
Jiné, cizí, naše/  
Vyjednávání o umění a kánonu ve Střední Evropě okolo roku 1989  

Způsoby re-kanonizace středo- a východoevropského umění 2. poloviny 20. stoleJ, jehož snaha vstoupit do 
globálního rámce je přímo úměrná postupující (strukturální, symbolické i ekonomické) devalvaci Západu, 
jsou různé - podobně jako jsou různé naraQvy, které jsou při legiQmizaci tohoto procesu adoptovány. 

Bezpečným východiskem zůstává koncept “jinakosQ” (např.: “Pokud budeme o umělecké tvorbě ve východní 
Evropě (…)  hovořit jako o samostatném fenoménu, riskujeme, že ji ještě více uzavřeme ve světě jinakosQ. 
(…) Více bychom však riskovali, kdybychom na jeho jinakost jednoduše zapomněli (…) / Zdenka Badovinac: 
Body and the East: From the 1960s to the Present, 1998), přičemž post-kolonialisQcký přístup je stále 
chápán jako nejfunkčnější nástroj jeho “asimilace” (bienále Ve věci umění ad.). PoziQvnější je zřejmě naraQv 
heroisQcký, který strukturální nedostatečnost nahrazuje morální dominancí (např.: “Ještě nebylo dostatečně 
zdůrazněno, že dějiny nonkonformního umění jsou jedním z největších hrdinských příběhů poslední poloviny 
tohoto stoleJ.” / Renee Baigell, Ma`hew Baigel: Soviet Dissident ArQsts, 1995). Řešení ale nabízí také 
“pragmaQcké” strategie angažující přístupy obecně kontextualizační, kurátorské či insQtucionální (např.: 
“Neusilujeme o nalezení konečné pravdy, naopak, naše cíle jsou mnohem skromnější a doufáme, že i 
prakQčtější: uspořádat základní vztahy mezi východoevropskými umělci tam, kde tyto vztahy nebyly 
uspořádány, nakreslit mapu a vytvořit tabulku.” / Irwin: East Art Map: Contemporary Art and Eastern 
Europe, 2006). Uplatňovány jsou napříč spektrem a tak zvaně “pro dobro věci”. Tento příspěvek bude 
věnován rekapitulaci a kriQce některých z ukázkových příkladů uplatnění poliQky “binární, polaritní, 
paradoxní”, přičemž jeho cílem je naznačit možnosQ, které reálně máme, zkoumáme-li středo-
východoevropské umění transformačního období a promýšlíme při tom vlastní udržitelnost kánonu západní 
vizuální kultury. Využito při tom bude několika známých příkladů z prostředí nonkonformního i konformního, 
činného před i po roce 1989 a jako klíčový bude prezentován právě pojem “transformace”. 
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