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Cílem této práce je představit vybraná témata sociálně orientovaných projektů české 

umělecké scény posledních více než 20 let, a to především v realizacích autorů spojovaných 

s různými formami konceptuálního a akčního umění, kteří se často zabývají otázkami 

fungování člověka v rámci společenského systému, strukturou uplatňování moci, ale také 

souvislostmi mezi lidskou produkcí a trhem či využíváním jeho nástrojů i mechanismů 

ke zpětnému ovlivňování našeho života. Pokouší se zmapovat projevy postkonceptuálního a 

akčního umění, které od konce 80. let akcentovaly obsahy spojené s děním ve společnosti a 

reflektovaly aktuální sociální problémy. V úvodu jsme se zaměřili na zdokumentování 

teoretického diskursu a na vymezení pojmů, jež by mohly tvořit relevantní rámec, pro lepší 

uchopení uměleckých metod, které slouží ke zpracování společensky orientovaných témat. 

Ukázalo se, že teoretická diskuze nad sociálně angažovaným uměním se pozvolna rozvíjela v 

průběhu 90. let, kdy se citelně začaly i v uměleckém kontextu projevovat dopady politické 

transformace. 

V úvodu jsou představeny základní pojmy – sociálně orientované, angažované či 

politické umění, vnímané jako možné formy uměleckého vyjadřování, prostřednictvím 

kterých jsou nejčastěji prezentovány různé podoby sociálních témat. Představeny jsou 

stručně úvahy některých autorů, kteří si kladou za cíl definovat tento specifický druh umění, 

nahlížený v rozmanitých souvislostech a z odlišných úhlů pohledu či směřují k jeho 

definování v kontextu české porevoluční produkce. Práce připomíná některé stěžejní výstavy 

zaměřené na tyto umělecké postupy a stručně analyzuje diskurs teoretické reflexe, která se 

v posledním období v souvislosti se společensky angažovaným uměním v našem prostředí 

rozvíjí, přičemž je patrné, že je zde výrazná tendence zmapovat zejména západní přístupy a 

kritiky, jež by mohly hrát pro současné směřování domácí výtvarné scény důležitou roli.  

 Zpočátku nebyl názor na sociálně zacílené formy umění jednotný, docházelo 

k polemikám a až na přelomu století se utvářely výraznější kritické i teoretické okruhy, které 

se začaly systematicky zabývat revidováním a prezentací zahraničního, především západního 

teoretického diskursu a citelně tak působily na směřování domácího umělecko-historického 

kontextu, který se snaží s těmito vzory vypořádat. Především Vědecko-výkumné pracoviště 

AVU se zasadilo v prvním desetiletí 21. století o kritické zhodnocení základních textů 

zahraničních i domácích teoretiků, podobně jako o (re)interpretaci dění na současné 

umělecké scéně. Paralelně zde začala působit i menší nezávislá centra (Tranzit display, Divus, 

Artwall) nebo neformální okruhy (Ústecký okruh), okolo nichž se vytvořily specifické 
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názorové i tvůrčí skupiny zabývající se politickými formami umění i tvorbou vymezujícím se 

vůči sociálnímu prostoru nebo mezilidským vztahům. Na jedné straně zde působí výrazné 

osobnosti, které takové umění prezentovali od 90. let (Jan a Jiří Ševčíkovi, Ludvík Hlaváček, 

Michal Koleček) a zároveň se ozývají také kritické hlasy, jež konstantně poukazují na 

opožděnou politizaci české umělecké scény i na tradiční introvertnost a odtrženost českého 

umění od reality i na „krotké“ formy angažovanosti (M. Pokorný, V. Magid).  

Revizi umělecké kritiky čerpající z prostředí bývalého Východního bloku není 

věnováno tolik pozornosti, i když řada umělců z těchto zemí vystavuje na mezinárodních 

výstavách probíhajících v Česku. Jelikož umělci bývalých totalitních států pracovali 

ve zdánlivě podobných podmínkách, cíleně jsme užili některé práce, především polských 

autorů, ke srovnání s těmi vznikajícími na světové nebo naopak na domácí scéně, což 

mnohdy vedlo k odhalení faktu, že důraznost českých projektů je oproti nim obvykle méně 

důrazná. 

 

Stěžejní tematické okruhy jsou soustředěny do čtyř kapitol, orientovaných na vybrané 

náměty, které jsou reflektovány formou konceptuálních a akčních projevů nejčastěji. Cílem je 

nejen popsat, ale i analyzovat a vyložit rozmanité přístupy, nastínit rozdíly ve zpracování 

daných témat jednotlivými autory.  

První z  vybraných oblastí tvoří tematickou pasáž nazvanou „V kruhu rodiny“, jež se 

pokouší zorientovat především v námětech spojovaných s prožitky a reflexí mateřství jako 

potenciálních předpokladů pro vznik primární sociální jednotky – rodiny, která je druhým 

zásadním a úzce provázaným tématem zmíněného okruhu. Rodina prošla především 

v průběhu 2. poloviny minulého století řadou proměn, od ryze patriarchální podoby k více 

demokratické či tzv. partnerské rodině se stále relativní rovnoprávností mužů, žen a 

případně dětí. Hierarchické uspořádání rodinných vztahů vždy sloužilo jako opora a 

legitimace hierarchických uspořádání vyšších společenských celků. S vysokou rozvodovostí i 

současnou transformací rodin ale dochází k určitému znevažování jejího poslání i ke 

znejistění a křížení rolí jednotlivých členů, jež se často přizpůsobují společenským tlakům a 

jejichž pozice nejsou již tak jednoznačné. Stále více se diskutuje o jejích podobách a 

rovnoprávnosti jednotlivých příslušníků a vedle neúplných forem rodin se hlásí o právo na 

svou existenci například rodiny zakládané homosexuálními páry, přičemž prostředí a 

vzájemná interakce, přerozdělování moci uvnitř těchto skupin nejbližších rodinných 
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příslušníků dává mnoho podnětů pro zhodnocení vlastních prožitků, zkušeností a vyjádření 

emocí také na rovině umělecké. Vedle jednotlivých umělkyň jako je Lenka Klodová, Milena 

Dopitová nebo Jana Štěpánová začaly upozorňovat na společenská úskalí spojená s 

mateřstvím či rolí rodiny také některé kolektivní projekty, na nichž participují také umělci. 

Mimo to jsou zde zmíněny specifické příklady, kdy může být mateřství a rodina vnímáno 

z prizmatu vměšování se státní moci a politického uspořádání do života, potažmo do práce 

samotného umělce, což dokázala ve své studii Jacquin Maud srovnáním díla Post-Partum 

Document (1973-79) britské umělkyně Mary Kelly s prací Activities with Dobromierz (1972-

74) Polky Zofie Kulik, která na rozdíl od své slavné kolegyně tvořila společně se svým 

partnerem v prostředí komunistické diktatury.  

 Následující část nazvaná „Život ve stínu – podoby vyloučení a diskriminace“ se věnuje 

takovým konceptům, které se zabývají reflexí otázek spojených s vyloučením člověka na 

okraj společnosti, většinou z důvodu různých skutečných i uměle vykonstruovaných forem 

jinakosti. Takto „stigmatizovaní“ lidé, mezi něž lze počítat různé národnostní a sexuální 

menšiny, bezdomovce, mentálně či fyzicky handicapované, nemocné či jednotlivce vyššího 

věku, jsou často vystavováni různým způsobům zneužívání, ostrakizace, šikany či 

přinejmenším ignorování ze strany většinové společnosti i mocenských elit. Běžným a 

dlouhodobým standardem se stalo také zneužívání „slabšího“ pohlaví a ženského těla 

v rámci reklamního a pornografického průmyslu, což opakovaně komentuje ve své tvorbě 

Lenka Klodová či umělecká dvojice Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová. Témata nemoci, 

nepohodlného stáří a s ním spojeného odcizení a umírání skrývaného před očima veřejnosti 

do anonymity ústavů otevřeli Milena Dopitová, Pavel Humhal či Kateřina Šedá, ale daleko 

razantněji ho zpracovala polská umělkyně Katarzyna Kozyra, která bude v této studii rovněž 

zmíněna. Jiné fenomény jako bezdomovectví, se u nás naopak vynořují poměrně čerstvě – 

zejména jako důsledek změny společenského nastavení a z nich vyplývajících životních 

podmínek a v českém umění jsou zpracovávány až v poslední době. Zatím co americká 

umělkyně Marta Rosler ve svém rozsáhlém projektu If You Lived Here… věnovala úsilí 

fenoménu bydlení, městských komunit a především bezdomovectví v New Yorku v roce 1989 

s cílenou snahou nejen upozornit na těžkosti lidí bez domova, ale současně zapojit do diskusí 

co nejširší spektrum obyvatel, u nás u solitérních pokusů reflektovat život na ulici po roce 

2000 citelně chyběla důraznější angažovanost tento jev veřejně otevřít a komunikovat o něm. 

Projekty s ambicí zabývat se tímto fenoménem komplexněji se pak objevily až nedávno. V 
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současnosti se však v českém prostředí vynořují například témata týkající se odlišnosti a pro 

mnohé problémovosti romské menšiny i reakce na xenofobní nálady, které především nyní 

v souvislosti s probíhající ekonomickou krizí vyvěrají na povrch a silně rezonují nebo slouží 

jako zástupné hromosvody šířící se frustrace veřejnosti.  Tematizovaly je některé umělecké 

skupiny jako Pode Bal, Rafani či jednotlivci Tomáš Rafa, Věra Duždová nebo Lukáš Houdek. 

Třetí kapitola pojmenovaná „Pod tlakem moci“ se věnuje konceptům reagujícím na diktát 

a praktiky médií, institucí či politických mechanismů, které ovlivňují do velké míry náš život. 

V českém prostředí se projevují specifické snahy vyrovnat se s některými dlouhodobě 

nedořešenými aspekty naší historie, jako jsou poválečné odsuny německých obyvatel nebo 

dědictví komunismu, jež se sekundárně stávají nástrojem kritiky aktuálních politických 

rozhodnutí. Někteří umělci prostřednictvím více či méně subverzivních aktivit upozorňují na 

různé mocenské strategie a díky svým angažovaným intervencím mnohdy testují hranice, kdy 

se mohou dostat do přímé konfrontace s mocí a vystavit se tak hrozbě trestních postihů či 

jiným formám ataků, které nejednou doprovázely realizace skupin Guma Guar, Pode Bal, 

Rafani či Ztohoven. Moc médií je nahlížena skrze aktuální formy interpretace válečných 

konfliktů, které vstupují díky masové a intenzivní záplavě informací téměř každodenně do 

našeho života. Poslední oblastí této kapitoly jsou strategie českých galerijních institucí, jež se 

zásadní měrou podílí na prezentaci a distribuci umělecké produkce, a které zejména 

v druhém desetiletí 21. století začínají čelit otevřené kritice ze strany umělců i teoretiků. 

Závěrečná část práce s názvem „Země až na druhém místě“ se obrací k aktivitám umělců 

odkazujícím na soudobý více než komplikovaný vztah člověka k životnímu prostředí a k Zemi 

samotné, protože začíná být více než patrné, že vlivem globálního kapitalismus dochází velmi 

rychle ke ztenčování přírodních zdrojů, což vede k důsledku, že systémy Země-člověk se 

stává nebezpečně nestabilním. Ve světovém umění se tendence, které reagovaly na 

zhoršující se životní prostředí, objevovaly už v 70. letech minulého století a mnohdy souvisely 

s činností pozvolna vznikajících environmentálně zaměřených a aktivních občanských hnutí. 

Proto je s podivem, že i v současnosti jen velmi malá skupina umělců naší domácí scény 

reaguje na problematiku životního prostředí. Témata hrozby přírodních katastrof se 

v porevolučním období objevila částečně v práci Jiřího Černického nebo Jiřího Příhody a na 

práci v krajině se zakládaly aktivity Miloše Šejna, Lukáše Gavlovského nebo Pavla Ryšky. 

V této kapitole jsme ale ukázali, že zejména ve 21. století se solitérně začínají prosazovat i 

práce, které na sebe berou podobu komunitních na kultivaci nebo ochranu životního 
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prostředí zacílených projektů. Specifický směr akcentující potřebu obnovení spirituálního 

vtahu člověka ke krajině i Zemi zde zastupuje historik umění Jiří Zemánek a jednou z mála 

teoretiček, jež se environmentální problematice v uměleckém kontextu systematicky věnují, 

je Lenka Dolanová.  

 Při bližší reflexi jednotlivých témat se zřetelně ukázalo, že společným jmenovatelem 

tvorby různých autorů je především téma samotné a formální analýza konkrétních projektů 

posloužila k odhalení individuálních specifik při jejich zpracování nebo obecnějších znaků, 

které se s nimi pojí a jsou příznačné pro celkový vývoj českého umění i společenského rámce.  

Rozbor prací orientovaných na téma mateřství a rodiny odhalil, že na naší scéně stále 

převládá spíše konzervativní nahlížení genderových rolí, které odráží dominantní názor 

většinové společnosti ovládaný tradiční dichotomií mužského a ženského poslání. Stejně jako 

ve společnosti také v umění je sféra „sociálního“ vymezena především „slabšímu“ pohlaví. 

Zatím co se průzkumům mateřství a rodiny v českém umění věnují, až na drobné výjimky, 

především autorky, projekty reagující na současné politické dění jsou doménou zejména 

mužských skupin, v rámci kterých participuje až nápadně malé procento žen. Ve spojitosti 

s mateřstvím je více než patrné, že většina umělkyň ho zpracovávala až s vlastní mateřskou 

zkušeností a že v minulosti byl tento klasický umělecko-historický motiv pro české akční a 

konceptuální umění marginalizovanou záležitostí, především proto, že v jeho okruhu 

nepůsobily téměř žádné umělkyně, a pro tyto výjimky pak mateřství a s ním často spojovaná 

femininní tělesnost, nehrály podstatnou roli. Jelikož se role matky i prostor rodiny stávaly 

v rámci světového feministického hnutí důležitou součástí diskusí nad prolínáním osobního a 

veřejného, zaměřili jsme se krátce také na roli feminismu v českém umění. Je patrné, že 

v porevolučním období byl u nás tento myšlenkový směr přijat rozpačitě a že i v současnosti 

se k němu jednoznačně hlásí překvapivě malé množství umělkyň a kritiček. Hlavní postupy, 

které se na naší scéně v rámci mapování mateřství a rodinných vztahů prosadily, pracují na 

jedné straně s psychologizujícím nahlížením této role, s jejím do určité míry systematickým, 

až „vědeckým“ zpracováním, nebo s postupy sázejícími na prvky podvratného humoru. 

Nejvýraznější osobností, která se s nekonvenčním přístupem a příznačnými prvky ironie 

zasadila o zviditelnění různých poloh mateřství je jednoznačně Lenka Klodová, která se 

tématu věnovala jako jediná dlouhodobě. Pouze několik projektů pak důrazně upozornilo ve 

spojitosti s tímto fenoménem na nefunkčnost státních mechanismů zasahujících do 
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nejintimnějších sfér lidské existence a poukázalo tak angažovaně na politicko-společenské 

aspekty mateřství a rodiny.   

Jestliže se obrátíme k další kapitole věnované společenským minoritám, ať už 

etnickým či sexuálním, je poměrně překvapivé, že je poměr mužů a žen v této oblasti 

relativně vyvážený, přičemž se mnohdy jedná o autory, kterých se dané problémy 

bezprostředně dotýkají nebo se jim naopak věnují na základě informací přicházejících 

v interpretované podobě z médií. Téma spojené s etnickými menšinami kopíruje také 

v umění obecně narůstající trend xenofobie, kdy zejména otázka nepříznivé situace romské 

minority v současné tvorbě rezonuje obdobně jako ve společnosti a její zpracování způsobuje 

i drobnější roztržky s veřejností a státní nomenklaturou. 

Příznačným rysem prací kritizujících násilí, mechanismy pornografického průmyslu 

nebo odsouvání stáří i umírání do zóny neviditelnosti, je fakt, že umělkyně, které často ke 

zpracování zmíněných problémů zejména v 90. letech přistupovaly, spontánně užívaly 

obdobné strategie, jako o mnoho let dříve jejich feministicky angažované kolegyně 

mezinárodní scény. K tolik typické práci s vlastní tělesností se však přiklonila jen malá část 

z nich a převládá k ní doposud určitý odstup. Zejména kapitola věnovaná smrti a stáří pak 

odhalila širší společenský jev jejich úzkostného popírání i odosobněný vztah k zacházení 

s nemocnými a mrtvými, který je zdrojem citelných frustrací projevujících se také v umění, a 

do určité míry korespondujících s pomyslnou „smrtí“ naší civilizace. Jedním z nejnovějších 

světových uměleckých trendů je „bagatelizování“ smrti v podobě jejího přesouvání do 

virtuální reality, které se zatím na naší scéně příliš neobjevuje. Pro české konceptuální umění 

je typické volné křížení různých postupů a metod, přičemž se ojediněle prosazují i 

interaktivní veřejné on line projekty (Houdek, Labuda, Alvaer – Grosseová). 

Mezi relativně nové společenské fenomény, které pozvolna začíná komentovat i 

domácí scéna patří téma bezdomovectví i nastupující prekarizace a také autoři hlásící se k 

„jiné“ sexuální orientaci se začínají i na poli umění oproti sklonku 90. let částečně 

emancipovat. 

Je příznačné, že projekty, které by dlouhodobě pracovaly s konkrétní komunitou či 

jednotlivci jsou okrajové, a že ačkoliv k rehabilitaci participativních projektů probíhajících na 

úrovni umělec – veřejnost dochází, často je realizují malé nezávislé galerie nebo jednotlivci. 

Zejména v Praze vzniká velké množství galerií, které částečně fungují na základě principů 

kultury DIY či s nízkonákladovým provozem a jsou propojeny určitým spřáteleným okruhem 
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umělců i teoretiků, přičemž jejich komunikace s širokou veřejností je někdy komplikovaná 

díky specifickému zaměření prezentované tvorby. Vytyčená sociální témata pak bývají s 

oblibou mapována formou jednorázových kolektivních projektů, které zejména v poslední 

době oslovují k interakci kromě umělců také tu část veřejnosti, jíž se daná problematika 

bezprostředně dotýká. Práce, jež by chtěly systematicky zasahovat do života nebo postavení 

určitých společenských skupin jsou na naší scéně spíš výjimkou. Ze zmíněných autorů pracují 

různými způsoby v bezprostřední kooperaci s veřejností Tamara Moyzes, Martin Zet, Alvaer – 

Grosseová, Adam Vačkář, Kateřina Šedá nebo Helena Svobodová ad. Svobodová pak jako 

jedna z osobností, jejichž aktivity jsme v práci částečně představili, zosobňuje typ umělce, 

který se s přirozenou empatií věnuje sociální či dobrovolnické práci a do mimouměleckého 

kontextu implikuje tvůrčí strategie, jež mají primárně sloužit ke zkvalitnění života dotčených 

jedinců.  

Kapitola nazvaná Pod tlakem moci pak odkryla dva základní rysy provázející českou 

uměleckou scénu. Na jedné straně reaguje v souladu se světovým děním na manipulativní 

strategie sdělovacích prostředků, které mnohdy ironizuje. Paralelně ale přejímá osobní 

zodpovědnost za díla, která interpretují  a manipulují informace přicházející s médií, což 

ukazují zejména některé projekty dotýkající se mapování minulosti a válečných konfliktů, 

jejichž reflexí se systematicky zabývá například Tamara Moyzes nebo skupiny jako Pode Bal, 

Rafani či Guma Guar. 

Jestliže se zejména na počátku 21. století věnovaly kritice institucí především 

guerillové akce umělců namířené proti konkrétní instituci, u nás směřované nejčastěji vůči 

Národní galerii, v posledních několika letech dochází v této sféře k posunu a k této kritice se 

aktivně přidává i širší teoretická obec, jež se snaží hledat prostřednictvím obnovování 

kolektivních spolků či formou organizovaných protestů systematičtější metody, které by jí 

umožnily upozornit na nefunkčnost systému a pomohly by iniciovat smysluplný dialog se 

státním aparátem, potažmo zlepšovat žalostné a podfinancované podmínky domácího 

uměleckého prostředí. V návaznosti na sílící revizi funkce výstavních institucí se pak zejména 

v poslední době prosazuje fenomén experimentování s kurátorskými strategiemi a 

zpochybňováním role kurátora, které se například vedle tématu archivu stávají doslova 

módní záležitostí, a jimiž se zabývají i některé teoretické úvahy. 

Závěrečná část práce, která se specializovala na umění mapující vztah člověka k Zemi i 

k ochraně životního prostředí ukázala, že se na jedné straně prosazují umělecké postupy 
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hledající spirituální, mnohdy až romantizující a „nepraktický“ vztah ke krajině nebo navazující 

na dřívější podoby land artu, a na té druhé pouze ojediněle vznikají environmentální projekty 

spojené obyčejně s činností určité komunity. Ty svými aktivitami do určité míry kopírují 

narůstající celosvětový trend, kritizující globální plýtvání a hledající smysl v obnovení 

lokálních vazeb či využívání místních zdrojů, nebo ve fungování malých družstev pracujících s 

prvky soběstačnosti. Ekologie je však v představách většinové společnosti stále spojena 

s určitou alternativou či s činností aktivistických hnutí, a její aktivní prosazování v běžném 

životě je jí stále vzdálené. 

V souvislosti se zpracováním aktuálních společenských jevů, jejichž umělecká reflexe 

také u nás v souladu s mezinárodní tendencí sice opožděně, ale výrazně narůstá, se i v rámci 

této práce vynořuje otázka, jakým způsobem je možné takové projekty smysluplně 

prezentovat a jaké je vůbec nejvhodnější kritérium pro jejich hodnocení – zda jím může být 

míra projevené empatie, angažovanosti nebo například jejich faktický společenský dopad. 

Jak naznačují někteří kritici dosavadní hlediska uplatňovaná pro hodnocení umění již na ně 

nelze aplikovat a bude nezbytné definovat nové způsoby jejich klasifikace.  

Ačkoliv dílčí tematické okruhy práce nastínila pouze rámcově, doufejme, že se povedlo 

vystihnout příznačné rysy a podstatu jejich uměleckého zpracování. Další podrobné 

rozpracování jednotlivých kapitol by nicméně stálo za úvahu. 
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