
Dynamika veřejného a soukromého v chicagském umění 

"Umění ve veřejném prostoru je důležité pro naše obce i pro umělecký výraz, bude však odsouzeno k 

neúspěchu, pokud se nedokážeme vyrovnat s jeho složitou povahou a jeho možnostmi. Umění musí 

zůstat svobodné k tomu čerpat sílu pro svou obrodu z hodnocení světa, jehož témata reflektuje a 

analyzuje. Umění ve veřejné sféře ztrácí svou drahocennost, ale získává na síle tím, že se stává 

sociálním fenoménem, dělí se ochotně a účinně s ostatními. Jediným omezením uměleckého slovníku 

je hloubka a jasnost umělcovy vize, jeho schopnost vytvářet pravdivou syntézu a dobře ji vyjadřovat. 

Takové umění vidí realitu, ale nevzdává se snu."1 

Agnes Denes 

 

"Co je umění ve veřejném prostoru?" - to je složitá otázka. Jak naznačuje výrok Agnes Denes, umění 

ve veřejném prostoru je rozšířený vyjadřovací prostředek a zároveň sociální fenomén. Zdánlivě 

oddělené oblasti uměleckého a sociálního se zpočátku jeví jako protikladné. Prvně jmenovaná je 

založena na principu individuální svobody, druhá na demokratickém duchu kolektivní participace. 

Umění ve veřejném prostoru nicméně usiluje o setření hranic mezi těmito dvěma oblastmi, 

soukromou a veřejnou, tím, že vytváří prostor, v němž se spojuje svoboda umělecká se svobodou 

občanskou. 

Tato definice, jakkoli užitečná, je možná trochu utopická. Ani společnost, ani kultura nejsou ustálené 

jednotky. Projekt Umělecké dílo ve veřejném prostoru, organizovaný Sorosovým centrem 

současného umění, byl iniciován jako odpověď na nedávné změny v českém kulturním životě a slouží 

jako katalyzátor úvah o nových vztazích mezi uměním a jeho publikem. Rovněž ve Spojených státech 

se umění ve veřejném prostoru ubíralo různými a někdy protikladnými směry - každý obrat, každá 

forma byla ovlivněna určitými kulturními, ekonomickými a politickými silami. Dynamika veřejného a 

soukromého, k níž se odvolávám, představuje myšlenkové napětí s ohledem na proměnlivou roli 

umění v našem životě. Ukazuje, jak umělci a kulturní instituce, pracující vedle rozmanitých druhů 

publika, vytvářejí strategie pro sloučení estetické funkce se společenskopolitickou. 

Tyto strategie daly vzniknout následující řadě otázek, mimo jiné: Jsou společenskopolitické principy, 

ztělesňované uměním ve veřejném prostoru, v rozporu s tradiční prací v ateliéru? Jsou tyto oblasti 

oddělené nebo důvěrně spojené? Je vztah veřejného a soukromého protikladný? Nebo je tato 

dichotomie pouze fiktivní? Jak se umělci definují v rámci těchto různých kontextů? Jaká je role diváka 

či veřejnosti? 

Následující řádky podávají konceptuální rámec pro uvažování o zmíněných otázkách formou stručné 

historie umění ve veřejném prostoru, jak se vyvinulo v Chicagu, Illinois v USA. Umělci a projekty, o 

nichž se bude hovořit, pocházejí z této rozlehlé středozápadní metropole, nereprezentují ovšem 

regionální přístup nebo školu jako takovou, jsou spíše uvedeny jako významné příklady mnohem širší 

praxe, která vznikla ve Spojených státech na konci 60. let a pokračuje v různých podobách dodnes. 

  



Hnutí nástěnných maleb: malířské štětce a komunity 

Kořeny umění ve veřejném prostoru spočívají v hnutí nástěnných maleb, jehož hluboký vliv je možné 

sledovat až do 30. let, v činnosti mexických muralistů a vládním programu Works Projects 

AdministrationŐs Federal Arts Project, který v období hospodářské deprese poskytoval zaměstnání 

umělcům, kteří vytvářeli nástěnné malby pro veřejné budovy. Revival tohoto hnutí spadá vjedno s 

rozvojem sociálního aktivismu v silně politizovaném období 60. let, které bylo svědkem protestů proti 

válce ve Vietnamu a vzniku hnutí za občanská práva a práva žen. Heslem dekády byl slogan "osobní je 

politické", uměleckému i veřejnému životu dominovaly otázky identity. Vzrůstající nespokojenost se 

zavedenými kulturními institucemi a stále více komerční umělecký systém, orientovaný na zisk, 

inspirovaly umělce k vytváření alternativních institucí, jejichž činnost vycházela ze zkušeností jejich 

členů - byla to například družstva, řízená umělci a založená na existenci komunity. Tyto alternativy 

zpochybňovaly modernistický pojem izolované avantgardy: kolektivní tvorba v neuměleckých 

kontextech vytvářela vztah mezi umělci a společností, spíše než aby stavěla umělce mimo společnost 

nebo do opozice k ní. 

Uvádí se, že moderní hnutí nástěnných maleb vzniklo v Chicagu roku 1967, kdy členové Organizace 

černé americké kultury, spolku afroamerických umělců a básníků, namalovali pod vedením Williama 

Walkera Zeď respektu. Nástěnná malba (dnes zničená) představovala obrazy černošských vůdců a 

úspěchů černošského hnutí v naději, že vštípí pocit rasové hrdosti komunitě, která čelí narůstajícím 

problémům života v městské aglomeraci. Zeď respektu, dokončená bez státní podpory a realizovaná 

pouze z vlastních zdrojů tvůrců, odstartovala řetězovou reakci. Brzy se objevily projekty nástěnných 

maleb v jiných částech Chicaga i dalších městech. Mír (také nazývaný Metafisica), vytvořený roku 

1968 pod vedením Maria Castilla v Pilsen, mexicko-americké čtvrti Chicaga, je považovaný za první 

latinoamerickou nástěnnou malbu na veřejnosti ve Spojených státech.2 

Walker později založil spolu s Eugenem Eda a Johnem Pitmanem Weberem skupinu The Chicago 

Mural Group, která pokračuje dodnes jako The Chicago Public Art Group. Olivia Gude, přední členka 

The Chicago Public Art Group, úspěšně obohacuje médium nástěnné malby o inovace a aktuálnost. 

Její nástěnná malba Odkud jsme ... Kam jdeme (1992) je umístěna u podchodu na rohu 56. ulice a 

Lake Park Avenue v části města známé jako Hyde Park. Této městské části dominuje Chicagská 

univerzita, žijí tu vedle sebe bohatí i chudí, černí i bílí, ovšem ne vždy zcela harmonicky. Olivia Gude 

se postavila na křižovatku, kde se střetávají tyto odlišné světy, a ptala se náhodných kolemjdoucích: 

Odkud jste ... Kam jdete? Zaznamenala odpovědi v široké škále od prorockých prohlášení po banality, 

a namalovala je na místě na zeď spolu s portréty jejich autorů. Dílo ve své trvalé podobě zobrazuje 

rozmanitost mnohorasové komunity a poskytuje fórum pro diskusi o otázkách rasy, náboženství a 

každodenního života. 

"Podle mého názoru jsou hranice mezi veřejným a soukromým proměnlivé a navzájem se prolínají", 

říká Olivia Gude. "V modernistické tradici je autenticita obvykle spojována s vnitřním nebo 

esenciálním, ale jak jsme si stále více vědomi identity jednotlivce jako sociálně konstruované v rámci 

diskursu, je obtížné vytyčit veřejné a soukromé zájmy."3 To platí zvláště o poslední společné práci The 

Chicago Public Art Group, sérii mozaikových laviček pro Gateway Park v chicagském přístavu z roku 

1996. Práce je nejrozsáhlejším projektem umění ve veřejném prostoru, jaký kdy byl ve státě Illinois 

realizován, jeho tématem je historie průplavu mezi Illinois a Michiganem. The Chicago Public Art 

Group pracovala s 350 místními umělci a obyvateli Illinois, spolupracovala s mnoha veřejnými i 



soukromými subjekty. Projekt, závislý na rozsáhlé podpůrné síti (jeho rozpočet činil 400 000 USD), se 

zdá být v nesouladu se skromnými začátky hnutí, ale dnes to jinak nejde. Bez ohledu na měřítko 

projektů je práce The Chicago Public Art Group i nadále soustředěná na komunitu, obec. Spojuje 

dohromady umělce, kteří tvoří pro různé publikum a společně probouzejí k životu tradici, jejíž 

principy mají zásadní význam v dnešním diskursu umění ve veřejném prostoru. 

 

Umění ve veřejném prostoru: monumenty moderního umění 

Umění ve veřejném prostoru je uměním místa - a místo je mnohoznačný pojem. Veřejný prostor 

transcenduje hranice soukromého prostoru a je definován nejen ve smyslu fyzických hranic, ale také 

ve vztahu k tomu, kdo jej vlastní a kdo k němu má přístup. Veřejný prostor může být náměstí, veřejná 

budova, systém veřejné dopravy, čtvrť, či park. 

William E. Hartmann z architektonické firmy Skidmore, Owings & Merrill objednal soukromě v roce 

1967 u Pabla Picassa sochu, určenou pro náměstí Richard J. Daley Civic Center Plaza v centru Chicaga. 

Dílo, které zůstává bez názvu, nese známky Picassova vyhraněného kubistického stylu a říká se, že je 

hybridním obrazem podoby jeho ženy Jacqueline a afghánského chrta. Picassova socha pro Chicago 

je naprosto novátorským dílem. Doposud byly monumentální práce takové velikosti a měřítka vždy z 

klasického repertoáru, jako jezdecké sochy, portrétní bysty, či obelisky. 

Ve stejné době, kdy William Hartmann objednal zmíněnou sochu a kdy vznikala v různých městských 

čtvrtích hnutí, která inspirovala renesanci umění nástěnné malby, byla zahájena řada federálních 

vládních programů, které nově definovaly umění ve veřejném prostoru jako umění místa. Tyto 

programy měly několik cílů. Podobně jako hnutí nástěnných maleb se snažily o vytvoření alternativ k 

tradičnímu galerijnímu či muzejnímu systému prostřednictvím vytváření partnerských vztahů mezi 

umělci, architekty, urbanisty, vládními agenturami, soukromým sektorem a samozřejmě veřejností. 

Přesněji řečeno, podporovaly urbanistické iniciativy, v nichž umění hrálo hlavní roli ve zkrášlení a 

obnově městského prostředí, zároveň svými zásahy do městské krajiny vychovávaly Američany k 

porozumění modernímu umění. V roce 1963, za prezidenta Johna F. Kennedyho, byl zahájen program 

Art in Architecture, spravovaný agenturou General Service Administration, a v roce 1967 přijala 

federální agentura National Endowment for the Arts program Art in Public Places. 

Podobné programy byly zahájeny i na místní úrovni. Město Chicago uzákonilo roku 1978 nařízení, že 

1,33 % nákladů na stavbu nebo rekonstrukci veřejných budov ve správě města bude věnováno na 

zakázky uměleckých děl nebo jejich nákup. Tento program, známý jako Procento pro umění, posloužil 

jako vzor dalším státům a městům, takže dnes existuje v USA více než 200 podobných programů. V 

Chicagu je program Procento pro umění řízen městskou agenturou Public Art Program. V roce 1991 

se v jeho rámci uskutečnil jeden z největších projektů v oblasti umění ve veřejném prostoru v historii 

města: veřejná sbírka uměleckých děl a prací pro místo od více než padesáti začínajících i 

etablovaných umělců byla trvale instalována v knihovně Harold Washington Library Center. Tento 

projekt byl použit jako předloha pro několik nově vybudovaných knihoven, v nichž jsou rovněž 

umístěny veřejné sbírky. V poslední době Public Art Program organizoval práci osmnácti amerických i 

mezinárodních umělců ve veřejném prostoru jako součást rekonstrukce historického bulváru Dr. 

Martin Luther King Jr. Drive v jižní části města. 



 

Centrum Chicaga je často nazýváno galerií pod širým nebem nebo živým muzeem, kde se umění 

prolíná s každodenním životem. Ulice města zdobí díla Vita Acconciho, Alexandra Caldera, Marca 

Chagalla, Jeana Dubuffeta, Joana Miro, Louise Nevelson, Claese Oldenburga a dalších umělců, 

pořízené z různých veřejných i soukromých zdrojů. Klíčovou událostí v tomto období dějin umění ve 

veřejném prostoru je zničení díla Nakloněný oblouk od Richarda Serry. V roce 1979 vyzvala General 

Services Administration Richarda Serru, aby vytvořil sochu určenou k umístění před budovou Federal 

Complex na dolním Manhattanu. Po dokončení v roce 1981 se dílo setkalo s odporem veřejnosti: 

zaměstnanci Federal Complex podepsali petici, požadující odstranění sochy. Právnická a veřejná 

debata o uměleckém přínosu díla a jeho společenské hodnotě trvala následujích osm let: diskuse však 

nepřinesla rozhodnutí ohledně přemístění díla, takže General Services Administration v roce 1989 

sochu zničila.4 Nakloněný oblouk se stal symbolem úskalí, která přináší umění ve veřejném prostoru. 

Způsob myšlení veřejnosti může být zcela odlišný od vizí umělců či sponzorujících institucí. Případ 

Serrovy sochy poskytl užitečná ponaučení a znovu nastolil důležité otázky: Jaká jsou ústavní práva 

umělce na svobodu výrazu? Jaká jsou práva veřejnosti? Kdo "vlastní" umělecká díla ve veřejném 

prostoru? Jaké sociální a kulturní mechanismy je třeba za- pojit do dialogu? 

 

Ohledávání nových území 

Po debaklu Nakloněného oblouku umění ve veřejném prostoru začalo hledat novou identitu a 

prostředky k napravení své pochroumané reputace. Bylo to v době, kdy se zhroutil umělecký trh 80. 

let a konzervativní pravice prosadila tvrdší cenzuru. Tyto ekonomické a politické výzvy měly za 

následek radikální restrukturalizaci jak ve světě umění, tak v kultuře obecně. Umělci spolu se 

sociálními a kulturními institucemi reagovali tím, že vytvořili nové strategie umění ve veřejném 

prostoru, v nichž autonomní umělecký předmět vyjadřoval obsahy, zaměřené na zapojení komunity, 

vzdělávání obyvatel a další nové formy veřejné angažovanosti. 

V popředí těchto změn byla organizace Sculpture Chicago, která se od svého vzniku v roce 1983 

věnovala novým průzkumným cestám mezi umělci a veřejností. Během posledních pěti let Sculpture 

Chicago uspořádala porotovaná bienále v South Loop, zaměřená na díla umění ve veřejném prostoru 

od mladých začínajících umělců, a následně produkovala kurátorské projekty, zaměřené na práci 

etablovaných tvůrců v oblasti umění ve veřejném prostoru, jejichž díla byla trvale instalována na 

veřejných prostranstvích. Sculpture Chicago uvedla v létě 1993 program Culture in Action, sérii 

dočasných projektů pro jednotlivé části města, jehož kurátorkou byla Mary Jane Jacob. Cílem 

programu bylo nově definovat vztah umění k veřejnosti za použití "zkušenosti veřejnosti jako 

tématu"5. Jacob zdůrazňovala proces oproti materiálnímu objektu a vybrala osm umělců, resp. 

uměleckých týmů, jejichž projekty počítaly s přímou účastí členů různých komunit a vztahovaly se 

prostřednictvím vzájemného průzkumu k takovým tématům jako jsou AIDS, pracovní vztahy, násilí 

gangů, rasismus a životní prostředí. 

Dva z nejúspěšnějších projektů byly koncipovány místními umělci. Inigo Manglano-Ovalle 

spolupracoval na projektu Tele-Vecindario: Video na ulici s latinoamerickou mládeží v chicagském 

West Town, ohrožovaném násilím a gangy. Projekt, podávající multimediální portrét života na ulici, 

měl několik forem: venkovní videoinstalace umístěná v místním středisku Emerson House 



Community Center, týdenní vysílání na městské veřejné televizní stanici a instalace v Muzeu 

současného umění. Každá část projektu sloužila jako mechanismus, za jehož pomoci mohou mladí 

lidé konstruovat vlastní pojem sebe sama, zatímco v běžných médiích simultánně obíhaly 

kodifikované obrazy latinoamerické identity. Video na ulici pokračuje i po skončení programu Culture 

in Action za finanční podpory z různých zdrojů. 

Záplava, projekt skupiny Haha (Richard House, Wendy Jacob, Laurie Palmer, John Ploof), byla vlastně 

hydroponická zahrada, určená k pěstování zeleniny a bylin pro lidi s HIV/AIDS. (Chemikálie v půdě 

jsou pro jedince s oslabeným imunitním systémem často stejně nebezpečné jako choroba sama). 

Projekt, umístěný před obchodem v severní části města, sloužil zároveň jako centrum pro diskusní 

skupiny z řad místní komunity a drop-in středisko pro lidi, hledající pomoc či informaci. Činnost 

skupiny je dnes podporována několika místními církvemi a nemocnicemi. 

Michael Kimmelman ve své recenzi Culture in Action v deníku New York Times odhaluje složité 

aspekty hodnocení nových forem umění ve veřejném prostoru a krach tradičních forem umělecké 

kritiky. "Jak porovnáte listovou zeleninu s parkem, který navrhl Vito Acconci, natožpak s Tizianem? 

Jak porovnáte sociální servis, který tyto projekty poskytují, s prací reálných organizací sociálních 

služeb?"6 Kimmelmann a jiní ukazují na obtíže v porozumění těmto novým formám umění, jen 

málokdo však nabízí konkrétní odpovědi na otázky, které tyto nové umělecké formy nastolují. Kritici 

jednoduše vycházejí z kontextu tradice estetiky vysokého umění a spojují tyto aktivity s historickými 

příklady politického umění, spíše než aby poskytli širší kulturní kontext, těsněji spjatý s politickým 

fungováním komunity. Moje kritické články o Culture in Action si nekladly otázku, jak definovat tyto 

nové formy jako sociální umělecké dílo, ale ptaly se, jak úspěšný byl projekt v realizaci svého 

zamýšleného a veřejně proklamovaného sociálního závazku. Zde jsou některé z otázek, které jsem 

položila: Kdo se podílel na identifikaci komunity? Mohou se umělci, jejichž činnost není investována v 

této komunitě, úspěšně a se znalostí věci vyjadřovat k jejímu uspořádání a jejím potřebám? Jakou 

pozici má člověk zaujmout v rétorice politiky identity, aniž by zařazoval jednotlivé skupiny do 

přihrádek etnických, rasových a sexuálních stereotypů? Jakou má umění ve veřejném prostoru 

schopnost vytvářet úkoly a zplnomocňovat k jejich řešení bez skutečné účasti vzdělavatelů, politiků a 

dalších představitelů veřejného života, než jsou kurátoři, umělci a administrátoři umění? Jak můžeme 

eliminovat hranice mezi soukromým a veřejným životem? 

Některé z těchto otázek pronásledovaly poslední program Sculpture Chicago, nazvaný 

Znovuobjevování zahradního města. Projekt se uskutečnil v létě 1996 za spolupráce s Chicago Park 

District a spojil čtyři umělce se čtyřmi komunitami, aby společně vytvořili dočasné práce pro místo. 

Otázky vyjednávání a spolupráce se dostaly do popředí zájmu, když projekt newyorského umělce 

Dennise Adamse narazil na odpor ze strany členů výboru projektu. Navrhovaná práce, nazvaná Prodej 

z druhé ruky (Přelévání hranic) měla obsahovat symboly revitalizace této městské části, které 

ovlivnily převážně afroamerickou komunitu Garfield Parku: znaky místních podniků byly nejprve 

fotograficky reprodukované a pak přenesené na lavičky a stolky v parku. Členové výboru měli pocit, 

že dílo vrhá špatné světlo na jejich komunitu a že projekt sám o sobě neumožňuje jejich přímou 

účast. Adams na druhé straně "věřil, že výbor by neměl diktovat obsah uměleckého díla".7 Žádná ze 

zúčastněných stran, ani Sculpture Chicago, nebyla s to najít kompromis přijatelný pro všechny, 

projekt byl tedy zrušen. Jiné projekty spolupráce vznikly pod vedením Pepona Osorio, Miroslawa 

Rogaly a Ellen Rothenberg. Rogalův projekt Elektronická zahrada/NatuRealizace úspěšně využíval 

technologie a sloužil jako inovativní model pro nové formy spoluúčasti. Interaktivní audioinstalace, 



konstruovaná jako zahradní altán, byla umístěna ve Washington Square Park, známém také jako 

"Bughouse Square", v místě, které tradičně sloužilo jako volná řečnická tribuna a debatní fórum. Při 

práci s místními obyvateli a historickým materiálem z nedaleké knihovny Newberry Library vybral 

Rogala publikované úryvky významných politických projevů a zaznamenané současné názory na tak 

rozmanitá témata, jako jsou práva homosexuálů a městská politika. Nahrávky byly uváděny do chodu 

infračervenými senzory, které se aktivovaly pohybem diváků po parku, a vytvářely tak živý dialog 

mezi minulostí a současností. Instalaci doprovázela také interaktivní stránka na World Wide Web. 

 

Nová média, nové oblasti 

Technologie přidává k existujícímu terénu umění ve veřejném prostoru další vrstvu, prohlubuje 

trhlinu mezi soukromým a veřejným, a zároveň vytváří nové možnosti pro vztah mezi objektem a 

divákem. "Elektronická éra redefinuje veřejný prostor jako kompozitum soukromých prostorů", 

prohlásil Vito Acconci. "Elektronika, která usnadňuje přístup k informacím a jejich výměnu, umožňuje 

opakování informací a zlevňuje je, podporuje uvolňování hranic mezi státy."8 

Interaktivní Archiv, který vytvořil na World Wide Web Antonio Muntadas, nastoluje klíčové otázky o 

umění a svobodě výrazu ve veřejné sféře informační superdálnice. Archiv byl sponzorován chicagskou 

Randolph Street Gallery, dočasně instalován v Chicago Cultural Center v roce 1994 a v současné době 

je udržován na Internetu péčí University of Illinois v Chicagu. Obhospodařuje historickou sbírku 

zhruba 400 případů cenzury umění. Jednotlivé případy ve formě audio-, video- a textových dat jsou 

přístupné podle čtyř hlavních kategorií - datum, médium, geografické umístění a důvody cenzury - 

přes software prohlížeče World Wide Web. Kontrola informací je v rukou jejich uživatelů, kteří se 

mohou dostat do Archivu ze svých vlastních počítačů a mohou vytvářet své vlastní definice cenzury, 

přidávat nové případy nebo komentovat stávající zdroje. 

Internet sehrál významnou úlohu v realizaci Zdi svobody, uměleckého projektu pro veřejný prostor 

od Adama Brookse. Autor začal na Zdi svobody pracovat pod vlivem prezidentských voleb v USA v 

roce 1992. "Poslouchal jsem všechny ty politické bláboly o svobodě a začal jsem přemýšlet o různých 

významech slova svoboda a o tom, jak je toto slovo často zneužíváno."9 Ve snaze vytvořit interaktivní 

dílo podnikl Brooks průzkum a rozeslal dopisy šesti stům náhodně vybraných účastníků elektronickou 

poštou po Internetu. Každého respondenta požádal, aby vybral tři jednotlivce, kteří reprezentují jeho 

pojetí svobody. Výzvu k podávání návrhů umístil také na Electronic Schoolhouse, celostátní afiliaci 

středních škol, z nichž asi pětadvacet škol užilo Freedom Wall jako třídní projekt. Hlasování přineslo 

700 jmen: Brooks zahrnul do projektu sedmdesát těch, která se objevovala nejčastěji. Těchto 

sedmdesát jmen je napsáno bílým lakem na zdi z černého vinylu, jejíž plocha je větší než 100 m2. Je 

umístěna ve středu chicagské galerijní čtvrti River North a je viditelná z ulice nebo z vyvýšené trati 

městské dopravy. Vizuálně střídmé, avšak komplexní dílo přitahuje pozornost diváků, kteří zde 

najdou jména tak rozdílných osobností jako Sokrata, Ronalda Reagana, Nelsona Mandely, Franka 

Zappy, Matky Teresy a Václava Havla. 

 

  



Umění ve veřejném prostoru: pole expanze 

"Když se mne někdo ptá na moje povolání, vždycky odpovídám, že jsem sochařka", říká Carmella 

Saraceno, "protože podle mého názoru je úkolem sochaře definovat prostor, ať už osobní, soukromý, 

veřejný nebo komunitní. Materiál může být omezen na jedno médium, jako třeba dřevo, hlína nebo 

ocel, nebo může zahrnovat i geografii, architekturu, komunity, filosofie, naději, strach nebo vizi. 

Nejúspěšnější projekty jsou ty, které spojují rozdílné, často kontrastní prvky v celek, který je 

důležitější, významuplnější, krásnější, než jeden každý z těch prvků samostatně."10 

Posledních pět let se Saraceno věnovala práci v nonprofitní organizaci A+CCT (Artists + Children 

Create Together / Umělci a děti tvoří společně), která seznamuje s uměním handicapovanou mládež v 

chicagské čtvrti Humboldt Park. Saraceno sehnala pět prázdných parcel a komerční budovu se šesti 

byty, vybudovala zde zahradu, kterou mohou místní obyvatelé společně užívat, a středisko pro volný 

čas a umění. Spolupracuje s dobrovolníky, místními obyvateli, farníky, podnikateli, politiky, policií a 

investory v oblasti realit. Jejím cílem je přinést do života handicapovaných mladých lidí umění jako 

formu tvůrčího vyjádření, která poskytuje konstruktivní alternativu k těžkostem, s nimiž se setkávají v 

každodenním životě. Saraceno vytvořila řadu tradičních sochařských prací pro galerijní kontext i 

veřejné prostory, a je jen jedním příkladem ze stále většího množství umělců, kteří propojují svou 

soukromou a veřejnou práci. 

Instituce, které spojují umění s naším životem, jako galerie, muzea a umělecká kritika, musejí usilovat 

o vzájemné porozumění, stejně tak jako umění samotné. Jak máme prezentovat a hodnotit nové 

umělecké formy? Jaké přístupy a metodologie máme používat? Nechceme-li zůstat jen u budování 

těchto nových iniciativ, chceme-li jim porozumět, je nezbytné použít interdisciplinární modely 

interpretace, jako právo, veřejnou politiku, ekologii, vědu o životním prostředí, sociologii - abychom 

jmenovali jen některé. Tyto modely umisťují umění do širšího sociálního kontextu a napomáhají 

vytváření symbolických vztahů mezi umělci, institucemi a komunitami. 

Práce, prezentované v tomto eseji jsou mimořádně rozmanité a poskytují představu o širokém 

spektru médií, interpretací a obsahů. Jak se paradigma umění ve veřejném prostoru mění a posouvá, 

umělci budou i nadále vyjednávat o nových oblastech interaktivity a prozkoumávat tento styčný bod, 

kde se ateliér a společnost setkávají a někdy i objímají. 
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