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Hledání politických aspektů českého umění před rokem 1989 je obtížné z mnoha důvodů. Na jedné
straně  stojí  představa,  že  politické  umění  je  jen  to,  které  se  explicitně  vyjadřovalo
k politické/společenské/hospodářské  situaci  (ať  již  šlo  o  oficiální  umění,  nebo  naopak  otevřeně
protirežimní), na straně druhé pak tvrzení, že umění nese politický obsah už jen tím, že jeho autor byl
tzv. neoficiální.  Politický rozměr umění v příspěvku nahlédnu z odlišné perspektivy. Zajímá mě, co
bylo  oficiálními  orgány moci  chápáno jako politicky závadné psaní  o  umění.  Konkrétněji  pak,  co
pracovníci Hlavní správy tiskového dozoru (HSTD) zakázali/nedoporučili k publikování v časopisech
věnujících se výtvarnému umění a designu. Na základě této analýzy se pokusím konstruovat obraz
politických  témat  v umění  60.  let,  protože  právě  tímto  implicitním způsobem bylo  určováno  pole
politické moci tehdejšího režimu, resp. hranic politického diskursu.
Archiv  HSTD dnes  existuje  jen  jako torzo.  Přesto  věřím,  že  materiály  sledující  období  60.  letech
dostatečně průkazně ukazují tematické zájmy cenzorů. V příspěvku představím základní charakteristiky
toho,  co je to cenzura a  proč ji  lze  chápat jako nástroj  politické moci,  následně ukáži,  jak HSTD
fungoval ve vztahu k výtvarnému umění / designu a představím opakující se „prohřešky“ ze strany
výtvarných  periodik.  Ptát  se  budu,  co  bylo  identifikováno  jako  politicky  subverzní  v textech  o
výtvarném umění a designu, případně na publikovaných fotografiích. Vztah politiky a umění tak budu
sledovat v rovině institucionální represivní praxe. V této souvislosti se tak nabízí zobecňující otázka po
srovnání situace na poli výtvarného umění a odvětví literatury, tak jak ji vyčerpávajícím způsobem
popsala kniha V obecném zájmu.
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