí 

(tamtéž) a nabývaly na významu v  průběhu společných 

rituálů. Lewis-Williams je považuje za přirozenou a 

sdílenou součást života paleolitických lidí. V knize Mysl 

v jeskyni se jim zevrubně věnuje a dochází 

k překvapivým závěrům, které převracejí  výše naznačené 

pojímání jeskynního umění. Zjednodušíme-li celé jeho 

sdělení, pak by se dalo říci, že v  průběhu transu, jejž 

v určitém stadiu absolvovali všichni členové pospolitosti, 

vznikají tzv. entoptické fenomény, které produkuje 

nervový systém a které jsou právě pro svůj neurologický 

původ sdílené.
1
 Tyto výjevy pak fixuje paměť, jež 

nicméně vyžaduje vědomí vyššího řádu, kterým 

pravděpodobně disponují pouze jedinci homo sapiens a 

které předpokládá schopnost utváření vlastní identity a 

mentálních „obrazů“ minulých, současných a budoucích 

událostí. (tamtéž, s. 230). Jinak řečeno, přenos vizí na 

skalní stěnu, se neuskutečňuje v  transu (na to jsou skalní 

obrazy příliš dobře provedené, tamtéž, s. 192),  ale 

pomocí upamatovávání si na ně. „Obrazy nebyly ani tak 

namalovány na sklaních stěnách, jako spíš uvolněny nebo 

vylouděny z živoucí membrány (spíš než z ,oponyʻ 

jakoby z útrob země), která tvůrce dělila od duchovního 

                                                 
1
 „ Všechny disociativní  změněné stavy vědomí – halucinace, trans. Pocit, že se nás zmocňují 

duchové, vidiny, smyslová deprivace a zvláště sny ve fázi REM, oddělené od svých kulturních 

souvislostí a symbolického obsahu, jsou v podstatě stejnými psychickými stavy, které se vyskytují 

u všech lidí; … šamanismus nebo přímý kontakt s nadpřirozenem v těchto stavech … je de facto 

zdrojem všech zjevení a vlastně všech náboženství“. (Weston La Barre in Lewis-Williams, s. 160 -

161) 
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světa.“ (tamtéž, s. 244). Tou membránou je v  našem 

případě skála, jejíž přirozený tvar připomínající zvíře byl 

v některých případech využit a „dotvořen“. Necvičené 

oko abbého Breuila tak neodhalilo množství bizonů 

skrytých přímo ve tvaru skály jen proto, že bylo uvyklé 

jinému druhu pohledu/dívání se, jehož reprezentanty jsou 

právě Faure a Nougier. „Povrch skály měl význam 

jakožto hmatatelné rozhraní mezi dvěma světy“ (tamtéž, 

s. 187), skála byla pohyblivou rezonující stěnou, na jejíž 

přední stranu „prosvítaly“ obrazy ze zásvětí. Jde pouze o 

„náhodné umění“, jak o něm hovořil už Piero di Cosimo 

či Leonardo da Vinci? „Úžasnou šíři souvislostí si 

uvědomíme, když vezmeme v  úvahu zprávu, že čínský 

malíř Song Di (11. století) dává Chen Yong zhiovi radu, 

aby se při malování obrazu krajiny nechal ovlivnit 

podněty, které v jeho fantazii vyvolá rozpadlá zeď. ,Pak 

můžeš nechat štětec, aby ve své hře následoval tvou 

fantazii a výsledek nebude lidský, nýbrž nebeskýʻ.“(Kris, 

Kurz, 2008, s 54). Podobně rozeznával v trhlinách 

omítky nejrůznější obrazy Vladimír Boudník. Paralela 

s Boudníkem, antikou či čínským malířem a 

paleolitickým „umělcem“ se může zdát jistě přepjatá, 

vezmeme-li v úvahu důvod a situaci, v  níž k „dotváření“ 

stěn a skal docházelo. Jistá podobnost zde ale je – 

Boudník pracoval s imaginací (které pravděpodobně 

nedosahoval transem), všímal si již „existujícího“ a 

zachycoval to, čímž obyčejnému vtiskoval významy 

výjimečnosti. Jeho strategie rozehrát v  kolemjdoucích 

schopnost vizuálních asociací je vzdáleně příbuzná úkolu 

šamana – interpretovat obsahy z nepřítomného světa a 
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prostředkovat je divákům, účastníkům rituálu. 

V Boudníkově případě šlo o moment „osvobození“ od 

společných principů vidění a tvorby, šamanův úkol pak 

byl asi opačný, tedy upevnit sdílené vize a tak i strukturu 

pospolitosti, potvrdit svou či náčelníkovu nadřazenost. 

V přeneseném smyslu, byl tento šéf kurátor jeskynního 

muzea odpovědný za udržení sociálního „klidu“, 

prostředkovaného uměním vyjevovat a sdílet společné 

symboly, čemuž sloužila i koncepce jeskynní galerie. 

Každá z jeskyň, každý z jejích sálů, patrně sloužil jinému 

účelu a nikoli všem bylo dáno se zde pohybovat 

svobodně (tamtéž, s. 286). Tím již zcela vyvracíme 

Nougierovu konstrukci „mistra a jeho dílny“, protože 

právě nejméně dostupná místa mohla mít pro šamany 

největší hodnotu. Daniel Lewis-Williams přišel 

s hypotézou (kterou dle mého názoru i umně doložil), že 

umění v přechodné fázi středního a mladého paleolitu 

mělo diskriminační funkci . Znamená to, že bylo 

ovládáno jednotlivci, kteří mohli, jak už bylo řečeno 

výše, manipulovat s obsahy a tedy udržovat svou 

výhodnou pozici. Identifikuje i revoltujícího jednotlivce, 

který se „bránil sociálnímu diktátu v  umění“ (tamtéž, s. 

319). I Faure s Nougierem samozřejmě hovoří o 

„nadaném jednotlivci“, ale opět (a u Faura asi 

pochopitelněji než u Nougiera) v  intencích romantického 

„zbožštění pojmu tvořivosti a génia (Gadamer, 2010, s. 

67) 19. století, tedy v zajetí subjektivního hodnocení 

krásného. Za výjimečného jednotlivce jednoduše 

považovali tvůrce těch „nejkrásnějších“ fresek. Lewis-

Williams oproti tomu staví individualitu zobrazení, jíž 
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přičítá znázorňování tzv. zraněných mužů (Lewis-

Williams, s. 329), jimiž jsou údajně šamani, kteří 

prostřednictvím velkého tělesného utrpení přibližují 

nadpřirozený svět. „Jsem přesvědčen, že obrazy 

zraněných mužů jsou vysoce zmanipulovanými 

autoportréty svých tvůrců. Proto byly pravděpodobně 

osobní odpovědí na obecný nedostatek antropomorfních 

obrazů v parietálním umění mladého paleolitu.“ (tamtéž, 

s. 338). „Obrazy zraněných mužů vypovídají o přetavení 

a přeměně [osobnosti] neobyčejně jasně. V jediném 

nesmírně působivém motivu zobrazují osobu a roli – 

nový druh šamanské role, která je výsledkem vědomého, 

záměrného rozhodnutí zdůraznit charakteristickou a 

zároveň nezobrazenou složku změněných stavů vědomí – 

bolestivé somatické halucinace. … Znázorňovali své 

náboženské prožitky jakožto propojené s  prožitky 

ostatních lidí, a přesto odlišné; pravděpodobně chtěli 

zdůraznit své osobní utrpení jakožto nejlepší cestu ke 

zdokonalení. Zpochybnění mladopaleolitického 

ikonografického kánonu, jež tyto obrazy představují, je 

proto příkladem toho, jak umění v  rukou lidského činitele 

hraje aktivní, formativní úlohu.“ (tamtéž, s. 338 – 339) 

 V dnešní době, pod palbou faktů, v jejichž světle, 

ač neradi, tušíme, že náš svět přímo i nepřímo ovlivňuje 

manipulace s informací, podezření z podobné „činnosti“ 

v mladopaleolitické společnosti vlastně ani nepřekvapí. 

Nevíme, zda byly tyto pospolitosti rovnostářské či 

autoritativní, jistotu máme jedině v  rozdílu mezi 

postavením muže a ženy, nevíme ani, jaká přesně byla 

pozice šamana, kterého víceméně „podezíráme“ 
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z manipulace. Umění, které až do dob romantismu dlelo 

ve službách kánonů, tedy i zde plnilo společenskou, 

náboženskou funkci. Minimálně tu rituální, jež souvisí se 

sdílením kmenových hodnot. Jednoznačně formulovaný 

účel, který umění současnosti již není vlastní, mohl být, 

podobně jako vše, co s sebou nese prospěch, měněn a 

ovlivňován silnými jedinci. Role výjimečného 

jednotlivce tak netkví jen v  řemeslné dovednosti „podat 

si“ skálu, ale zejména v  interpretaci obsahů. 

Dnešní interpret uměleckých obsahů se nazývá 

kurátor. Je tu proto, aby zprostředkovával obsah 

dnešních uměleckých děl, dával je do souvislostí, nebo 

naopak rozlučoval a zároveň upozorňoval, zejména však 

používal jazyk. Ač občas nesrozumitelný, je hlas 

kurátora hlasem šamana/interpreta, prostředníka mezi 

umělcem/uměním a „obyčejnými“ lidmi. Jeho „funkce“ 

však není rituální, ačkoli je dnes často i spolutvůrcem 

uměleckých děl. Může sice ovlivnit vnímání umění, nemá 

ale přímý vliv na sociální strukturu. Pouze nepřímý – je-

li ve vlivné pozici, tj. například v  nákupčí komisi 

newyorského The Museum of Modern Art, je to on, kdo 

spoluurčuje, který umělec, potažmo dílo, se dočká zájmu, 

tzn. prestižního umístění v  muzeu a tedy i adekvátního 

finančního ohodnocení. Je to kurátor, který stvrzuje, 

nebo naopak vyvrací význam toho kterého uměleckého 

výtvoru.  

 Naše přirovnání jeskyně a uměleckého díla, a tudíž 

mezi šamanem a kurátorem, se může zdát krkolomné, 

zvláště máme-li na paměti tisíce let, které od sebe obě 

situace/postavy dělí. Šlo nám pouze o vystopování 
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možného principu a role umění, která formuje lidské 

dějiny. Jeskyně není muzeem v  dnešním pojetí, stejně 

jako kurátor není šamanem. Umění ale zůstává tím, co 

bylo od začátku věků – nejen estetickým vyjádřením, 

nápodobou, zjevením a individuální zpovědí, ale i 

společenskou činnosti a korektivním regulativem. 

Důležitá pro nás je i snaha uchopit jeho „vnímání“, které 

je ovlivněno nejen současnou kulturní situací  a 

schopností vidět, ale právě i prostorem, v němž je 

prezentováno. 
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(1)Revue comique, 1880 

 

Zrození instituce  

 

Pokud pustíme ze zřetele dávnověké jeskyně a interpretace, 

jež prozatím nelze doložit pomocí důkazů, můžeme říci, že 

první stopy muzea, alespoň v příbuzném smyslu dnešnímu 

významu, najdeme v antickém Řecku. Vyhýbáme se tedy 

obloukem Egyptu a jeho okázalé vnitřní i venkovní galerii, 

míjíme Orient a vůbec, veškeré východní umění. Vznik muzea 

umění v západoevropském smyslu se v těchto oblastech světa, 

až na výjimky, datuje do 20. století  (když nepočítáme  

soukromé sbírky). Například v Číně vzniklo první muzeum 

umění v roce 1905
2
, dnes jich zde najdeme cca 21.

3
  

Indie je na tom podobně, ačkoli i zde je snaha zachytit trendy 

                                                 
2
 Prvním muzeem bylo Nantongské muzeum, založené průmyslníkem Čang Ťianem v roce 1905. 

V roce1912 byly zahájeny přípravy na zřízení Historického muzea, prvního čínského muzea po 

založení Čínské republiky, a to v bývalé Císařské koleji (nejvyšším školském úřadu feudální Číny) 

v Pekingu. V roce 1949 bylo v Číně jen 21 muzeí. 

In:http://www.chinaembassy.cz/cze/zggk/t126973.htm 
3
 Tyto informace vycházejí pouze z dosažitelných zdrojů na internetu; 

http://www.artcyclopedia.com/museums/art-museums-in-china.html 
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v současném umění na vzestupu. Zdejší Národní galerie byla 

založena v roce 1949 v Dillí (National Gallery of Modern 

Art), centrem uměleckého dění je Kalkata, kde najdeme 

množství malých a středně velkých galerií.  V roce 2013 zde 

bude otevřeno i největší indické muzeum umění vůbec – 

KMOMA - Kolkata Museum of Modern Art
4
.  

 

 

(2) Kolkata Museum od Modern Art, 2012 

 

Jasná je nejen inspirace americkou postarší příbuznou 

(MoMA NYC, vzniklo v roce 1929), ale i snaha jejích 

zakladatelů, kteří jsou, alespoň dle oficiálního webu 

„KejMomy“, propojeni se slavným aukčním domem 

Sotheby´s. Navštívíme-li pak webové stránky Sotheby´s, 

nemůže nám uniknout, jak široká je nabídka asijského, 

zejména indického a čínského umění. Ani budova KMOMy 

nenechá na pochybách – pět pater galerií včetně restaurace, 

knihovny a studoven, mediatéky, ateliérů pro residenční 

                                                 
4
 http://kmomamuseum.org/about_us.html 



 

 19 

umělce a zejména pak atrium pro odpočinek a amfiteátr pro 

„živá“ umění – to vše navrženo ve snaze uspokojit základní 

potřeby dnešního návštěvníka. Vše v  hávu víceméně 

očekávatelné, ač tvarově variabilní architektury.  

         Vrátíme-li se na skok do Egypta, který k dnešnímu dni 

disponuje přibližně dvacítkou institucí muzejního typu, z  toho 

pouze třemi muzei moderního umění (Museum of Modern Art 

in Egypt v Port Said, Musem of Modern Egyptian Art 

v Káhiře a Gezira Center for Modern Art v Káhiře; za zmínku 

stojí i soukromá sbírka Mohammeda Mahmouda Khalila a 

jeho ženy, v níž najdeme zejména evropské impresionisty), 

činíme tak zejména pro víru starověkých  Řeků, kteří v Egyptě 

spatřovali kolébku veškeré civilizace. A jistě není divu. 

Mohutný odkaz věčnosti zanechává dodnes v návštěvnících 

Egypta hluboký dojem. Egyptologické literatury a studií 

věnovaných egyptskému umění a náboženství stále vzniká 

úctyhodné množství. Svérázné sochařství, architektura, umění 

portrétu, hieroglyfy a vůbec, životní (nebo spíš posmrtná) 

filosofie, jsou zase a znovu interpretovány. Situace dnešního 

Egypta je ale ve srovnání s velkolepou dobou (nejen) faraonů 

v podstatě bezútěšná. Země, závislá na turistickém ruchu, 

víceméně stále těží ze své historie. A tato její historie se 

odehrává vlastně po celém světě – v každé metropoli Západu 

najdeme minimálně „oddělení“ věnované nakradeným 

egyptským artefaktům. Pokud by se měla všechna tato díla 

vracet, jak učinili například Britové, když v roce 2010 vrátili 

cca 25 tisíc artefaktů (až z  doby kamenné!), proměnil by se 

Egypt ve své vlastní muzeum.  

Stejný osud by čekal Řecko. Řekové, kteří plynule navázali 

na egyptské umění, zejména sochařství, rozehráli následně 
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svou vlastní „atletickou hru“. Jejich sochy ze sedmého století, 

tedy kúroi, se „… pokud jde o postoj a pózu, téměř nedají 

odlišit od egyptských soch. …. Postavy, které se u Egypťanů 

uchovávaly po tisíciletí v  téměř nezměněné podobě, se staly 

výchozím bodem dynamického řeckého umění, které mělo být 

obdivováno v tisíciletích příštích.“ (Boorstin, s. 208). Kdy 

přesně tyto sochy „vkročily“ do museionu, lze vystopovat jen 

stěží. Pokud ovšem sem, na místo živé výměny mezi umělci, 

vůbec vstoupily. 

         Etymologický původ slova muzeum lze odvodit právě 

od řeckého slova museion, které je zase odvozeno od slova 

múza. Museion byl ve starověku chrámem Múz, kterých dnes 

známe devět a z nichž každá má své poslání – historie, 

tragédie, komedie, básnictví, zpěv, tanec, milostná poezie, 

epos, astrologie a sborová lyrika. Oltáře zasvěcené múzám se 

zřizovaly i ve školách. Museion byl svatyní, kde se 

sdružovali umělci a badatelé, kteří zde rozvíjeli uměleckou 

tvorbu a vědecké bádání kolem kultu múz.  

Nejslavnější svatyní tohoto typu byl museion 

v Alexandrii, který roku 280 př.n.l. zřídil Ptolemaios I. Soter. 

Jeho součástí byla i knihovna obsahující 700.000 rukopisných 

svazků, hvězdárna, botanická a zoologická zahrada. Neméně 

slavným byl olympijský Heraion, chrám zasvěcený Héře 

(Heraiony byly celkem tři), ze 7. stol. př.n.l. v  dórském slohu, 

který již obsahoval velkou sbírku soch – glyptotéku. Sikyon 

ze 4. stol. př.n.l. měl zase velkou sbírku malířskou – 

pinakotéku.  

        Dnes v Athénách najdeme tři instituce věnované 

modernímu umění a jednu s  přesahem do současnosti, zdejší 

EMET, National Museum of Contemporary Art (Národní 
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muzeum současného umění). To bylo založeno v  roce 2000, a 

slovy jeho ředitelky Anny Kafetsi, „…zacelilo hlubokou 

mezeru, vytvořenou za desítky let trvající absenci  podobné 

instituce v Athénách“.
5
 Další tři „chrámy“ moderního a 

současného umění najdeme v Soluni, ve Florině a 

v Heraklionu, všechny vznikly na konci 70. let 20. století, 

tedy v době celosvětového muzejního boomu.  

           Prvním římským muzeem by mohl být, kromě 

adoptovaných řeckých museionů, s lehkou ironií, například 

Traianův sloup. Třicet osm metrů vysoká rozhledna je 

„nejúplnějším vizuálním záznamem o nějakém vojenském 

střetnutí ve starověku“ (tamtéž, s. 228), jehož scény jsou 

podány jako na filmovém páse  (hlavním hrdinou 

celovečerního snímku je pak samozřejmě Traianus). Řím své 

„vrcholné muzejní období“ zažívá až ve své renesanční 

podobě. 

            Ve středověku jsou umělecké sbírky v  soukromém 

vlastnictví, umění vzniká zejména na církevní zakázky, i 

proto se pojem muzeum začíná užívat až od renesance.  

Jacques Le Goff v Kultuře středověké Evropy píše, že „… 

ikonografie je v této společnosti [v době před 14. stoletím]  

v moci vládnoucích tříd a rozvíjí se, jako většina lite rárních 

nebo uměleckých projevů společnosti, s jistým zpožděním, 

s jistým odstupem za ekonomickými a sociálními,  či dokonce 

politickými strukturami. Duchovenstvo a šlechta ve 

středověké ikonografii uvolnily místo venkovskému lidu  

nejen pro jeho početnost, ale protože vládnoucí ideologii šlo o 

to, vytvořit v umění tento obraz společnosti hierarchizované, 

ale nedílné a harmonické, kterou ráda stavěla proti 

                                                 
5
 http://www.emst.gr/EN/museum/Pages/preface.aspx 



 

 22 

případným projevům nespokojenosti nebo revoltám. Měšťan, 

kupec, příslušník univerzity si obtížně razil cestu 

k výtvarnému zpodobení.“ (Le Goff, 1991, s. 18). Stručně 

řečeno, než ve výtvarném umění středověku dozrál čas na 

„individualitu“, zobrazovaly se ideální představy. Pokud 

bychom hledali ekvivalent muzea, jakožto místa veřejného 

setkávání, nikoli pouze jako úložiště artefaktů, pak bychom 

museli zamířit do kostela, který, jsa vybaven co 

nejbarevnějšími freskami a vitrážemi, nejen vychovával, ale i 

stmeloval úzkostné středověké společenství. Sdílenou 

ikonografií se tu nelze zabývat, budiž jen řečeno, že důraz na 

barvy, který minimalistické gotické interiéry svým vzhledem 

z podstaty popírají, třpyt a tudíž i velice zdůrazněná práce se 

světlem, byly zásadními prvky vizuálních umění té doby. Le 

Goff hovoří o dvou významných fenoménech, které 

„formovaly mentalitu středověkých lidí“, a to o nejistotě a 

symbolu. Právě symbol znamenal jedinou jistotu – že existuje 

skrytý svět, skrytá souvislost, tedy jistota, že vyjdeme 

z nejistoty žitého. Umění nicméně je stále řemeslem a kvalitu 

určují spíše užité materiály. Individuace umělce, či alespoň 

gesta, a tedy cesta k našemu „muzeu umění“, se otevírá až ve 

13. století. Do té doby je středověký pojem svobody míněn 

spíše jako „osvobození“ od pozemské existence a 

podřízenosti. Podobně jako individualita je projevem pýchy. 

Až renesance s sebou přináší osobní vklad. A otevírá tudíž i 

zcela nový prostor pro umění, než byla jeskyně, koste l či 

soukromí sběratele. 

           Údajně prvním, kdo použil termín  muzeum k označení 

svých sbírek, byl historik a biskup italského původu, Paolo 

Giovio z Coma. Vlastnil rozsáhlou sbírku svých portrétů – 
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jeden z prvních důkazů o rozvoji renesančního příklonu 

k individualitě. 

Pojem galerie oproti tomu označoval zejména prostor, 

nikoli obsah, jako tomu je s termínem muzeum. Galerie, 

v podstatě architektonický termín, označuje osvětlený sál 

nebo chodbu, v níž byly umístěny umělecké předměty. V  15. 

století se termín galerie začal šířit po Evropě a časem získal 

obecný význam místa, kde se konají umělecké výstavy a 

vlastní sbírky zde zcela chybí. Nicméně, dnešní použití obou 

termínů může mást – například Národní a Moravská galerie 

jsou v podstatě muzei, protože vlastní rozsáhlé umělecké 

sbírky.
6
  

V 15. a 16. století byly umělecké sbírky v  soukromém  

vlastnictví monarchů, církevních hodnostářů, šlechty a 

v některých případech i bohatých měšťanů. Nebyly veřejně 

přístupné, vybraná společnost je však měla možnost 

navštěvovat. Obecné zpřístupnění sbírek požadoval v  roce 

1524 i Martin Luther, který je chtěl přičlenit k  univerzitním 

knihovnám. Trend se však ubíral jiným směrem a ke 

zpřístupnění většiny sbírek mělo dojít až v  18. století. 

Prvním mezi „dostupnými“ výstavními prostory, bylo 

římské Musei Capitolini vzniknuvší na základě daru papeže 

Sixta IV., jenž v roce °1471 věnoval „římskému lidu“ několik 

bronzových soch a nechal je umísit právě na Kapitol. Toto 

vstřícné gesto bylo, jak se mj. dočteme mezi řádky na 

webových stránkách muzea, promyšleným tahem 

symbolizujícím obnovení zašlé slávy Říma – v tomto případě 

                                                 
6
 Termín galerie se (nejen ve francouzštině) používá k  označení obchodu, nebo 

spíše nákupního centra. Pravděpodobně  s vnitřním odkazem k  tomu, jak je zboží  

vystaveno. 
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tedy moci církve. Muzeem umění se nicméně stalo až v  roce 

1750. V Sixtových šlépějích se v  roce 1506 vydal další 

církevní lidumil, Julius II. vystavením soch v  muzeích 

Vatikánu. 

Příkladem rekonverze muzea, tedy opětovné přeměny 

stávající budovy, která již neslouží svému původnímu účelu,  

je jedno z dosud nejznámějších muzeí (ustrojením spíše 

galerií) dneška – florentské Uffizi. Uffizi znamená úřad, což 

implikuje původní poslání budovy. V roce 1560 se vévoda 

Cosimo I. Medici rozhodl vystavět administrativní sídlo, 

v němž chtěl soustředit 13 úřadů florentské státní správy. 

Výstavbou budovy pověřil dvorního malíře a architekta, 

Giorgia Vasariho, který vytvořil jeden z  nejslavnějších 

architektonických skvostů florentského manýrismu. Není bez 

zajímavosti, že do projektu musel zahrnout kostel San Pier 

Scheraggio. Po smrti vévody a Vasariho nebyl palác ještě 

hotov, nicméně, ve stavbě na rozkaz Francesca I. pokračoval 

Bernardo Buontalenti a dokončil ji v  roce 1581. Francesco I. 

byl milovníkem umění a věd, proto druhé patro paláce 

vyhradil „laboratořím“, kde specialisté vyráběli klenoty, 

parfémy, kde se zkoumaly nové léky atp. a v neposlední řadě 

do východního křídla umístil medicejskou uměleckou kolekci. 

Sbírka se za Franceskových následovníků stále rozrůstala a 

v 17. století již mohla být na požádání navštívena. I proto 

můžeme Uffizi považovat za první moderní muzeum 

v historii. Veřejným majetkem se rozsáhlé sbírky staly až 

v roce 1860, po vytvoření jednotného italského státu.  

           Jednu z největších uměleckých kolekcí vytvořil Petr 

Veliký a především Kateřina II. Veliká. V  roce 1754 pověřila 

architekta Bartolomea Rastrelliho stavbou Zimního paláce, 

http://www.uffizi.firenze.it/Ambienti/sanpierscE.html
http://www.uffizi.firenze.it/Ambienti/sanpierscE.html
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která pokračovala až do roku 1762. V  letech 1764 až 1775 

pokračovala ve výstavbě Malé Ermitáže, od roku 1764 do 

roku 1771 se stavěla Ermitáž velká . V roce 1852 se otevírá 

Nová Ermitáž. V roce 1917 se stal Zimní palác a Ermitáž 

státními muzei. Oficiálně však bylo muzeum veřejnosti 

otevřeno již v roce 1852. Vlastní jedny z  nejrozsáhlejších 

uměleckých sbírek na světě. 

Druhá polovina 18. a počátek 19. století se stávají 

požehnanou dobou pro výstavbu monumentálních muzejních 

institucí. Neprobíhají tedy pouze rekonverze, ale staví se nové 

budovy jako např.: Královská galerie v  Drážďanech, 

Akademie architektury v Paříži, Museo Pio Clementino 

v Římě atd. 

Jednou z nejdůležitějších muzejních budov této doby je 

Fridericianum v německém Kasselu. Jeho význam netkví 

tolik v architektuře samotné, ale zejména v  tom, že šlo o 

oficiálně první muzejní budovu určenou veřejnosti. Otevřelo 

se v roce 1779, deset let po začátku stavby. Ačkoli Britské 

muzeum bylo postaveno dřív, Fridericianum má prvenství 

v záměru. Stavbě byla vytýkána neosobní architektura 

poplatná římskému architektonickému stylu, a tudíž absence 

germánské osobitosti. 
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3) Kunsthalle Fridericianum, Kassel  

 

Britské muzeum bylo založeno na základě usnesení 

parlamentu v roce 1753, nicméně stavba započala až v  roce 

1823 na základě návrhu Roberta Smirka. Ten byl pověřen 

stavbou královské knihovny a zároveň prostoru pro uložení 

uměleckých sbírek. Budovu dokončil až jeho bratr Sydney v 

roce 1847. Jde o čistou kopii řecké architektury, jejíž 

ústředním prostorem je kruhová čítárna, Pantheon všeho 

vědění. 

Madridské Prado mělo pohnutý osud. Budova, kterou 

navrhl slavný architekt Juan de Villanueva, měla dle přání 

krále Karla III. sloužit jako přírodopisné muzeum. 

S výstavbou se začalo v  roce 1785, nicméně válečné události 

ji přerušily až do roku 1819. Stavba je provedena 

v neoklasicistním duchu s  tím, že již v roce 1918 muselo dojít 

k jejímu rozšíření. Původní záměr, umístit zde přírodopisné 

sbírky, zamítl již Karlův následník, Fernando VII., příznivce 
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umění a věd. Další rozšíření probíhala v  50. letech, v roce 

1971, 1987-89. V roce 1995 byla vypsána další soutěž.  

Louvre se stal muzeem pro lid „na počest“ popravy 

Ludvíka XVI., v roce 1793. „Podle Velké Encyklopedie bylo 

první muzeum v moderním slova smyslu (tj. první veřejná 

sbírka) založeno ve Francii dle Úmluvy z  27. července 1793. 

Původ moderního muzea je tak spojen s  rozvojem gilotiny.“ 

píše Georges Bataille v časopise October v roce 1930. Tato 

středověká pevnost, později královský palác a nakonec 

muzeum, prošla osmisetletým vývojem. V  rámci renovací 

Velkého Louvru, které souvisí s  Velkými pracemi, jež 

ustanovil prezident Mittérand a které zahrnují také stavbu 

nové Národní knihovny, opery Bastille a Velké archy  

v Défense, vyřešil komplikovaný muzejní provoz Louvru I. 

M. Pei svou slavnou, kontroverzní pyramidou nad 

podzemními vstupními prostorami.  

V letech 1823 až 1830 probíhala stavba berlínského Altes 

Museum dle návrhu Karla Friedricha Schinkela, která je 

dodnes pokládána za budovu velkého významu. 

V neoklasicistním stylu, s  klasickou kolonádovou fasádou, je 

tato muzejní budova jednou z  nejvýznamnějších právě pro 

svou reflexi muzejního provozu (18 jónských sloupů, 

Parthenón, otevřené schodiště). 

 Svébytnou muzejní stavbou konce 19. století je  i 

vídeňský Secession, dokončený v  roce 1898 dle návrhu sotva 

třicetiletého architekta, Josepha Marii Olbricha. Nic 

neskrývající název tohoto „pavilonu“ umění nás dovede 

k zakladatelům tzv. Vídeňské secese, spolku výtvarných 

umělců, jehož vůdčí osobností byl i Gustav Klimt. Vyzbrojeni 

kapitálem několika židovských obchodníků, dokázali tito 
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mladí „buřiči“ realizovat výjimečný výstavní prostor na 

důležité vídeňské křižovatce. Spolek se nicméně rozpadl už 

v roce 1905.  

Další nově vznikající muzejní stavby mají většinou velmi 

podobné architektonické dispozice – Národní galerie 

v Londýně, Archeologické muzeum v  Madridu, Obrazová 

galerie v Zwingeru. Zajímavostí mezi těmito muzei je 

Thorvaldsenovo muzeum v Kodani, a to nikoli pro svou 

architekturu, jejímž autorem byl Gottlieb Bindesbøll, ale pro 

to, že se jedná o první muzeum zasvěcené jednomu autorovi, a 

to navíc již za jeho života.  

V duchu neorenesance byly postaveny další muzejní 

budovy, například: Rijksmuseum v Amsterdamu, Královské 

muzeum krásných umění v  Bruselu, Johanneum 

v Drážďanech, Uměleckoprůmyslové a Přírodovědecké 

muzeum ve Vídni, Národní přírodovědecké muzeum 

v Londýně, Národní muzeum v Praze. Pod vlivem totálního 

eklektismu, tedy v naprosto smíšeném stylovém tvarosloví,  

vzniklo Nové muzeum v Berlíně, Národní muzeum ve 

Stockholmu a Zemské muzeum v  Curychu. Slavným muzeem 

je Kröller-Müller Museum v Otterlo, které vzniklo 

z iniciativy Helene Kröller-Müller, jež vlastnila velké 

umělecké sbírky.  

Specifickým druhem muzea se stal Skansen, muzeum 

architektury a národopisu ve volné přírodě stockholmského 

parku z roku 1891, realizované dle návrhu Arthura Hazeliuse. 

Není od věci poznamenat, že pod jeho vlivem vzniklo 

z iniciativy bratří Jaroňků ve 20. letech 20. století Valašské 

muzeum v přírodním parku Rožnova pod Radhoštěm.  
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Muzejní architekturou se samozřejmě zabýval i Le Corbusier, 

který navrhl své, nikdy nerealizované Mundaneum, tj. 

světové muzeum, jehož rozšiřování je řešeno spirálovitým 

způsobem. Tento novodobý ziggurat, který kritizoval zejména 

Karel Teige ve známé polemice probíhající v  letech 1929 – 

1931, ovšem neměl sloužit umění, nýbrž se měl stát jakýmsi 

chrámem vědění, archivem lidského bádání s  více než 12 

miliony dokumentů daných do souvislostí.  

       Paradoxně, slovutný architekt nezvítězil ani v soutěži na  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Mundaneum, Le Corbusier  

Muzeum moderního umění v  Paříži v roce 1937 a svůj první 

muzejní projekt, Muzeum západního umění, realizoval 

v Tokiu v letech 1957-59. V roce 1961 vzniklo podle jeho 

projektu v USA Středisko umění. 

        Jedním z nejslavnějších muzeí je bezesporu 

Guggenheimovo muzeum v New Yorku, originální 

spirálovitá budova od Franka Lloyda Wrighta. Nadace 

Solomona R. Guggenheima byla založena v  roce 1937 na 

podporu nově se formulujícího nefigurativního umění – Piet 

Mondrian, Paul Klee, Wassily Kandinsky. Solomon R. 

Guggenheim trval na tom, že muzeum, které má prezentovat 

takto formálně a ideově odlišná díla, jako jsou ta výše 
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zmíněných autorů, musí být samo o sobě unikátním 

prostorem. Frank Lloyd Wright nahlížel nové muzeum jako 

„chrám ducha“ (že by souvislost s Le Corbusierovým 

Mundantem?) a celá jeho organická koncepce do výše se 

zvedající spirály jen podtrhuje přehodnocený vztah k  vnímání 

umění. Dokončeno bylo v  roce 1959 a dodnes je považováno 

za kontroverzní stavbu.  

Neteř S. R. Guggenheima, Peggy, věnovala v  70. letech 

svůj benátský dům nad Grand Canalem další ze sbírek Nadace 

– k vidění zde je kubismus, neoexpresionismus a abstraktní 

umění.  

5) Peggy Guggenheim Museum, Benátky  

 

Další z „poboček“ Guggenheimovy muzejní sítě jsou muzea 

v SoHo, v Berlíně, Rem Koolhasovo muzeum v  Las Vegas z 

roku 2001 a baskické Bilbao od Franka Gehryho z roku 1997. 

V roce 2013 bude otevřena nová pobočka v Abú Dhabí. 

Projekt pro Rio de Janeiro dosud nebyl realizován. 

Předobrazem minimalismu v  architektuře můžeme 

nazvat budovu Národní galerie v Berlíně od Miese van der 

Roheho z let 1962-67. Tato nenápadná stavba, celá prosklená 

s plochou střechou, ukrývá v  podzemních sálech a 
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depozitářích obrovskou berlínskou sbírku moderního umění. 

V duchu klasicismu rozvíjí hlavně dolní část domu, 

maximálně variabilní prostor. 

Další z přelomových staveb v  rámci muzejní 

architektury je bezesporu slavné Centre Georges Pompidou 

v Paříži. V roce 1970 byla na základě plánů preziden ta 

Pompidoua vypsána soutěž na výstavbu nového muzea pro 

moderní umění. Vítěznými autory se stali Renzo Piano, 

Richard Rogers a Gianfranco Franchini, kteří předložili 

výjimečný projekt, dnes známý mimo jiné jako Beaubourg. 

Stavba, která působí, jako by byla naruby, je vlastně jakýmsi 

„rozvíjejícím se, prostorovým diagramem“, pokusem o co 

největší odhmotnění interiéru pro potřeby umění. Centre 

Georges Pompidou bylo otevřeno v  roce 1977.  

          Jednou z nejvýznamnějších muzejních budov na 

českém území je Muzeum v Hradci Králové od Jana Kotěry, 

postavené v letech 1908 –1912. V Čechách se většinou jedná 

o rekonverze budov, zejména historických památek (Palác 

Kinských, Anežský klášter atd.) či původních průmyslových 

paláců (Národní galerie ve Veletržním palác i, DOX, 

Wannieck gallery). 

Tento nedlouhý výčet muzejních budov není a ani 

nechce být úplný. Cílem bylo představit první či přelomové 

muzejní stavby, jejichž rozvoj se odehrával od 18. století 

dále. Podobný velký třesk muzeí se zopakoval v  80. letech 20. 

století. 
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(6) Karl Friedrich Schinkel,  Altes Museum, Berlín, 1823 –  1830 

 

Chrám? 

 

„Wagner a právě tak Le Corbusier, přesto, že chápou  

důležitost praktických a utilitárních požadavků, vidí poslední 

cíl architektury, o níž věří, že je královnou umění, ve 

vybudování nějakého chrámu a svatostánku. Myslí na 

katedrálu ve chvílích, kdy nejsou zaměstnáni řešením 

aktuelních otázek. Neboť myslí na »palác«. Poelzig chce 

stavět »pro pána boha«, tam prý začíná architektura.“  

 

Karel Teige, „Mundaneum“, Stavba, VII, 1928 – 1929, s. 145 

- 155  

 

Výše naznačený vývoj muzejní instituce může působit velice 

přímočaře, lineárně a je v podstatě „plodem“ záměrů moderní 

doby, nově vytvořenou a veřejně artikulovanou mytologií 

národních států. Je to naznačený historiografický exkurz do 
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modernistického chápání vývoje a rozvoje. Od 

„nejjednodušších“ forem k  těm „nejsložitějším“. Tento výčet 

zahrnuje všechna důležitá muzea, která svou formou alespoň 

zdánlivě připomínala dnešní muzejní instituci. S  ohledem na 

společné charakteristiky těchto míst pro umění – tj. 

shromažďování a konzervace uměleckých děl, badatelství, 

reprezentace (ačkoli rozmanitého druhu), atp. – je tento popis 

muzejního vývoje relevantní. Jde pouze o „kusy evropské“, o 

muzea „se zdmi“, ačkoli různorodé stavby poplatné svému 

okolí a době. Od společných bodů se lze nicméně dobrat 

k rozdílům, jež leží zejména v  účelu těchto specifických míst. 

Muzea umění, zahrneme-li pod tento termín většinu výše 

zmiňovaných institucí, se vyskytují v evropských dějinách od 

starověku s tím, že jejich charakter variuje. V Egyptě, Řecku 

a Římě byla přístupná veřejnosti a plnila bezprostřední 

společenskou funkci (prostor k  uctívání bohů a zároveň místo, 

kde se setkávali umělci a badatelé). Středověká Evropa svá 

umělecká díla umisťovala do chrámů nebo do církevních a 

šlechtických sbírek, které měly soukromý charakter. Teprve 

renesance, která „dala zbohatnout“ i jiným, než 

aristokratickým vrstvám, pootevřela dveře sálů s  uměním, kde 

do té doby rozjímali pouze panovníci nebo učenci. Úplný 

obrat potom přináší osvícenství, které za účelem vzdělávání 

začíná muzea stavět, nikoli pouze rekonvertovat ze staveb 

původně určených jinému účelu. Muzeum je náhle připraveno 

pojmout „dav“.  

Z výše uvedeného vyplývá, že veřejná muzea umění 

mohla existovat jen v prosperujících civilizacích v  souvislosti 

s vývojem funkce umění. Umění každá epocha „používala“ 

jinak, proto tolik rozmanitá tvářnost v  jeho umisťování a 
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zároveň recepci. I proto jsou ve výčtu pominuta místa, která 

sice s uměním souvisela, ale kde umění nevystupovalo jen 

„samo za sebe“, ale souviselo s  náboženskými rituály. Víme, 

že velká část objektů, které jsme umístili do muzeí, nebyla 

uměleckými díly v současném slova smyslu. Bez jejich 

rituálního zakořenění pozbyly významu, který jsme my 

obnovili prostřednictvím narativních dějin umění. „Původní 

druh zakotvení uměleckého díla v  tradici se uskutečňoval 

v kultu. Jak víme, vznikla nejstarší umělecká díla ve službě 

rituálu, nejdříve magického, potom náboženského. 

Rozhodující význam má tedy skutečnost, že umělecké dílo, 

jehož modus existování je svázán s aurou, se nikdy naprosto 

nevyváže ze své rituální funkce; jinými slovy: jedinečná cena 

,pravého‘ uměleckého díla má svou základnu v  rituálu, 

v němž se mu dostávalo prvotní a první užitné hodnoty“, píše 

Walter Benjamin (Benjamin, 1979, s. 22). Vyzvedli jsme tato 

díla z místa jejich určení, zachránili je od zapomnění či 

destrukce a zakonzervovali s tím, že jejich hodnota časem 

neustále vzrůstá. Nejde však jen o tyto „předměty“, ale i o 

místa, kde jich bylo užíváno. Pokud jsme z nich učinili 

umělecká díla, jednoduše bychom mohli uvažovat o tom, že 

místa jejich původu byla v  podstatě muzei sui genesis, jak již 

bylo naznačeno v první kapitole věnované vnímání jeskynního 

umění. V rámci diskursu dějin umění a jeho chápání muzea je 

tato idea samozřejmě absurdní. Navíc, muzea umění jsou 

odlišnými institucemi než muzea sloužící jiným disciplínám 

(historii, archeologii, antropologii atp.). Nemůžeme však 

popřít, že současná muzea jsou dle naší uměleckohistorické 

interpretace přímým pokračováním jejich předchůdců – 

muzeum současného umění je dítětem muzea umění 
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moderního, to je potomkem osvícenského muzea, a tak dále, 

až k renesančním kabinetům kuriozit a daleko zpátky 

k museionům. Můžeme to, co předcházelo institucím 

starověkého světa, tedy i jeskyně a jiná tzv. barbarská místa 

uctívání a různých druhů kultu, považovat za přirozené 

předchůdce pozdějších „estetických institucí“?  

Podle Carol Duncanové je muzeum jednou z institucí 

potvrzujících oddělení církve a státu a vlády sekulárních 

hodnot (Preziosi, 1998). Muzea nemají náboženský charakter, 

ačkoli v nich nacházíme předměty související s  různými druhy 

uctívání. I proto je zde ostatně můžeme najít pohromadě. 

Muzeum však zná své rituální gesto. Stejně jako rituál 

proměňoval věc v kultovní předmět a prostor, kde se obřad 

odehrával v místo obřadní, i muzeum používá toto kouzlo 

proměny, a to zejména v  moderní době a v současnosti.  

Rituální moc muzea se uplatňuje na dvou úrovních – na 

samotných objektech zde uložených a na divácích, kteří sem 

přicházejí. Cokoli, co muzeum pojme, je automaticky 

proměněno v objekt hodný úcty, který, jsa vystaven, vyžaduje 

náležitý odstup a jistý „posvátný“ respekt. Zároveň tedy 

kdokoli, kdo muzeum navštíví, akceptuje automaticky jeho 

pravidla spjatá právě s onou úctou a odstupem a stává se tím 

pádem součástí zdejší praxe specificky posvátného. „Muzea 

jsou dějišti, v nichž hledáme stav osamocené, nadčasové a 

povznesené kontemplace, která nám zaručuje druh zproštění 

se životních útrap a… zajetí v  našem vlastním egu…“ píše 

Duncanová (tamtéž, s.75), aby podtrhla zřetelné rysy 

„překonaných“ rituálů, kterými muzeum mimovolně 

disponuje. 
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Můžeme-li muzeím přiznat určitou simulaci rituálu, či 

přinejmenším možnost dopátrat se spojitostí s  ním, stávají se 

pak v ideálním případě těmi místy, která jsme v  průběhu 

civilizačního pokroku zavrhli, zpeněžili, nebo jinak zbavili 

„kultovní aury“. Muzeum umění jako rituál je ovšem velmi 

symbolická, idealistická představa, nepříliš odpovídající 

realitě. Je to spíše jako bychom chtěli, aby muzea tuto 

rituální sílu měla, jako bychom toužili zažít v  jeho prostorech 

druh vytržení, které naši předkové pravděpodobně zažívali 

prostřednictvím rituálních  náboženských obřadů. Budeme-li 

věrni představě rituálu Lewise-Williamse jako společného 

aktu setkávání se se zásvětím, které bylo s  největší 

pravděpodobností zakoušeno ve stavu změněného vědomí , pak 

by se „muzeum jako rituál“ muselo změnit například 

v drum´n´basový festival. Rytmem a omamnými látkami 

navozený změněný stav vědomí umožňuje setkání, která, 

pokud by je účastník takové akce mohl zaznamenat, budou 

jistě připomínat (nejen) abstraktní výjevy nalezené na stěnách 

předvěkých jeskyní. Kontakt se zásvětím v  muzeu, nebo spíše 

„údiv nad dílem“, které jen svým zjevem otevírá brány 

k rozšířenému vnímání, může navodit onen dojem dnes 

chybějící posvátnosti, ozvěnu původního rituálu. 

Nejde však o to, učinit z  muzea za každou cenu 

posvátný prostor, ačkoli k  tomu ještě dnes mnohá tendují, ani 

o to, podtrhnout jejich funkci, kterou dnešní uměnovědný 

diskurs nazývá „prožitkovým podnikem“ (Kesner, 2004). 

V rámci současné umělecké produkce to ani není možné. Jde 

o paradox, který se skrývá právě ve vztahu muzea k  dnešnímu 

umění. Muzeum svým „gestem“ uzákoňuje objekt artefaktem, 

ať již tento objekt artefaktem byl či ne, a vštěpuje mu tím 
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pádem „auru“, přesto, že této aury se mnohá umělecká díla 

dneška i včerejška snažila zbavit. Je vůbec udržitelná tato 

snaha „aurifikovat“ za každou cenu to, co se muzejní 

kodifikaci vzpírá? Nebo naopak – mohlo by dnešní umění bez 

tohoto potvrzení existovat?  

 

 

(7) Karl Friedrich Schinkel,  Altes Museum, Berlin, 1823 - 1830 
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Školící středisko 

aneb 

kde končí instrukce, začíná trest  

 

„Muzeum je jako plíce velkého města; každou neděli sem 

proudí dav jako krev a opouští ho očištěn a svěží. Obrazy 

nejsou než mrtvými povrchy, a je to uprostřed davu, kde se 

tvoří proudící hra světel a záře, popsaná autorizovanými 

kritiky. Je zajímavé pozorovat tok diváků viditelně poháněný 

touhou podobat se nebeským vizím strhujícím jejich pohledy. 

… Muzeum je kolosální zrcadlo, v  němž člověk, konečně 

kontemplující sebe sama ze všech stran, stávající se doslova 

objektem obdivu, podléhá extázi vyjádřené uměleckým 

žurnalismem.“ Popisuje Georges Bataille v  již zmíněném 

článku poměrně nový společenský fenomén – zálibu 

v návštěvě muzea. 

      „Jestliže chcete překonat opilství a ďábla, učiňte boží den 

odpočinku pro pracujícího člověka povznášejícím a 

očišťujícím; nenechte ho, aby hledal zotavení nejdříve 

v posteli a potom v hostinci; přilákejte ho do kostela nebo 

kaple vážnou a přesvědčivou výmluvností kazatele; dejte mu 

hudbu, do níž se může zapojit; ukažte mu krásné obrazy na 

stěnách kostelů a kaplí; ale, protože nemůže strávit celou 

neděli v kapli a v kostele, dejte mu park, kterým by se 

procházel; dejte mu kriketové hřiště; otevřete všechna muzea 

po hodině boží služby; nechte pracujícího muže, ať se osvěží 

s jeho ženou a dětmi, raději než byste ho nechali chlastat 

v hostinci. Muzeum ho určitě dovede k  moudrosti a 

laskavosti, a do nebe, zatímco to předchozí ho vedlo 

k brutalitě a zatracení“ (Bennett, 1995, s.21). Slova britského 
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kulturního reformátora, Sira Henryho Colea, jsou dokonalou 

ukázkou snah, které v 19. století formovaly představy o vlivu 

kultury na člověka. Cole, stejně jako mnozí jiní, věřili, že 

kultura zjemní toho „hrubého“, těžce pracujícího muže. 

Věřili, že vymění postel a hostinec za chvíle úžasu, které ho 

měly povznášet a otevírat mu světy, do kterých mu dosud 

nebylo dopřáno vejít. Tato víceméně idealistická argumentace 

reformátorů ve skutečnosti znamenala vytvořit prostředky k 

ustavení obecných norem sociálního chování. Nově vznikající 

knihovny, veřejné čítárny a umělecké galerie byly pojímány 

jako nástroje schopné zlepšovat vnitřní život, byly doslova 

„povolány“ k modelaci morální, mentální a behaviourální 

charakteristiky populace. Hlasy, které hovořily proti, varovaly 

před „zhýralým, opilým davem“, který „vtrhne do muzea, 

znesvětí tento prostor a zničí vystavené exponáty“ (tamtéž, 

s.100). Představa otevřít muzeum „všem“ děsila mnohé  

reprezentanty vyšších tříd, kteří považovali tento „osvícený“ 

počin za zbytečný. Necvičené oko  (vzpomeňme na abbého 

Breuila) neocení význam předkládaného – zaregistruje pouze 

to, co je viditelné, hmatatelně přítomné. Člověk, který není 

dostatečně vzdělaný a kultivovaný nikdy nemůže postihnout 

to, co činí z vystaveného umělecké dílo – autonomii, 

kreativitu, individualitu autora a tak dále (tamtéž, s.164). 

Úžas je jedinou kvalitou, které je „obyčejný“ člověk schopen. 

Přítomnost pracujících v  galerii je potom jen úsilím idealistů 

překlenout onu „mezeru mezi viditelným a neviditelným 

tréninkem oka“ (tamtéž) a nese s  sebou nutnost existence 

pomůcek, těch „berliček pro nevidomé“, jež elita považuje za 

prohřešek na důstojnosti umění. Pierre Bourdieu k  tomu 

nicméně poznamenává, že kritici zpřístupňování uměleckých 
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děl nižším vrstvám opomíjejí přirozenou skutečnost, že totiž 

„vnímání uměleckého díla je nutně informované, tudíž 

naučené“. „…je to estétovo oko, které konstituuje umělecké 

dílo jako umělecké dílo… A to je  možné jen do té míry, že 

estét sám je produktem dlouhého vystavování se uměleckým 

dílům“ (tamtéž). Estétovým okem je v tomto případě míněn 

pojem vkusu, jemuž lze rozumět jako aktivně kultivované 

schopnosti rozeznat, co je krásné a tedy má hodnotu, nebo 

v širším slova smyslu  jako normě, která právě z vědomí 

krásna a hodnoty vychází. Vkus je totiž kritériem 

posuzování nejen v oblasti umění, nýbrž, dle Immanuela 

Kanta (Gadamer, 2010, s. 48), je pojmem morálním a 

„spočívá v mravní realitě člověka“(tamtéž, s. 50). Právě Kant 

přiznal vkusu význam přechodu od smyslového prožitku 

k mravnímu citu (tamtéž, s. 87), učinil z  něj způsob poznání. 

„Dobrý vkus člověku umožňuje odstup od sebe samého a 

osobních zálib. Vkus proto svou nejvlastnější bytností není 

něčím soukromým, nýbrž společenským fenoménem prvního 

řádu…“ konstatuje Hans Georg Gadamer na motivy Kantovy 

kritiky soudnosti (tamtéž, s. 48). Vkus je tedy normativním 

kritériem a logicky se pojí se snahou o kultivaci 

prostřednictvím uměleckých institucí.  

Polemiky, které probíhaly na teoretické úrovni, nemohly 

ovlivnit všeobecnou tendenci, která pod heslem humanismu a 

pod praporem kultivační ideologie, rozvíjela nový regulační 

systém moderní doby. Diskuse o významu „umění“ a vůbec, 

rozšiřující se vzdělanosti, byla jen povrchem mnohem 

pragmatičtější vůle – konstituce nových kontrolních 

mechanismů. Výchova k občanství si vzala za cíl zvnitřnění 

norem a regulativů, s tím, že se tento druh kontroly jevil být 
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mnohem efektivnější než dřívější užití síly a moci. Muzeum je 

toho exemplárním příkladem.  

Reformátoři volající po „osvícení lidu“ začlenili kulturu 

mezi ovládací, protože ekonomické, nástroje a z muzeí učinili 

„…účelový nástroj demokratické výchovy…“ (Bennett, 1995 , 

s.89). Stanovili nová pravidla, která nepřímo ovlivňova la 

společenské chování a která ostatně většinou dodržujeme 

dodnes – v muzeu se nesmí jíst a pít, návštěvník musí být 

slušně oblečen, nesmí hlučet a musí zachovávat odstup od 

exponátů, natož aby se jich dotýkal. Takto konkrétní 

instruktáž zabránila přístupu  těch, kteří ji dobrovolně 

nepřijali a zároveň, z pedagogického úhlu pohledu, 

zušlechťovala lidi, kteří se alespoň na krátkou dobu podřídili 

jejímu velení. Muzeum jako výjimečné místo shromažďování, 

v opozici k poutím, tržištím atp., vystupovalo jako 

autoritativní učitel, jenž vede své žáky k  odpovědnosti za své 

chování. Fakt, že se jednalo o nový společenský prostor, 

odpůrci zcela přehlíželi. Míšení tříd bylo v  podstatě cílené – 

návštěvník se totiž stal subjektem a objektem zároveň. 

Všudypřítomný kontrolní  pohled tak nepatřil jen povolaným 

ochráncům expozic, ale všem, kteří tudy procházeli. „Muzeum 

je prostorem imitace, v němž se pracující třídy, kterým je 

náhle povoleno smísit se s  třídou střední a vyšší, mohou 

naučit přijmout formy chování nápodobou… Muzeum nabízí 

kontext, v němž dochází ke ,kontrolovanému souladu‘, kde se 

nově přijaté a zvnitřnělé formy chování stávají 

sebevykonávajícími imperativy“ (tamtéž, s.100). Nejde tedy o 

„pouhé“ sledování expozice, jak se domnívala odporující 

elita, ale o společenské vztahy tímto sledováním nově 

konstituované. Kontrola začala probíhat mezi lidmi 
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samotnými a nový seberegulující mechanismus začal 

fungovat. Disciplína, která se stává vnitřní normou, má základ 

v instruktáži, jejímž přijetím se chráníme proti trestu. V  praxi 

to může působit úsměvně – kustod, který kárá dělníka, nebo 

ho potažmo vykazuje z budovy. Vykázaný je však 

společensky znemožněn. Nebyl schopen se podřídit a 

„vystoupit“, byť jen na okamžik, „ze své vrstvy“.  

Všudypřítomnému kontrolnímu oku však bylo nutné 

vytvořit adekvátní podmínky. Termín „transparence“, tolik 

skloňovaný politickými pohlaváry dneška, můžeme svým 

způsobem považovat za synonymum kontroly. Jedině 

„kvalitní průhled“ může zaručit dostatečné „bezpečí“. Tak se i 

architektura, a zvláště ta muzejní, posunula k „výkonu 

kontroly“. Tony Bennett považuje za dokonalý příklad této 

tendence londýnský Crystal Palace, Křišťálový palác, kde 

byly poprvé ke stavbě užity nové materiály jako je tabulové 

sklo a litina. Tyto materiály umožňují ohrazení a osvětlení 

rozsáhlých prostor. Exponáty jsou odteď uspořádávány tak, 

aby diváci netvořili chaotický dav, ale „řádný“, plynulý tok. 

Vyvýšené body v galerii pak zajišťují, že se publikum může 

dívat samo na sebe, čili princip sebekontroly a seberegulace. 

Muzea jsou zkrátka místy „výcviku k  občanství“ a navíc 

kultivují, „dávají oko těm, kteří nevidí“ (tamtéž, s.172). 

Podobně by se dala vnímat i architektura Guggenheimova 

muzea v New Yorku, jejíž „objevná spirála“ vnitřního atria 

splňuje přesně oba výše uvedené požadavky – tj. vidět a být 

viděn. Vliv, přisouzený muzejní instituci, se nám dnes může 

zdát poněkud přehnaný. Zvláště, když vezmeme v  potaz 

peripetie, kterými umělecká muzea prošla. Dnes je jejich 

prostor v podstatě „nejodvážnějším“ svého druhu, protože 
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hostí umělecké počiny, jejichž vůlí většinou není 

„vychovávat“, jak si představovali reformátoři 19. století. 

Výchovný charakter, který byl v  té době umění tak šikovně 

vnucen, nebo spíše, k němuž mělo být umění využito, je dnes 

opět součástí nových muzejních strategií. Díla, která v  období 

moderny doslova burcovala proti muzeu samotnému, jsou 

dnes již používána k  edukaci stejně jako ta ostatní. Výchovný 

aparát muzeí dneška, tj. tvorba edukativních programů, 

programů pro školy atd., již nemá zapotřebí usměrňovat 

neukázněný dav, naopak. Dnes se snažíme jistých striktních 

regulí zbavit, osvobodit se od tlaků, které z  našeho odstupu 

učinily nezájem. Současné umění, které často pro svou 

existenci potřebuje interakci s  divákem, umožňuje zastaralý 

mechanismus obnovovat, „provětrat zatuchlé sály“… Vytváří 

se nový druh kontemplace – od úžasu k participaci. Princip 

však zůstává stejný – kultivovat jedince, obohatit jeho vnitřní 

život. Vracíme se k rituálu? 
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(8) James Stirling, Michael Wildorf a ostatní, Neue Staatsgalerie, Stuttgart, 1977 – 1952, dvorana 

 

Jeviště - kontrola dějiště 

 

Představa, že by dnes někdo vzal útokem některé ze 

západoevropských muzeí, se může zdát poněkud romantická 

či lichá. Nicméně, v 18. století měl strach, že by muzeum 

mohlo podnítit pomstu davů, víceméně reálné obrysy. V roce 

1780, uprostřed pouličních bitek, byli britští vojáci umístěni 

na zahradu a do budovy Britského muzea a v  roce 1848, když 

účastníci hnutí „Chartists“ pochodovali do parlamentu 

prezentovat Občanskou listinu, se autority připravovaly 

k ochraně muzea tak ostražitě, jako kdyby šlo o vězení. 

Přitom šlo o trezor.  

 V květnu 1968 obsadili mladí umělci a jiní nadšenci 

Palais des Beaux Arts v Bruselu. Tato „okupace“ byla 

projevem solidarity s politickými manifestacemi, které 

probíhaly po celé Evropě a ve Spojených státech. Rebelové 

deklarovali své převzetí vlády nad muzeem jako nesouhlas 

s kontrolou belgické kultury vykonávanou jejími oficiálními 

institucemi a jako odsouzení systému, jenž chápe kulturu 

pouze jako jinou formu kapitalistické spotřeby.  
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Oba příklady, ačkoli opačného charakteru, reprezentují 

význam muzea jako instituce „hodné vládní pozornosti“. 

K Foucaultově výčtu moderních forem artikulace moci, jimiž 

jsou ústavy pro choromyslné, kliniky a vězení, připojuje 

umělecký kritik Douglas Crimp pochopitelně i muzeum 

(Greenberg, Ferguson, Nairne, 2003). Vychází z  prostého 

faktu, že moderní stát, který stanovuje nové normativní 

regulativy, infiltruje pozvolna do všech detailů společenského 

života, tím pádem i do kultury. Jak jinak uhlídat 

svobodomyslné umělce, dychtivé uměnovědce a zvědavé 

návštěvníky, než otevřením (a uzavřením) muzejních institucí, 

jež navíc svým nacionalistickým charakterem podporují 

národní sebeuvědomění? S Crimpovým tvrzením, že muzeum 

je institucí, která uzavírá a zároveň vylučuje, polemizuje 

sociolog Tony Bennett. Tvrdí, že Crimp, který pod vlivem 

Michela Foucaulta vytvořil paralelu muzea a vězení, opomněl 

jednu významnou maličkost. Rozdíl mezi oběma institucemi, 

pomineme-li ten podstatný, tkví v tom, že muzeum otevřelo 

své brány lidem, aby jim umožnilo podívanou, zatímco vězení 

jinou podívanou, tj. veřejné popravy, pohltilo, tedy uzavřelo 

(Bennett, 1995). Zdůraznění tohoto rozdílu mezi uzavřením a 

otevřením, se může zdát vzhledem ke Crimpově argumentaci 

zbytečné. Crimp komentuje ony abstraktní dveře, zatímco 

Bennett ty konkrétní. Oba však víceméně potvrzují muzeum 

jako nový normativní regulativ, nové uskutečňování moci.  

Ve Velké Británii, ve Francii a v  Německu probíhá 

konec 18. a počátek 19. století ve znamení záplavy státních 

architektonických muzejních zakázek, v  nichž se důraz 

postupně přenáší od organizování přehlídek pro soukromé 

účely aristokratů, k organizaci prostorů a vnímání, jež umožní 
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muzeu fungovat jako orgánu veřejných nařízení. Efektem 

těchto procesů bylo, dle Foucaulta, zrušit dav, považovaný za 

kompaktní masu, za centrum různorodých výměn, jež spojují 

individua dohromady, a nahradit kolektivní efekt davového 

chování sbírkou separovaných individualit (Foucault, 2000). 

Dav se stává kontrolovatelným, je-li atomizován a tato 

kontrola je uskutečňována i prostřednictvím kulturní 

instituce, jež na počátku moderní doby nahradila jiné druhy 

veřejné zábavy. Z popraviště se dav přesunul do intimnějších 

prostorů galerií a muzeí, jimž, stejně jako jiným kontrolním 

mechanismům, vládnou jasně formulovaná pravidla. Foucault 

dokonce používá termínu „disciplinární společnost“ (tamtéž), 

aby charakterizoval podobu moci v moderních státech. 

Disciplína ovšem znamená nejen „kázeň“, ale i „obor“, což je 

pojem symptomatický pro rozvoj specializovaných vědeckých 

odvětví na počátku vzniku kapitalistických společností. 

Rozvoji historie, biologie, antropologie, etnografie atd., 

aktivně sekunduje jedna z nejmladších vědeckých disciplín – 

dějiny umění. A stejně jako ostatní, i ona užívá klasifikační 

metodologie k popisu a seřazení uměleckých objektů, 

k postižení umění jako sféry, na níž se vztahují stejná 

pravidla, jež stanovuje redukcionistické pojetí poznání.  

Dějiště podívané se transformuje v  jeviště, tedy místo 

podrobené vedení – režii. Při zrodu muzejních institucí se 

inscenace přehrávaná na jejich jevištích příliš neobměňovala. 

Muzeum se stalo depozitářem, trezorem, s  tím, že jeho 

hlavním úkolem bylo ochraňovat, získávat a budovat sbírky, 

jejichž neměnnost byla stabilním potvrzením kulturních 

hodnot. Právě tato stabilita a neměnnost učinily z  muzea spíše 

mauzoleum, jež uchovává nabalzamované artefakty, 
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nezměnitelné místo, v  němž je zrušen čas. Uchovávání 

tradičních hodnot je samo o sobě nutné k  sebereflexi, nejen 

národní, ale i té individuální. Nicméně, ve společnosti, kde se 

hnací silou stal pokrok ve všech oblastech, tedy pohyb, může 

být nepružnost instituce, jež si udržuje mýtickou auru 

posvátna, odtržením od reálného světa  a zároveň jejím 

rozsudkem smrti.  

Posvátno charakterizuje Rudolf Otto mimo jiné jako 

„tiché zmlknutí tvora“ před čímsi tajemným, doslova tajemný 

úděs před něčím neznámým, nepochopitelným, který se 

podobá strachu, ale nic stvořeného, světského ho nemůže 

vyvolat (Otto, 1998). Jeho pojetí se samozřejmě týká prožitku 

náboženské zkušenosti, nikoli „němého úžasu“ před obrazem. 

Jestliže si však odmyslíme náboženské pozadí a původní 

významový rámec, setkáme se s  rétorikou ne nepodobnou 

rétorice dějin umění. „Strnulý údiv“, o kterém hovoří Otto, 

není daleko od „tichého úžasu“, jenž návštěvníkům implikují 

muzejní instituce. V jejich podání se má jednat o uvědomělou 

kontemplaci, kterou však v  raných fázích svého vývoje 

nemohly po laickém publiku žádat.  

Nicméně, ona „strnulost“ implikuje „stání“, opak 

pohybu. Tiché zmlknutí člověka, jež se odehrává před 

artefaktem, souvisí s „vytržením“, platónskou ex -tasis, jež 

pod palbou dogmatu dějin umění očekáváme. Pokud by se tato 

uskutečňovala, mohli bychom hovořit o druhu pohybu, který 

zde vystupuje jako úžas. Jde o „pohyb z nehybnosti“, tj. o 

prožitek, čili pohyb, odehrávající se na základě percepce 

čehosi statického. Pojem prožitku se rozšířil teprve v  70. 

letech 19. století (Gadamer, 2010, s. 68) a označuje jakýsi 

nádech bezprostřednosti – prožívat znamená především „být 
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ještě živ, když se něco děje“. (tamtéž). „Něco se stává 

prožitkem, když je toto něco nejenom prožito, nýbrž když 

jeho prožití po sobě zanechalo zvláštní otisk, který mu 

propůjčuje trvalý význam. ,Prožitekʻ v  tomto smyslu nabývá 

zcela nového smyslu bytí v  uměleckém vyjádření.“ (tamtéž, s. 

69). Je to něco nezapomenutelného, nenahraditelného a 

zásadně nevyčerpatelného, dle Georgie Simmela „kousek 

dobrodružství.“ V případě muzeí poměrně dobře 

dávkovaného. 

Prožívání je niterným pohybem, který má snad právě 

proto největší hodnotu, a to nejen pro jednotlivce, ale 

samozřejmě i pro muzeum, které je tohoto prožitku 

„spolustrůjcem“, nebo minimálně svědkem . Zda se tato 

skutečně tento druh „extáze“ v muzeu odehrává je 

samozřejmě individuální, čistě subjektivní zkušenost.  

Budeme-li tvrdit, že vnímání odehrávající se v  muzeu je 

niterným pohybem, ať už dochází k  hlubokému prožitku či ne, 

pak je muzeum v přeneseném smyslu plné pohybu. Chrámové 

ticho, konzervativní charakter instalací a všudypřítomný 

ochranářský prvek svědčí spíše o tendenci uzemnit, upevnit, 

učinit statickým. Tento stav muzejní strnulosti je už dnes také 

minulostí. Muzeum umění se neubránilo sílícímu tlaku 

futuristické obsese po rychlosti, zálibě ve změně, uctívání 

progresu. Začalo reflektovat dění na současné  umělecké 

scéně, která je stejně vrtošivá jako nevyzpytatelná. Muzeum, 

které bylo až do nedávné doby rámem, jenž klasifikoval, 

hodnotil a prověřoval kvalitu uměleckých děl, se pod 

společenským tlakem stále narůstající touhy po zážitcích 

zbavilo své chrámového charakteru a oddalo se rukám 

zkušených režisérů. Hans Belting píše: „Inscenace umění 
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začíná již budovou samou s  jejími vábivými gesty a pokračuje 

výstavními prostorami, jejichž uspořádání se, podobně jako 

na jevišti, ustavičně mění“ (Belting, 2000, s.113). Nikoli 

náhodou hovoří i Daniel Buren o muzeu, potažmo o galerii, 

jako o divadle. „Tyto narážky jsem užíval v  době, kdy galerie 

byla spíše prezentací umění s  jediným důvodem – prodat. 

Dnes už jsou muzea a galerie skutečně divadly. A diváci se 

proměnili v herce v jejich inscenacích“ (Buren, 1998, s.161).  

O performativním charakteru muzeí 20. a 21. století by 

mohli nejvíce promlouvat ti, pro něž se performance stala 

synonymem tvorby. Nehovoříme o divadelním umění 

v pravém slova smyslu, ale o umění performance, která je 

vpravdě extrémní formou výtvarného umění. Její podstatou je 

právě zrušení „rámu“ (ať již obrazu nebo muzea-budovy), 

tedy vykročení směrem od původního formátu výtvarného 

projevu ke zcela jiné, osvobozené vizuální informaci. Umění 

performance je postaveno na procesu, tedy pohybu, který ať 

již fyzicky probíhá či ne, mění z podstaty dosud platné 

prezentační schéma vizuálního umění. Situacionisté, vídeňští 

akcionisté, tvůrci happeningů a eventů, ti všichni, pokud už 

„konají“ své umění v muzeu, ho proměňují v divadlo, jeho 

sály v jeviště. Jejich „pohyb“ ovšem vychází z  typu tvorby, 

kterou se zabývají. 

Stabilní sbírky sice neztratily veškerou přitažlivost, 

nicméně i muzea se odhodlala k  formě dočasných výstav, 

které jsou fenoménem současnosti. Přesuny děl z kolekcí do 

výstavy, složité transporty, nákladné pojištění, reklama , 

doprovodné a edukativní programy, posunuly charakter muzea 

ještě více vstříc jevišti. Krátkodobé výstavy jsou v  pravdě 

luxusem, který některá muzea a galerie praktikují přesto, že si 
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to bez státní podpory nemohou dovolit. Výstavy současného 

umění, které se snaží vyhovět dnešní představě spektáklu, 

svým multidisciplinárním rozsahem občas připomínají 

zábavní park. Muzea se tak snaží zbavit oné statičnosti, jež 

byla jejich základní a zakládající hodnotou. 

 

Zábavní park 

 

Kulturní kapitál, kulturní průmysl, kulturní statky, kultura 

surovinou, konzumace kulturních hodnot…  Jen namátkový 

výčet pojmů ze slovníku kulturních pracovníků. Pokud jsme 

výše označili dnešní tvůrce výstav za režiséry, a tím jsme 

vědomě vytvořili paralelu mj. k  filmové produkci, měli 

bychom si uvědomit, nakolik je jejich vklad „kreativní“ a 

nakolik „lukrativní“. Reesa Greenberg označuje dnešní 

stavitele muzeí za „starchitekty“, čímž mimo jiné naznačuje, 

nakolik se dnes stavba muzejních budov stává prestižní 

záležitostí (Greenberg, Ferguson, Bruce, Nairne, 2003, s. 

362). V souvislosti s novými muzei se často užívá nového 

„majetnického slangu“: Kahnův Kimball, Sterlingův Stuttgart, 

Peiova Pyramida, Miesova National galer ie… Hans Hollein 

dokonce svá muzea podepisuje. Muzeum je prostě lukrativní 

zakázkou a navíc dává prostor k  architektonickému rukopisu, 

jenž má zdánlivě volnější charakter. Zásadní omezení plyne 

z jediné věci – dnešní muzejní budova musí být „bombou“, 

protože jejím hlavním cílem již v  dnešní době není pouze 

známá trojice - ochrana, získávání a prezentace sbírek-, ale 

hlavně zajištění co největšího ohlasu ze strany veřejnosti, tzn. 

zaručení návštěvnosti. I zde, v  duchovní a symbolické oblasti 
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kultury, panuje obecně srozumitelná rovnice nabídka-

poptávka.  

 Ten, kdo v dnešní době zpracovává „obsah“ muzea 

umění, se nazývá kurátor. Nicméně, i on, ačkoli většinou 

vyškolený v dějinách umění, musí ze zcela praktických 

důvodů „sáhnout“ do jiných oborů. Výběr objektů zvládne 

sám, ovšem transport, instalaci a demontáž výstavy musí 

většinou zajistit specializovaná firma. S  koncepcí výstavy se 

pojí architektonická dispozice, která by měla co nejlépe 

vyhovovat nárokům návštěvníka, čímž je automaticky 

přítomen architekt. Pro lepší srozumitelnost, propojenou 

navíc s propagací výstavy, je tu grafická úprava, tedy grafik. 

K tomu, aby byl uspokojen ekvivalentní finanční obrat, je 

nutno zařídit kvalitní reklamní kampaň, tzn. najmout 

pracovníka reklamní agentury. A jestliže se kurá tor rozhodne, 

že vyhoví nejsoučasnějším trendům, potom nesmí opominout 

doprovodné či edukativní programy, které přesahují klasický 

ráz výstavy. A je tu dramaturg. Sociální přínos v  podobě 

tvorby pracovních míst je však nepřímo úměrný výši finanční 

částky, která je určena k zakoupení či vypůjčení uměleckých 

děl.  

 V Evropě je 90% muzeí dotováno státem. Málo. Naproti 

tomu státní pokladna USA přispívá muzeím jen 5% částkou. 

Vysvětlení je jednoduché – evropské zakotvení muzea 

v kulturní politice souvisí s historií, která na území Evropy 

proběhla a znamená automaticky přidělení státní dotace. 

V Americe se navíc s uměním mnohem více obchoduje, 

zatímco Evropané stále poněkud podléhají dřívějšímu trendu 

majetných mecenášů, patronů a sběratelů. Konstelace kultura 

+ ekonomika je v Evropě často artikulovaným spojením, 
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nicméně, přesvědčit velké korporace o nutnosti vkladu do 

kultury je dřina hodná uznání. Kultura se  zejména 

v postkomunistických zemích stále jeví jako břímě 

společnosti, jako objekt charity, jenž by se bez  hodných 

adoptivních otců neobešel (Kesner, 2000, s.7). I v  tom je 

kámen úrazu. Instituce, která směřuje k  nezávislosti na 

vnějších zdrojích, musí učinit svou nabídku přitažlivou 

obecným tržním mechanismům, musí být konkurenceschopná. 

V termínech kulturní kapitál, kulturní průmysl, atd., se skrývá 

paradox – jak učinit něco kulturního zároveň profitujícím? 

Jak poznamenává Ladislav Kesner st., kulturní management 

současných muzejních institucí je zatížen nutností 

permanentní improvizace, která se negativně odráží na kvalitě 

programové nabídky (tamtéž). Jednoduše řečeno – aby 

muzeum mohlo fungovat, ba vydělávat, musí být silným 

soupeřem zábavním lákadlům, a předkládat tak všeobecně 

srozumitelný produkt. Musí se stát součástí vizuální kultury 

(Kesner, 2004, s.3) zcela jinak, než tomu bylo v  minulosti. 

Měří-li se úspěch výstavy návštěvností, není radno se 

domnívat, že tichá, křehká a kontemplativní expozice přitáhne 

množství diváků. Naopak. Mega-výstavy posledních dvou 

dekád jen potvrzují, nakolik je jednotná produkční koncepce, 

podobná propagaci nového filmového trháku, nutná k  zajištění 

alespoň průměrného počtu diváků. Uniformita reklamního 

kostýmu, tj. jednotná barevnost reklamních materiálů, 

srozumitelná sdělení bilboardů a jiných vnějších reklamních 

poutačů, „naváděcí“ systém ve výstavě a dokonale zpracovaný 

poznámkový-textový aparát, jsou dnes již nevyhnutelnými 

nástroji k uspokojení - přivedení diváka.  
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Celá mašinérie okolo velké výstavy umění, tzv. blocbusteru, 

jejíž nedílnou součástí je tisková konference, vernisáž, křest 

monografie, derniéra, je důsledkem přemíry nabídek, jak 

trávit volný čas. Argument, že i přes nablýskanou slupku 

výstava umění nabízí kvalitnější obsah, než je tomu u 

ostatních druhů „zábavy“, je často nejen „alibi“ pro 

zúčastněné investory, ale i útěchou samotným tvůrcům 

výstavy. 

V roce 1976 otevřelo Metropolitní muzeum v  New 

Yorku výstavu „Treasures of Tutankhamen“ 

(Tutanchamonovy poklady), která do muzea přivedla rekordní 

počet návštěvníků a „konsolidovala tak novou formu 

ohromující výstavy nyní rutinně označované jako 

,trhákʻ.“(Bois, Buchloh, Foster, Krauss, 2007, s. 576). 

Podobně fungují velkorysé výstavní projekty pod značkou 

Picasso, Warhol, van Gogh atd. Amerika tak na počátku 80. 

let 20. století nastartovala období trháků, které zdaleka 

neskončilo. 

Umění a kultura v Evropě byly po celá staletí závislé na 

církvi a monarchii. S nástupem kapitalistického sytému, který 

souvisí s moderním národním státem, se kultura rázem 

změnila nejen v nový nástroj moci (viz Foucault), ale také se 

ocitla mezi mlýnskými koly paradoxního požadavku na 

kvalitní výchovu a zároveň schopnost i samostatně obstát. 

Budou-li v umělecké oblasti stále přítomny veskrze 

ekonomické pojmy, s nimiž operuje konzumní společnost, 

nezbude než pokračovat v  cestě za „kulturním kapitálem“, 

jehož abstraktní dimenze je v  podstatě zcela hmotných 

rozměrů. Ani ušlechtilé snahy nahradit průmyslové termíny 

novým „informačním“ názvoslovím, tj. operace s  pojmy typu 
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„galerijní infotainment“, nebo „umělecká databanka“, 

rozhodně neznamenají posun v nahlížení umělecké oblasti. 

Jde jen o posun od uctívání „trezoru“ k  uctívání „databanky“ 

(Belting, 2000). Toto křehké eufemistické zamaskování 

vztahu ekonomika-kultura souvisí opět jen se snahou vyrovnat 

se s novými trendy na tržní úrovni. 

Jak výstižně poznamenal Douglas Crimp v  rozhovoru 

pro časopis October, muzea jsou v  dnešní době „virtuálními 

vězni korporací“ (Greenberg, Ferguson, Nairne, 2003). A ty 

bohužel také často určují konečný charakter kulturních 

počinů, výstavy nevyjímaje.  

Na druhé straně – stále vznikající alternativy 

blockbusterům, prostory - které jsou sice spíše galeriemi  

(například v „malé“ Praze jich v  roce 2012 najdeme poměrně 

dost - MeetFactory, Trafačka, Galerie SPZ, Roxy NOD, 

Galerie Jelení atd. ) - jež jsou místem onoho pohybu ducha, 

který prozatím není zkrocen muzejní institucí.  

 

 

 
 

 (9) Atrium Guggenheimova muzea v Bilbau (Frank O. Gehry), vpravo „Měkké badmintonové míčky“ od 

Claese Oldenburga a Coosje van Bruggena 
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Zrada u východu 

 

V roce 1961 otevírá Claes Oldenburg svůj Obchod 

v newyorské East Village. Je to replika okolních obchůdků a 

věci každodenní potřeby, které zde prodává, jsou zhotoveny 

z lepenky a bohatě pomalovány. Oldenburg neotevírá ovšem 

jen obchod, který se samozřejmě dočká kýženého zájmu, ale i 

důležitou diskusi. Teoretici umění a umělci sami (například 

Alan Kaprow) viděli v této Oldenburgově „akci“ pokračování 

tehdejší tendence vymanit se americkému abstraktnímu 

expresionismu s jeho až „nepříčetným“ subjektivismem a 

pokračovat v cestě za „novým, konkrétním uměním“ (Bois, 

Buchloh, Foster, Krauss, 2007, s. 451). Obchod vnímají jako 

formu happeningu, který předznamenal důrazem na proces 

Jackson Pollock jako „konec malby“, jež už diváka 

neuspokojuje, neboť už nenabízí nic nového a nezapojuje jiné 

smysly než zrak. Oslavují přítomnost, zrušení hranice mezi 

hercem a divákem. Přítomnost je navíc neprodejná. 

 Podstatou Obchodu samozřejmě byla hlavně kritika 

spotřeby a materialismu, který po druhé světové válce 

zachvátil USA. Umělcům přirozeně nezbývalo, než se 

připojit, tedy malovat a prodávat, nebo reflektovat,  

tj. kreativně uchopit tuto uměle živenou touhu vlastnit a 

nakupovat. Oldenburg ukázal, že neexistuje žádný zásadní 

rozdíl mezi exkluzivním obchodem s  uměním a obchodováním 

např. v second handu (protože obchod zkrátka zůstává 

obchodem), protože umělecké dílo není ničím jiným než 

komoditou. Pochopil, že status uměleckého díla coby 

komodity spočívá v jeho směnitelnosti (tamtéž, s.455). „Tyto 

věci [umělecké předměty] jsou vystavovány v  galeriích, ale to 
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není jejich místo. Obchod by byl lepší [obchod – místo plné 

předmětů]. Muzeum v buržoazním konceptu se rovná krámu 

v mém.“ (tamtéž). I proto použil ke ztvárnění prodávaných 

věcí odpad – lepenku a vytvořil tak precedens „recyklace“ 

jako odpor proti nekonečné produkci nového.  

Umělecké dílo jako komodita bylo a je předmětem 

kritiky a vymezování se, ačkoli už Andy Warhol komoditu 

rehabilituje a přijímá s  otevřenou náručí. Protože „obchod“ 

stejně stráví vše, ať už se tomu Kaprowova a Cageova 

„přítomnost“ brání jakkoli. V  populární knize Dona 

Thompsona Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů 

dolarů jsou podrobně popsány taktiky aukčních domů, jež 

stanovují ceny a jejichž výběr umělců je pro trh s  uměním 

rozhodující. Popisuje i strategii samotných umělců, velice 

často schopných obchodníků (například Jeff Koons a Damien 

Hirst), kteří ve svých „továrnách“, obklopeni učedníky, 

podobně jako Brainwash ve filmu Exit Through the Gift Shop, 

ukazují co „ano“ a co „ne“. Má smysl hledat paralelu 

s uměleckými dílnami renesance? V  jistém smyslu ano, je 

totiž už načase přestat umělce ztotožňovat s  romantickým 

hrdinou. Na druhé straně, kdo jiný než umělec  má v dnešním 

světě tento hrdinský potenciál? I to je možná důvod, proč se 

stal jedním z nejvyhledávanějších a nejprodávanějších umělců 

britský street artista Banksy, kterého dnes zná celý svět, ač 

údajně nikdo neví, jak vypadá. Právě ve filmu Exit through 

the Gift Shop, který sám režíroval, o něm Thierry Guetta, 

hlavní hrdina tohoto 90 minutového dokumentu z  roku 2010, 

říká: „Banksy je pro mě něco jako Robin Hood.“ Ačkoli se 

filmu dostalo skvělého přijetí  (získal i nominaci na Oscara)  a 

mnoha komentářů - mezi jinými i o tom, že si Banksy udělal 
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další skvělou reklamu, nebo jsme se (ne)mohli dozvědět, co 

všechno je fikce - aspekt romantického hrdiny nikdo 

nerozvedl. Oblouznění Banksym, ať už je samotným 

zoufalcem Guettou, který své umění doslova produkuje na 

běžícím pásu (paralela s  Warholem je zkrátka nevyhnutelná), 

nebo temným, skrytým mužem v  kápi, je realita. Ať už jeho 

umění pokládáme za umění, nebo spíše současnou pouliční 

ilustraci, která je zajímavá pro svou komiksovou zkratku, jíž 

se chápe „problému“, podařilo se Banksymu dotknout 

několika rovin zároveň: představil street art, který definoval 

jako umělecké hnutí; ilustroval dokonale výstavní produkci 

jako taktiku PR agentury; položil nekonečnou otázku o tom, 

k čemu je umění dneška a nakonec vše korunoval tím, že 

„všechno může být fikce“. Zajímavý je ovšem zejména 

samotný název filmu, který inspiroval název této kapitoly. 

Proč se film jmenuje Exit through the Gift Shop? 

 GIFT SHOP, neboli „zrada u východu“, je fenomén 

muzeí dneška. Podobně jako jsme navigováni  v obchodním 

domě Ikea, abychom zuřivě hledali zkratky směrem 

k východu, v muzeu umění (ať už současného nebo antiky), 

nás šipky EXIT s největší pravděpodobností zavedou přímo 

do galerijního obchodu. Ten je přirozenou konkurencí místu 

odpočinku, jímž je restaurace či kavárna „na úrovni“  a často 

zde najdeme i víc lidí (v poměru k  velikosti). Gift shopy se 

nejdříve dělily o plut s pokladnou, kde se prodávají 

vstupenky. Původně totiž neexistovalo 16 druhů vstupného, 

ani stovky druhů merkantilií, které by se pod společné sklo 

pokladní vitríny zkrátka nevešly.   

Autorem myšlenky „uměleckého suvenýru“ nebyl 

jednotlivec, ale technologický převrat v reprodukování, jemuž 
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se zevrubně věnují Walter Benjamin a André Malraux. 

Otevření „gift shopu“ pak už bylo otázkou pár let. Umělecká 

díla, na než „obyčejný člověk“ vpuštěný do muzea nedosáhne 

a nemůže ho zakoupit a pověsit/položit nebo cokoli jiného/ do 

zimní/letní zahrady vedle bazénu/golfového hřiště, si může 

odnést zvěčněná v katalogu/monografii/průvodci nebo 

umístěná na tužku/propisku/odznak/kalendář/těžítko/utěrku 

atd. Fantastický výběr a neuvěřitelně lukrativní obchod 

s reprodukcemi a s replikami uměleckých artefaktů všeho 

druhu. 

 

10) MoMA, muzejní obchod  

 

Novinář Mike Albo publikoval v příloze The New York 

Times, Fashion & Style v roce 2007 článek s příznačným 

názvem A Trip to the Gift Shop Is Like a Day at the Museum 

(Výlet do galerijního obchodu je jako den strávený v  muzeu). 

Na mysli má Museum Of Modern Art v  New Yorku, kde 

údajně často docházelo k  tomu, že se návštěvník spletl a 

domníval se, že gallery shop je už samotnou muzejní expozicí. 

Tolik může mýlit přitažlivý design instalace. Albo svůj 

designový „promo článek“, v  němž se věnuje zejména cenám 

jednotlivých artefaktů, nicméně ukončuje zajímavou 



 

 59 

myšlenkou. S vědomím toho, že věci vystavené ve zdejším 

design shopu také vybíral „kurátor“, tedy je za jejich výběr 

někdo odpovědný, a ten někdo  je navíc odborníkem, zapomněl 

na chvíli, kde je. Přihodilo se mu zkrátka to, čím svůj článek 

zahajoval– ve změněném stavu vědomí (Daniel Lewis-

Williams), protože u vytržení (Platón), pln prožitků (Hans 

Georg Gadamer), domníval se, že si prohlíží tzv. 

kurátorovanou, tedy kurátorem sestavenou  výstavu umění. 

Jeho logickým vývodem pak je otázka, zda už kurátoři někdy 

uskutečnili výstavu v  gallery shopu, nebo naopak, zda se 

gallery shop nestal výstavou  o sobě. Sám si odpovídá, že to už 

samozřejmě učinili. Pomiňme nyní Oldenburga, který pojal 

svůj Obchod jako happening s důrazem na kritiku masové 

spotřeby a soustřeďme se na ty, kteří už obchod, gift shop, 

store atd., ironicky, nebo vážně zahrnuli do svých uměleckých 

projektů. 

 Jan Kaláb je, podobně jako Banksy, tvůrce graffiti a 

street artu, v neposlední řadě také malíř. V roce 2008 ve „své 

kmenové galerii“ Trafačka uspořádal výstavu Point Shop. 

(Point je jedním z  jeho pseudonymů a slovo Shop jistě není 

třeba překládat), kde tento nejznámější autor 

velkoformátových graffiti vystavoval obrazy, fotografie a 

trojrozměrné objekty. Všechny samozřejmě určeny k  prodeji, 

a to zejména. Přiznaná prodejní strategie? Přijďte si koupit 

svého Pointa, máte příležitost? Ve světe graffiti a pop artu 

obecně se revolta odehrává jinde. Výstava zkrátka přináší zisk 

a není třeba to ničím maskovat.  

S hrou na téma gift shop přišel  i další český autor, 

Krištof Kintera, jenž v  rámci své „retrospektivy“ (Kintera je 

ročník 1973) v roce 2012 v Městské knihovně Galerie 
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hlavního města Prahy umístil do prostoru pokladen klasický 

čínský obchod s potravinami. Svůj „projekt“ dotáhl do konce 

tím, že pokladní kromě vstupného a jeho první velké 

monografie prodávají také vystavené potraviny a jiné 

předměty. U Kintery tak ale nejde pouze o Exit, ale zejména 

o Entrance, kdy pracuje i s momentem překvapení nic 

netušícího návštěvníka. Obsáhlou monografii navíc pokládá 

mezi produkty klasické večerky a tím ji, včetně ostatních děl 

– podobně jako Oldenburg – vyjímá ze světa exkluzivity.  

  

Boîte en valise 

 

„Zdá se neuvěřitelné, že Duchampovo ,Boîte en valise´, 

přenosné muzeum, by ještě stále mělo reprezentovat aktuální 

interpretaci otázky týkající se formy uměleckého muzea“ 

(Hollein, 2002, s.70), konstatuje teoretik architektury Max 

Hollein v závěru svého textu, jímž je uvozena sekce muzeí v 

katalogu Benátského bienále architektury 2002. Toto 

nenápadné konstatování otevírá mnoho otázek o podobě 

uměleckého muzea dneška. 

 Muzejní boom 80. a 90. let 20. století nezadržitelně 

pokračuje (jen namátkou: nová pobočka Guggenheim Museum 

v Soho v New Yorku /1994/, Warhol Museum v Pittsburghu 

/1994/, muzeum moderního a současného umění v  Ženevě 

/1994/, Flash Art Museum v Trevi /1994/, Baltimore Art 

Museum /1994/, Museum of Modern Art v San Francisku 

/1995/ a Chicagu /1996/, muzeum Jeana Tinguelyho v Baselu 

/1996/, Beyler Foundation Museum v Baselu /1997/ muzeum 

Georgie O´Keeffe v Santa Fe /1997/, Miho Museum 

v Shigaraki /1997/, Kisama Museum v Helsinkách /1997/, 
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Guggenheim Museum v Bilbau /1997/, Muzeum moderního 

umění ve Stockholmu /1998/, Muzeum holocaustu v Berlíně 

/2000/, Muzeum výtvarných umění v  Lipsku /2004/, Musée du 

Quai Branly v Paříži /2006/, New Museum of Contemporary 

Art v New Yorku /2007/, MAXXI – muzeum umění 21. století 

v Římě /2009/, Muzeum umění a architektury v Nanjingu 

/2009/, plánovaná přestavba Stedelijk Museum v  Amsterdamu 

/2012/). Benátské bienále architektury to v roce 2002 doložilo 

prezentací hned jedenadvaceti nových, realizovaných nebo 

pouze navržených muzejních budov, které se stávají 

schránkami nejrozmanitějších obsahů. Většinou jde o muzea 

moderního umění, nechybí však muzea dětská, muzea skla, 

aut, architektury, afrického a helénského umění atd. Jejich 

autory nebývají opomíjení architekti, ale špičky světové 

architektury dneška – Frank Gehry, Daniel Liebeskind, David 

Chipperfield, Jean Nouvel, Zaha Hadid a mnozí jiní. Stavba 

nových muzeí se stala jednou z nejviditelnějších současných 

architektonických zakázek. Ujmou-li se stavby muzejní 

budovy uznávaní architekti, potom nemůže být divu, že samo 

muzeum občas vyvolává představu uměleckého díla. 

Například Daniel Liebeskind pojal berlínské Muzeum 

holocaustu tak komplexně, že umístit do jeho prostor 

závažnou expozici nebylo jednoduché. Křivolaké uličky a 

křižovatky, šikmé, kosé stěny, nepravidelně rozmístěná okna 

a spletité systémy schodišť, netradiční průhledy a použité 

materiály, to vše napovídá, nakolik byl architektonický 

projekt provázán s obsahovým záměrem.  

 Návštěvník Liebeskindova muzea tuší, že ho čeká silný 

zážitek. Cokoli, co se týká holocaustu, je samo o sobě 

emocionálně vypjatá zkušenost. Ve formě muzejního pomníku 
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je tato strašlivá stránka lidské historie náležitě umocněna – 

muzeum evokuje pocit ztráty orientace, světlo, které dopadá 

jen malými škvírami navozuje stísněnost, podtrženou ještě 

komplikovanými přechody do jednotlivých podlaží. Dostane -

li se návštěvník do „finále“, je pro něho připravena „věž“. 

Architektonická simulace hrůzy je dotažena do konce – těžké, 

betonové dveře se pomalu otevírají a návštěvník vstupuje do 

prostoru temného, malého lichoběžníku. Je uzavřen ve tmě, 

kterou prostupuje jen jemné světlo dopadající z nebe. Je 

uvězněn v betonové, lichoběžníkové věži bez střechy, sevřen 

hutnými zdmi betonového komínu. Zkouška odolnosti netrvá 

dlouho. Většina lidí opouští toto místo za dvě až tři minuty. I 

tímto způsobem se dá architekturou „pomoci“ k  navození 

pocitu… 

 Tento druh muzejní architektury, totiž upuštění od 

„white cube“, neboli čistého, puristického prostoru, je 

podroben stejně ostré kritice jako sterilita funkcionalistických 

staveb. Umění se v některých případech dostává do stínu 

muzeí, jako je tomu například v  případě španělského Bilbaa, 

tvrdí jedni, zatímco druzí odsuzují puristickou, klinicky 

čistou buňku jako prostor pro „prezentaci zboží“, nikoli 

umění. Jedni volají po katedrálách a chrámech (viz Le 

Corbusierovo Mundaneum), druzí horují pro „espace 

indicible“, nepopsatelném, nevýslovném muzeu.  

To, že je podoba uměleckého muzea současnosti do 

velké míry v rukách osloveného architekta, není nic nového. 

Není to sice jen architekt, který určuje způsob, jakým jsou 

instalované práce, v našem případě umělecká díla, přijímány. 

Má však mnohem větší vliv na celkový projekt, než by se 

mohlo zdát. Zároveň s tím i obtížnější úlohu. Musí vyhovět 
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lokálnímu požadavku „zviditelnit se“, jako  je tomu například 

u Bilbaa, musí dokázat včlenit novou muzejní budovu do 

městského systému tak, aby byla snadno dosažitelná a aby 

bylo co nejzjevnější, čemu budova slouží. V  době, kdy 

muzejní instituce přehodnocují koncepci svých sbírek a snaží 

se najít nový směr v uspořádání svých kolekcí, kdy umělci 

tvoří se zřetelem k umístění svého díla do muzea a kdy je 

jednou ze základních priorit ředitelů muzeí návštěvnost, má 

architektonické řešení budovy zásadní význam. Některá 

muzea jsou často navštěvována zejména pro svůj 

architektonický projev. I zde se tedy setkáváme se stále 

diskutovaným protikladem obsah-forma.  

„Formy, existující jen kvůli sobě samým, navzdory 

funkcím, jsou směšné. Muzea se stala přehnaným a 

pokrouceným výrazem svých architektů, z  nichž většina je 

výrazu neschopna“ (Greenberg, Ferguson, Nairne, 2003, 

s.197), poznamenal na konci 80. let jeden z největších kritiků 

muzejního boomu, Donald Judd. I s  Juddem by se samozřejmě 

dalo polemizovat, zvláště vezmeme-li v potaz, jakého úspěchu 

se právě výrazné architektonické muzejní počiny posledních 

dvaceti let dočkaly. Ale Juddova kritika velmi souvisí právě 

s Holleinovým tichým povzdechem ohledně možností 

současné muzejní architektury, rozvedeným až k  tezi, že 

„kulturní revoluce ještě neproběhla“ (Hollein, 2002, s.71). 

Takto konkrétní a vyzývavá teze v  katalogu, který je 

v podstatě oslavou toho nového, co v  architektuře vzniklo, je 

poněkud paradoxní, ale rozhodně na místě. „Nové formy, 

zvláště v oblasti virtuálních struktur a konfigurací, které 

reagují na přítomnost diváka, jsou stále v počátcích svého 

vývoje“ (tamtéž), poodkrývá Hollein, kam jeho „výzva“ 
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vlastně směřuje. Dichotomie obsahu a formy tu náhle není na 

místě. Organické, senzorické prostory, které má Hollein na 

mysli, obracejí poměr venku-uvnitř naruby. 

Duchampovo Boîte en valise, „přenosné muzeum“, 

které vznikalo v letech 1935 – 40, shromažďuje fotografie a 

barevné reprodukce jeho děl. „Byla to pro mě nová forma 

vyjádření. Namísto malování něčeho se objevila myšlenka 

reprodukovat obrazy, které jsem miloval, do miniatur. 

Nevěděl jsem, jak na to. Přemýšlel jsem o knize, ale to jsem 

zavrhl. Pak jsem přišel na myšlenku kufru, ve kterém by byla 

všechna má díla shromážděna jako v muzeu, malém, 

přenosném muzeu. Takže je to všechno tady, tady v  tom 

zavazadle“ (Schwarz, 2003). Kromě toho, že velký 

mystifikátor Duchamp popřel originál v  jeho „tradičním“ 

chápání a otevřel cestu nové estetice, jeho kufříkové muzeum 

dle Maxe Holleina popírá muzeum umění v  jeho klasické 

formě. Nicméně, kufřík plní obdobné funkce jako muzeum-

budova – shromažďuje, konzervuje, reprezentuje, otevírá a 

uzavírá se…  
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Muzeum v deskách 

 

Dalším z těch, kteří se zabývali podobou muzea umění, byl 

André Malraux. Jeho projekt Musée imaginaire (imaginární 

muzeum), se v současných souvislostech může vztahovat 

k virtuálnímu muzeu, neboli k  jinému než hmotnému prostoru, 

v němž umělecká díla existují. Malraux použil médium 

fotografie a vytvořil přehlídku reprodukcí dokumentárního 

charakteru. Do jeho muzea-katalogu se v podstatě mohlo - a 

stále může - „vejít“ vše, co bylo vyfotografováno. Nicméně i 

fotografie, ačkoli do nedávna považovaná za pouhý nástroj a 

později za symbol krize moderního umění, je sama 

uměleckým prostředkem. A právě tato dvousečnost 

Malrauxova imaginárního muzea, zarámovaného sice nikoli 

stěnami, ale tvrdými deskami knihy, ho činí mimo jiné 

precedentem v diskusi o nutnosti existence muzea umění 

v klasické formě. Ve francouzském pojetí (musée imaginaire) 

se Malrauxova idea týkala čistě konceptuálního prostoru 

lidských schopností: imaginace, poznání, úsudku; 

ve zanglizované formě (museum without walls) mluvíme 

namísto toho o prostoru, jež je učiněn fyzickým, o prostoru, 

který se pokoušíme realizovat.  

Navíc, fotografie je pouhým obrazem trojrozměrného 

objektu (opomeneme-li plošné artefakty), čili dalším 

uměleckým dílem svého druhu – pokud jsme ji vzali „na 

milost“ a vpustili do světa umění. V  době, kdy je virtuální 

realita téměř všudypřítomná, je vlastně Malrauxova koncepce 

jakýmsi předchůdcem digitalizace, která se dnes v  umění 

běžně používá. Většina muzeí a galerií dnes nabízí tzv. 

virtuální prohlídky svých sbírek, takže webová kamera 
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v podstatě střídá fotografii. Kdy bude ovšem „webcam“ 

oficiálně přijata mezi umělecká média, je otázkou.  

Malraux, v zajetí své vlastně konceptuální vize, 

v podstatě zrušil „auru“ uměleckého díla, jíž přičítáme 

originálu. Reprodukováním se aura, alespoň dle Waltera 

Benjamina, ztrácí. Pokud však umění tuto reprodukci, 

„kulturu kopií“, vzalo za své, dostáváme se ke zcela jinému 

pojetí uměleckého díla a tedy i muzea dneška.  

Na Západě dnes nevzbuzuje pochyby o svém úkolu a 

nevyvolává diskuse o své podobě muzeum jako takové, nýbrž 

muzeum současného umění . Funkce muzea jako prostoru 

k uchovávání tradic a hodnot minulosti je nezpochybnitelná. 

Kde jinde mohou dlít předměty-artefakty, jejichž čas již 

„vypršel“? Kde jinde jim může být vytvořen kontext, ve 

kterém vznikaly a fungovaly? Otázkou je, jestli muzejní 

instituce tento kontext skutečně začlenily do svých koncepcí, 

jestli mu podřídily své instalace. Je nasnadě, že vytváření 

kontextu je jakousi „hrou na pravdu“, snahou o obnovení 

významu, který je v podstatě hlavní starostí dějin umění.  

Kontextuální expozice vládne většině sbírek velkých 

muzeí. Diskuse o tom, že dílo, které je vyzdviženo z místa 

svého vzniku, umístěno do muzea a odcizeno tak okolnostem, 

které je vybavovalo smyslem, jsou staré jako muzeum samo. 

Ladislav Kesner ml. v knize Muzeum v digitální době 

konstatuje, že každý tvůrce kontextuální expozice si musí být 

vědom toho, že vytváří svoji vlastní verzi původního kontextu 

(Kesner, 2000). Sbírky národních muzeí často vyvolávají 

pocit skanzenu či mauzolea, kde nedotknutelnost exponátu 

nabízí jen pasivní podívanou. Muzea jsou, podle Donalda 

Preziosiho, zejména společenskými nástroji pro výrobu a  
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udržování modernosti (Greenberg, Ferguson, Nairne, 2003). 

Mají sloužit jako centrální instituce, jako evidenční 

společenské rámy. V muzeu je minulost předváděna jako 

prolog k naší přítomnosti, muzea jsou „…odznakem touhy 

zapadající do osvětové hry, jež nám opatřuje další mocné 

náhražky religiozity“ (tamtéž, s.177). Na to, že tento princip 

selhává, upozorňuje trvalá neschopnost porozumět tomu, co 

vlastně muzeum umění je a co dělá, čeho tak mocně dosahuje 

svým velmi diskrétním způsobem. Včleněny do narativního 

pojetí výstavy, objekty ztrácí schopnost oslovit diváka a 

sdělují pouze, co nevyhnutelně předcházelo umění 

současnosti. 

Proti chronologickému sledu uměleckých expozic se 

zvedla vlna odporu již při zrodu prvních muzeí, což dokládá 

dílo Quatremèra de Quincy, Morální úvahy o poslání 

uměleckých děl (Belting, 2000), nebo kniha Gianniho 

Vattina, Konec moderny - všeobecná estetizace existence 

(tamtéž). Preziosi navíc tvrdí, že muzeum je oporou identitě a 

trajektorii moderního národního státu (Greenberg, Ferguson, 

Nairne, 2003). „Úkolem muzea je uvážlivá asambláž objektů a 

obrazů domněle evokující čas, místo, osobnost nebo mentalitu 

určitých společností, skupin, pohlaví, tříd, ras nebo individuí“ 

(tamtéž, s.177). Vznik muzea se potom podle něho pojí 

s masivní reorganizací vzdělání, s vytvořením nového 

normativního systému, s  národním státem, kapitalismem a s 

rozvojem technologie.  

Slavným příkladem odporu ke konzervativnímu 

charakteru muzea byl zvláštní počin Sira Johna Soana, který 

v knize A History of My House (Historie mého domu) z  roku 

1812 učinil svůj vlastní dům předmětem archeologického 
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výzkumu. Ve fiktivním příběhu se sám stává antikvářem, 

který se probírá ruinami domu, který, ač sloužil k  bydlení, 

připomínal spíše velmi bizarní kabinet kuriozit pozdně 

renesančních sběratelů. Soane, který za svého života 

nashromáždil obrovské množství uměleckých děl, rozjímá nad 

tím, čím vším by v podstatě jeho dům a veškerý jeho obsah 

mohly být. Hraje si zkrátka s  časem i prostorem, aby naznačil, 

nakolik je myšlenka muzea jako reflexe minulosti, jako rámu 

pro různorodé artefakty, omezující a totalitní. Dotýká se tak, 

ač dávno před modernou, pojetí dějin umění jako jediného 

možného systému vysvětlení a řazení artefaktů. V  jeho domě 

vedle sebe visely obrazy z 18. a 19. století , sumaterská houba 

byla uložena vedle antické sošky, gemy spočívaly v  blízkosti 

železných třmenů, korkový model Parthenónu stál vedle 

originálního egyptského sarkofágu, jež navíc sousedil 

s fragmenty gotického kostelního ornamentu, takže 

návštěvník, vychovaný výše zmíněným systémem, snadno 

ztrácel schopnost orientace. Soane zkrátka nechával předměty 

mluvit jejich vlastní řečí, bez toho, aby jim přisuzoval nějaký 

„srozumitelný“ rám-kontext. Nesnažil se o to, aby artefakty, 

řazené dle předpokládaného času svého vzniku, vytvářely 

logický sled táhnoucí se až do současnosti - v souladu 

s Preziosiho výše zmíněným tvrzením, že v  muzeu je minulost 

předváděna jako prolog k  naší přítomnosti.  

 Muzea jsou v tomto pojetí v podstatě jen potvrzením 

ideologie moderního národního státu s jeho intencí oslavovat 

pokrok. Quatremère de Quincy se v  této souvislosti ptá: „K 

čemu slouží umění, jež v muzeích ztratilo veškeré své veřejné 

funkce?“ (Belting, 2000, s. 212) A sám si také odpovídá:  

„K obrazu pokroku lidského ducha“ (tamtéž). Tento 
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futuristický „obraz pokroku“, pak z  výstav umění činí 

„praktický kurs moderní chronologie, který zabíjí umění, aby 

se z něj dělaly dějiny“ (tamtéž).  

 

 

11) Soane Museum, Londýn  

 

Všechno ven  

 

Muzeum umění, ač jsme ho již podrobili i určité krit ice, bylo 

zatím představeno jako víceméně kvetoucí a nezbytná 

instituce, která spoluutváří kulturu, a ač je také nástrojem 

praktikování moci, zároveň rozvíjí vzdělanost a imaginaci 

všech bez rozdílu (pokud dobrovolně vstoupí). Zmínili jsme 

už i revoltu, která probíhala na muzejní půdě, nicméně ta se 

uskutečnila v kontextu nastalé politické situace přesahující 

význam muzejní instituce jako takové. Nyní je třeba alespoň 

stručně načrtnout umělecké projevy, které nejen opouštěly 

brány muzea, ale volaly i po jeho totální destrukci. 
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Prvním, kdo muzeum doslova zboural, byl Filippo Tommaso 

Marinetti ve svém Manifestu futurismu, který vyšel ve 

francouzském Le Figaro v  roce 1909. V bodě 10 můžeme číst: 

„Chceme bořit muzea, knihovny, potírat moralismus, 

feminismus a všechny oportunistické a utilitární ničemnosti.“  

Nutnost „vypořádat se“ s  muzei souvisí s podstatou 

futuristického hnutí – je scestné se ohlížet zpět, minulost 

budiž zapomenuta. I proto je muzeum nahlíženo spíše jako 

hřbitov a tudíž, na cestě k  lepším zítřkům, spíše na obtíž, než 

ku jakémukoli prospěchu.  

 Odporem k muzeu, avšak z jiných pozic než předtím 

Marinetti, se netajila ruská avantgarda, která v  euforickém 

opojení z ruské revoluce 1917 požadovala návrat umění do 

každodenního života, jeho přiblížení lidu. Změnu v pojetí 

muzea žádal v roce 1919 Alexandr Rodčenko ve své 

novátorské „Deklaraci o muzejním managementu“ a ve velice 

pregnantně formulovaném požadavku zřídit „Muzeum 

kreativní umělecké kultury.“ Dalo by se říci, že Rodčenkův 

hlas byl, sice se zpožděním, vyslyšen. Ve zkratce by se daly 

jeho náměty (formulované spíše jako manifest) shrnout jako 

„boj proti chronologickému uspořádání umění“ a instalačnímu 

úzu, v rámci něhož se obrazy vršily jeden nad druhý na stěnu  

využitou do posledního centimetru. Rodčenko hlásá, že tím, 

kdo by měl být odpovědným za výběr (a tedy nákup) 

uměleckých děl do muzea, by neměl být „kulturní operátor“ 

(tj. kurátor, konzervátor atd.), nýbrž umělec, protože ten 

jediný ví, co má jakou uměleckou hodnotu. Navíc, chce 

nahrazovat staré, archivované, novým, živým. Díla by měla 

být vybírána s ohledem na úroveň umělecké formy a nikoli na 

základě historického principu. Muzeum má být utvářeno díly, 
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která ještě nemají žádnou historickou hodnotu – to je 

víceméně zásadní myšlenka doby. Hovoří samozřejmě i o 

instalaci, protože ta je základem přístupu k dílům, kritizuje 

„vršení děl“ a zejména subjektivní kritiku muzejních 

pracovníků, která ovlivňuje diváky. Těmi by měli být zejména 

dělníci. Zabývá se velice podrobně instalací a žádá, aby každé 

umělecké dílo mělo svůj adekvátní prostor. (McShine, 1999, 

s. 200 – 201).  

 V otázce „stěn“ na něj, jak uvidíme dále, navázal 

Wassily Kandinsky, který v  roce 1920 navrhl vytvoření 

Muzea kultury obrazu. Jeho požadavky jsou v  některých 

ohledech velice podobné těm Rodčenkovým – minimálně 

v tom, že nejde o umělce, ale o dílo samo, které může být 

vystaveno bez ohledu na národní příslušnost autora, na dobu 

jeho vzniku, ale pouze s ohledem na metodu jeho vzniku, tedy 

na techniku (tamtéž, s. 204).  

 Víme, že tyto ruské (spíše sovětské) revoluční plody 

hluboce ovlivnily dění na americké scéně i v  Evropě. 

Zmíníme-li nyní opět Marcela Duchampa, pak jen proto, že 

byl v časovém sledu dalším, kdo reflektoval formu muzea, 

Boîte en valise vznikalo od roku 1936.  
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12) Marcel Duchamp, Boîte en valise 

 

Duchamp, ačkoli si z muzea tropil žerty, byl významným 

spolutvůrcem uměleckých sbírek, které později „skončily“ 

v MoMA, v Muzeu moderního umění ve Filadelfii a na Yale 

University (tamtéž, s. 11).  

 Dalo by se říci, že dobou rozkvětu „antimuzejních 

strategií“ je začátek 60. let 20. století. Otevřením Reuben 

Gallery v New Yorku byl stvrzen pohyb ven z muzea do 

veřejného prostoru – rozvoj umění happeningu, 

performance, eventu, environmentu, land artu, body artu, 

vznik akčního umění, to  vše jsou umělecké formy, jež 

víceméně ke svému vzniku a „procesu“ muzeum 

nepotřebovaly. Rodí se hnutí Fluxus, které vědomě navazuje 

na proklamace sovětské avantgardy, když hlásá, že není 

„rozdílu mezi uměním a každodenním životem“ (Bois, 

Buchloh, Foster, Krauss, 2007, s. 456). „Fluxus inicioval 

mnohé klíčové aspekty konceptuálního umění, například účast 

diváků, obrat k jazykovým uskutečňujícím výrokům a počátky 

kritiky institucí.“ (tamtéž)  Jejich „výpady“ byly víceméně 
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určeny kapitalistickému zřízení, v  němž byli jeho členové 

„nuceni“ žít – musí rozbít vše, co zaručuje kontinuitu 

buržoazního subjektu (tedy i klasického muzea) . V roce 1967 

vydali Situacionisté kritiku kapitalistické kultury Společnost 

spektáklu od Guy Deborda, hlavního situacionistického 

teoretika, který je taktéž kritikou strnulých pozic moderního 

umění. To by mělo „zmizet“, protože jedině s jeho zrušením 

je možné začít od začátku a tvořit umění nové (tamtéž, s. 

393). Obdobně smýšleli i vídeňští akcionisté, kteří požadovali 

zrušení malby a její „vtlačení do veřejného prostoru“ (tamtéž, 

s.464), obnovili rituál a teatralitu s  ním spojenou. Otto Mühl 

vyhlašuje destruktivismus, absolutní revoltu, naprostou 

neposlušnost a systematickou sabotáž, veškeré umění bude 

zničeno, anihilováno, ukončeno a začne něco nového 

(tamtéž).  

Nezávisle na instituci umění pracovali i tři čeští autoři, 

Karel Miler, Petr Štembera a Jan Mlčoch, kteří v  letech 1970 

– 80 vytvářeli akce, performance a piecy. Jediná, byť 

významná spojitost mezi nimi, bylo užívání těla jako 

uměleckého prostředku. Podobně jako Vito Acconci, Terry 

Fox a Chris Burden, i český trojlístek, ač v  naprosto jiné 

společenské situaci v komunistickém Československu , 

vyjadřoval svým pojetím umění – tedy prací s tělesností –  

„ …odpor k systému, k jakémukoli druhu vnějšího řádu 

rozvrhujícímu svět“. (Srp, 1998, s.7). Jogínský Š tembera, 

snažící se „splynout s přírodou“, lyrický Miler a dobrodružný 

Mlčoch, ukončili svou činnost v  roce 1980, protože „… si 

uvědomili, že se dostali, kam nepatří – mezi umělce“ a 

konstatovali, že své práce nerealizovali proto, aby se 

etablovali ve světe umění, proti němuž ostatně byla tato forma 
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zaměřena. Vyústění jejich přístupů tak zůstalo otevřené. 

(tamtéž, s.13)  

 Další z uměleckých proudů, které přestaly „potřebovat“ 

muzeum pro zavěšení, byl minimalismus  a postminimalismus, 

„earth“ a konceptuální umění. Právě sochařství odpovědělo 

nejjednoznačněji na všeobecný požadavek „restaurace“ 

uměleckého objektu minimalistickou, až geometrickou 

formou, zbavenou jakéhokoli detailu. Protože „detail 

navozuje příliš intimní vztahy“, jichž se umění potřebovalo 

zbavit (Srp, 1982, s. 362). „Minimalistický objekt odnímá 

vztahy z díla a tvoří z nich funkce času, světla a divákova 

zorného pole“ píše Robert Morris v  roce 1966 (Bois, Buchloh, 

Foster, Krauss, 2007, s. 540). A pokračuje: „Každý vnitřní 

vztah, ať pochází ze strukturálního dělení, bohatě členěného 

povrchu nebo z čehokoli jiného, omezuje veřejnou vnější 

kvalitu objektu a směřuje k tomu vyloučit diváka natolik, že 

ho detaily strhnou do intimního vztahu k práci a vytrhávají 

ho z prostoru, v němž se objekt nachází. Mnoho nových 

skulptur z velkého formátu těží, je to jedna z  nutných 

podmínek, jak se vystříhat intimity . Sám prostor místnosti je 

strukturující prvek, a to jak svým kubickým tvarem, tak  také 

ve smyslu nejrůznějšího zhuštění, kterým různě velké a různě 

proporcionální místnosti mohou působit na vztah objekt -

subjekt. To, že prostor místnosti získává takový význam, 

neznamená, že vzniká situace environmentu.“ (Srp, 1982, s. 

365) Vzniká site-specific, dílo, které už nepracuje s  objektem, 

ale pozměňuje prostor umístění, ať už se jedná o místnost 

v muzeu či galerii, nebo ve veřejném prostoru. Známým 

příkladem za všechny může být projekt Michaela Ashera, 

Pomona College Project z roku 1970, tzv. axonometrická 
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kresba instalace, kdy zcela přetváří prostor galerie a vzniká 

svébytná „socha“, s různými průhledy a světelnými hrami. 

„…při pohledu z galerie dokonale čtvercový vstup rámoval 

ulici za ním jako ,obrazʻ, estetizovaný objekt daný napospas 

kontrolním podmínkám muzea, s  předpokládanou zvláštností 

nebo autonomií prožitku, který poskytuje; zatímco při 

pohledu z ulice zející štěrbina vyjadřovala to, jak bylo 

muzejní privilegium narušeno, když se stalo kontinuálním 

s podmínkami svého okolí. Dílo tak bylo schopno komentovat 

muzejní předpoklad autonomie, i když odmítalo, aby tyto 

předpoklady nadále operovaly. V  tomto smyslu byla Asherova 

kritika namířena proti (minimalistické) výrobě objektů 

přístupných komodifikaci a konzumaci na pozadí 

institucionalizovaného aparátu muzea coby prostoru 

konstituovaného tak, aby tuto aktivitu naplnil kulturní 

legitimností.“ (Bois, Buchloh, Foster, Krauss, 2007, s. 541).  

Minimalisté jako Asher nebo Richard Serra stále ještě 

„používají“ architektonický prostor a v  ruské avantgardní 

tradici z něho činí umělecký objekt, site specific, svým 

způsobem stále závislý na instituci. Jiní umělci se v  téže době 

už posouvají za „lokalizovatelný, skulpturální objekt“(tamtéž) 

a začínají tvořit přímo v  krajině. Mezi nimi vyniká Robert 

Smithson, známý zejména pro svou earth work Spirálové 

molo, které zasahovalo tři sta metrů do Velkého solného 

jezera v Utahu.  
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13) Robert Smithson, Spirálové molo, Utah  

 

Opouští tedy zcela muzejní prostředí a „vychází ven“, což 

vychází z podstaty jeho tvorby. Smithsonovi nejde v prvé řadě 

o zrušení muzea jako normativní struktury, ale o zrušení 

samo. Až do své smrti v roce 1973 operuje s pojmem 

entropie, jenž je základní premisou nejen Smithsonovy práce 

a úvah, ale v podstatě všeho – lidského činění a existence 

jako takové, země i vesmíru. Entropii nelze vysvětlit 

jednoduše jako „moment rozpadu“, ale spíše jako „míru 

nevratnosti děje“, která nevyhnutelně vede k  zániku. 

Měřítkem zániku je poté jen čas, který se pro Smithsona stává 

zásadní veličinou. „Čas jako rozpad se tedy stal jedním z  jeho 

hlavních témat a spolu s  ním i nezbytnost vytvoření ,novýchʻ 
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památek, ale také ,antipamátekʻ, památek zániku všech 

památek“. (Bois, Buchloh, Foster, Krauss, 2007, s. 506) Tedy 

není v podstatě třeba tvořit, zasahovat do procesů entropie, 

které nás obklopují, protože vše přirozeně směřuje k  jednomu 

jasnému cíli. Tato vlastně katastrofická vize s  sebou ale nese 

pozitivní moment – osvobozuje od iluze, že člověk sám drží 

něco pevně v rukách, naopak, dává mu příležitost zkoumat a 

přistupovat ke světu znovu a znovu, aby přirozené procesy 

uměl aplikovat i na svou vlastní existenci. Robert Smithson 

uplatnil pojem prázdnoty (zrušení, tedy entropie) také na 

muzeum. V textu „Pár prázdných myšlenek o muzeu“ z  roku 

1967, muzeum líčí jako prostor prázdnoty, kde jsou vystaveny 

objekty, kdysi pojmenované jako „obraz“ a „socha“. Citujme 

jen namátkou některé: „ …zatuchlé obrazy, umístěné ve 

falešných oknech (rámech), překrývají jeden druhý a ruší tak 

schopnost vnímat.  … Procházka muzeem nevyhnutelně končí 

tím, že pohled diváka, zahlcen množstvím beze významu, 

postrádá smysl. Nebo spíše, pohled je stále upírán, ale smysl 

zde není. Pak přichází na abstrakci, která je každému ,bodem 

nulaʻ ale vlastně ničím.  … Muzea jsou hrobky a vypadá to, 

že se všechno změní v muzeum. Obraz, socha, architektura 

jsou ukončeny, ale zůstává umělecká praxe. Umění vstupuje 

do oblasti ohromné setrvačnosti.“ (McShine, 1999, s.214)     

Podobné názory sdílel i Allan Kaprow, „otec konceptuálního 

umění“ a performer. V rozhovoru s Robertem Smithsonem, 

uskutečněném v roce 1967, Kaprow uvažuje nad tím, že 

muzeum v podobě, v níž nyní (na počátku 70. let 20. století) 

existuje, je pro nedávno vzniknuvší umělecká díla vlastně 

irelevantní a není možné je tam vystavovat. Smithson, zcela  

v souladu se svým zájmem o „prázdnotu“, neobsazený 
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prostor, odpovídá, že muzeum by se nemělo „naplňovat“, ale 

„vyprazdňovat“. Postřehl i tendence k „oživování“, které 

nicméně směřují spíše k „zábavnímu parku“. Kaprow shledává 

problém v tom, že v rámci podpory kultury stále vyrůstají 

„stejné“ muzejní instituce, které jsou „primárním trhem“ pro 

umělce a tedy podmiňují jejích tvorbu. Zejména Smithsonova 

aktivita, sevřená v  rámci muzea, je pak vlastně interpretací 

muzejních kulturní pracovníků, sběratelů a patronů. Zde 

přichází ke slovu humor a  nadsázka, které dle Smithsona 

americké kultuře zcela chybí. Kaprow tvrdí, že z celé 

„muzejní mašinérie“ není úniku, a to ani když se člověk brání 

prostředky ironie. Na to Smithson reaguje tím, že čím více 

úhlů pohledu, tím lépe – opět v souladu s myšlenkou entropie 

- neexistuje jedno centrum, tedy jeden možný náhled na věci.  

Kaprow ovšem na konci rozhovoru dospívá k  tomu, že „stejně 

budou pověšeni“ (v muzeu), čemuž se Smithson nikdy 

nebránil. (tamtéž) 

 Ve stejném roce, tedy 1967, dostaly dvě desítky 

známých i méně známých umělců dotazník se třemi otázkami: 

1) Chcete vystavovat své dílo v  muzeu?, 2) Pokud ne 

v muzeu, tak kde?, 3) Pokud v muzeu…, tak jaké jsou ideální 

muzejní podmínky?  Odpovědi autorů variovaly, ale ve velké  

většině všichni odpověděli kladně – ano, chtějí být 

vystavování v muzeu a nejlepšími podmínkami je mít 

„vlastní“ místnost, ne-li své vlastní muzeum. Anketu jsme 

zopakovali v roce 2012, v určitém smyslu vytrženou 

z kontextu, nicméně aktuální ve vztahu k  silnému street 

artovému „hnutí“. Paradoxně právě tvůrci graffiti a street artu 

se „všichni vidí uvnitř“, zatímco ostatní, „opravdoví“ umělci 



 

 79 

si dokáží představit i prostor alternativní k  muzeu. Obě 

ankety přikládáme  (viz s.135) 

 Transformaci každého uměleckého díla, ať již vznikne 

kdekoli, ve fotografii, a tedy jeho reprodukci, předjímal ve 

svém výstavním „projektu“ Musée d´Art Moderne Marcel 

Broodthaers. Muzeum bylo prostředkem i cílem jeho tvorby 

zastřešené jedním názvem (Muzeum moderního umění), 

rozvětvené ale jednotlivými „odděleními“ – výstavami, do 

několika prostor i let. V roce 1968 veřejně otevřel své nově 

založené muzeum a představil se jako jeho ředitel. 

V Oddělení 19. století shromáždil věci, jež se pojí s  realizací 

výstavy (bedny, orientační cedule, osvětlení, žebříky, 

nákladní vůz). „Nejen, že všechny tyto předměty evokují 

muzeum jako svůj zdroj, ale svou rezonující prázdnotou 

zbavují tento zdroj jeho významu, a tím jej konstituují coby 

,alegorickou strukturuʻ.“ (Bois, Buchloh, Foster, Krauss, 

2007, s. 551). Ve své „práci“ pokračuje a v  další výstavě, 

tentokrát v Oddělení figur s podtitulem „Orel od oligocénu po 

současnost“ vystavuje předměty, které obsahují německého 

orla /orlici a tímto nelogickým mapováním stvoří nový druh 

„taxonomie“. Kritizuje tak model klasifikace uplatňovaný 

v muzeích. Nebo naopak – vymezuje se vůči 

konceptualistické představě, že umění jako takové může tyto 

metody překročit, nebo dokonce změnit. „V tomto ohledu 

může být Broodthaersovo „muzejní“ dílo vnímání jako 

konzervativní blague, jako reakcionářská odpověď na tvrzení 

konceptualismu“ (tamtéž, s. 552).  

 Brooadthersova umělecká výpověď tedy může být 

považována za mystifikaci, která se zejména v  současnosti 

zdá být jedinou odpovědí na dominanci kulturního průmyslu 
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se všemi jeho systematickými nástroji. Dalo by se říci, že 

mystifikace je kultivovaným výsledkem odporu, který si je 

vědom své marnosti. Nejvýmluvnějším příkladem 

institucionalizace odporu je graffiti a street art. 

 V encyklopediích současného umění ještě tato oblast 

vizuální kultury nefiguruje, přestože na toto téma vychází 

velké množství knih a jeho autoři, někteří stále skryti za svým 

aka, jiní pyšně se honosící vlastním jménem, jsou dnes již 

známější než jejich „obyčejné umění“ páchající kolegové. 

K tomuto mohutnému trendu – dobrovolnému uzavírání 

sprejerů do muzea – jistě napomohl výše zmiňovaný Banksy, 

který je personifikací bujícího pouličního umění, ať již 

právem či ne. Právě on ve filmu Exit through the Gift Shop 

pracuje s uměleckou mystifikací, demytizuje street art, který 

se náhle stává „pododdílem“ pop artu a ukazuje, že odpor, 

revolta, jíž graffiti, jak píše Suzi Gablik, ztělesňovalo a bylo 

tak „poslední nadějí moderního umění“, se v  kruhu vrací, 

dějinně zachycen ve fotografii, do muzea. Ať už graffiti a 

jeho post projevy – street nebo urban art – nahlížíme jako site 

specific nebo vandalismus, je zejména nositelem romantické 

představy o umění a umělcích, které se umění dneška tolik 

snaží zbavit. Nese s  sebou totiž příběh, a to ne ledajaký – 

příběh dobrodružný, „hrdinský epos“ o překonávání překážek, 

jimiž je víceméně všemi „průměrnými“ a chudými nenáviděná 

realita kapitalismu. Ač se vůči kapitalismu vymezovali a 

vymezují snad všichni zde uvedení umělci, graffiti, protože je 

prvotně vandalismem, je vlastně tohoto odporu znakem - 

symbolem, nebo značkou. A značkou také zůstává, ať je 

rozvedena do velkoformátových barevných pieců, nebo 

trojrozměrných objektů.  
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Rovnice je jednoduchá: podpis = tag = logo. A s  logy umějí 

writeři pracovat velice dobře. Graffiti a hip hopová kultura 

přicházející z ulice v sobě nenese nic „exkluzivního“, je 

určena „všem“, tedy každodennosti, dostupná všem, protože 

srozumitelná. Ačkoli tag sám o sobě nemusí být a často není 

čitelný, srozumitelné je jeho sdělení: „Byl jsem tady“. Mnozí 

čtou i podtext: „A budu i příště.“  Nakonec právě „bytí tady“ a 

pokud možno „všude“ je podstatou celé této hry teenagerů. 

Pokud by u nich ovšem zůstalo. „Venku pracují“ často i 

zasloužilí třicátníci, kteří se své obsese nemohou zbavit. 

Jedinou cestou, jak ukončit úmorný souboj s  noční potřebou 

dobrodružství, která je velice maskulinní, je vstup do 

institucionalizovaného prostoru, což ovšem podvrací pravé 

jádro tohoto společenského fenoménu. Hlasy proti výstavám 

podobných projevů zaznívají nejčastěji z  řad samotných 

sprejerů. Vezměte si street art, říkají opovržl ivě, protože 

šablony, nálepky a konceptuální projevy v  ulicích, vnímají 

jako zjemnělou odnož samotného graffiti. Není ale úniku. 

Současná umělecká scéna baží po nových motivech a, jak 

výmluvně ukázal Banksy, po nových možnostech investovat. 

V aukcích neustále otáčený Kupka je zkrátka již „out“. 

Vypadá to, že v rámci graffiti a street artu vznikají jednotlivé 

„směry“. Zaznamenat se dají popové tendence, které se právě 

k pop artu otevřeně hlásí, ale fungují zároveň jako site 

specific. Konceptuální projevy street artu operují zejména 

s momentem překvapení (už Jiří Kovanda v  70. letech). A pak 

jsou tu malíři, tedy ti, kteří skutečně umějí malovat. Všichni 

víceméně jednoduše zařaditelní do uměleckohistorického 

kontextu, a tedy do muzea. Z revolty zůstala víceméně  jen 

schopnost přizpůsobit se danému prostoru, kterou ovšem 
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mapujeme v umění od 60. let (viz výše). Revoltě, zdá se, opět 

odzvonilo. 

 

Art(ist) must be beautiful
7
 

 

O situaci moderního a současného umění bylo již mnohé 

napsáno. Suzi Gabliková se v  knize Selhala moderna? ptá, 

nakolik modernistický požadavek odbourat tradice a odklonit 

se od klasických hodnot ovlivnil umění a jak řešit jeho 

bezútěšnou situaci (Gabliková, 1995). V  současném umění 

hledá revoluční sílu zašlých avantgard, v  graffiti (v roce 

1995) spatřuje poslední pokus o revoltu proti strnulosti 

zakademizovaného odporu a dospívá k  názoru, že současnému 

umění chybí nutná morální dimenze.  

Stejným stylem současné umění charakterizuje Jules 

Olitski, když píše, že „…je-li cílem umění působit radost, co  

asi motivuje umění, které dnes převažuje?“ (Olitski, 2003, 

s.10) Předpokládá, že „… to bude nenávist k  tradici, 

k institucím, na nichž spočívá demokracie a nenávist 

k dokonalosti“ (tamtéž). A jedním dechem dodává, že je-li 

opravdu umění „…výrazem reality své doby, takže převažuje-

li v současnosti ošklivost, je to malér…“ (tamtéž) Humorista 

Ephraim Kishon došel v  oplakávání „krásného umění“ 

mnohem dále. Současné i moderní (!) umění považuje 

v podstatě za podvod, kterému mlčky přihlížíme a který, jsa 

obhajován právníky umění, tedy kunsthistoriky, kurátory, 

galeristy, řediteli muzeí atd., je nutno odhalit.  

„Andersenovo dítě dnes uchvacuje legendárním 

plstěným oblekem od Josepha Beuyse, do něhož se halí nazí 

                                                 
7
 Vypůjčeno od Mariny Abramović. 
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císařové a propůjčují přitom slavnostními projevy of iciální 

lesk vernisážím odpadků od slavných umělců“ (Kishon, 2003, 

s.8). Walter Benjamin k tomu jen osvíceně dodává: „Umění se 

vymklo říši ,krásného zdání‘, jež tak dlouho platila za 

jedinou, kde se mu může dařit“ (Benjamin, 1979).  

 „Aby se nám něco líbilo  jako umělecké dílo, musí se 

jednat zároveň o něco víc než jen o to, co se líbí vkusu“, píše 

Hans Georg Gadamer a pokračuje slovy Hegelovými: 

„…bytnost veškerého umění sama o sobě spočívá v  tom, že 

přivádí člověka před něho samého…“(Gadamer, 2010, s. 58).  

To znamená, že ho zrcadlí. „Kantova definice umění jako 

,krásné představy o nějaké věciʻ činí tomuto zjištění zadost 

potud, pokud připouští, že v  uměleckém znázornění je 

dokonce i ošklivá věc krásná.“ (tamtéž, s. 61). Krásno 

v přírodě nebo v umění má stejný apriorní princip, který zcela 

spočívá v subjektivitě. (tamtéž, s. 63). Tedy, jak Kant 

v Kritice soudnosti jasně ukázal, vkus je individuální věc. 

Hans Georg Gadamer tuto jeho tezi rozvinul s tím, že  „… 

vybraná citlivost, kterou se často vyznačuje vkus, mívá vůči 

originalitě geniálního uměleckého díla často nivelizující 

funkci. Vkus se vyhýbá neobvyklému a obludnému.“ (tamtéž, 

s. 65). Suzi Gablik, Jules Olitski i Ephraim Kishon tudíž 

soudí na základě toho, že se jim pravděpodobně většina děl 

současného umění jednoduše nelíbí. 

Podobné smýšlení předvedl i koncepční ředitel slavné 

kasselské přehlídky umění documenta 7, Rudi Fuchs. Na 

tiskové konferenci u příležitosti jejího zahájení v  roce 1982 

řekl: „Cítím, že čas předvádět současné umění v  provizorních 

prostorech, znovuzrozených továrnách apod. již skončil. 

Umění je ušlechtilý skutek a mělo by se s  ním proto zacházet 
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s důstojností a s respektem. Proto jsme konečně postavili 

opravdové zdi“ (Crimp, 2000, s.240). A byly to právě zdi, 

zároveň s osvětlením a detailně propracovanými principy 

instalace, jimiž se snažil přesvědčit návštěvníky. Zcela 

v protikladu k všeobecně panující tendenci „otevírání se“, 

slovutný kurátor uzavřel kontroverzní umělecká díla 

současnosti do klasických zdí německých budov. Všechno je 

jak má být – umělecký ředitel staví své nyní již permanentní 

zdi, dalek touhy uspokojit nekonvenční požadavky 

nekonvenčních uměleckých praktik, a mezitím umělci 

vytvářejí díla vhodná pro toto posvátné prostředí. Tento do 

očí bijící protiklad – umístit díla, která pocházejí z nejhorších 

míst  New Yorku do posvátného prostoru, Fuchs korunoval 

oficiální pohlednicí, jíž byla fotografie neoklasicistní sochy 

lankraběte Fridricha II. od Johanna Augusta Nahla. Stejně tak 

každé vydání katalogu mělo na obalu fotografi i jedné 

z alegorických soch okrašlujících fasádu již klasického muzea 

Fridericianum v Kasselu, jež bylo první budovou v  Evropě 

postavenou jako muzeum. Fuchs chtěl zhmotnit odkaz 

šlechtické minulosti, vytvořit prostor pro setkávání v  rámci – 

jak se domníval - znovuzrozené klasické akademie.  

Zúčastněným umělcům napsal dopis, jehož výňatek 

cituji: „Bez uctivé vážnosti budou umělecká díla jen velmi 

těžko odolávat okolí: okolní svět, zvyky a architektura, 

politika a vaření – to vše se stalo krutým a brutálním. 

V neutuchajícím hluku nemusíme vůbec zaslechnout jemné 

zvuky Apollónovy lyry. Umění je něžné a ohleduplné, usiluje 

o hloubku a vášeň, čistotu a vřelost“ (tamtéž, s.239). Fuchs se 

pokusil oživit romantický mýtus, hrdinský epos o kráse a 

čistotě. V „hrozném“ světě současnosti pro umění není místo, 
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proto ho on musí vytvořit. Výňatek z  jeho dopisu jedna ze 

zúčastněných umělkyň zvětšila, okopírovala a nalepila po 

stěnách, které Fuchs vyhradil její expozici. Nad touto 

kontroverzní „drzostí“ ředitel kasselské documenta jen 

pokrčil rameny.  

 Domnívat se, že vše „nové“, „současné“ a tradici bořící, 

je kvalitní a žádoucí, je nesmysl. Odsoudit však tvůrce 

k produkci „krásného“, k návratu ke klasické umělecké formě 

a zcela bez okolků postavit další kamenný kontejner pro 

současné umění, bylo, jemně řečeno, odvážným počinem. 

Fuchs bez skrupulí projevil své stanovisko k  dění na 

umělecké scéně dneška, a ačkoli vládl přehlídce toho 

nejsoučasnějšího, co se v  umělecké oblasti odehrává, vrátil se 

minimálně o století zpět. 

Ve stejném roce a na stejném místě uskutečnil svůj 

umělecký projekt s názvem Akce 700 dubů i jeden 

z nejkontroverznějších umělců sedmdesátých a osmdesátých 

let 20. století, Joseph Beuys. Když byl vyzván k  účasti na 

documenta, komentoval tuto výzvu následovně: „K  čemu je 

celá ta pitomá sračka? Naším úkolem je přece tvorba kultury 

pro příští století“ (Rebmannová, 1998, s.35). Dlouho po 

Duchampově Boîte en valise se Beuys svým sázením dubů 

zřekl výstavy jako média. Jeho další, neméně zvučná 

proklamace: „Od nynějška už neexistuje umělecké dílo, které 

by bylo možné prezentovat v  muzeu“ (tamtéž), přesně 

vystihuje charakter celého jeho odkazu. Stejně jako všichni 

ostatní, kteří se zdráhali pokračovat v  tradiční cestě „do 

muzea“, i Beuys zaujal místo v  muzejních sbírkách. Hellevi 

Rebmannová v závěru své knihy konstatuje: „A tak i díky 

imobilitě jeho děl dopadá nakonec také na samotného umělce 
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Josepha Beuyse jakási aura muzeálnosti a on sám, vystavován 

ve světových galeriích jako na katafalku v  obřadní síni 

krematoria, tak pomalu směřuje k tomu, aby se stal oním 

neškodným klasikem, tvořícím pouze jednu z  kapitol dějin 

umění“ (tamtéž, s.76).  

Nezapomeňme však, že Beuys, kterého mnozí pokládají 

spíše za šarlatána, než za umělce, svá „imobilní“ díla 

prodával muzeím a galeriím. Cena Beuysových děl nebyla 

nízká ani za autorova života, natož teď, kdy jejich hodnotu 

mistrně zmanipuloval umělecký trh. A tak Beuysův odkaz sice 

vyzývá k aktivnímu umění, k odpovědnosti a k určité 

destrukci zavedených institucionálních struktur, nicméně jsme 

zároveň konfrontováni se skutečností, že bez Beuyse 

samotného jeho dílo poněkud strádá. Koncept, který vytvářel, 

není-li „zaštítěn“ jeho přítomnou osobou a slávou, jíž byl 

strůjcem, je v interpretaci statických vitrín spíše mlčenlivým 

pozorovatelem, než burcujícím hlasem. Beuys tak svým 

způsobem po smrti doplácí na kult, který obklopoval jeho 

osobu. A není sám.  

Duchamp, jehož jméno je snad již synonymem změny 

směřování umělecké produkce, když zrušil malířství, založené 

výlučně na pohledu, učinil z  umění vlastně událost (Tichá, 

2001). I proto je úsilí muzeí tyto události „zařadit“ a 

„uchovat“ nesmírně složité, vzhledem k  tomu, že bez svých 

aktérů v podstatě neexistují. 
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„WHITE CUBE“ – ideální galerijní prostor nebo 

aseptický kontejner? 

 

„…nahá zeď…! Ideální zeď, na níž není nic, na níž nejsou 

pověšeny žádné obrazy, na níž není nic k  vidění… 

Egocentrická zeď, která žije sebou a na sobě samé, která 

potvrzuje sama sebe, cudná zeď. Romantická zeď. Já také 

miluji nahou zeď…. Kdokoli, kdo může být unesen nahou zdí 

s intenzitou živé zkušenosti, je nejlepším způsobem připraven 

k tomu opravdu prožít obrazové dílo. Dvojdimensionální zeď, 

perfektně hladká, vertikální, proporcionální, ,němá‘, která 

říká ano sama sobě, odkazuje k  sobě, limitovaná a vyzařující 

k vnějšímu světu, je skoro zásadním prvkem…“ (Greenberg, 

Ferguson, Nairne, 2003, s.381) Tento Kandinského 

„chvalozpěv na zeď“ zazněl v době, kdy se zrodil dodnes 

nejčastější typ galerijního prostoru – „white cube“, bílý 

kubický prostor. Jasně odkazuje k Ročenkově přemýšlení o 

instalaci a k Lissitzkého pojetí prostoru in situ. V hledání 

„ideální galerie“ se dospělo až k  tomuto neutrálnímu, 

puristickému prostředí, které svou čistotou, slovy Germano 

Celanta, připomíná aseptický kontejner (tamtéž). Hovoří se 

také o laboratoři, o místě, kde je umění „testováno“, žije -li 

skutečně vlastním životem. White cube, bílá krychle, je 

v podstatě vyvrcholením modernistických snah o osvobození 

umění od jakékoli účelové, funkční role. Umění zde má 

existovat samo o sobě, bez vztahu  k architektuře, která je 

v podstatě jen nutnou schránkou, střechou. Celant hovoří o 

„puristickém axiomu“ (tamtéž), který ovládl galerijní 

architekturu ve 20. letech 20. století. K  ustavení tohoto 

zdánlivě „ideálního výstavního prostoru“ vedla cesta, na 
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jejímž počátku stáli již kubisté - je dobré si uvědomit, že 

snaha vytvořit ideální galerii vyšla z  umění samého.  

Ve stejné době, kdy se Kandinsky vyznal z  lásky k 

„nahé zdi“, neméně známý umělec, El Lissitzky, realizoval 

svůj „Proun environment“. Proun prostor je komplexní 

„prostředí“, kde je každý architektonický aspekt kontrolován 

a v němž jsou brány v potaz všechny vizuální a plastické 

elementy, takže prostor nabývá umělecky srozumitelné 

organické jednoty. Jde o „posun obrazu k  architektuře – 

Prounstation“ (Greenberg, Ferguson, Bruce, Nairne, 2003, 

s.379). Tuto filosofii výstavního prostoru Kandinsky 

s Lissitzkym uplatnili na Velké výstavě v  Berlíně, kde se 

setkali v roce 1923. Místo, aby se zde prezentovali 

uměleckými díly, která by se stala součástí západního 

uměleckého trhu, nabídli zcela novou formulaci výstavního 

prostředí. Vystavili v  podstatě prostor sám a z  diváka potom 

učinili přímého účastníka na dotváření jejich „díla“.  

Ještě předtím, než se oba umělci dostali k realizaci 

myšlenky, že instalace má být dějištěm kompaktního vnímání, 

tudíž komplexně pojatým prostorem, odhodlal se německý 

galerista Ivan Puni k velmi svéráznému počinu. V roce 1921, 

v době, kdy převládal klasický instalační kánon, tedy pojetí 

galerie jako rámu, v němž mají umělecká díla vlastní, striktně 

vymezený prostor, Puni pokryl veškeré architektonické prvky 

Sturm Gallery v Berlíně písmeny, kresbami, figurami, čísly, 

geometrickými formami. V určitém smyslu ji proměnil 

v jeskyni se skalními malbami. Výsledkem byla vizuální 

kontemplace, kde verbální a vizuální oblasti koexistovaly. 

Tím se přiblížil Lissitzkého představě o komplexitě vjemu, 

který by umělecká výstava měla skýtat.  
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Lissitzky pokračoval v uplatňování svého Proun 

environmentu, jenž můžeme považovat za čistě 

environmentální umění, na výstavě v Drážďnech, kde vytvořil 

jakýsi „dynamický rám“ (tamtéž); místnost, která vede diváka 

prostředím chromatických variací galerijních zdí – od bílé, 

přes šedou až k černé. Divák tak vnímá různorodost okolního 

prostředí jako jeden celek a uvědomuje si, že vizuální energie 

obrazu nebo sochy závisí na úhlu pohledu, na jeho vlastní 

pozici a pohybu. Umělecká díla, která se zde nacházejí 

v širším kontextu, se tak pojí v  dílo jediné.  

Drážďanský environment postuloval vznik výstavní 

teorie - studium a analýzu charakteru, funkce a limitů 

instalace. V pozdějším vývoji osvobodilo popření ukotvených 

zdí uměleckou instalaci od jejích statických pout. To, co 

následovalo, byla nová prostorová koncepce postavená na 

formě a uspořádání zbaveném pevných překážek. Úpadek 

zděného ohraničení otevřel svět širokých výstavních 

možností: obrazy, stejně jako sochy, se začaly pohybovat 

v prostoru, přesně jak si přál Rodčenko už v  roce 1919. Díla, 

uvolněná z dvojdimenzionální interpretace v  popředí nebo 

v pozadí, vertikální nebo horizontální, začala rotovat. Tím 

přestává existovat jediná cesta k nazírání a vystavování 

umění, původně závislém na čelním pohledu. Spíše zde máme 

druh „sférické percepce“ – díla mohou být odteď vystavena 

jakkoli, a pozorována proto ze všech stran. 

Již v roce 1928 László Moholy-Nagy napsal: 

„Pohyblivé stěny, ilustrující potřeby naší doby; nabarvené a 

točící se kotouče; svítící zařízení, reflektory, světlo, pohyb; to 

je to, co přitahuje publikum. Vše, co by mělo být 

prezentováno takovým způsobem, aby i ten nejprostší člověk 
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mohl být účasten. A navíc, zázraky nových materiálů: velké 

celuloidové panely, systémy mřížek, přístavby, malé a velké 

kovové obrazovky, průsvitné poutače, texty zavěšené 

v prostoru, a především, jasné, svítící barvy…“ (Greenberg, 

Ferguson, Nairne, 2003, s. 380) 

Mluví o instalační koncepci, která abstrahuje od 

architektonických podmínek prostoru. Aby díla „mohla žít 

svým vlastním životem“, musí být vytvořeno neutrální 

místo, které poslouží pouze jako nutné „zastřešení“ (tamtéž). 

Individuace „nahé zdi“ přímo souvisí s  novým pohybem 

uměleckých objektů v prostoru, protože jedině flexibilní, 

puristické prostředí umožňuje jejich tendenci ke 

svobodnému pohybu-existenci. „Sterilní“ prostor „nahých 

zdí“ se stal jednoznačně preferovanou formou pro instalaci 

výstavy.  

„Galerie je postavena dle stejně přísných stavebních 

zákonů jako kostel. Vnější svět nesmí vejít dovnitř, takže 

okna jsou obvykle neprodyšně uzavřena. Zdi jsou namalovány 

na bílo. Strop se stává zdrojem světla. Dřevěná podlaha je 

upravena tak, že projdeme zcela neslyšně, zatímco naše nohy 

odpočívají pouze v momentě, kdy se díváme na zeď. Umění je 

svobodné, jak se říká, ,žije si svým vlastním životem‘. 

Diskrétní stůl může být jediným druhem nábytku. V  tomto 

kontextu se i popelník  stává skoro sakrálním objektem, stejně 

jako požární hadice v moderním muzeu nevypadá jako požární 

hadice, ale jako estetický hlavolam. Modernistický transport 

vnímání ze života k formální hodnotě je dokončen. A to je 

samozřejmě jednou z osudových nemocí moderny“ (tamtéž), 

napsal Brian O´Doherty v  roce 1976, když charakterizoval 

„ideální galerijní prostor“.  
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O´Doherty se dotýká hned několika problémů – modernisté 

dokončili formální oddělení umění od života tím, že stanovili 

ideálním prostorem neutrální kubickou architektonickou 

formu. Umění se dostalo do situace, kdy je nezávislé nejen na 

architektuře, jež ho obklopuje, ale tedy i na zkušenosti 

každodenního života. Umělecká díla, která byla vyzvednuta 

z místa svého vzniku, ztratila své původní poselství (viz  

výše). Umělci současnosti často tvoří se zřetelem k  umístění 

svých děl, a jsou proto nuceni předjímat, jak bude dílo 

vypadat v prostoru, kde „skončí“.  

 „Dříve se muzea naplňovala uměním, které vzniklo 

dávno před muzeem a bez ohledu na tuto instituci. Dnes žijí 

umělci s povědomím o muzeu a se zřetelem k  ideji dějin 

umění nebo v rozporu s ní“ (Belting, 2000, s.137), píše Hans 

Belting. Naznačuje, nakolik je dnes umístění díla v  muzeu 

rozhodujícím činitelem pro samotnou tvorbu. Většinou jiné 

zviditelnění, než lokalizace v galerijní instituci, nezaručí 

umělci věhlas – pokud netvoří street art  -, muzeum je 

potvrzením „kvalit“ uměleckého díla.  

         Kromě hodnotící role muzea stojíme ještě před dalším 

problémem. Neutralita, nebo jinak - v tomto kontextu - 

flexibilita neutrálního prostoru znamená, že umělecké dílo 

zdánlivě nemusí brát v potaz místo, v němž bude existovat. 

V souladu s modernistickým odmítnutím tradice a osvobození 

uměleckého díla od formálních zákonitostí tvorby a instalace 

je idea díla jako „svobodné“, nezávisle existující entity. A 

tento bod je právě paradoxní. Lze si snad odmyslet prostor, v 

němž dílo existuje? Není snad instalace výstavy v  dnešní době 

jednou z nejdůležitějších složek celého výstavního procesu?  
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A co/kdo vlastně určuje neutrali tu prostoru? V roce 1971 to 

byl, minimálně v Guggenheimově muzeu, jeho tehdejší 

ředitel, Thomas Messer, který požadoval, aby byla z  výstavy 

Hanse Haackeho stažena dvě umělecká díla dokumentující 

rozsáhlé obchody různých rodinných holdingů spojených s 

muzeem, které nebyly ani trochu „čisté“. Messer 

argumentoval tím, že „práce porušují svrchovanou neutralitu 

uměleckého díla, a proto si nadále nezasluhují ochranu 

muzea“ (Bois, Buchloh, Foster, Krauss, 2007, s. 546). Měl 

právo jako ředitel určit, co je ještě uměleckým dílem a co ne? 

Ostatně právě Haackeho koncept, založený na fotografické 

dokumentaci, je základem rozvoje konceptuálního umění jako 

takového. 

 Shodnou zkušenost jako Haacke si z  Guggenheimova 

muzea odnesl také Daniel Buren. Ten chtěl na výstavě Sixth 

Guggenheim International Exhibition vystavit velký kus 

látky, který se, jak divák sestupoval po spirálovité rampě, 

postupně rozšiřoval a zase smršťoval (tamtéž, s.546).  

 

14) Daniel Buren, Peinture-Sculpture (Painting-Sculpture) (1971), Solomon R. 

Guggenheim Museum 

 



 

 93 

Výstavu musel však opustit, protože spoluvystavující 

namítali, že jejich díla nebudou vidět. Pravým důvodem byl 

ovšem fakt, že Buren formuloval teorii institucionálního 

prostoru „v němž je čistě vizuální nebo čistě fenomenologická 

zkušenost, prožitek, nemyslitelný. Je to proto, že zájmy 

instituce, které jsou vždy zprostředkovány ekonomickými a 

ideologickými zájmy, nevyhnutelně rámují a redefinují 

tvorbu, interpretaci a vizuální prožitek uměleckého 

předmětu.“ (tamtéž) Tato jeho teze byla naprosto v nesouladu 

s původními premisami minimalistů  a zejména se situací 

instituce jako takové. Díky „probodnutému muzeu“ totiž  

vyšlo najevo, nakolik jsou díla poplatná prostoru, v  němž jsou 

vystavována, a tedy poplatná hostící instituci. Navíc by je 

velkolepý prapor zastínil. Nikoli velikostí, ale dopadem.
8
  

Není tedy možné oddělovat dílo od jeho umístění, stejně 

jako není možné hovořit o instalaci bez ohledu na 

architektonický prostor. Buren ve svých poznámkách dále 

konstatuje: „Dílo, které nebere v  potaz místo, ve kterém je 

vystaveno, nemůže být posunuto jinam a mělo by být 

s koncem výstavy zničeno“ (Greenberg, Ferguson, Bruce, 

Nairne, 2003, s.314). Tvrdí, že umělecká díla se musejí 

adaptovat na muzejní prostor a není tedy od věci „přelstít“ 

muzejní instituci a vytvářet díla jim přímo určená. „…umění 

výhradně pro muzea, tedy vědomě zasvěcená a realizovaná 

pro toto specifické místo“ (Buren, 1998, s.123). Dílo, které 

vzniká s ohledem na jeho budoucí umístění je vlastně 

vytvářeno „na objednávku“. Trvá tak dlouho,  dokud existuje 

instituce sama. „Muzeum přijetím takového díla akceptuje 

                                                 
8
 Buren se do Guggenheimova muzea s obdobnou instalací vrací v roce 2005, kdy barevnou látkou 

zakryje sklo atria a nazve ho „Oko bouře“ (The Eye of the Storm). 
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pravidla, která nejsou obvyklými pro konzervaci umění. … 

dílo in situ oplývá prvky, které silně omezují samu instituci; 

umístění díla tohoto typu je ve skutečnosti mnohem 

komplexnější čin, než pověsit obraz na zeď“ (tamtéž, s.137). 

Muzeum se náhle dostává do pozice „spoluautora“, který 

aktivuje v podstatě „nedokonalá“, tj. nedotvořená díla, jejichž 

nedokončenost působí v  muzeu nezvykle. Artefakt se tedy 

v průběhu své existence permanentně vyvíjí, je sám o sobě 

v pohybu, „spuštěn“ prostorem a v  některých případech i 

účastí diváka. Pomíjivost jeho formy je potom v  podstatě 

základem, na němž je dílo postaveno. Jinými slovy, trvalým 

se může stát i dílo „efemérní a fragmentární“ (tamtéž, s.139), 

je-li vytvořeno pro konkrétní výstavní místo.  

Burenova teze je poněkud v  rozporu s romantickým 

požadavkem umělecké teorie po „nesmrtelnosti díla“, a tedy i 

v rozporu s klasickou ochranářskou úlohou muzea. Buren sice 

hovoří o umění současnosti, čímž nepopírá nutnost 

uchovávání klasických uměleckých děl, nicméně jeho idea 

„zmizení díla“ s koncem výstavy mimo jiné souvisí 

s pomíjivým charakterem dnešní umělecké praxe. Tvůrce 

videoinstalace může být dnes chápán jako nástupce 

performera s tím rozdílem, že není fyzicky přítomen. Stejně 

tak jako některá z konceptuálních uměleckých vyjádření 

existují jen v rámci konkrétní expozice či v  konfrontaci s 

divákem. Tím by byl Burenův požadavek, zničit dílo po 

skončení výstavy, svým způsobem splněn.  

 „Umělec je, jak pravil Michaux, ten, kdo ze všech svých 

sil odolává základnímu instinktu nezanechat po sobě stopu“, 

píše Jean Baudrillard v  Dokonalém zločinu (Baudrillard, 

2001, s.10). Buren pravděpodobně neobhajoval „zničení“ díla 
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z toho důvodu, že na světě je dnes už „příliš mnoho stop po 

lidské činnosti“. Naopak, snažil se prosadit jiný vztah muzea 

a díla – aktivovat obé. Nezalekl se konečnosti svého umění – 

ve skutečnosti dnešní díla nikdy nezmizí, což je eso v  rukávu 

tvůrců. Vždycky zůstane dokumentace – ať již v archivu 

autora, nebo muzea.  

 Dílo, které se „…vymlouvá, že může být přemisťováno 

odtud tam, kamkoli, od jedné výstavy ke druhé, bez ohledu na 

architekturu prostoru, je vlastně narcisistní, pseudo -

svobodné“ (Greenberg, Ferguson, Nairne, S, 2003, s.315), 

pokračuje Buren. Počítá s tím, že bude v každém prostoru 

schopno stejné výpovědi, že je soběstačné. Tento postoj 

umělce k vlastní tvorbě opět nechává zvítězit neutralitu bílé 

„krabice“ s tím, že je nejpříhodnější potlačením jiných, než 

funkčních architektonických prvků. „Znát architekturu 

prostoru, do něhož dílo směřuje, znamená akceptovat a priori 

aseptické a neutrální místo. Tato muzejní architektura vládne 

po celém světě, jde o místo adaptované na potřeby trhu, 

umožněné přenosnou komoditou“ (tamtéž). Přenosnou  

komoditou je v Burenově dikci samozřejmě umělecké dílo. A 

oblíbený puristický prostor je potom zrcadlem společenské 

situace, která z umění učinila produkt směny. Divák je 

v tomto případě vlastně zákazníkem, galerie, ateliér či 

ředitelova pracovna potom centrem uměleckého trhu.  
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15) Teshima Art Museum, Ryue Nishizawa a Rei Naito  

 

Oko a duch 

 

Daniel Buren mimovolně staví návštěvníka do role nákupčího, 

konzumenta. Jako by pomíjel, že čistý, nerušivý prostor a 

v něm vystavená díla nabízejí jedinečnou estetickou 

zkušenost. Nicméně, jeho poznámky o prostorovém vztahu 

díla a místa jeho vystavení, které nazývá „odpočívadlem“, 

velmi souvisejí s otázkou vnímání.  

V době, kdy se postmoderní diskurs točí okolo zahrnutí 

děl do mnohem širšího než pouze uměleckého  významového 

pole, dějiny umění a umělecká kritika pokračují 

v privilegování jednotlivého uměleckého díla jako autonomní 

zkušenosti. Cílem kritiky se potom místo celé této prezentační 

filosofie stává jediný prvek – vnímání zprostředkované pouze 

viděním. Zrak, vidění je primárním subjektem současné 

teoretické informace. „Idealizace vědomosti skrze zrak, 

základní předpoklad západní filosofie, který ustanovil ,vidění 
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jako víru‘, je dnes fundamentálním rysem postmoderní debaty 

o poznání“ (Greenberg, Ferguson, Nairne, 2003, s.176), 

konstatuje B.W. Ferguson. 

 Jean-François Lyotard se k  Fergusonovi přidává, když 

se ptá: „Je návštěvník jenom okem?“ (tamtéž, 1984, s.167) a 

pokračuje: „Na výstavě obrazů je zkušenost vnímání 

formována jediným smyslem – zrakem“ (tamtéž). Sám se 

s fenoménem této „…nepřípustné redukce“ (tamtéž) vypořádal 

projektem „Les Immatériaux“ („Nemateriály“), který 

realizoval v roce 1984 v pařížském Centre Georges 

Pompidou. Tato navýsost abstraktní výstava si kladla zásadní 

otázku po vztahu člověka a  hmoty, který je v karteziánském 

modelu formou ovládání a vlastnění přírody. Lyotard tento 

tradiční způsob pojetí hmoty relativizuje s  tím, že s rozvojem 

nových technologií již „…vztah mezi myslí a látkou není ten 

mezi inteligentním subjektem s  vlastní vůlí a netečným 

objektem. Jsou nyní bratranci v  rodině ,nemateriálů‘“ (tamtéž, 

s.165). Zatímco mechaničtí sluhové až dosud poskytovali 

služby, které byly v  základě „fyzické“, automaty vyrobené 

počítačem a elektronikou mohou nyní uskutečňovat mentální 

operace. Rozličné aktivity mysli tak byly postupně ovládnuty, 

čímž by se vztah člověka ke hmotě měl radikálně změnit. 

K tomu Baudrillard suše dodává: „Příliš jsme se zabývali 

podmínkami, v nichž subjekt zkoumá objekt, aniž bychom 

studovali podmínky, v nichž objekt  studuje subjekt“ 

(Baudrillard, 2001, s.63). 

Koncepce Lyotardova projektu je veskrze filosofická a 

zdánlivě nemá souvislost s  vnímáním uměleckých objektů 

v expozici, kterým se nyní zabýváme. Přesto je zde velmi 

důležitá paralela. Základní metodou redukcionistické vědy je 
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popis, analýza. A popis se, jednoduše řečeno, uskutečňuje na 

základě pozorování, dívání se. Často jde o analýzu, která 

nereflektuje vztahy předmětu k  jeho okolí, nejsou-li nezbytně 

nutné pro jeho existenci. A tady právě přichází ke slovu 

Lyotardova snaha reflektovat vztahy mezi věcmi a mezi 

člověkem a věcmi úplně jiným způsobem – být si vědom 

souvislostí mezi hmotou a duchem, které byly dosud spíše 

užitkového charakteru.  

 Tento „posun paradigmatu“ v  oblasti poznání se dá 

aplikovat i na změnu vnímání uměleckého díla v  galerii. Dílo 

již není čistě kontemplativním objektem, nevystačíme si již 

s čelním pohledem. Možná si již nevystačíme s „pohledem“ 

obecně. „Oko bude v postmoderním časoprostoru zbaveno 

svého exkluzivního privilegia, jehož užívá v moderní galerii“ 

(Greenberg, Ferguson, Nairne, 2003 , s.168), píše Lyotard a 

vrací se tak k mnoha pokusům moderního umění, ať již 

vzpomeneme výše zmíněného Beyuse, nebo land-art, 

performance, body-art a různé jiné druhy konceptuálního 

umění. Nicméně, pokud jsme vyjmenovali tyto umělecké 

oblasti, musíme podotknout, že se jedná mimo jiné, a možná 

zejména, o snahu vymanit se ze sevření galerijního -muzejního 

prostoru, že se jedná o odpor vůči uměleckému dílu jako, 

Burenovými slovy, přenosné komoditě.  

 Víme ovšem, jak tyto pokusy dopadly. „Trháky“ 

věnované Robertu Smithsonovi jsou v podstatě přehlídkami 

fotografií jeho děl v krajině, výstavou textů-konceptů, které 

jsou nedílnou součástí jeho tvorby. Stejně jako Beuys, i 

Smithson a mnozí další, skončili jako subjekty galerijní 

rétoriky, jako „přenosné komodity“. I zde tedy platí paradox 

Malrauxova Imaginárního muzea, které, ačkoli je vlastně 
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krásnou uměleckou publikací, transformuje měřítka 

uměleckých děl prostřednictvím fotografie, a tak vlastně tyto 

originály recykluje.  

 Ostatně, mohli bychom říci, že současné umění není 

„postmoderní“, ale „re-moderní“, protože žijeme obklopeni 

reprodukcemi, remaky a recyklovanými objekty. Většinu 

slavných uměleckých děl známe - nikoli však z muzea, ale 

z fotografické reprodukce. Warholova díla, ve své podstatě 

re-maky, byla vytvořena s  ideou nekonečné re-produkce, 

předělání. A co se recyklace týče, nemusí jít ještě o 

napodobeninu nějakého originálu, jak nás poučili již dadaisté, 

ale o recyklovaný objekt, jemuž je přiřčen jiný význam. 

Originál v muzeu pak získává trochu jiný rozměr. Je umístěn 

v prostoru ve své původní velikosti a barevnosti, a tak si 

nárokuje i jiný druh vnímání, než ten, který jsme zvyklí 

„používat“ v každodenním životě.  

 Ladislav Kesner ml. operuje s pojmem „vizuální 

gramotnost“ (Kesner, 2000, s.17), kterou charakterizuje jako 

získanou dovednost (tj. cvičení oka). Tvrdí, že „…abstraktní 

obraz vyžaduje konkrétní vzdělání, určitý soubor znalostí a 

zkušeností, kterými je recipient vybaven…“ (tamtéž) Kesner 

požaduje zlepšení estetické výchovy, aby se zvýšila kvalita 

prožitku průměrného diváka. Původní publikum se řídilo 

předpisy jak obrazy vnímat, zatímco dnes je divák ponechán 

sám sobě, ponechán „napospas umění“. Aby ho „kvalitně“ 

interpretoval, protože každé dívání  je formou interpretace, 

musí muzeum umělecké dílo zasadit do srozumitelného 

kontextu. „Muzeum by mělo vést diváka k  tomu, aby si sám 

mohl odpovědět na to, proč výtvarné dílo vypadá tak, jak 

vypadá, a co mohlo znamenat pro svého tvůrce a uživatele“ 
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(tamtéž). Jde vlastně o hledání smyslu, který byl v  minulosti 

explicitně dán (formou) a který dnes vyžaduje subjektivní 

postoj. Ovšem, tato kontextuální interpretace je v  podstatě 

stejně omezující, jako onen „původní předpis“. Vysvětluje 

sice důvod vzniku díla a jeho originální poslání, ale v  době, 

kdy moderna zrušila poslání v  tradičním slova smyslu, si lze 

tento model jen stěží představit jako konstruktivní. 

Interaktivní muzeum, postavené na vizuální gramotnosti, tj. 

estetickém vzdělání, automaticky vylučuje „soběstačnost“ 

uměleckého díla. Nejde jen o jeho soběstačnost v  prostoru, 

ale o vztahy a souvislosti, jež ho váží k  minulosti a 

prostřednictvím nichž existuje v  přítomnosti.  

Nelze popřít, že podpořit estetickou výchovu jako 

nedílnou součást vzdělání by bylo třeba i na nejnižším stupni 

vzdělání. Ale, učiníme-li tak v rámci disciplíny dějin umění, 

která logicky preferuje chronologické umístění díla v  čase a 

v daných souvislostech, půjde opět jen o prosazení 

ultimativního paradigmatu.  

Pravděpodobně bychom se měli učit „dívat“ a „prožívat“ 

a estetická výchova by měla být spíše vodítkem k  rozvoji 

individuální kreativity. Protože interakce s  díly současného 

umění často neleží ve vzdělání, ale v  oblasti fantazie a 

imaginace jednotlivce. Dnešní muzeum by tak mělo být spíše 

místem prostorových souvislostí, přehodnocením subjekt -

objektového vztahu a otevřeným místem komunikace na všech 

úrovních. Ostatně, možná je schopnost vnímat abstrakci 

sdílenou lidskou zkušeností a nikoli tréninkem oka.  
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Virtuózní smysly 

 

„Prostor: ten, který není nazírán klíčovou dírkou, ani 

otevřenými dveřmi. Prostor neexistuje jen pro oko: není to 

obraz; člověk v něm chce žít“ (Greenberg, Ferguson, Nairne, 

2003, s.307), napsal El Lissitzky o svém Prounu v  roce 1923. 

Stejně tak ani Lyotard s  Fergusonem nehodlají návštěvníka 

galerie považovat za „oko“, redukovat lidskou bytost na 

jediný smysl. El Lissitzky vytváří komplexní prostor, Lyotard 

do svého projektu Les Immatériaux zapojuje nejen zrak, ale i 

sluch, hmat a čich. Oba však stále vytvářejí prostor pro 

umění, nikoli prostor umělecký, který by byl v souladu 

s jejich myšlenkou komplexního vnímání. Tato předložková 

hra se může zdát zbytečná, nicméně - čím se tedy liší prostor 

pro umění a umělecký prostor? Předložka PRO implikuje 

architektonický prostor, jenž je pro umění uměle vytvořen. 

Umělecký prostor je zato již celkově pojímaným místem, 

v našem případě místem umění. Pro zde znamená onu hranici, 

která vede mezi dílem a jeho umístěním v galerii. Každý 

umělec se s ní vypořádá jinak – buď počítá s výše popsaným 

aseptickým kontejnerem, s  neutrální bílou krychlí, která 

podtrhuje autonomní charakter díla. Nebo pracuje přímo 

s prostředím, které se stává tématem uměleckého vyjádření. 

Ferguson k tomu konstatuje, že „…překvapením je, jak chudý 

je výběr druhů výstav v protikladu k obrovské rozmanitosti 

umění“ (tamtéž, 1996, s.184).   

Podobně kritickou rétoriku zvolil i španělský architekt 

Fernando Quesada, když v  převládající výstavní praxi počátku 

druhého tisíciletí nalézá „…nedostatek risku a experimentu“ a  

neváhá rozvést analogii výstavního prostoru jako „…místa za 
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libru - čtvereční metry podlahy nebo zdi jako supermarket 

nebo parkoviště placené na hodinu…“ (Quesada, 2002, s.67) 

Shoduje se s tvrzením Briana O´Dohertyho, který považuje 

výstavy v „…klinicky čisté buňce“ za „prezentaci zboží“ 

(Greenberg, Ferguson, Nairne, 2003, s 380). Naopak, 

komplikovanější architektura, jejímž příkladem může být 

třeba Guggenheimovo museum v Bilbau, činí z muzea, slovy 

Daniela Burena, „krkavčí matku, která k  umění vztahuje ruce, 

aby ho zadusila“ (tamtéž, s.318). Díla jsou „pohlcena“ 

vládnoucí architekturou, instalace zase „uzávorkovává 

umělecké dílo a sublimuje ho do vlastního vyprávěni jako 

minoritní prvek v majoritním příběhu“ (tamtéž, s.187). Takže 

dílo, ať již se tváří jakkoli „soběstačně“, je vlastně v obou 

případech – v kubickém prostoru nebo v  komplikovanější 

architektonické dispozici – v rozporu se svým prostředím. 

Efektivní manipulace s  výstavním místem je pořád spíše 

ojedinělá, a to nejen ze strany umělců, ale zvláště  ze strany 

samotných institucí.  

Máme-li na zřeteli stále jen ono falešné napětí mezi 

prostorem a dílem, vědomě se vyhýbáme oblasti vnímání ve 

vztahu k divákovi (Quesada, 2002). Právě jemu a nikoli 

umění či architektuře, by měla výstava uměleckých děl 

„sloužit“. I přesto, že se muzejní instituce dneška snaží ze 

všech sil zprostředkovat recipientovi „pochopení“ děl, ať už 

diktátem samotného umělce, nebo vlastními muzejními 

prostředky, často ho není dosaženo . 

O bezohlednosti k divákovi ze strany muzea píše Reesa 

Greenbergová, která tvrdí, že mimo jiné souvisí i  s přesunem 

umění z „femininních do maskulinních prostor“ (Greenberg, 

Ferguson, Nairne, 2003, s.350). Z „familiárních“ místností 
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„enfilade“, tj. v řadě za sebou, se umění uteklo do surových 

prostor bývalých továren a robotáren. Greenbergová doslova 

říká: „Mezi 60. a 90. lety, se uskutečnil posun paradigmatu 

v druzích prostorů používaných pro výstavy současného 

umění, který může být charakterizován jako pohyb od 

rodinného typu struktury ke stavbám spojeným s obchodem a 

průmyslem“ (tamtéž). Užití terminologie genderu je potom 

nasnadě. Umění se od 60. let údajně snaží stát „prací“, 

protože pro muže je nepřijatelná představa, že tvoří -li doma, 

jsou vlastně „ženami v  domácnosti“ (tamtéž). A je-li tedy 

umění „prací“ spíše než „prožitkem“, není divu, že z  galerií 

postupně vymizela sedadla. Jejich absence je pak indexem 

měnících se přístupů ke galerii od pojetí dočasného „domova 

pro umění“ k jeho transformaci v  místo práce a dělání. Židle 

nebo sofa, jež pomáhaly vnímat umění, znamenají komfort 

obývacího pokoje a neuspěchaný estetický zážitek. Stát při 

dívání se, speciálně, když čteme rozsáhlý text, je fyzicky 

mnohem náročnější. Jistě, nábytek musel zmizet, abychom 

viděli „bez překážek“, eliminace sezení však hovoří spíše o 

změněném prostorovém vztahu mezi divákem a uměním. 

Sezení vede k prodlouženému pohledu, nemožnost posedět 

povzbuzuje letmý pohled a plynulý „průchod“ návštěvníků. 

Srovnání s plynulým pohybem vězňů při „procházce“ na 

vězeňském dvoře se nabízí samo.  

K tomu vzpomeňme i Alexandra Rodčenka a jeho 

povzdech nad tím, že se vlastně vůbec neuvažuje nad 

„fyzickou možností“ dílo  vidět, zejména visí-li v několika 

řadách nad sebou (viz s. 71).  

Přestože se sezení v  90. letech do galerií a muzeí 

vrátilo, letmý pohled zůstal. Nikoli jen proto, že by mu divák 
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natolik uvykl – i proto, že se zároveň změnilo „dívání“, 

vnímání jako takové. Podle Ladislava Kesnera ml. vládne 

umění „kinografický obraz“ (Kesner, 2000) a vnímání 

statického výjevu je potom velmi oslabeno. Už jen fakt, že 

divák věnuje dílu v průměru tři vteřiny pozornosti  (tamtéž), 

může souviset s „pěším charakterem“ výstavy, s  galerijní 

(„galejní“) turistikou. Boj uměleckých děl o pozornost je pak 

vlastně snahou konkurovat jiným, nejen vizuálním vjemům.  

Jsou-li výstavní „blockbustery“ koncipovány jako 

komplexní zážitky, jejichž multidisciplinarita je dnes 

podmínkou úspěchu, pak může být s podivem, nakolik 

zaostává prostorová koncepce ve vztahu k divákovi. 

Architektonická řešení jsou sice často nápaditá, ale musí opět 

vyhovět diktátu „nevinného oka“. Nároky na porozumění 

obsahu a významu výstavy či jednotlivých uměleckých děl 

vyžadují onu Kesnerovu „vizuální gramotnost“, která se však, 

je-li podmíněna pouze vzděláním, týká opět spíše práce než 

prožitku. Divákovo vnímání je stále minimalizováno na 

vidění, občas na sluch, místo aby byl považován za 

prostředníka mezi artefaktem a prostředím, jako součást 

výstavy, s níž je radno počítat. 

Věnovat pozornost dílu znamená omezit vnější stimuly 

a koncentrovat se tak, až dojde ke „ztrátě vědomí sebe 

sama“ (Kesner, 2000), v  tom smyslu, že jsme plně zaujati 

objektem. „Bytí mimo sebe v pravdě znamená pozitivní 

možnost být zcela při něčem.“ (Gadamer, 2010, s.123) 

Dojde vlastně k „odhmotnění“, k opuštění vlastní fyzické 

přítomnosti. Je-li však návštěvník fyzicky unaven, stěží 

zapomene na své bolavé údy. Můžeme potom hovořit o 

požitku z kontemplace?  
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Eliminace fyzické existence architektonického média zdánlivě 

souvisí s neutrálním, puristickým prostorem. Potlačení 

architektury, jehož cílem je zdůraznění uměleckého díla, 

ovšem znamená jediné – podřízenost jedné složky druhé. Buď 

slouží architektura, nebo umění. Neslouží však divákovi, ale 

sobě samým. V ideálním případě kooperují, jsou ve 

vzájemném souladu, tedy počítají i s  divákem. 

Záleží samozřejmě také na divákovi, je-li schopen 

vnímání, které „boří zdi a maže rámy“. Kesnerem i 

Gadamerem naznačený moment „ztráty vědomí sebe sama“ 

můžeme vnímat jako přehnaný, podobně jako předpoklad, že 

umění má moc změnit uspořádání společenských hodnot. 

Ovšem, pozornost zbavená zřetele k hmotným prvkům, tedy 

plné oddání se vjemu, přímo souvisí s  prožíváním umění tak, 

jak o něm hovoří romantické dějiny umění. 

Pojem „prožitek“ se dle Hanse Georga Gadamera stal 

„…vlastní skutečností vědomí“ (tamtéž, s. 68), když se 

Immanuel Kant pokusil zbavit „ …oblast umění otázky pravdy 

a založit estetický soud na subjektivním a priori životním 

pocitu…“ (tamtéž). Souvisí tedy s  iracionalismem a kultem 

génia 19. století. Jinými slovy – zbavil umění hodnotícího 

měřítka normativně proklamovaného vkusu a svým víceméně 

skoro „revolučním“ charakterem hesla „mládežnické vzpoury 

proti měšťanské vzdělanosti a jejímu způsobu života“ (tamtéž, 

s. 69) se ustavil zásadním prostředkem vnímání uměleckého 

díla. Prožitek, a tedy subjektivní postoj, je odteď jediným 

kritériem hodnocení. Prožitek je zakoušen, jak bylo výše 

řečeno - znamená „být při tom“. V důsledku tedy vzpomenout 

si, protože v nás zanechal nezapomenutelný otisk. 
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Nelze samozřejmě předpokládat, že každé umělecké dílo nebo 

každá výstava je garancí tohoto otisku-prožitku. Teorie 

„nevinného oka“ (Kesner, 2000), tedy oka nezatíženého 

zkušeností či vědomostí, se zdánlivě bije s „vizuální 

gramotností“, která znamená uvědomělé dívání se.  

Pokud, na základě Kantova a Gadamerova pojetí 

prožitku, připustíme, že původní koncepce dějin umění, tj. 

popis, chronologické zařazení do souvislostí a následná 

interpretace, je pro dnešní umění méně podstatná než 

v minulosti, nemusí být „nevinné oko“ tak docela špatnou 

metaforou vnímání současného umění. Nese v sobě jiný 

problém, než diskusi o „nevinnosti“, nezaujatém, čistém 

vnímání. Omezuje pozornost věnovanou dílu  opět jen na 

dívání – oko, nás vrací zpět ke klasickému pojetí disciplíny  

dějin umění.  

        Člověk, který si s sebou do výstavní síně „přináší celé 

tělo“, včetně nějaké formy vědomí a mentálních schopností, 

by měl být chápán stejně komplexně, jako výstava pojatá 

multidisciplinárně. Nelze se spokojit pouze s  tím, že mu 

poskytneme odpočívadla, nebo že ho zavedeme do galerijní 

kavárny, aby se občerstvil. To vše jsou jen úlitby únavě 

způsobené „pěší galerijní turistikou“. Jde jen o zanedbání 

jiných smyslů, než je zrak, o zaměření se na „myšlení“ a tedy 

„vnímání“ zprostředkované zrakem.  

Paul Valéry požadoval překročení estetického vnímání 

k vnímání „estézickému“, tj. takovému, které globálně a 

promyšleně zapojuje všechny smysly (Welsch, 1993, s.28) 

Podle Wolfganga Welsche, který v  knize Estetické myslenie 

komentuje moderní a postmoderní posun v  umělecké formě 

jako přechod od estetiky k  anestetice, nelze pojem vnímání 
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zúžit na vnímání smyslové. „Vnímat v tomto smyslu znamená 

doslova ,dát za pravdu‘, vnímání má charakter nahlédnutí, 

poznatku. A takové vnímání může být jak smyslové, tak 

nesmyslové“ (tamtéž, s.36). Vnímání, a to zejména 

uměleckého díla, považuje za vniknutí, tj. když něco 

pozorujeme, nevidíme pouze to, co je bezprostředně 

vystaveno našemu pohledu, ale chápeme souvislosti, ve 

kterých tato konkrétní věc vystupuje, rozumíme jejímu 

smyslu. I proto Welsch rozlišuje „smyslové vnímání“ a 

„vnímání smyslu“. A právě oba druhy vnímání tvoří základ 

estetické zkušenosti, kterou prostředkují umělecká díla a která 

odděluje vizuální zážitek umění od „obyčejné“ podívané, jíž v 

naší fotografické době disponujeme na každém kroku. 

Vrátíme-li se potom obloukem k „nevinnému oku“, dala by se 

tato představa vnímání přeložit slovy Howarda Gardnera jako 

„… nutnost uchovat si zvídavou a tvořivou mysl pětiletého 

dítěte“, ovšem s tím, že je nutné „… zároveň porozumět 

světu, který nás obklopuje, protože jinak bychom civilizaci 

nepotřebovali“ (Brabcová, 2005, s.7).  Je to nutnost uchovat si 

schopnost hry. 

Dnešní muzea a galerie jsou často přístupné on-line a z 

původní informační úlohy virtuálních prohlídek jejich sbírek 

či aktuálních výstav se často stává specifický druh 

„uměleckého“ zážitku, jehož plnohodnotnost je v  rámci naší 

„teorie celistvého vnímání“ přinejmenším diskutabilní. 

Záměrem „fyzického“, reálného muzea by pak mohlo být 

zapojit diváka, návštěvníka jako „celého člověka“. Jinými 

slovy – umožnit mu sebezapomnění, ať už probíhá jakoukoli 

formou. Jedině sebezapomnění, které diváka ze všeho 
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vytrhuje, mu zároveň vrací celek bytí (Gadamer, 2010, s. 

125). 

Smyslový zážitek by měl být přinejmenším v  rovnováze 

s tím intelektuálním, jinak nelze předpokládat, že muzeum 

vytvoří adekvátní konkurenci chrličům každodenního 

„entertainmentu“. Hrozí, že bude vždycky vzbuzovat pocit, že 

je laikovi uzavřeno. Mimovolně tak dá za pravdu těm, kteří, 

přestože závislí na počtu diváků a tím pádem produkující 

různá „muzejní lákadla“, s výrazem poučených bojovníků 

procedí mezi zuby něco o tom, že „vidoucích jsou jen tři 

procenta“.  

 

 

 

 

 

(16) Interiér Muzea umění a techniky, návrh: Diller + Scofidio  
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V zajetí trojúhelníku  

 

Proč by mělo muzeum současného umění přehodnocovat svou 

koncepci? Důvodů jsme již naznačili několik. Je to však 

zejména z ekonomických důvodů. Umělecké instituce 

muzejního typu, nezahrneme-li aukční síně, trpí konkurencí 

s jinými, zábavnějšími druhy trávení volného času. Stále 

převládá uniformní instalační kánon, který nechává promluvit 

jen vizuálně atraktivní objekty, nebo naopak, pokus o 

komplexní prostorové řešení výpověď samotných uměleckých 

děl často potlačuje. V  muzeu moderního a současného umění 

se potom v podstatě vyzná jen „cvičený“ divák, který umí  

selektovat vjemy a odolávat „úžasu“, nebo mu naopak 

propadat. Pokud bychom chtěli umění vysvobodit z  jeho azylu 

a zmenšit vzdálenost, která ho odděluje od „světa venku“, 

pravděpodobně bude třeba nejen vysvětlovat nebo „udivovat“, 

inscenovat či bavit, je nutné „umět (se) zapojit.“ Pokusit se 

vzbudit v divákovi potřebu nejen „vnímat“, ale právě i 

„vniknout“. A to tak, aby jeho účast byla dobrovolná a navíc, 

aby se počítalo s jeho „příspěvkem“ v rámci výstavy, a tedy 

v rámci jeho vlastního vývoje. K tomu Antonín Mokrejš: „Při 

usilování o tvořivé naplnění života, o objevení opravdové 

skutečnosti a platného smyslu, a stejně tak během cesty 

k původnosti, při budování a upevňování osobního světa a 

vlastní osobnosti, se bez zkušeností zprostředkovaných 

uměním nedokážeme obejít“ (Mokrejš, 2002, s. 146) Jinými 

slovy, umění je nepostradatelným průvodcem na cestě 

životem, při vytváření osobnosti a vlastního náhledu na svět.  

S tím může souviset i motto uměleckých avantgard  „vrátit 

umění každodennímu životu“, neboli učinit ho srozumitelným, 
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či alespoň přístupným širokým vrstvám lidí . Zdá se, že se 

dnes naplňuje - je totiž i ekonomicky vynucenou situací 

většiny uměleckých institucí.  

Všeobecná „dostupnost“ umění je od dob muzejních 

zárodků pokládána za újmu způsobenou důstojnosti 

uměleckého díla – a jeho posuzovatelů. Idealismus, kterým 

zavání proklamace o „umění pro všechny“ je často kritizován 

hlasy, jejichž intenzita je však mírněna ekonomickými 

potřebami. Elita brání poslední bašty vysokého umění před 

banalizací, kterou instinktivně za heslem „umění do 

každodenního života“ předpokládá. Určitě jde i o promyšlený 

propagační tah galeristů, nicméně cynický náhled mnoha 

zainteresovaných v sobě možná skrývá i určitý strach z 

„odhalení“, že jimi prezentované umění neobstojí v  čase (tedy 

se nestane uměním „vysokým“).  

Současné umění, ať již uměnovědný diskurs používá 

jakýchkoli pojmů, se většinou cíleně dotýká sociálních a 

ekologických problémů dneška (viz například Benátská 

bienále posledních deseti let). Je tedy „angažované“, a ačkoli 

možná formálně poněkud složitým způsobem, pokouší se 

poukázat na skutečnosti, které se týkají „lidstva jako celku“, 

nebo přinejmenším euroatlantské společnosti. Nepromlouvá 

tedy ke všem, ale „všem“ je určeno.  

Umělecké „co“ dneška je posvěceno jakýmsi skrytým, 

informovaným konsensem, jenž značí, že poučeni dějinami 

umění, chápeme některé útoky uměleckých děl jako nutné  a 

žádoucí. V případě „jak“, tedy formy, je benevolence 

poučených také vysoká, nikoli však bezvýhradná. Dalo by se 

obecně říci, že někteří dávají přednost obsahu a jiní formě, 

nejsou-li tyto v uměleckém díle v rovnováze.  
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Wassily Kandinsky znázornil duchovní život schématem 

pohybujícího se trojúhelníku, který je „…rozčleněn do 

nestejně velkých segmentů, z  nichž se ten nejmenší a nejužší 

nachází nahoře… Čím níže sestupujeme, tím širší a vyšší jsou 

jednotlivé segmenty“ (Kandinsky, 1998, s.18). „Celý 

trojúhelník se velmi pomalu a sotva postřehnutelně pohybuje 

směrem kupředu a vzhůru, a v  místě, kde se ,dnes‘ nacházel 

jeho vrchol, se ,zítra‘ ocitne následující segment. To 

znamená, že co je dnes srozumitelné jen pro nejvyšší špičku a 

pro všechny zbývající segmenty trojúhelníku představuje jen 

nesrozumitelný blábol, se nazítří stane smysluplným i 

citovým obsahem života následujícího segmentu“ (tamtéž). 

Aplikujeme-li tuto představu duchovního pohybu na některé 

projevy současného výtvarného umění (a na umění vůbec), 

mohli bychom jednoduše konstatovat, že „jeho čas“ teprve 

přijde. Odpuzuje-li dnešního diváka jeho forma, těžko se 

propracuje k onomu „co“, k obsahu. Není-li poučený, tím 

pádem neochotný „číst umělecké formy“, těžko může mít 

sociální výpověď některých uměleckých projevů dneška 

nějaký dopad. „Ve všech segmentech trojúhelníku se 

nacházejí umělci. Každý z nich, kdo dohlédne za hranice 

svého území, je prorokem a těžkopádnou káru lidstva posouvá 

o krok cesty vpřed. Avšak těm, kdo tímto zřením buď nadáni 

nejsou, anebo je podle zatajují či zneužívají, obyvatelé 

společného segmentu dokonale rozumějí a oslavují ho. Čím 

pak je příslušný segment větší  (čím nížeji se tedy 

v trojúhelníku nachází), tím větší je také masa těch, kteří 

umělci rozumějí. Z toho plyne, že v každém ze segmentů 

panuje určitá vědomá či (častěji) nevědomá touha po 

duchovní potravě. Úkolem umělců pak je nabízet takovou 
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duchovní potravu, po níž následujícího dne vztáhnou své ruce 

obyvatelé v pořadí dalšího segmentu“ (tamtéž).  

Kandinsky osvětluje vývoj chápání směrem 

k uměleckému dílu, nikoli od něho. Ačkoli vždy jeden na 

špici, níže pak několik málo jedinců, ať již jde o umělce 

samotné, nebo o ty „prozíravé“, zakouší nepochopení, dostane 

se jim pravděpodobně satisfakce, třebaže až po smrti. Nejde 

však jen o autora nebo jeho vykladače samotné – jde o to, že 

se k „lidem“ jejich časem prověřený odkaz jednoho dne 

dostane.  

Odpůrci „banalizace“ za účelem rychlejšího zpřístupnění 

umění tak možná odolávají v  přesvědčení, že simplifikace 

významu není nutná, protože je jen otázkou času, kdy k  němu 

širší vrstvy dospějí. V  případě, že dílo zůstane předmětem 

obdivu jednoho segmentu a poté upadne v  zapomnění, nešlo 

dle Kandinského o tvůrce s  vlastnostmi proroka, a tudíž ho 

nemá smysl glorifikovat jen pro historické a dokumentární 

důvody.  

Učinit z umělce proroka je podle H.G. Gadamera vlastně 

„sakralizací umění“. Souvisí s tím, že „vzdělaná společnost, 

která vystoupila ze svých náboženských tradic, rázem očekává 

od umění víc, než co odpovídá estetickému vědomí“ 

(Gadamer, 2010, s.91), rodí se „romantický požadavek nové 

mytologie“ a „umělec se stává ,světským vykupitelemʻ, jehož 

výtvory mají takříkajíc málem přinášet smíření, v  něž tváří 

v tvář zkáze doufá bohaprázdný svět.“ (tamtéž) Umělec, a to i 

v Kandinského pojetí, je náhle obtížen nutností „vyřešit 

otázku lidské existence“, stává se nositelem spirituality a 

dokonalosti, jíž nelze naplnit. Jeho výpověď se možná i proto 

stává méně srozumitelnou, či naopak, více se začíná dotýkat 



 

 113 

každodennosti, aby ze svých beder sňal prokletí geniálního 

outsidera. 

Muzeum je pak nuceno opatřovat své stálé sbírky i 

dočasné expozice rozsáhlým aparátem pomůcek, vedoucích  

k lepšímu chápání a tedy přibližování se smyslu umění. 

V těch, kteří přicházejí „zvenku“ do muzea či galerie, se daří 

vzbuzovat zájem prostřednictvím těchto „vysvětlovacích 

mechanismů“ a jak o tom svědčí vysoká návštěvnost 

největších světových muzeí, zájem neopadá, spíše roste. Děje-

li se tak na úkor „důstojnosti“ uměleckého díla, je pak vlastně 

okrajovou otázkou. Důležité je, jestli je jeho poselství, ačkoli 

zprostředkovaně, diváky alespoň částečně dešifrováno. 

Umění je v lidských dějinách přiznávána orientační 

funkce, která nemalou měrou přispěla k  rozvoji adaptačních 

mechanismů umožňujících přežití , jak lze ostatně vyvodit i 

z předpokladu Daniela Lewise-Williamse o schopnosti sdílení 

symbolů a tedy předávání zkušenosti (viz první kapitola) . 

Umělecké, nebo estetické cítění je jednou z  výrazných 

lidských vlastností a rovnocennou součástí toho potenciálu, 

který nám umožňuje se orientovat ve světě (Prigogine, 2001). 

Podle Clauda Lévi-Strausse má umění integrační funkci, je 

rovnoprávnou složkou přediva kulturní tkáně a nepečujeme-li 

o něj ve smyslu rozvoje cítění, likvidujeme důležité nitky – 

ztrácíme významnou součást adaptivního potenciálu (Lévi -

Strauss, 1971). Jen díky nesmírné představivosti mohl člověk 

přežít v prostředí, jemuž není biologicky přizpůsoben.  Umění 

je označováno za důležitý orientační bod, který nám pomáhá 

pohybovat se ve světě bezprostředněji a přirozeněji. Zároveň 

je prostředkem komunikace, jež se pojí se schopností 

symbolizace. Lévi-Strauss pokládá umělecké symboly za 
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záznam událostí symbolickou formou, jejichž zásadní funkce 

spočívá ve schopnosti zříci se sobeckých zájmů, aby 

fungovala pospolitost (tamtéž).  

Otázka, plní-li umění stále výše naznačené funkce, se 

může zdát irelevantní, zvláště vezmeme-li v potaz neexistenci 

pospolitosti v rámci dnešní společnosti. Pokud umění zůstalo 

něco z potenciálu, který člověku pomáhal vypořádat se 

s nástrahami okolního prostředí, potom je to asi schopnost 

označit konkrétní problém, odvaha vyjádřit ho a 

zprostředkovat potom vidění ostatních. Je to možná 

komunikace, sice zcela jiného druhu než v  archaických a 

tradičních společnostech, která činí z  umění důležitou součást 

našich životů.  

 Umění pro umění si osobuje právo na samostatnou 

existenci, nicméně, i ono komunikuje  a zprostředkovává. 

Obecně srozumitelný kánon je dávno zrušen, zůstávají ochota 

či neochota věnovat dílu čas a pokoušet se najít skrytý smysl. 

Tento úkol však neleží pouze na příjemci nebo na muzeu, jako 

prostředníku. Podle Susan Sontagové by umělci měli pochopit 

charakteristické rysy současného světa (sdílené symboly) a 

vytvářet díla, jež budou rozvíjet takovou citovost, která je 

blízká současnému člověku. Obrací se na umělce jako na ty, 

kteří mají moc ovlivnit vývoj naší společnosti. Nechce jim 

přiřknout roli spasitelů, chce pouze využít cesty umění 

k rozvoji citovosti jako nedílné součásti lidské bytosti. Tím 

mimovolně komentuje výše zmíněný charakter uměleckých 

děl, která se dotýkají společenských problémů současnosti.  

 Jedním z důvodů společenských krizí je dle některých 

autorit právě nedostatečná péče o ty složky kulturního kódu, 

které mají souvislost s  emocionalitou, intuicí, imaginací a 
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kreativitou. Benito Oliva říká, že „vzhledem ke všeobecné 

společenské krizi může už jen umění nabízet místo lidskému 

bytí a modelová východiska“ (Welsch, 1994, s.115). A dodává 

„…umění je možné pokládat za prostor přežití v  podmínkách, 

ve kterých se nedá žít“ (Welsch, 1993, s.144).  

Nelze však propadnout iluzi, že umění je „všemocné“. 

Jen ve spojení s ostatními obory – vzpomeňme na všechny, 

které se podílejí na tvorbě výstavy -, bez preference jednoho 

před druhým, je možné uchopit člověka a jeho vnímání 

v celku. Takový „holistický“ přístup sice zavání voláním po 

„novém universalismu“, zdá se ovšem být pro záměry muzea 

nejpřijatelnějším.  

Umění je ideálním územím, kde se lze učit pluralitě 

(Welsch, 1993), tj. kde je rozmanitost povolena a také 

oslavována. „Nepřipustíme-li proměnlivost vkusu, hrubě tím 

zkreslíme jeho pojem [vkus je zde pojímán jako mravní 

princip]. Pokud vůbec něco svědčí o proměnlivosti všech 

lidských věcí a o relativitě veškerých lidských hodnot, pak 

právě vkus“ (Gadamer, 2010, s. 66). Přijetí plurality (tedy 

relativity lidských hodnot) je  krokem k toleranci, která je 

jistým posunem v myšlení, podaří-li se ho aplikovat i „vně“ 

muzea. Produkuje-li však namísto toho umění lhostejnost, je 

nasnadě, že se nedotklo emocionální složky, že člověk 

nedekódoval jeho poselství. Zpřístupňování umění širším 

vrstvám, bez ohledu na ekonomické potřeby, nemá tedy 

s důstojností uměleckého díla co do činění. Podaří-li se 

alespoň malé části diváků „vniknout“, umění to naopak na 

důstojnosti dodá. 
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Jiný prostor, jiné vnímání  

 

Kontemplace, nebo spíše soustředěná pozornost, která souvisí 

s oním „vystoupením ze sebe sama“,  sebezapomněním, je do 

velké míry pouze v „rukách“ diváka, návštěvníka. Pokud 

divák zapomene na okolní svět, dalo by se hovořit o onom 

vytržení se z každodenního, obecného kontextu  (které mimo 

jiné předpokládáme u rituálů) , jež je zároveň vstupem do jiné 

říše – říše imaginace. „Odhmotnění“, které takto mimovolně 

zakoušíme, úzce souvisí se zkušeností přesahující individuum, 

s interakcí, která může být kreativním procesem sama o sobě.  

Umělecké prostory, které by tento druh kontemplace 

umožňovaly, by potom neměly tolik zdůrazňovat své 

materiální základy – hranice. Fernando Quesada nazval 

místo, které by takové podmínky splňovalo, sensorickými 

(čivými) prostory (Quesada, 2002). Jsa architektem, který si 

je rozhodně vědom míry abstrakce, kterou s sebou jeho pojem 

nese, odvolává se na Le Corbusierův „nevýslovný prostor“ 

(espace indicible), který je nemožné ohraničit materiálními 

parametry. Definuje ho jako „zvlněnou“ akci-reakci 

ustavenou mezi divákem a dílem ve vzájemně vibrující shodě, 

která anuluje jakékoli hmotné stopy (tamtéž). Pokusíme -li se 

vysvětlit, co má Quesada na mysli, budeme opět hovořit o 

vnímání, tentokráte se zřetelem na vztah diváka k  prostoru. 

Divák je „teoreticky“ predisponován, tj. vizuálně gramotný, a 

navíc fascinován vnímáním uměleckého díla. Diktuje si tak 

sám své vlastní zákony nahlížení díla v prostoru, aniž by se 

nechal ovlivnit metrickým systémem, zcela v  zajetí svého 

fyzio-psychologického stavu. Nejen, že „je sveden“, ale 

„nechává se svést“, dobrovolně se vzdává s  tím, že používá 
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svých fyzických a psychických vlastností k  vytvoření 

emocionálního prostoru. Quesada se odvolává na dílo 

teoretika architektury Reynera Banhama, který ztělesnil 

myšlenku sensorického prostoru svým „membranehouse“, 

domem membrány (tamtéž). Tento dům je redukován na 

jediný element, plastickou membránu, která uzavírá umělé 

atmosférické prostředí vytvořené klimatizovaným systémem, 

jenž funguje na pevném základě. Banham vysvětluje svoji 

koncepci takto: „…člověk odporoval nevlídnosti vnějšího 

prostředí dvěma způsoby; jednou strategií, jak odolat 

nepříznivým vlivům, je zbavit se jich tím, že se vytvoří 

umělé, kulturně zprostředkované ,artefakty‘ jako je stan, 

chata, střecha, jež vedou k  architektuře, kterou známe, ke 

hmotným prostorům“ (Quesada, 2002, s.69). Druhým 

způsobem, který Banham aplikoval na svůj membránový dům, 

je konfrontace přírody s  jejími vlastními prostředky, jejich 

integrace, tzn. generování sensorických prostor. Jinými slovy, 

Banham chce použít například větru k  realizaci ohraničeného 

prostoru, jímž je v tomto případě například větrný ovál, 

„…snesitelný termo-sensorický prostor“ (tamtéž).  

Banhamův membránový dům je klasickým příkladem 

tendence, která v pozdních šedesátých letech 20. století 

probíhá v architektuře v souvislosti s tendencemi umění, jež 

jsme popsali výše. Vitruviem stanovený kánon - pevnost, 

užitnost a půvab, je opuštěn ve jménu lehkosti, pohyblivosti, 

provizornosti, transparentnosti a proměnlivosti (Feuerstein, 

1999). Bezesporu jde o vlastnosti charakteristické pro 

celospolečenské dění. Není potom divu, že se v  architektuře 

objevují materiály užívané v kosmonautice: „Adekvátním 

technickým médiem jsou pneumatické a nafukovací útvary… 
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Jejich nedokonalé proporce kompenzuje ovšem úplně jiná 

kvalita: útvary jsou transparentní a především vybavené 

komplexním systémem senzitivních informací“ (tamtéž, s.7). 

Jako by se začal uskutečňovat El Lissitzkého sen a Proun 

station nabývala reálných obrysů. „Pohyblivé, flexibilní, 

přenosné prostředí je jednou ze základních myšlenek 

šedesátých let. Přesvědčení o flexibilitě, o neustálé proměně 

společnosti, by se mělo projevit i v prostoru, v domě, ve 

městě, v krajině. Odvěký požadavek architektury – dynamika 

– se ohlašuje novými koncepcemi: stavební dílo jezdí, cestuje, 

létá“ (tamtéž). Následující krok vede k imaginativní, 

odhmotněné architektuře. Experimentuje  se se světelnými a 

laserovými prostory, vytváří se místnosti z  vůní a nakonec 

„… pilulka architektury dokáže simulovat neexistující 

prostory. Lze tušit myšlenku elektronického prostředí, 

předzvěst virtuální reality a kybernetických prostorů“ 

(tamtéž).  

Základní tezi architektonického ateliéru, který se 

jmenuje Asymptote Architecture, představil na konferenci 

Doors of Perception (Dveře vnímání) jeden z  jeho 

zakládajících členů, Hani Rashid a znějí takto: „Virtuální 

architektonická prostředí jako rozšíření fyzického prostoru 

nabízejí jedinečné prostorové zážitky a představují výzvu pro 

naše chápání toho, co konstituuje ,reálnou‘ zkušenost a 

,skutečný‘ prostor. Bude zajímavé sledovat vývoj těchto 

fluidních architektur, až se architekti nebudou tolik zabývat 

rozlišením mezi fyzickým a virtuálním a vydají se dále za 

konvenční hranice prostorových, formálních a estetických 

daností, aby nově definovali, co vlastně konstituuje prostor, 

architekturu a událost“ (Rashid, 2001, s.42).  



 

 119 

V rámci tohoto pojímání architektury vzniklo hned několik 

projektů zmíněného ateliéru – jedním z nich je 

Guggenheimovo virtuální muzeum (další prvenství Nadace 

Solomona R. Guggenheima…). „Úkolem bylo vyvinout 

webové prostředí pro další umělecké sbírky, především pro ty 

digitalizované, a posléze snad i sbírky internetového a 

virtuálního umění“ (tamtéž, s.39). Asymptote vytvořili 

v podstatě jednu z prvních virtuálních procházek po galerii 

s tím, že se „divák“ (nikoli snad už návštěvník) může 

pohybovat kolem artefaktů. „… zajímá mě, jaké jsou důsledky 

virtuální reality pro fyzické prostředí“, říká Rashid (tamtéž, 

s.40) a své tezi dává „reálnou“ podobu ve dvou instalacích 

s příhodným názvem FluxSpace 1.0 a FluxSpace 2.0. Jejich 

záměrem bylo zastřít rozdílnost mezi virtuálním a aktuálním 

(skutečným) pomocí digitálně rozšířených architektonických 

konstrukcí. Jde o objekty v  životní velikosti, jejichž povrchu 

se návštěvník může dotknout, ačkoli je kompletně 

vymodelovaný (digitálně). Dotykem senzorů na povrchu 

prochází objekt různými morfologickými a  sonickými 

změnami. „Byla to v  podstatě zkouška. Chtěli jsme vidět, 

jestli dokážeme postavit malý prototyp interaktivního 

artefaktu, který by měl zpětný účinek a fungoval by jako 

emocionální škála osobnosti na základě vaší schopnosti 

s tímto objektem pracovat“ (tamtéž, s.43). Oba objekty 

FluxSpace Asymptote představili na Benátském bienále 

architektury v roce 2000.  

Cílem nových architektonických projektů je tedy prostor 

jako proces. I proto by bylo lepší přistupovat k  prostoru jako 

ke slovesu, spíše než k  podstatnému jménu. 
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Původně veskrze teoretická koncepce architektury s  sebou 

nese důležité poselství. Membranehouse je v  podstatě reálný a 

jeho filosofie spočívá v  integraci toho, co je obecně 

považováno za nepříznivé. „Ovládnutí větru“ zní jako 

proklamace člověka počátku 20. století, nicméně, nejde o 

účelové využití s negativním dopadem, který některé hmotné 

architektonické počiny rozhodně znamenají. Jde o flexibilní, 

citlivý přístup k ohraničování prostoru, k  přehodnocení 

lidského vztahu ke hmotě  (a v neposlední řadě k imaginaci), 

v souladu s tím, co si přál Lyotard. Pro nás jsou Banhamův 

„sen“ a Rashidova „skutečnost“ přínosem v  jedné věci: 

prvním krokem k realizaci uměleckých prostor by mělo být 

nejednat proti dílu, čili proti divákovi. Hmotné zarámování 

uměleckého objektu produkuje materiální rozpor, se kterým se 

musí vyrovnat nejen divák, ale i umělec. Zaplňování galerie 

neznamená vytváření uměleckého prostoru. Znamená boj o 

existenci uměleckého díla v prostoru.  

Tím, že vezmeme v potaz fyzio-psychologické dispozice 

člověka a integrujeme je do „nového“ uměleckého prostoru, 

vytvoříme celek, jenž vyhovuje komplexnímu vnímání, které 

umožňuje zapojit všechny smysly stejně jako rozvinout 

racionální mentální operace. Nemělo by samozřejmě jít o 

„pocitové kino“ Aldouse Huxleyho, tedy o prostor pasivního 

vnímání, ale o interaktivní prostředí, které reflektuje 

kreativitu individua a pracuje s ní. Osvobození člověka, 

„návštěvníka muzea“, od formálně daných zákonitostí 

vnímání umění, by se mohlo uskutečnit právě skrze  jeho 

zapojení do kreativního procesu. V současnosti už se nedá 

s kreativitou zacházet jako se „zvláštní“ vlastností, kterou 

„obyčejný člověk“ nedisponuje. Každý je dnes svého druhu 
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tvůrcem, vzhledem k rozvinutým technologiím, které musíme 

dennodenně používat a které se stávají stejně tak nástroji 

k vytváření uměleckých děl. „Každému jeho web“ zní 

obludně, ale zároveň poukazuje na možnost, která je sama o 

sobě pozitivní. Muzea nemusí za každou cenu „rozeznat“ 

v návštěvníkovi potenciálního tvůrce. Zároveň však tento 

návštěvník není povinen pokládat vše, co muzeum nabízí, za 

umělecké dílo.  

Sensorický prostor není automaticky ideální pro 

umístění každého dnešního uměleckého díla. Představa, že 

díky samotné architektuře se divák lépe „ponoří“ a vyhraje 

tak svůj „prožitek“ je zcestná. Nejde o to, vytvořit z  muzea 

„prožitkový podnik“ (Kesner, 2004, s.3), nebo vyhovět 

všudypřítomné rychlosti a „zdynamizovat“ vlastní reflexi. 

V rychlosti žádná „autopoesis“ neproběhne. Jde jen o to 

uvědomit si, že zažíváme posun ve vnímání, který se v blízké 

budoucnosti stane běžným a který je nyní kdesi na špici 

pohybujícího se trojúhelníku. 

 

 

(17) Haus Rücker, Žluté srdce, 1967  
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Centrum pochybností 

 

V dubnu 2005 instaloval umělec Ha Schult na jednom 

z bruselských náměstí svůj „environment“ s názvem 

Odpadolidé. Stádo „pyšných shnilin“, jak umělec své objekty 

sám nazývá, putuje po světě v  osmi kamiónech a představuje 

se svému publiku na frekventovaných místech v  centrech měst 

(mimo jiné na Rudém náměstí v  Moskvě). Lidé, kteří tudy 

procházejí si bohužel smějí tyto svérázné ne-sochy, 

sešrotované ze skutečného odpadu, prohlížet pouze zpoza 

kovových zátarasů, protože „objekty jsou křehké“. Není divu. 

Cestující odpadky, ačkoli presované, jistě trpí, možná už 

proto, že jde o už zlikvidované věci.  

 Damien Hirst, jeden z „nejvýznamnějších“ zástupců 

Mladých britských umělců (Young British Artists) pořádá 

v Gagosian Gallery v Chelsea výstavu svých fotorealistických 

obrazů. Od zdechlin naložených ve formaldehydu (a nebyly to 

ledajaké zdechliny – od volské hlavy se Hirst propracoval až 

ke žralokovi), které uchvátily britského reklamního magnáta a 

sběratele Charlese Saatchiho, se tento umělec posunul zpět ke 

„klasickým“ formám s  tím, že předchozí tvorba byla 

„výstřelkem mládí“.  

 Mutanti uměleckého dua bratří Chapmanů čerpaly 

inspiraci pravděpodobně z výbuchu Černobylu – srostlá 

dětská tělíčka s několika hlavami v životní velikosti budí 

hrůzu. Podobně se prezentuje další z  britských mladých, Ron 

Mueck, jehož reálné figuríny jsou natolik technologicky 

dokonalé, že dotek jejich povrchu vyvolává pocit dotyku 

lidské kůže. 
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Zdá se, že někteří umělci dneška se svých děl poněkud štítí. 

Pochybuji, že by Hirst svoji krávu do láku nakládal sám. 

Stejně tak se nelze domnívat, že by Chapmanové či Mueck 

sami odlévali své figuríny. Případů, kdy se umění pod rukama 

jeho tvůrců vyjevuje jako vrchol anestetiky (Welsch, 1994), je 

samozřejmě mnohem více a bohužel, poutají i mnohem více 

pozornosti, než vizuálně skromnější počiny.  

Paul Virilio komentuje moderní a postmoderní  

uměleckou produkci slovy: „Všude, od Los Angeles po 

Hannover, se v muzeích a galeriích přestalo praktikovat 

pokrytectví“ (Mervart, 2004, s.61). V  šedesátých letech se 

tato „banalizace chladnokrevného vnímání“ (tamtéž, s.70) , 

nebo spíše pojímání vlastního těla jako objektu (viz např. Petr 

Štembera) projevila v akcích body artistů a akcionistů, kteří 

různě mučili svá těla, až se jeden z  nich, Rudolf 

Schwarzkogler, v průběhu své performance v uzavřeném 

prostoru jen před kamerou víceméně vykastroval. 

Opakem těchto veskrze tělesných uměleckých projevů 

byla díla minimalistů, konkretistů, tvůrců land artu a earth 

works, kteří umění nakonec odhmotnili natolik, až zůstala jen 

myšlenka–koncept, čistá informace. Virtuální a webové umění 

dneška, videoinstalace a jiná díla používající nejnovější 

technologie, jsou podobně „efemérní“ (jak si přál Buren) a 

kontextuální.  

V souvislosti s těmito uměleckými počiny bychom 

mohli použít Welschova termínu anestetika, který v podstatě 

znamená „systematickou desenzibilizaci“ (Welsch , 1994). 

Nejde již o umění, které by mohlo být definováno v  termínech 

původní estetické teorie. Naopak, některá z  děl, a tady 

vzpomeňme právě Hirsta, Chapmany nebo Muecka, by mohla 
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být z hlediska psychiatrie pokládána za projevy poněkud 

patologické. Nicméně jsou velebena a ačkoli kontroverzní, 

přesto zaujímají význačná místa v  muzeích a galeriích 

moderního a současného umění. Welschova anestetika je 

v tomto případě vlastně „diagnózou“, která však neurčuje jen 

stav mysli autora, ale i nás, diváků.  

Kde jinde by mohla umělecká díla tohoto typu existovat, 

než v muzeích a galeriích? Jistě, krátkodobé umístění do 

venkovního prostoru, veletržního pavilonu či do banky, je 

dnes běžné. Ale, dokud nejsou tato díla posvěcena muzejním 

diskursem, či mocí sběratele (v případě Saatchiho sbírek), 

sama o sobě nepřesvědčí. Razítko s  nápisem „toto je umělecké 

dílo“ vydává jen povolaný.  

 Postavili jsme muzeum vedle vězení, ale ve výčtu 

Foucaultových institucí jsme opomněli blázinec a nemocnici. 

Je odvážné hledat paralelu i zde? Budeme-li vycházet z teze, 

že subverze od estetiky k  anestetice preferuje díla „svlečená 

z norem“, že odchylka se náhle netrestá, ale naopak, oslavuje, 

je tato paralela v podstatě logická. Navíc, některá muzea mezi 

své vysvětlující mechanismy zahrnula už i  „ošetřovatele“, 

živé bytosti. V nové berlínské galerii v  budově původního 

Hamburského nádraží, defilují tyto sestry a lapiduchové 

v uniformách s nápisy: „Pojďme si povídat o umění“. Bez 

analogie k nemocnici či bláznici bychom mohli tyto „chodící 

popisky“ jednoduše považovat za „živé katalogy“. Usměvavé 

tváře těchto služebníků umění však evokují cosi 

z povzneseného výrazu Velké sestry a jejich ochotné ruce 

potom vyvolávají neodbytnou představu „institucionální 

péče“. Neviděla jsem jediného z  návštěvníků s těmito 

průvodci rozmlouvat. Snad je to jen ostych, který se brzy 
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odbourá. Anebo spíše pochybujeme, zda do hloubky 

porozumět smyslu polystyrénové postavy Michaela Jacksona 

s jeho šimpanzem v nadživotní velikosti? Je zahradní 

skulptura sestavená z haraburdí a obložená velkými láhvemi 

od okurek naplněnými močí různé barvy opravdu tolik složitá, 

že je nutný „poučený vhled“, zasvěcená interpretace jejího 

smyslu? Otázka „co k  tomu dodat?“ je v těchto souvislostech 

zjevně dvouznačná. 

 „Muzea ztratila svou vznešenost proto, že se adaptují na 

cokoli – na prostý šálek s bahnem umístěný v rohu 

místnosti…“ (Buren, 1998, s.127) poznamenává Daniel 

Buren. Carol Duncanová k  tomu dodává, že v muzeu se 

exponátem může stát i hasičský přístroj (Preziosi, 1998). Je to 

ona rituální moc muzeí, která přeměňuje objekt v  artefakt.  

 Řešení možná nabízejí soukromé galerie, ať již 

komerčního nebo neziskového charakteru. Buren je označuje 

za „centra pochybností“, tedy „instituce“, které si mohou 

dovolit riskovat a tento risk by jim neměl být vytýkán (Buren, 

1998, s.130). Jak jinak objevit nového autora, než 

prostřednictvím těchto pochybujících míst? Navíc – nikdo zde 

nemusí hledat auru, nemusí zakoušet pocit posvátna a 

zachovávat vznešený odstup. Libovůle umělce je zde 

v rovnováze k libovůli diváka.  

 Je tedy muzeum dneška dějištěm něčeho podstatného? 

Bezesporu. I nadále plní své konzervační funkce, stará se o 

své depozitáře a oprašuje díla velikánů minulosti. Navíc, 

v rámci dnešního uměleckého trendu, modifikuje své sbírky a 

snaží se je oživovat množstvím doprovodných programů a 

jiných akcí. Úporně drží krok s  nejnovějšími uměleckými 

počiny, které by ovšem zasloužily nejprve „prověřit“ v 
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„centrech pochybností“. Jsou také místem, kde může docházet 

k posunu vnímání, myšlení a cítění. Jsou stále místy hledání, 

ať již pro autory, zaměstnance nebo návštěvníky. Těžkou 

úlohu – osvobodit se z korzetu osvícenských regulí a zároveň 

uchovat důstojnost umění – plní navíc v konkurenci s celou 

vizuální kulturou dneška. 

 

 

 

(18) Marcos Novak, projekt AlloB io, organické muzeum  



 

 127 

Muzeum jako environment 

 

Klaus Ove Kahrmann se celý život specializuje na teorii 

vnímání. Několik desítek let zkoumá, jak děti vidí muzeum 

umění, jak si ho představují. Výsledkem jeho práce jsou 

desítky podob muzea umění, mezi nimiž převládá budova jako 

jehlan. „Dětmi navrhované budovy muzea nebývají 

kvadratické, krychlově symetrické nebo jinak fádně 

pravidelné. Jakýkoli automatismus je pozitivně narušován už 

v základním stereometrickém tvaru. Děti často dávají muzeu 

tvar jehlanu nebo kužele. Tento tvar symbolizuje horu. 

Připomeňme si archetypální význam hory nebo také věže, 

kterým se mnohé dětské návrhy podobají – věž je symbolem 

vzestupu od pozemského k  nebeskému, věž znamená 

člověkem vystavenou horu světa, prototypem věže je ta 

babylónská, představující spojení nebe a země“ (Kahrmann, 

1999, s.12). Položme si v  souvislosti s objevem podvědomé 

inklinace dítěte k tomuto sakrálnímu útvaru otázku, zda by 

nebylo namístě právě v  muzeu probouzet latentní lidský sklon 

ke spiritualitě prostřednictvím oživení tohoto mytologického 

architektonického tvaru. Budovy navrhované dětmi jsou 

skutečnými žijícími organismy – jsou jedním celkem, už jen 

proto, že dítě podvědomě hledá co nejjednodušší prostorový 

vztah pro tu či onu funkci.  

Navíc, dítě se chce věcí dotýkat, chce si s  nimi hrát, 

pohybovat jimi. Chce být zkrátka součástí toho, co samo 

vytvořilo, v našem případě muzea. „Umění vytvářet je stále 

více propojeno s uměním vnímat“ píše Kahrmann. „Umění si 

vytváříme teprve v sobě. Jestliže nemáme umění v  sobě, 
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umění neexistuje. Umění existuje teprve tehdy, existuje -li 

naše schopnost je dotvářet“ (tamtéž).  

 Existuje-li vůle zacházet s lidskou kreativitou jako s 

„kapitálem“, potom je možná dětská představa o muzeu 

jednou z cest, jak tento kapitál „zhodnotit“. Kahrmann se 

v závěru svého textu ptá: „Nemohlo by muzeum vypadat jako 

environment?“ (tamtéž)  

Environment znamená prostředí, v němž je objekt 

rozveden do prostoru, který obohacuje o architektonickou 

dimenzi a sugestivní výrazovou naléhavost (Světové děj iny 

umění, 1990, s.558). Ta spočívá především v  možnosti diváka 

vstoupit do uměleckého díla a stát se tak jeho součástí. 

Muzeum jako environment je potom prostor, který rezonuje 

s divákovou kreativitou, aniž by umenšoval význam 

architektury nebo uměleckého  díla. Objekty současného 

umění, které využívají všech dostupných výrazových 

prostředků – od klasického obrazu a sochy, přes elektronická 

média, až k virtuální realitě – již málokdy snesou hodnotící 

kritéria dějin umění, tak, jak byla nastavena před třemi 

stoletími. Bylo by proto dobře přehodnotit celý instalační 

systém a v podstatě i cíle nově vznikajících muzeí pro 

současné umění.  

 Pokud nechceme z recipienta opět učinit jen „oko“ a na 

druhé straně, nechceme-li umenšit význam a výpovědní 

hodnotu jednotlivých uměleckých děl, měla by se galerie 

změnit v místo setkávání na jiné úrovni, než je tomu dnes. 

Není náhodou, že se mnohá místa, která operují zároveň jako 

galerie, přednáškové a koncertní sály, kavárny, kde mají 

návštěvníci přístup na internet a kde mohou zalistovat nebo si 

koupit zajímavé knihy, nazývají „komunikačními prostory“. 
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Souvisí to právě s postmoderní intencí „zařadit umění do 

širšího významového pole“, tj. akceptovat sice svébytnost 

umělecké oblasti, ale nebát se situovat umění v  konfrontačním 

prostředí, kde koexistuje s  jinými kulturními složkami. Cílem 

tohoto druhu prostoru či vystavování uměleckých děl není 

zrušit tradiční galerijní prostor, ani změnit vnímání v  jakýsi 

„mišmaš“ různorodých vjemů. Jde o propojení mnoha 

kulturních prvků, které s sebou samo současné umění často 

nese, o vytvoření místa konfrontace a komunikace zároveň. 

Vždyť, podíváme-li se na objekty současného umění, ve 

většině případů se jedná o artefakty reflektující nejpalčivější 

společenské otázky, a to v  míře, která překonala podobné 

trendy minulosti. Veřejnost, a nejen ta odborná, si již dávno 

zvykla na umění, které velmi svérázným způsobem zrcadlí 

problémy dnešní doby a zdá se, že ani ten nejagresivnější 

umělecký projev často nevzbuzuje náznak údivu, zděšení nebo 

jiné emoce. Jako by lidé pozbyli emocionality, kterou umění 

dneška vyžaduje. Pokud nepozbyli emocionality ve vnímání 

obrazů vůbec, jak se mimo jiné domnívá Susan Sontagová 

v nedávno v Čechách poprvé vydané studii S bolestí druhých 

před očima. 

 Bylo by odvážné tvrdit, že lidé nejsou k současnému 

umění citliví. Nicméně, dalo by se říct, že mu často 

nerozumějí, že nemají dostatek trpělivosti (a času) studovat 

význam jednotlivých artefaktů, ačkoli ty vlastně – paradoxně 

– chtějí promlouvat k nejširším vrstvám lidí, právě tím, že 

formulují obecně známé a všudypřítomné problémy. A proto 

komunikační prostor, který by mohl splňovat nejen 

Kahrmannův návrh realizovat muzeum jako environment, El 

Lissitzského ideu Prounu, Beuysovu snahu zapojit diváka, 
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Malrauxovu intenci vnímat umění jako umění i bez 

„fyzického ohraničení“, či Quesadovo volání po sensorickém, 

emocionálním prostoru. Protože, ať již je dnešní umění 

„estetické“, nebo „sociální“, není odtrženo od lidské 

skutečnosti. Jeho umístění v  galeriích sice tomuto fiktivnímu 

„odtržení“ napomáhá, alespoň v  té rovině, že do galerie či 

muzea nezavítají ti, kteří by mohli navštěvovat jiný, 

polyfunkční prostor. Nicméně, doprovodné a edukativní 

programy, které již zdaleka nejsou pouze kunsthistorického 

charakteru, jsou důkazem snahy o včlenění umění do mnohem 

širšího kontextu. Nejde proto pouze o vytvoření „ideální 

galerie“, o vytvoření prostoru pro kompaktní vjem, či o 

environmentální místo vybízející k  účasti. Jde o inspirativní 

prostředí, kde člověk nejen odpočívá, vstřebává, získává 

informace, ale i o environment, jemuž přispívá vlastní 

kreativitou.  

 Představa muzea jako „organického celku“, nesnižuje 

roli muzea v hledání, prezentaci a ochraně současného umění. 

Řešením není ani „předepsat“ umělecké instituci 

interdisciplinaritu, učinit ho polyfunkčním prostorem. Ať již 

to muzea činí nebo ne, nově vznikající prostory by měly výše 

zmíněné prvky reflektovat současně a nikoli jako pouhý 

doplněk. Protože cesta k  chápání a k přijetí umění „do života“ 

nevede jen skrze kompaktní podívanou, jíž nabízí „trhák“ ale 

skrze snahu propojit vizuální vjemy s  radostí z objevování, 

které je individuálního charakteru.  
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Závěrem 

Společně na hřišti aneb „…vždyť zdi jsou jen fikce!“  

 

„Cožpak v umění nejde o to, že si všichni lidé všech epoch 

hrají?“  

Marcel Duchamp  

 

Prošli jsme s „muzeem“ stručně dějinami umění se snahou 

odpovědět na otázku, je-li dnešní podoba muzea pro současné 

umění tomuto umění adekvátní. Naše tázání se může zdát 

zbytečné, zejména s ohledem na to, že díky muzeu (potažmo 

galerii) známe svou historii (ač krátce) a můžeme tedy, pokud 

bychom chtěli, na ni brát zřetel. Muzeum je archivem, 

„dotekem věčnosti“, který je již dnes vědomým cílem tvorby 

většiny umělců. Vědomí konce je totiž aktivním „spouštěčem“ 

rozmanité činnosti člověka vedoucí k věčnosti, kde se touží 

tísnit vedle ostatních, prozatím nezapomenutých.  

 Od 60. let 20. století je proklamovaná smrt autora, 

která měla vést k demytizaci role umělce, jenž se, chtě nechtě, 

stal tzv. prostředníkem v komunikaci s Bohem – jinými slovy 

jediným, kdo pracuje s postrádanou spiritualitou, jež je 

kladena na roveň individuální kreativitě. Nejčastějším heslem 

té doby bylo „zrušit vše“, a ačkoli to v  první řadě zní 

nihilisticky, v druhé je jasné, že se křičící potřebuje zbavit 

přemíry odpovědnosti za chod světa, jejž mu byla neprávem 

připevněna jako nefunkční křídla. Útěk ke každodennosti, 

který se podařil, ovšem nebyl řešením, smrt autora se nekoná, 

konat nebude a konat nemůže. Útěk do anonymity se 

nepodařil také - vždyť mu všichni říkají Banksy,  a je jedno, 

že jde o pseudonym!  
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Poslední z útěků se maskuje příslušností ke kolektivu. Umělec 

se „sdružuje“ ve skupinách, participuje, spolupracuje, 

navazuje vztahy a o nich prohlašuje, že jsou  samotnou 

podstatou uměleckého dění. Protože, co je méně 

směnitelného, než vztahy a souvislosti? K těm ovšem 

potřebuje příjemce – diváka, jenž už není pasivním, ale 

aktivním aktérem, jenž doslova dotváří nedokončené dílo. 

Ukončenost je projev nepochopení, protože vše, v  souladu 

s akcionisty, situacionisty, tvůrci happeningů a všech 

ostatních, je procesem. Slovy Nicolase Bourriauda, vše je 

postprodukce. Formy, které tu již byly, se recyklují, 

myšlenky, které tu již byly, se kupí a hromadí a „navazují“ 

jiné vztahy, „…umělci zhmotňují ty nejneviditelnější 

procesy…“ (Bourriaud, 2004, s. 23), lhostejno kde se to děje 

a kdo to dělá. Umění spolupráce a participace je rovnostářské, 

odbývá se stejně tak v  muzeu a galerii jako na ulici, ve škole, 

v kanceláři či v kostele. Vznikají tzv. collectives, home 

galleries, street fairs, které odmítají klasické galerijní a 

muzejní strategie. Jsou spíše formou bazaru, blešího trhu, kde 

se „vyměňuje“, kde se již existující mění v  jiné. Na troskách 

kultu autora se rodí kult příjemce.  

Vzniká nová pospolitost, která sdílí sebezapomnění a 

v rituálu postprodukce dochází ke sbližování a vytváření 

nových vztahů, které jsou podstatou tohoto aktuálního trendu 

v umění. Vzpomeňme pro příklad finalistku ceny Jindřicha 

Chalupeckého, Kateřinu Šedou, která pracuje zásadně jen 

s principem sdílení. A toto sdílení nemá estetickou formu, ke 

své existenci potřebuje jen dobrovolnou účast. Je otázkou, do 

jaké míry se tento proces stane formou manipulace ke 

kreativitě. Manipulovaná kreativita nemůže dosáhnout 
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sebezapomnění a tedy „zrcadlit člověka“ (Gadamer , 2010), 

protože nepojednává o celku. Diktované „vytržení“ pod 

taktovou šamana může vést opět jen k  jedinému – k další 

stratifikaci pospolitosti, která je lidskému druhu zkrátka 

vlastní. A s tím bude vznikat, nebo již vzniká, symbolický 

rámec, systém, z něhož se idea rovnostářství, tedy 

rovnocennosti symbolů, přirozeně vytratí. Je otázkou, jaká 

estetika se zrodí, víme-li, že umění dneška nezná svou 

definitivní podobu. 

 Génius zemřel společně s autorem, jak bychom tedy 

mohli uvažovat umělecké dílo jako „završené“? Táže se H.G. 

Gadamer (Gadamer, 2010, s. 96). Pomáhá si myšlenkou Paula 

Valéryho, že totiž, pokud není dílo samo v  sobě završitelné, 

„… čím se má poměřovat přiměřenost vnímání a rozumění?“ 

(tamtéž) „Nahodilé a svévolné přerušení  tvůrčího procesu 

v sobě nemůže obsahovat nic závazného. Z toho tedy plyne, 

že musí zůstat na příjemci, co s  dílem učiní“, cituje Gadamer 

Valéryho a pokračuje: „…každé setkání s  dílem má hodnotu a 

právo nové tvorby“. Ačkoli se Gadamerovi tento Valéryho 

názor jeví jako „nepřijatelný hermeneutický nihilismus“, 

protože Valéry přenáší na příjemce a vykladače plnou moc 

absolutní tvorby, které se sám zříká, s neuzavřeností díla 

umění souhlasí. Vše probíhá v souladu s panujícím 

subjektivismem (individualismem), jehož „autorem“ je 

v podstatě Immanuel Kant. Ten sice Kritikou soudnosti 

v podstatě „vysvobodil“ umění a učinil z  něj autonomní oblast 

lidské svobody, důrazem na osobní prožitek však došlo 

k likvidaci sdílené hodnoty. Která by to ostatně měla být, 

jsou-li všechny lidské hodnoty relativní? Sdílenou hodnotou 

se tak v současném umění stalo samo sdílení. Chybějící rituál 
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jeskynních lidí, ovšem bez kultovní manipulace se symboly; 

spíše jakýsi komunistický sen o nesměnitelnosti těch 

nejbanálnějších vztahů. Které byly okamžitě směněny. Neboť 

je vystavilo muzeum. 

 Gadamer považuje za základ umění hru a přestože 

odmítá přenesení odpovědnosti za její završení na diváka, 

teprve rozuměním nabývá umělecké dílo smyslu. Ve hře „na 

sebe zapomínáme“ a podobně jako děti, dokážeme se 

proměňovat v nových vztazích a skrze ně se „uskutečňovat“. 

Umění participace vyzývá ke hře, je hrou samotnou a místo, 

kde se tato hra odehrává, je potom v  přeneseném smyslu 

hřištěm. A je zcela nepodstatné, je-li tímto hřištěm muzeum, 

nebo ulice.  

 Prostor pro současné umění nemá  zdi. Je obklopen 

pohyblivou membránou naší individuální imaginace, naší 

moci vnímat a schopnosti sebereflexe. Není jím ani internet, 

v němž plavou miliardy „nedotvořených“ děl, jež čekají na 

naši účast. Otevřením stavidel, stávají se z  nás, příjemců, 

sdílející plavci. Umění už asi nikdy nebude mít definitivní 

formu, pokud nás nepřijdou „vysvobodit“ barbaři z  jiné 

kultury a neustaví novou estetickou symboliku, která bude 

stvrzením nerovnosti lidského společenství. Muzeum ale, ač 

se tomu umění samo tolik vzpírá, vždycky bude 

konzervativním památníkem věčnosti, který „barbaři“ buď 

vyvrátí, nebo použijí, věčnosti, jíž nelze dosáhnout jinými 

prostředky, než stát se součástí jeho sbírek. 
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(19) Kazuyo Sejima + Ruye Nishizawa / SANAA, Muzeum skla, Toledo, Ohio 

 

 

ANKETA 

UMĚLCI O MUZEÍCH / ARTISTS ON MUSEUMS  

Lawrence Alloway, 1967, Arts Yearbook, no.9, s. 83 -92 

 

1) Chcete, aby Vaše práce/dílo bylo vystavováno/vystaveno v 

muzeu? 

2) Pokud ne v muzeu, tak kde? 

3) Pokud v muzeu, jaké jsou pro Vás ideální muzejní 

podmínky? 

 

Lucas Samaras 

1) ano 

2+3) Ideální muzeum by mělo mít mnoho pater a místností ; 

patro nebo místnost věnovanou vždy jednomu umělci.  
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Nicholas Krushenick 

1) ano 

2) Nijak zvlášť nedůvěřuji tomu masovému uměleckému 

kopanci dneška. Slyšel jsem, že někteří  umělci chtějí 

„vystavit“ své dílo na billboardech po cestě z  New Yorku do 

Washingtonu D.C. Co je nutí myslet si, že řidiči kamionů jsou 

ti praví příjemci?  

3) Ideální muzejní podmínky – každý umělec má svou 

místnost o velikosti 100 x 100 stop (cca 300 x 300m), 24 

hodin denně osvětlenou sluncem.  

 

Öyvind Fahlström 

1) Ano, pokud by moje práce byla vystavena stále, nebo 

většinu času. 

2 + 3) Upřednostnil bych, kdyby mé dílo bylo vystaveno v 

„rekreačním domě“, tj. v  budoucím rozšířeném konceptu 

muzea jako kombinaci divadla, diskotéky, meditační jeskyně, 

lunaparku, restaurace, zahrady, hotelu k přenocování, bazénů. 

Kdekoli by byla moje práce vystavena, visel by zároveň i její 

duplikát. Takže v muzeu nebo v galerii by vedle 

nedotknutelného originálu  musel být duplikát, s nímž by 

návštěvníci mohli manipulovat. V  rekreačním domě by visel 

vzorek duplikátu a ostatní duplikáty by se prodaly. V  tomto 

soukromém domě by si jeho majitel mohl s  duplikátem dělat, 

co by chtěl. Hrát si. 

 

James Rosenquist 

1) Je mi to jedno, ale spíš ne. 

2) Rád bych své dílo vystavoval na „zbytečných“ místech –na 

střechách starých dálnic a střechách mrakodrapů s  cisternami 
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na vodu. Pokud by to mělo být na středním východě či na 

jiných územích, tak ve starých střílnách hluboko pod zemí.  

3) Dobré restaurace a dobrá kontrola vlhkosti. 

 

Claes Oldenburg 

Když jsem začal studovat umění, zaobíral jsem se muzei 

hodně a byl jsem přesvědčen, že jsou pouze místem smrti a 

bádání. V současné době jsem k  muzeím víceméně lhostejný. 

Mé příležitostné nepřátelské poznámky vůči muzeu slouží ke 

zdůraznění problému uchování díla při životě, aktivního a 

užitečného, odolávajícího jak dlouho to jen jde historicko -

kritickému vysátí. Nebo kritizuji  tendenci muzeí ke ztrátě 

důstojnosti. Věřím totiž, že muzea by měla být strohá a  

důstojná, vybavená experty zcela ponořenými do umění.  

Ale ty vzácné chvíle, kdy je muzeum uvolněné a riskuje 

průnik do života, mohou být úžasné. Právě jsem se vrátil po 

dvou měsících z Moderna Museet ve Stockholmu. Měl jsem 

tam ateliér se všemi privilegii  a pokryté výdaje, s výhledem 

na mou výstavu. Mohl jsem kdykoli seběhnout dolů a 

střetnout se s návštěvníky. Dělal jsem performance vprostřed 

výstavy. Jako projev vděku za jedno z  nejkrásnějších období v 

mém životě, jsem vyrobil 250 kusů švédského chleba odlitého 

v železe a mnoho dalších věcí. To vše následovalo po 

znásilnění muzea Niki de Saint-Phalle s její sochou Hon. 

Moderna Museet má tu schopnost absorbovat život a přitom 

zůstat muzeem. Nejsem si jist, jestli mají tuto schopnost 

všechna muzea. Nicméně, všechna muzea by mohla zohlednit 

výhody umělecké residence (speciálně ve spojitosti s  one-man 

show). Také by mohla zohlednit poskytnutí řádného pohřbu 
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umělci. Existuje nějaký důvod, proč by tohle muzeum 

nemohlo zařídit?  

 

Larry Revers 

1) ano 

2) Veřejné budovy, univerzity, restaurace, billboardy, Zoo 

v Bronxu, atd. Kdekoli. 

3) Velký světlý prostor s  odděleným křídlem navrženým 

s mou pomocí, které bude obsahovat částečně srozumitelný 

výběr mé životní práce. Je těžké odpovědět, má-li se jednat o 

ideální představu, navíc propojenou s publikem. Nejsem si jist 

jeho funkcí. Na druhé straně, vlastně si nemyslím, že je to 

důležité. To, co dává radost, co nutí k  zamyšlení, to asi stačí. 

Samozřejmě, i politická role muzea ve společnosti je jen 

drobná. Nicméně, více možností spjatých s cíli nebo ideály 

vytvoří scénu, v níž bude od všeho trochu pro každého.  

 

Barnett Newman 

V odpovědi na to, jaké jsou ideální podmínky pro vystavování 

mé práce, bych řekl, že ať už to bude v muzeu, galerii či v 

soukromé sbírce, rád bych, aby moje dílo bylo vystaveno s  co 

největším respektem k tomu, jak vypadalo v ateliéru, kde jsem 

ho vytvořil. Ať už dělám obrazy, či ne, je to onen živý 

charakter, jenž bych si přál, aby byl zachován v  jakémkoli 

tzv. „ideálním“ umístění jako objektu v „ideální“ instalaci. To 

znamená, že ať už bude moje dílo vystaveno v  plné místnosti, 

nebo samostatně, nepřeji si, aby bylo „svatyní“; ani nechci, 

aby bylo zavřeno ve vitríně. Je to právě svatyně a vitrína, 

kterým se snažím vyhýbat, protože nejsem dojat pohnutkami  
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k uctívání. Nejsem ani zaujat falešným dramatem vystavování. 

Nax Buffalois caveator pintoribus.¨ 

 

Donald Judd 

1) ano, kdekoli 

2) Rozsáhlý obdélníkový prostor s  poměrně vysokým stropem 

je fajn – horní místnost v Židovském muzeu, nebo čtvrté patro 

ve Whitney, které vyčlenili každoroční přehlídce soch. Menší 

prostor je ok, pokud nemá moc nízký strop a není v  něm moc 

věcí. Neměly by tam být žádné lišty nebo rýhy. Stěny a 

podlahy by měly být hladké a pravoúhlé, žádné dlaždice, jako 

je to například ve Whitney. Podlaha by neměla mít vzor. 

Ideálně, architektura budovy by měla být dobrá, ať už ta 

venkovní, nebo vnitřní. To vylučuje eleganci většiny nových 

galerií a muzeí. Muzeum by nemělo být horší než to, co je 

v něm. Nemělo by být tak triviální a eklektické jako 

Umělecké centrum Edwarda Stonea v  New Jersey nebo 

Lincoln Center. Ta se stala typem současnosti, stejně jako 

moderní klasický dům byl typem ve třicátých letech. Pouze 

Atlanta stále pomýšlí na to postavit moderní chrám. Všude 

jinde se staví moderní, moderní chrámy. 

 

Alex Katz 

1) Rád bych, aby moji práci koupila a vystavovala muzea.  

2+3) Chtěl bych, aby dílo, které muzeum vlastní, bylo 

vystaveno stále. Nerad bych, aby moje dílo bylo vystaveno ve 

vstupních halách, chodbách nebo v blízkosti toalet. Rád bych 

měl místnost určenou pro Alexe Katze v  muzeu současného 

umění. 
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UMĚLCI O MUZEU 

2012, na základě ankety z roku 1967 v Artists Year book No9  

 

Anna Lise Jensen 

1. ano 

2. „ano“ pro muzeum (viz výše) i jakýkoli jiný prostor = 

otevřenost ke způsobu, jakým výstavní prostor komunikuje s 

diváky, od kadeřnictví, přes galerie a zahrady, až po muzea  

3. flexibilita pokud jde o uskutečňování umělcovy ideje a díla  

 

Petra Gupta Valentová 

1) ano 

2) V muzeích, v univerzitních galeriích, neziskových galeriích 

a institucích, na ulicích, v bytech, na billboardových 

plochách, v zahradách - kdekoliv, kde je otevřená platforma 

pro umění, kde se nehledí pouze na komerční aspekt. Kde 

dostane umělec prostor a podporu (materiální i finanční) k 

realizaci své myšlenky.  

3) Materiální a finanční podpora při realizaci díla, spolupráce 

s kurátory, profesionální instalace díla, programy pro 

veřejnost, umístění díla v kunsthistorickém kontextu, 

publikace. 

 

Melissa Staiger 

1) ne 

2) pro mě 

3) rozběhnout vlastní podnikání 
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Martin Káňa 

1) V instituci už díla mám, a to asi v té nejslovutnější (u 

nás)… Ale za chvíli budou nejspíš hnít někde v depozitu..., 

nebo je z něj odstraní, protože ani depozit není nafukovací 

(možná i vzhledem k tomu, kdo je do NG pořídil). Takže být v 

muzeu je fajn, doma tolik místa nenajdu, a také mi za to 

zaplatili. Nicméně není to za života vlastně předčasné?  

2) V instituci, jež o ty věci fakticky stojí a dokáže se o ně 

dobře starat a interpretovat je. Jen mě napadá, kam s tím vším 

harampádím, až toho bude moc a nebude dost místa? Protože 

dnešní doba je na ten árt tolik potentní...  

3) viz 2 

 

Filomena Borecká  

1) Jasně, když to nebude muzeum jaderné energie. Nebude -li 

ta instituce korumpovat mou práci.  

2) Klidně na ulici, může-li v ní to dané dílo fungovat a něco 

podstatného v nečekaném prostředí sdělit. 

3) Od muzea by měl  každý umělec (nejen ten uznávaný) 

správně požadovat honorář, protože se jedná o instituci, ve 

které každý montér či uklízeč pobírá plat. Muzeum potřebuje 

umělce, bez nich by neexistovalo, a přitom ty jediné nepla tí. 

Nemělo by to tak být. Vidím to na umělcích v jiných oborech 

- tanečníci, herci, zpěváci si mohou ve Francii celkem 

normálně za odpracované hodiny vydělat. Myslím, že je to 

tím, že se navzájem potřebují, tak jsou solidární a dokázali si 

vybojovat práva. Výtvarní umělci většinou pracují o samotě a 

nemají za odpracované výstavy zdaleka tolik, jako vytančení 

tanečníci za svá představení. Ve vizuálním umění se aktuálně 

ujalo podnikání na způsob Jeffa Koonse či Damiena Hirsta. 
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Přežijí dravci, introvertní povahy ne. Muzea by měla mít tu 

slušnost a sama by měla s platem pro umělce počítat.  

 

Štěpán Beránek 

1) Ano, budu a jsem rád za většinu příležitostí vystavovat.  

2) Mám velikou radost, když se mé práce objeví například v 

soukromých sbírkách, když se někdo rozhodne mé dílo 

instalovat ve svém osobním prostoru, kde s ním žije. To 

považuji za velkou poctu. 

3) Ideální muzejní podmínky jsou ty, když je dílo citlivě 

nainstalované a dostupné návštěvníkovi a není schované 

někde v depozitu. 

 

Michal Škapa 

1) ano 

2) Když ne v muzeu, tak v galerii... 

3) Muzeum by muselo mít určitý status, například muzeum 

moderního umění... 

 

Petr Nikl 

1) Za života ne. 

2+3) Kdekoli, kde nebude navždy.  

 

Sandra Mack 

1) Ano, ano! 

2) Ačkoli, vlastně své dílo v  muzeu nyní nechci. 

3) V ideálním případě muzeum, které organizuje putovní 

výstavy a mezinárodní spolupráci, takže dílo může být viděno 

na mnoha místech. Tedy: MoMA? MAMM, Museo Reina 

Sofia ve Španělsku. Myslím, že mám velké sny.  
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Katerina Lanfranco 

1) Ano, chtěla bych, aby moje dílo bylo v  muzeu. 

2+3) Také na univerzitě. Nebo někde v  galerii či ve veřejném 

prostoru, kde by bylo stále k  vidění.  

 

Jodie Lyn-Kee-Chow 

1) Ano! 

2) V chrámu nebo v prestižní umělecké sbírce, jako je Rubell 

Family Collection.  

3) Vlastní ochranu, údržbu a péči o dílo, kontrolovanou 

teplotu.  

 

Carrie Rubinstein 

1) Samozřejmě bych ráda vystavovala svou práci v  muzeu! 

2) Ideálními podmínkami by byla stálá sbírka se skvělým 

archivním vybavením & ochranou & velkým rozpočtem!  
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Shrnutí 

 

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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Summary 

 

Regarding the ever growing number of museum institutions and exhibitions of 

contemporary art throughout the whole world, it may seem useless to consider the 

relationship between the museum of modern art and the current artistic 

expression. However, the history of art seems to rather neglect the impact of 

museums upon the artistic development as such. The museum is mostly perceived 

in the background rather and as an instrument by means of which the art gets to 

the people. The solid walls’ institution however is not a mere “servant”, to a great 

extent it is an element which participates in the responsibility about the 

development of art. Many creators of world renown directly dealt with the effect 

museums have upon the works of art and especially today most artists create their 

works concerned about their placement. It is interesting to observe the changing 

role of the museum in the course of history, to observe an obvious shift from a 

somewhat rigid institution with firm rules into the, up to now, very liberal, relaxed 

space, open for the maximum variety. The passing of time seems to have turned 

upside down the original constellation where the museum appeared as a filter 

rather, as the last instance, and art as an “applicant (candidate)”. Almost as if the 

museum of today was a research station which often lets in transient works of art 

which do not even desire to survive and to be evaluated. Was there really this 

“turning point”, a moment in which the museum became open to the current 

streams in art and ceased to wait and see?  

For the first time in the museum history we notice an unreserved 

(unconditional) acceptance of youth as a possible guarantee of originality, life and 

revolt. The approved revolt ceases to be a revolt. However, the openness of the 

museum to the youngest expressions can instigate a change in the art history 

itself. We moved from ostentatious respect to rare pieces toward respecting 

creative energy as such. Today, art requires a different sort of sensitivity than 

what was the custom. Though we may experience dismay when looking for “mere 

beauty” in it, today’s art offers yet another look into the infinite space of the 

human imagination. If the museums and art history do not slip into dogmatism in 

their effort to “edify” and if they do not close themselves in their small world of 

lengthy explanations once more, then the viewer may not leave with a feeling that 

he has to find the power of bygone ‘avant-gardes’ in the art presented to him - at 

any cost.  
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The museum of today is the centre of doubt, a laboratory, playground which lets 

the artistic quest speak. It is a luxury to have the chance of openly expressing 

one’s doubts. If a specific work of art does not impress, if a name, though 

verified, will not dazzle there may be an impact of the exhibition as a whole, at 

least as an awareness of “another way” – by the development of apprehension to 

the development of individual creativity. 
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