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Abstrakt:
V letech  2014–2016 Národní  muzeum převzalo sbírku Muzea dělnické  hnutí,  o.  p.  s.,  jež
vznikla v 90. letech 20. století sloučením třech státních muzeí – Muzea Klementa Gottwalda,
Muzea V. I. Lenina a Muzea Julia Fučíka. Unikátní Sbírka sestávající z více než 750 tisíc
předmětů v současné době prochází v rámci NM kompletním zpracováním.
V roce 2017 jsem dostala  příležitost  podílet  se na odborném zpracování  uměleckých částí
Sbírky  MDH.  Tento  úkol  vyvolal  celou  řadu  velice  podnětných  úvah  týkajících  se
fundamentálních přesvědčení o povaze umění i toho, co ovlivňuje jeho hodnocení, zdaleka
přesahujících rámec pouhého faktografického bádání. 
Již od počátků práce na vybrané části Sbírky nebylo možné si nevšimnout, že již samotný
fakt, že předměty sbírky pocházejí z prominentních institucí komunistického režimu, mnohdy
stačil k jejich apriornímu odsouzení. Tato skutečnost nevyhnutelně iniciovala otázku, do jaké
míry ovlivňují  hodnotu díla  externí  informace o jeho původu či  do jaké míry je  samotné
hodnocení motivováno společenským kontextem.
V této souvislosti se ukázalo velice zajímavým i stanovování pojistných hodnot k předmětům,
jež se staly součástí výstav a musely proto opustit budovu depozitáře – rozdíl mezi hodnotou
vyjádřenou penězi  u dvojice  vizuálně  totožných nebo velice  podobných předmětů,  z nichž
jeden byl například darem sjezdu či byl namalován prominentním malířem, zatímco ten druhý
nikoliv, byl enormní. 
Řada  dalších  zajímavých  podnětů  vyvstala  také  vytvoření  jednotlivých  kategorií  a
podkategorií umělecké sbírky. Tento úkol v mnoha případech na velice pragmatické rovině
atakoval  samotné hranice umění – bylo například nutné rozhodnout,  zdali  plakáty patří  či
nepatří do umělecké části sbírky, zdali je zarámovaný návrh plakátu obrazem či nikoliv, jaké
je postavení amatérské tvorby, školních obrazů, či prezidentských portrétů.
Tento  příspěvek se zaměří  zejména  na roli  kontextu  a  externích  informací  při  hodnocení
uměleckého díla, dotkne se otázky jeho identity či otázky estetické a praktické funkce umění.
Tato témata budou sledována na pozadí funkcionálně-normativní teorie.
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