
Helena  Musilová:  Rok 1968 a  (ne)angažované (výtvarné)  umění  a  jeho prezentace  na
výstavách a ve veřejném prostoru

O českém a slovenském umění druhé poloviny 60. a začátku 70. let jsme si zvykli hovořit
jako o jednom z vrcholů domácího umění v celé jeho historii. Podobně, Pražské jaro se stalo
jedním z milníků novodobé československé historie. Při přípravě výstavy Anatomie skoku do
prázdna  věnované  reakcím  výtvarníků  na  okupaci  Československa  vojsky  Varšavské
smlouvy, následné snahy o udržení alespoň části idejí Pražského jara při životě, smrti Jana
Palacha a Jana Zajíce a konečně na nástup tzv. normalizace se až na plakátovou tvorbu a
karikatury  (nezmiňuji  dokumentární  fotografii)  nepodařily  najít  práce  mající  angažovaný
charakter ve smyslu snahy využít umělecké dílo jako prostředek k iniciaci společnosti. A to
přesto, že většina umělců toto období intenzivně prožívala a nestála stranou veřejného dění. 
Jako nejjednodušší  vysvětlení  je  možné uvést,  že vnitřní  odpor výtvarníků proti  čemukoli
angažovanému byl díky 50. letům tak silný, že práce tohoto charakteru prostě nevznikly – což
potvrzuje i minimum děl, které by bylo možné jako angažované označit. Na druhou stranu,
koncem 60. let je realizována celá řada programových výstav českého a slovenského umění –
Nová citlivost, Nová figurace, výstavy Klubu konkrétistů, ale i výstava 300 malířů, sochařů,
grafiků 5 generací k 50.  létům republiky (květen až srpen 1968), která se stala nečekanou
konfrontací nejrůznějších názorových skupin a přístupů. Řada vystavených prací se dotýkala
aktuálního  dění,  ovšem  takovou  formou,  která  mohla  být  veřejností  těžko  chápána  jako
podněcující idea. 
Příspěvek se pokusí na pozadí výstav a dalších akcí ve veřejném prostoru (tedy na základě
děl,  které  se  rozhodli  samotní  autoři  prezentovat)  ukázat  odlišnou formu „angažovanosti“
výtvarného  umění  v Československu  v  exponovaném  období  let  1968–1970  a  vliv  této
podoby na následující dobu tzv. normalizace, tedy jakousi velmi volnou variantu „nepolitické
politiky“. Zároveň se pokusí alespoň stručně porovnat tezi „(ne)angažovanosti“ se strategiemi
existujícími v ostatních uměleckých oborech té doby, tedy ve filmu, literatuře a divadle. 
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V současné době působí jako hlavní kurátorka Musea Kampa v Praze a na Semináři  dějin
umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 


