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Abstrakt:
V mém příspěvku se zaměřím na problematiku determinace umění totalitním tlakem. Aniž
bych  usilovala  o  vytvoření  uceleného  obrazu  doby,  pokusím  se  na  příkladu  několika
exemplárních  uměleckých  výkonů  pojmenovat  výjimečné  individuální  strategie,  s jejichž
využitím  se  s totalitou  dokázaly  vypořádat,  resp.  ji  dokázaly  výtvarnými  prostředky
reflektovat vybrané osobnosti, a to bez rezignace na uměleckou kvalitu. Ve výběru se omezím
na  několik  zlomových  momentů  české  poválečné  historie,  vytvářejících  jakýsi  pomyslný
historický oblouk – situaci po únoru 1948, rok 1968 a období po prvním prohlášení Charty
77.  Ráda  bych  poukázala  na  složitost  vztahu  estetické  hodnoty  a  politiky,  kde  porušení
rovnováhy  vedlo  snadno  k uměleckému  propadu,  a  pokusím se  naopak  představit  ta  díla
vymezující  se  vůči  totalitnímu režimu,  která  lze  ve zpětném pohledu označit  za  úspěšná.
Významnou oporou, resp. odrazovým můstkem pro moji úvahu bude dílo Jiřího Koláře a jeho
komentář doby, který ostře zazněl  v každé z vybraných historických souřadnic,  bude však
konfrontováno  s odlišnými  přístupy  několika  dalších  umělců,  které  dané  téma  autorsky
obohacují,  anebo která mohou být dnes vnímána jako více či  méně problematická.  Chtěla
bych totiž mimo jiné upozornit na skutečnost, že zpětné hodnocení nemusí být totožné s tím,
jak  byla  díla  vnímána  v době  svého  vzniku,  a  že  také  v tomto  smyslu  stále  přežívají
stereotypní představy. Ve vypjatém dobovém kontextu mohla sehrát důležitou roli i taková
díla, kdy obsah přehlušil formu a zpětně je hodnotíme jako příliš doslovná, anebo díla, která
v proměněných  kritériích  dnešní  uměnovědné  debaty  formálně  patří  takřka  až  na  pomezí
[politického] kýče.  Ukazuje  to  na  rozporuplnost  vztahu  umění  a  politiky,  a  také  na
proměnlivost kritérií hodnocení, která v delší perspektivě podrobují umělecké výkony analýze
a zjišťují, do jaké míry v nich vedle dobového významu můžeme nalézt i přesah, potvrzující
jejich přežití. 
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