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Slovenské výtvarné umenie okolo roku 1968

Viditeľnú  podobu  slovenského  výtvarného  umenia  formovali  okrem iného  historické
politické zlomy rokov 1918, 1948 a 1968. Ten posledný, na rozdiel od predchádzajúcich, sa
neprejavil okamžite. Trvalo štyri roky, kým sa presadili obmedzenia tvorivej slobody, aj jej
medializácie a prezentácie prameniace v tzv. normalizácii celej šírky spoločenského života.

V období  od  augusta  1968  (anektovanie  Československa)  po  zasadnutie  tzv.
normalizačných  zjazdov  umeleckých  zväzov  (jeseň  1972),  ktoré  nazývam  „kultúrnou
zotrvačnosťou“, sú na Slovensku prítomné intenzívne snahy jednotlivcov, médií i inštitúcií o
udržanie  liberálnych  pomerov  typických  pre  záver   šesťdesiatych  rokov.  Vzápätí  ich
mocensky ukončili  uznesenia uvedeného zjazdu.  Po ňom sa zmenil  nielen  jazyk oficiálne
akceptovanej  výtvarnej tvorby, ale celý  kultúrny život a s ním aj výstavná prax, pomery
v inštitúciách, médiách a v spolkovom živote. Otvorenosť voči súdobému výtvarnému dianiu ,
s akou sa organizovali medzinárodné výstavy Danuvius´68, alebo Socha piešťanských parkov
(1969), či jej pokračovanie s domácimi autormi (1970), už bola minulosťou. 

Ničím nehatená ideologizácia  všetkých sfér života počas tzv.  normalizácie  ovplyvnila
nielen  každodenný  život  občanov,  ale  i kultúrnu  politiku  a v jej  rámci  viditeľnú  podobu
umenia, vrátane výtvarného. Z tohto aspektu možno výtvarné umenie považovať za súčasť
politického  života.  Rovina  jeho  inštitucionálneho  zverejňovania  je  segmentom  kultúrnej
stratégie konkrétneho štátu v konkrétnom čase a pri bližšom pohľade i ukazovateľom miery
občianskych slobôd, keďže sloboda tvorby do nich patrí rovnako ako sloboda svetonázoru.

Príspevok sa  bude venovať  mapovaniu  a  interpretácii  špecifickej  situácie  výtvarného
umenia na Slovensku od záveru šesťdesiatych rokov do prvej polovice rokov sedemdesiatych,
kedy sa už naplno prejavila ideologizácia výtvarného jazyka vrátane zmien v inštitucionálnej,
spolkovej,  výstavnej  i  mediálnej  sfére.  Navyše  od  doposiaľ  publikovaných  textov  zúročí
výsledky výskumu v Archives des critiques  d´art  (Universtée Rennnes),  ilustrujúce pomoc
zahraničných  kritikov  umenia  pri  organizovaní  umeleckého  života  na  Slovensku
v sledovanom období.  
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