
SOCIÁLNÍ KONTEXT VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 

Situace u nás 

Opravdu se zdá, že v českém kontextu má výtvarné umění poněkud odlišné postavení ve 

spektru společenského života, než v zemích západní Evropy a ve světě vůbec. Snad stálo až 

příliš blízko vzniku moderního českého národa, snad bylo až příliš chápáno jako politikum a 

možná až příliš často pomáhalo přežít ve chvílích nejtěžších, stávajíc se svobodou v 

nesvobodě. "Oficiální" a zároveň hluboce existenciální, sebevymezovací ráz české kultury má 

za následek určitou monolitičnost zdejší umělecké scény, která je vnitřně bohatě 

diferencovaná, avšak zároveň jaksi zahleděná do sebe a ostražitá k průnikům okolního světa 

do svého hájemství. Takový charakter umělecké pospolitosti je dán tím, že většina českých 

autorů (známých i právě nastupujících) zůstává v osobní rovině v podstatě na pozicích 

modernisticky chápaného l´art pour l´artismu. Přitom termín umění pro umění zde neužívám 

nikterak hanlivě, nýbrž jako příměr k celé řadě kvalitních uměleckých výkonů pohybujících se 

na teritoriu výtvarného, obecně kulturního či filosofického zkoumání různých problémů, vždy 

však uzavřených do jistého druhu osobní klauzury. 

V umění u nás tedy bezesporu stále silně dominuje romantizující přístup k tvorbě. Jednotliví 

tvůrci se vymezují oproti univerzu, přírodě, experimentují v oblasti přístupu k umění i ve 

využívání vyjadřovacích prostředků, popisují, provokují atd. Jenom nemnozí se však zabývají 

otázkami konkrétně souvisejícími se stavem společnosti, jenom nemnozí používají výtvarné 

umění jako jazyk, s jehož pomocí jasně artikulují určité sociální problémy. Řečeno slovy 

Jindřicha Chalupeckého: "Forma, výtvarná struktura není tady (v Čechách - pozn. autora) 

prostředkem, jak říci nějaký předem zamýšlený obsah, nýbrž způsobem, jak sama tato 

struktura ukazuje k nějakému důležitému významu, ke kterému se jinak člověk nemůže 

přiblížit.". 1 Opomíjení obsahovosti a sociálního kontextu se opakovaně projevilo na velkých 

"programových" výstavách věnovaných současné tvorbě, které proběhly od roku 1990 a 

tento jev potvrdily i výsledky různých setkání odborné kritiky. 

Osobní mytologie a návrat malby V tematických okruzích dominovaly nejprve osobní 

mytologie (jako bezprostřední reakce na uvolnění ve společnosti). Jejich reprezentativním 

vyjádřením se v roce 1992 stal výstavní projekt nazvaný "Mezi Ezopem a Mauglím" (Galerie 

V. Špály, Praha). V katalogovém textu se spolukurátorka výstavy Milena Slavická přihlásila k 

romantické tradici a její současnou podobu definovala jako "... nově vznikající 

individualismus, který nemá ambici protestovat, bojovat, revoltovat proti objektivnímu 

světu, ať již za něj dosadíme společenský systém, nespravedlivé poměry, vkus, morálku ..., 

ale zároveň se nemíní s tímto objektivním světem ztotožnit. Je to jakási nekolektivní, 

neveřejná, intimně diverzní činnost.". 2 Později se do popředí prosadily problémy spojené s 

renesancí malby nebo novou abstrakcí. (Otázkou zůstává, do jaké míry bylo znovuobjevení 

těchto tematických a výrazových okruhů v českém prostředí spojeno s někdy až úpornou 

snahou navázat kontakt s určitými exkluzivními proudy současného světového kontextu.) V 

souhrnu tyto názorové posuny zachytila rozsáhlá diskuze v rámci sympozia "Podoba a smysl 



malby v současném umění" na pražské Akademii výtvarných umění v roce 1994. Tehdejší 

rektor AVU Milan Knížák ve svém příspěvku uvedl: "V celé vlně tzv. nové malby je víc 

konceptu, protestu a ilustrace než malby samé. Proto se současná malba vrací (a chce vracet) 

k jakési normálnosti. ...Opět chceme uvažovat i obraz, který je jen obrazem a nemá (a nechce 

mít) nic navíc." 3 

Určitého sociálního přesahu uměleckého sdělení si částečně všímaly pouze výroční výstavy 

organizované Sorosovým centrem současného umění v Praze, a to jistě v souladu s 

myšlenkou otevřené společnosti, na jejímž základě jsou tato centra ve střední a východní 

Evropě vybudována. První takový projekt se konal v roce 1993 a zabýval se tématem krajiny, 

avšak i v něm se uplatnil převážně romantický pohled na danou problematiku. Zcela byly 

opomenuty například fenomén industriální krajiny, která je v českém prostředí tak bolestně 

přítomná nebo otázka tzv. městské krajiny. Druhá výstava proběhla v roce 1995 a věnovala 

se průniku technických médií (video, počítače, virtuální realita atd.) do života společnosti a 

do umělecké tvorby. V rámci třetího výročního projektu podpořilo Sorosovo centrum 

současného umění v roce 1996 II. bienále mladých "Zvon" a teprve čtvrtá výstava, jejímž 

tématem je uplatnění uměleckého díla ve veřejném prostoru, poprvé opravdu důsledně 

nastoluje otázku vztahu umění a společenského kontextu. Je však nutné dodat, že podstatná 

část přihlášených projektů pracuje s tímto zadáním naprosto tradičním způsobem a 

předpokládá realizaci někdy vtipných, někdy žhavě moderních a někdy dokonce vysoce 

historizujících objektů či soch v dojemné symbióze s daným prostorem. 

Do jisté míry překvapením se tak v roce 1995 stala výstava "Zkušební provoz" v Galerii 

Mánes v Praze, kde především mladí autoři (většinou ještě studenti uměleckých škol) 

představili celou řadu sociálně motivovaných realizací (Jiří Černický, Pavel Kopřiva, Pavel 

Šuba, Krištof Kintera, Zdena Kolečková, Petr Lysáček, Jiří Surůvka, Štěpánka Šimlová), a to 

přes původní záměr kurátorů výstavy (Jana Ševčíková, Vladimír Skrepl). Ukázalo se, že jsou i v 

českém umění živé tendence směřující ke komunikaci s mimouměleckým kontextem, 

tendence všímající si problémů ekologických, politických, společenských, rasových atd. V 

úvodním textu výstavy se o tomto faktu zmínil také Marek Pokorný, když napsal: "Podobu 

projektu Zkušební provoz, jenž se v kontextu české vizuální kultury jeví jako precizní, 

bezpředsudečné a bezprecedentní ohledání toho, co se děje (a co nelze vnímat jenom jako 

umění), mimo jiné určovala právě sémantická sebereflexe nejmladší české výtvarné scény 

posledních deseti let." 4 

Centrum a periferie 

V souvislosti s touto výstavou se projevil ještě jeden citlivý moment přítomný v současném 

českém umění, a to vztah periferie a centra, neboli Prahy a venkova. Z našeho pohledu je 

především důležité, že umění na okraji, v syrových a industriálních aglomeracích (Ostravsko, 

severní Čechy), má komunikativnější ráz, než v elitářské atmosféře vznikající tvorba pražská. 

Toto periferijní umění zostřeně vnímá touhu člověka po kráse, zároveň ale do sebe vstřebává 

odosobněný charakter průmyslové krajiny s jejím nebezpečím v oblasti ekologické i sociální. 



Hledá tedy nový, aktualizovaný jazyk prostoupený paradoxy, které s sebou přináší život ve 

zmiňovaných oblastech. Tento jazyk přirozeně využívá vizuální symboly, různá, nezřídka 

technická média, ale především se v něm objevují také konkrétní okruhy otázek (přítomnost 

násilí, boom drogové závislosti, průzkum okrajových vrstev společnosti, feminismus, moc 

médií a samozřejmě problematika ekologie). Specifický přístup snad nejvýraznějších 

představitelů tohoto "industriálního" proudu, Jiřího Černického a Pavla Kopřivy, postihl 

teoretik Ludvík Hlaváček v recenzi jejich výstavy v Klatovech: "Zdá se, že jak privátní citlivost, 

tak sociální zájem, které můžeme pozorovat v uměleckých dílech skupiny mladých umělců 

tzv. ústecké oblasti, je jistou formou odezvy na neblahý stav přírody i lidské společnosti v 

tomto průmyslovém kraji. Jiří Černický a Pavel Kopřiva jsou dnes už součástí kontextu 

národního, ba dokonce i mezinárodního umění, ale svůj původ v průmyslové oblasti 

severních Čech nezapřou." 5 

Výtvarné vyjádření tak dostává mimoumělecký obsah, což je vnímáno jako určité nóvum, ale 

ve skutečnosti jde pouze o návrat k jeho dávnému předurčení. Při pohledu na dějiny 

uměleckých forem je totiž patrné, že byly vždy úzce spojeny se životem společnosti. Tímto 

tvrzením není ani nemůže být zpochybňována individualita konkrétních tvůrců - umění by 

bez ní nemohlo existovat, zároveň ale je důrazně poukazováno na jeho reflektivní povahu. V 

eseji nazvaném Krize kultury (1954) píše Hannah Arendtová o vztahu veřejného života a 

umění: "Řečeno obecně, kultura je znamením toho, že veřejná sféra, kterou politicky zajišťují 

lidé činu, nabízí svůj prostor, aby se v něm předváděly i ty věci, jejichž podstatou je mít 

vzhled a být krásné. Jinými slovy, kultura naznačuje, že umění a politika, bez ohledu na 

vzájemné spory a napětí, jsou propojeny, dokonce na sobě navzájem závisejí." 6 Autorka 

upozorňuje na jedinečnou schopnost umění být uvnitř společnosti, prožívat její 

každodennost a zároveň výtvářet podmínky pro vytržení z proudu prakticky orientovaného 

života. 

Vývoj ve světě po roce 1945 Právě tyto momenty výrazně ovlivnily uměleckou tvorbu po II. 

světové válce. Ta tehdy směřovala k stále sílícímu vymezování se umělce vůči širšímu 

kontextu. Po vyprázdnění existenciálního informelního gesta, které reagovalo na poválečnou 

krizi ustálených hodnot, se vyjádřením tohoto pohybu stal v padesátých letech americký pop 

art či evropské hnutí Nových realistů. Oba proudy konfrontovaly sféru umění s neustále se 

rozpínajícími oblastmi masové produkce a pop kultury. Tato srážka však nebyla samoúčelná, 

neboť se snažila znejistit diváka, zpochybnit pohodlné přijímání produktů, přesně 

pojmenovat nebezpečí extenzivní spotřeby, a to prostřednictvím anti-obrazů, ikon 

průmyslových předmětů či mediálních idolů. Jinak reagovali na ohrožení společnosti 

vzrůstající poptávkou po nekontrolované spotřebě čehokoliv autoři spojení s tradicí 

konceptuálního umění. Jejich tvorba si všímá otázky vztahů mezi uměleckým produktem a 

trhem umění stejně, jako problematiku přirozeného bytí člověka ve světě. Nejdále v tomto 

směru došli někteří představitelé akčního umění a land artu (Chris Burden, Hans Haacke, 

Mike Parr, Richard Long, Daniel Buren atd), jejichž dílo "je ... ve svém důsledku politickou 



událostí, a to i když se věnuje věcem, jež s politikou zdánlivě nemají co dělat." (Suzi Gablik). 7; 

*) 

Nesporným vyvrcholením snahy po rozrušení hranice mezi životem a uměním však jsou 

názory a aktivity členů mezinárodní skupiny Fluxus, činné v šedesátých a sedmdesátých 

letech. Především Němec Joseph Beuys, jedna z nejdůležitějších osobností hnutí, se 

postupně propracoval ke komplexnímu postoji, ve kterém se snoubí nesporný výtvarný cit 

pro kompozici a materiál se zvláštním talentem naslouchat proudu nevědomí a také se 

schopností narušovat skrze umění statičnost. 

Odraz sekularizace společnosti v umění 

Charakter této společnosti je poznamenán prohlubující se globalizací světa (zde se objevuje 

pojem globální vesnice) a současně postupující sekularizací a atomizací jednotlivých vrstev, 

což se samozřejmě odráží i v umělecké tvorbě. Sociální skladba je určována především 

ekonomickou, rasovou a sexuální odlišností, přičemž nejpregnantněji se tato rozrůzněnost 

prosazuje v multikulturním prostředí severoamerického kontinentu a části Evropy. 

Důsledkem prolnutí tradičních etnických a kulturních komunit je dramatická změna po 

dlouhou dobu uzavřeného západního modelu umělecké tvorby. I když se podněty z jiných 

kulturních oblastí dotýkaly evropského umění vždy, omezovaly se předně na formální 

stránku uměleckého vyjádření. Nyní dochází k podstatnému rozšíření myšlenkových modelů 

uvnitř umění, a také k novému definování jeho postavení v rámci každodenního života. 

Jedním z důvodů této transformace je bezesporu větší otevřenost etnik s mimoevropskými 

kořeny, jejich ještě neotupené spojení s oblastmi přirozeného světa, respekt před 

bohatstvím mýtů a v neposlední řadě fakt, že tvůrčí akt je pro ně stále součástí nějakého 

širšího rámce. Umění vycházející z těchto společenství je napořád událostí zabydlování se ve 

světě prostřednictvím iniciačního rituálu. Porozhlédneme-li se tedy například po současné 

umělecké scéně v Severní Americe, můžeme vysledovat řadu různě orientovaných socio-

kulturních proudů (afro-americký, latinsko-americký, původních národů Ameriky, asijsko-

americký atd.). 

Poněkud odlišná situace je patrná u uměleckých projevů, které jsou úzce propojeny se 

zájmovými skupinami obyvatel. Tyto sekularizované society se vymezují proti zničujícímu 

proudu spotřební, masové společnosti, aby upozornily na svou specifičnost a dokonce 

nezřídka využívají umění jako nátlakového prostředku v rámci politického boje. Jedná se 

především o skupiny určované sexuální orientací (feministky, homosexuálové, lesby) nebo 

konkrétními problémy, o jejichž vyřešení usilují (postižení nemocí AIDS, ekologičtí aktivisté 

atd.). Dlouhodobé cíle těchto společenství se téměř výhradně nalézají mimo kulturní 

kontext, nezřídka ovšem jejich aktivity výrazně spoluurčují také pohyby v uměleckých 

oblastech. Charakteristické je z tohoto pohledu především hnutí feministek, které bylo v 

oblasti umělecké tvorby od začátku sedmdesátých let nesporným katalyzátorem změn v 

tematickém zaměření. V oblasti konceptu například ženy - umělkyně ovlivnily přesun 

pozornosti z otázek estetických na problémy společenské, pro ně "...umělecké dílo již nebylo 



to označované (signifié) a úkolem kritika nebylo ani tak prozkoumávat jeho estetický účinek 

jako spíše je dekonstruovat a posoudit jeho účinek na kontext, který je obklopoval" (Edward 

Lucie - Smith).8 Na tomto novém definování výtvarného díla se mimo jiné podílely Mary 

Kelly, Hannah Wilke, Barbara Kruger, Louise Bourgeois, Cindy Sherman, Lorna Simpson atd. 

Kulturní centra V obou případech (etnických i zájmových) sehrávají rozhodující roli při 

konstituování jednotlivých společenství kulturní centra budovaná jako otevřené prostory pro 

uměleckou i mimouměleckou komunikaci. Ta jsou často zakládána na periferiích a podílejí se 

na jejich revitalizaci. Centra produkují umělecké aktivity různého zaměření (výtvarná tvorba, 

performance, hudba, tanec, film, literatura atd.), ale také projekty orientované na kulturní, 

sociální a vzdělávací činnosti. Struktura a finanční zabezpečení těchto středisek dovolují 

plynulé generační výměny a dlouhodobě garantují základní úroveň provozovaných 

programů. Jejich rozvoj v sedmdesátých a osmdesátých letech byl umožněn rozsáhlou 

podporou z různých zdrojů (federální, státní, místní či nadační grantové projekty) a podílel se 

na částečném osvobození individuálních tvůrčích postojů od tlaku trhu s uměním.* 

Reflexe sociálních pohybů v umění je v českém prostředí stále poněkud problematická, a to z 

důvodu jistého historicky opodstatněného ostychu před tímto způsobem myšlení, ale také 

vzhledem k zatím nedostatečnému rozvoji občanské společnosti. Zdá se však, že se pozvolna 

začínají objevovat autoři i výstavní projekty, jež se v oblasti tematické společenským 

kontextem zabývají. Pomalu také nazrává čas k zakládání nezávislých, nestátních a 

nonprofitních uměleckých center. Sociálním zázemím prostoupené aktivity individuálních 

tvůrců i kulturních institucí by měly představovat jeden z nejdůležitějších kroků při 

překonávání citelného odcizení mezi divákem a uměním. Měly by nabízet širší možnosti než 

je "pouhá" návštěva výstavy, koncertu, filmového či divadelního představení. Jejich úkolem 

bude konstituovat ostrůvky vzájemného porozumění v moři spotřební, mediální a na úspěch 

zaměřené společnosti. 
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