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Vztah umění a politiky či oblast politicky angažovaného umění tradičně přitahuje pozornost
umělecko-teoretických disciplín jako je estetika,  filosofie umění nebo kunsthistorie.  Velmi
zjednodušeně řečeno: kunsthistorie popisuje umělecké projevy, konkrétní umělce a skupiny a
vřazuje  je  do  kontextu  příběhu  umění.  Estetika  a  filosofie  umění  tyto  projevy  a  kontext
analyzují. V rámci těchto analýz se do popředí dostává také vztah estetiky a etiky a otázky po
souvislosti estetické a etické hodnoty díla. Silné zastoupení těchto témat lze spatřit například
v analytické estetice a estetickém kognitivismu, které nabídly několik výrazných teorií, jež
tento  vztah  řeší  (moralismus,  autonomismus  a  oba  proudy  ve  své  umírněné  podobě).
Domnívám se, že z pohledu těchto disciplín bylo k dané problematice řečeno již mnohé a
mnoho dalšího a neméně důležitého ještě řečeno bude. Jisté zanedbání tohoto tématu však
spatřuji  v oblasti  etiky,  která  tvoří  druhou  stranu  rovnice  zmíněných  analýz.  Zanedbání
v rámci  aplikované  etiky,  v rámci  toho,  co  bychom  mohli  nazvat  etikou  současného
(angažovaného) umění. Ve svém příspěvku bych chtěla na tuto mezeru upozornit a pokusit se
ji vyplnit několika postřehy a analogiemi, které dohromady (snad) vytvoří jistý argument. I
z pohledu etiky si nelze nevšimnout proměn v současném umění a zvláště nebývalého důrazu
kladeného na diváky. Proměna, kterou role diváka v posledních desetiletích prošla, současná
podoba  této  role,  charakter  a  možnosti  současné  umělecké  tvorby,  vytváření  jedinečných
situací a uměleckých experimentů, na nichž participují takzvaní „běžní“ lidé (ti, kteří nejsou
známými  či  příbuznými  umělce)  a  jejichž  účast  je  ceněna  nejvíce,  vykazují  množství
podobností  s oblastmi,  kterými  se  etika  velmi  zaníceně  zabývá,  a  ve  kterých  se  snaží
upozornit  na  možná  nebezpečí  neetického  jednání,  kluzkého  svahu  apod.  S přihlédnutím
k výsledkům nejslavnějších psychologických experimentů zaměřených na „hledání  dobra a
zla v člověku“ si v této souvislosti položím otázky po vztahu současného umění a etiky a
pokusím se na ně odpovědět. 
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