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Príspevok  sa  v  úvode  zameriava  na  komplementárne  vymedzenie  pojmov  nezávislosti,
(seba)utvárania  a  (seba)ustanovovania  sa  v sondážnych odkazoch na  teórie  J.  Lacana,  M.
Foucalta či V. Flussera, ktoré tvoria isté východiská a impulzy k zamysleniu sa nad samotnou
povahou  skutočnej  nezávislosti  rôznych  kultúrotvorných  fenoménov,  založenej  o.  i.  na
rozmere vnútornej slobody. Ten však predpokladá schopnosť vymaňovania sa z konštruktov
imaginárneho  –  symbolického  –  reálneho  ako  aj  z nich  vyplývajúcich  (niekedy  priam
 patologických)  modelov  predstavy  o sebe  samom  (J.  Lacan)  práve  prostredníctvom
metanoicky sebauvedomujúceho tvorivého aktu. V hre sú teda rôzne modusy a rôzne akosti
vnútorne  slobodného,  nezávislého,  tým  pádom  rizikového  umeleckého  a  kultúrneho
(spolu)bytia, ktoré sú svojbytné, autonómne a autentické, neraz v opozícii voči bezrizikovému
konformizmu oficiálnej, rôznymi ideológiami protežovanej kultúry. 
Interdisciplinárna  reflexia  nezávislého  postoja  v umení  a kultúre  sa  pohybuje  v  priestore
skúmania konfrontácie nezávislej a oficiálnej kultúry, a to časopriestorovo v synchrónnom i
diachrónnom  pohľade.  Hľadanie  alternatívnych  a nezávislých  modelov  kultúrno-
spoločenského a umeleckého života  pramení  v zásadnom nesúhlase,  vzdore,  resp.  v  strate
dôvery  v legitimitu  či  socialistického  (pred  rokom  1989)  ako  aj  kapitalistického
spoločenského systému (po roku 1989) na Slovensku s neblahými etickými,  kultúrnymi či
ekologickými následkami.
Text predostiera o. i.  isté modelové príklady na jednej strane donucovacej,  resp. lokajskej
ideologizácie  umenia  v oboch  systémoch  a na  druhej  strane  alternatívnych  nezávislých
iniciatív, ktoré ju odmietajú.  Tým vlastne generujú a utvárajú humánny rozmer informačného
metabolizmu (A. Kepinski) každej spoločnosti a jej schopnosti skutočnej revitalizácie. Rôzne
prejavy nezávislej kultúry a alternatívneho umenia, pre ktoré je spomínaný rozmer vnútornej
slobody  –  artikulovaný  v jej  výstupoch,  dielach  a postojoch  –  príznačný  a principiálne
zásadný, konštituuje  de facto našu ľudskú dôstojnosť v neľahkých, hoci iných časoch, ktoré
sme žili a žijeme. 
Príspevok v rámci riešenia projektu VEGA 1/0282/18 "Charakter a vývoj nezávislej kultúry a
umenia na Slovensku po roku 1989". 
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