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Estetizácii  politického  sa  venuje  dostatočná  pozornosť  (napr.  R.  Barthes).  Politizácia
estetického je v úzadí záujmu. – Príspevok sa nevenuje politickej funkcii umenia, ktoré by sa
zapájalo do politických bojov (viď komunistická a nacistická propaganda). Venuje sa zmene
hodnoty  estetického  artefaktu,  ktorý  sa  stane  politickým  artefaktom.  Estetické  kvality  sa
stávajú  priamou súčasťou politiky.  Príspevok neposudzuje  pozitívne  či  negatívne  hodnoty
politizácie  estetického,  len  poukazuje  na  cesty,  ako  sa  z estetického  stáva  politické.  –
Obrazoborectvo v Byzancii  spravilo  z estetických artefaktov politicky nebezpečné objekty.
Osud  Saartije  Baartmanovej  aj ideológia  negrofílie  vo  Francúzsku  ukázali,  ako  je  možné
politicky využiť aj „záporné“ estetické hodnoty (A. V. Jackson, P. Archer-Straw). V módnych
trendoch  posledných  storočí  sa  prejavujú  mocenské  vzťahy  (G.  Dorfles).  Súťaže  krásy,
rovnako ako ich rozklad, sú ukážkou globálneho konfliktu euro-atlantických hodnôt a hodnôt
iných  kultúrnych  okruhov  (N.  Wolf).  –  V Prvej  česko-slovenskej  republike  pomáhali
fotografie K. Plicku politizovať ľudové tradície ako prejav „rustikálnosti“ Slovenska oproti
„civilizačne vyspelejším“ Čechám. A. Matuška poukázal na využívanie ľudových tradícií pri
odpore  voči  modernizácii  Slovenska.  Komunistická  moc  proklamovala  prirodzenosť
tradičného  a ľudového  vkusu  oproti  úpadkovým  šľachtickým  a buržoáznym  tradíciám.  –
Estetizácia politického je nebezpečná, lebo priťahuje ľudí k určitým politickým ideológiám
bez toho, aby si  to uvedomili.  Nebezpečnejšia  je však priamočiara politizácia  estetického,
ktorá  pôsobí  subverzívne,  pretože  z každodennej  estetickej  (estetizačnej)  aktivity  robí
politický  čin.  Prevracia  každodennosť  na  politiku.  –  Riešením  nie  je  estetický  život  (R.
Rorty), ani estetika výlučnosti (J. Vaněk), ale rozlišovanie: na jednej strane aktívna tvorba
životného  prostredia  a sebatvorba  človeka  (V.  Zuska),  estetika  každodennosti  (R.
Shusterman), estetika situácií  (D. Šindelář  J.  Vaněk);  na druhej  strane – aktívny vstup do
formovania spoločnosti v politickom, občianskom živote (Ch. Quigley – J. Buchanan).
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