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Umelecká produkcia posledných desaťročí je výzvou pre teoretikov, historikov a kritikou 
umenia: nevykazuje širšie zoskupenia umeleckých tendencií a nahlodáva minulú celistvosť 
umeleckého vývoja. Na rozdiel od minulosti, kde prevládal istý sloh, ktorý bol geograficky, 
časovo a štýlovo vyhranený, máme v súčasnosti umelecké diela, ktoré spolu len okrajovo 
súvisia, aj keď na seba neustále reagujú. Extrémne odmietnutie normatívnosti a kanónu 
vyvoláva otázku, či je pojem samotný vôbec ešte produktívny a či môže pre umeleckú teóriu 
(teóriu umenia, estetiku, filozofiu umenia, antropológiu umenia, kritiku...) niečo priniesť, alebo 
či je historicky prekonaným konceptom. V dobe, keď sme svedkami neustálej transformácie 
umeleckej produkcie, by teoretický rámec stabilizácie a roztriedenia umenia prišiel vhod, ale 
teoretické prehodnocovanie je často v konflikte s právom na umeleckú tvorbu a s premenlivými 
tendenciami, či obhajobami rôznorodej činnosti, keďže umelcom môže byť zdanlivo 
ktokoľvek. Inštitucionálna teória istým spôsobom iniciovala rozpad kanonizácie umeleckých 
diel, keď sa zodpovednosť za označenie diela/jeho vystavenie preniesla na osobu konajúcu 
v mene inštitúcie: kurátor, riaditeľ galérie, historik umenia... Ide o paradoxnú a dilematickú 
situáciu, kde na jednej strane existuje a dominuje právo na tvorbu a presadzovanie 
nenormatívnych súdov, na druhej strane existuje potreba teoretikov vyhodnocovať a istým 
spôsobom reflektovať existujúcu umeleckú produkciu. Štúdia sa aj preto sústredí na koncepciu 
otvoreného diela (Eco 2015), estetickej normy/alebo umeleckej normy vo všeobecnosti 
(Mukařovský, 2007), umeleckého štýlu (Wölflin, 2020) a na predstavu o spoločenskej 
stabilizácií a kategorizácií umeleckého diela (Goodman, 2013). Cieľom tejto teoretickej 
polemiky, bude zodpovedať na otázky: Akým spôsobom je teoretická stabilizácia 
a kategorizácia umeleckej produkcie prospešná a potrebná pre súčasný odborný diskurz? 
Existuje hranica otvorenosti, kde musí nastúpiť kanonizácia istých diel, ako vzorov 
a referenčných rámcov? Akým spôsobom je kanonizácia diel limitná a negatívna pre budúce 
smerovanie umeleckého vývoja.  
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