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Význam termínu „kánon“ je značne široký a v súvislosti s oblasťou umenia sa používa buď na 
označenie nejakého vzoru, ktorým môže byť napríklad konkrétne umelecké dielo, alebo na 
označenie pravidla, konvencie, estetickej normy, poprípade systému estetických noriem. 
Sochár Polykleitos napísal knihu Kánon a v nej sa pokúsil stanoviť proporcie, záväzné pre 
zobrazovanie ľudského tela. Aristoteles sa pokúsil extrahovať z jednotlivých tragédií pravidlá 
platné pre tento druh literárnej činnosti. Od čias Polykleita a Aristotela sa objavilo mnoho 
takýchto normatických poetík, možno konštatovať, že tieto poetiky sú platné pre kánonické 
obdobie v dejinách umenia, ktoré približne trvá do romantizmu.  
Do opozície voči kánonu možno postaviť umelecké programy, ktoré sú späté predovšetkým 
s modernou a avantgardou 20. storočia. Rozdiel medzi kánonom a programom spočíva, v tom, 
že kým kánony sa obracajú z prítomnosti do minulosti. programy sa stávajú, hoci značne 
neurčitým, predpisom umenia budúceho, ktoré sa má ešte iba zrodiť. Kánony akcentujú 
kontinuitu, vyzdvihujú moment tradície, opakovania bez výraznej inovácie. Naproti tomu 
umelecké programy zdôrazňujú diskontinuitu, moment inovácie a diferenciáciu. Kánony sú 
založené na základoch položené v minulosti, v období známeho ako zlatý vek. Umelecké 
programy zase smerujú do budúcnosti, chcú byť základom budúceho umenia, ktoré môžu 
oceniť až budúci ľudia. Príspevok s názvom Umelecké kánony verzus umelecké programy sa 
chce zamerať na interpretáciu zásadných rozdielov medzi nimi.   
 
 
Prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.  
Vyštudoval odbory filozofia a estetika na FF UK v Bratislave, kde od roku 1987 pôsobí. 
Okrem toho prednáša aj na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Zaoberá sa 
estetickou teóriou, štrukturalizmom, postštrukturalizmom a teóriou rozprávania. Je autorom 
knižných publikácií Az idióma keresése (Hľadanie idiómu, 1997), Úvod do štrukturalizmu a 
postštrukturalizmu (1997, s Pavlom Minárom), Orbis terrarum est speculum ludi (1999), 
Krátke úvahy o vizualite a filme (2000), Dal Segno al Fine (2003), Omnibus in omnibus 
(2004), De disciplina et arte (2005), Juraj Jakubisko (2005, s Vlastimilom Zuskom), 
Interpretatio. Fila – Klimt (2007), Znaky, obrazy a stíny slov (2009, s Vlastimilom Zuskom), 
Ivan Csudai: Vita brevis, ars longa  (2010), Rozprava o westerne (2014, druhé vydanie 2015, 
spolu s Vlastimilom Zuskom), Rudolf Fila (2016, spolu s Ľudovítom Hološkom), Rudolf Fila, 
Imagológia (2018, spolu s Martinom Kaňuchom), Vita circulus est (2020), Filmové svety 
Miloslava Luthera (2021, spolu s Petrom Dubeckým), Rasprava o westernu (2021, spolu 
s Vlastimilom Zuskom). Publikoval vyše 400 vedeckých štúdií a odborných článkov. Okrem 
toho sa venuje kurátorskej činnosti, realizoval viac ako 100 výstav doma aj v zahraničí, 
predovšetkým v Ríme, Prahe, Budapešti a Moskve. 
     
 


