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Abstrakt:
Rok 1968 je nesporně významným předělem československých politických dějin. Jaké změny přinesl
do sféry umění ve veřejném prostoru? Tato díla mají za úkol reprezentovat hodnoty vládnoucí vrstvy
společnosti směrem k široké veřejnosti, příspěvek bude proto hledat odpovědi na otázku, zda rok 1968
přinesl proměnu těchto hodnot a jejich vizuální reprezentace,  a to na příkladu rozsáhlé výstavby a
výzdoby prvních etap linek A a C pražského metra, tzv. „projektu československo-sovětské spolupráce.
Budování  metra  začalo  už  po  polovině  šedesátých  let,  kdy  probíhaly  soutěže  na  výzdobu  řady
souvisejících  prostorů,  např.  podchodu  pod  Václavským náměstím,  v  nichž  zvítězili  např.  Zdeněk
Sýkora,  Miloslav Chlupáč nebo Olbram Zoubek,  po roce 1970 však byly vypsány nové soutěže s
novými tématy v souvislosti se změnou názvu řady stanic.
Příspěvek porovná přístup k výtvarnému dílu v architektuře v první polovině sedmdesátých let a v
předcházejících etapách dějin socialistického Československa. Jakým způsobem probíhalo rozhodování
o výzdobě stanic a jaká témata a výtvarné přístupy byly preferované? Počátek sedmdesátých let přinesl
změny  v  institucionální  struktuře  československého  umění,  mimo jiné  zanikl  Svaz  čs.  výtvarných
umělců,  tradiční  pořadatel  uměleckých  soutěží.  O  výzdobě  metra  začala  rozhodovat  nově  zřízená
Výtvarná  rada  Národního výboru  hlavního města  Prahy,  zodpovědná za  všechna díla  ve veřejném
prostoru metropole, autory do soutěží však vyzýval Český fond výtvarných umělců. Názvy stanic metra
se během sedmdesátých let v řadě případů změnily z místních názvů ve jména připomínající dějinné
milníky (Pražského povstání), významné komunistické osobnosti (Gottwaldova) či preferované motivy
propagandy, s obnoveným důrazem na vztah k Sovětskému svazu. Výzdoba se k názvům měla úzce
vztahovat.  Důraz  na  technologický  pokrok  a  péči  o  památky  při  reprezentaci  státu  trval,  dříve
favorizované téma práce však bylo odsunuto na okraj. Zato vznikaly při stanicích metra s rozvíjejícím
se konzumním způsobem života obchodní domy (DBK) a Dopravní podnik se snažil prosazoval místo
uměleckých děl ve stanicích vitríny, aby mohl vydělávat na jejich pronájmu.
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