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Kulturní moderna 
• Max Weber (1864–1920) 

• Zrod moderní společnosti jako proces 
racionalizace 

• Účelová (instrumentální) racionalita 

• Moderní kapitalismus 

• Byrokratický správní aparát 

• Odkouzlení světa 

• Diferenciace společenských subsystémů 
• „různé hodnotové řády světa stojí proti 

sobě v nesmiřitelném boji“ 

• „Mnoho starých bohů je zbaveno svého 
kouzla, a proto ze svých hrobů vystupují 
v podobě neosobních sil, usilují o moc 
nad naším životem a opět mezi sebou 
začínají svůj věčný boj.“  

• Max Weber, Věda jako povolání, 1919 

 

 

• Jürgen Habermas, 
„Moderna – nedokončený projekt“, 1980 

• Jednotný rozum tradičních obrazů světa 
se rozpadá na tři základní oblasti: 

Specifická 
hlediska:  

pravdy normativní 
správnosti 

autenticity/ 
krásy 

Otázky: poznání spravedlnosti vkusu 

Hodnotové sféry 
(instituce):  

věda morálka umění 

Komplexy 
vědění:  

kognitivně-
instrumentální 

morálně-
praktický 

esteticko-
expresivní 

Imanentní 
dějiny:  

věd morální a 
právní teorie 

umění 



Politika modernismu 
• Raymond Williams, The Politics of 

Modernism, 1989 

• Retrospektivní datování: 1890–1940  

• Rysy: denaturalizace jazyka, 
problematizace autora 

• Vzniká v kosmopolitním prostředí 
nových metropolí 

• Zkušenost vizuálního a lingvistického 
odcizení 

• „Singulární narativ vykořeněnosti, 
bezdomovectví, osamělosti povýšen na 
univerzální mýtus“ 

• 3 fáze vývoje: 
1. Obrana určité podoby umění 

2. Ustavení nového umění 
(modernismus) 

3. Útok na společenský řád ve jménu 
nového umění (avantgarda) 

• Dvojí politika modernismu:  
• aristokratické zhodnocení umění jako 

posvátné oblasti mimo trh 

•  příklon k revolučním doktrínám 

• Společné jádro: odpor k buržoazii 

 

• Poválečná éra a konec modernismu 
• Kanonizace 

• Vyčerpání temporality moderny 

• Ztráta opozičního účinku 



Estetika modernismu – 
(sociální/estetická) autonomie 

• Peter Bürger, Teorie avantgardy, 1974 

• Autonomie je „ideologickou kategorií“ 
buržoazní společnosti 

• Relativní nezávislost umění na církvi a 
dvoru 

• V estetismu 19. století se autonomie 
umění stává smyslem uměleckých děl 

• L’art pour l’art  
• „pouze neužitečné je krásné; vše, co je 

užitečné, je ošklivé, protože je výrazem 
potřeby, a potřeby člověka jsou stejně 
mrzké a odporné jako jeho ubohá, 
nestálá přirozenost. Nejužitečnější místo 
v domě jsou latríny.“ 

• Umění má být samo sobě účelem jako 
ztělesnění krásy 

• Théophile Gautier, Předmluva k 
Mademoiselle de Maupin, 1835 

1. Umění je oddělený subsystém 
společnosti, soustředěný kolem 
produkce a recepce uměleckých děl 

2. Umělecká díla jsou samostatné entity, 
mají vnitřní hodnotu a univerzální 
působnost 

3. Adekvátní zakoušení umění vyžaduje 
bezzájmový postoj, který hodnotí 
umění pouze na základě estetických 
kritérií 

 



Podvojnost umění: fait social  
a autonomie  

Theodor W. Adorno, Estetická teorie, 1970 

• „Autonomie umění, jeho osamostatnění 
vůči společnosti, bylo funkcí buržoazního 
vědomí svobody, jež bylo samo pevně 
spjato se sociální strukturou.“ 

• „[Umění] se stává společenským svou 
opozicí vůči společnosti, a toto postavení 
zaujímá teprve jakožto autonomní. Tím, 
že v sobě krystalizuje jako něco vlastního 
místo toho, aby vyhovělo existujícím 
společenským normám a kvalifikovalo se 
jako „společensky užitečné“, kritizuje 
společnost pouhou svou existencí, za což 
je zavrhují puritáni všech vyznání.“ 
 



Zprostředkování mezi uměním 
a společností (Adorno) 

Fetišový charakter autonomních 
uměleckých děl 

 

1. Jsou produkována a recipována 
podle principu směny – jeví se jako 
něco, co má hodnotu samo o sobě; 
skrývají tak práci, která vedla k jejich 
vzniku 

 

2. Jeví se jako vyšší entity, oddělené od 
výrobních podmínek – zakrývají 
dělbu práce 

 

3. Neslouží žádnému účelu kromě své 
vlastní existence 

Kritická pravda o společnosti, kterou 
autonomní díla vyjadřují 

 

1. Tím, že se jeví jako samostatná, 
problematizují společnost, kde nic 
není samo pro sebe (kritika odcizení) 

 

2. Svou distancí od výrobních podmínek 
naznačují možnost odlišných 
podmínek života (obraz lepšího světa, 
příslib smíření) 

 

3. Svou zdánlivou bezúčelností 
upomínají na zapomenuté lidské 
účely 



Zrod pojmu „avantgarda“. 
Utopický socialismus 

• Pojem avantgardy je nejprve spojen s 
myšlenkou pokroku průmyslové a 
technologické civilizace 

• Henri de Saint-Simon, Opinions 
littéraires, philosophiques et 
industrielles, 1825, „Rozhovor myslitele, 
průmyslníka a umělce“ 

• „Abychom dosáhli téhož cíle, každému z 
nás připadne zvláštní úkol. My, umělci, 
posloužíme jako avantgarda: protože 
mezi zbraněmi, které máme po ruce, je 
síla Umění tou nejpohotovější a 
nejúčinnější. K rozšiřování nových idejí 
lidem používáme tu lyru, tu ódu nebo 
píseň, tu povídku nebo román; 
vpisujeme ony ideje do mramoru a 
plátna. … Míříme na srdce a 
obrazotvornost, a proto je naše působení 
nejpronikavější a nejvíce rozhodující.“ 

 



19. století. Sblížení uměleckého  
a politického radikalismu 

• Paul Signac: 
• „Bylo by chybou … systematicky 

vyžadovat přesnou socialistickou 
tendenci v uměleckých dílech“ 

• Revoluční tendence se „ projevuje s 
mnohem větší silou a výmluvností v čisté 
estetice“ 

• Impresionisté „přispěli svým svědectvím 
k velkému společenskému procesu, v 
němž se dělníci staví proti Kapitálu“ 
právě prostřednictvím „své nové 
techniky“ 

• Arthur Rimbaud: 
• Poezie musí být „objektivní, technicky 

radikální – její rytmus musí odpovídat 
rytmu společenského konfliktu 

 

 

 

• Sblížení s anarchismem v 19. století: 
odmítnutí kulturního konzervativismu 
buržoazní společnosti stejně jako 
technologického determinismu 
marxismu 

• V. I. Lenin, Co dělat?, 1902: umělecká 
avantgarda je podřízena Straně – stává 
se pouhým nástrojem politické 
avantgardy 
 



„Skrytá dialektika“ avantgardy  
a masové kultury 

• Masová kultura závisí na technologiích 
masové produkce a reprodukce 

• Technologická imaginace v avantgardě  
• Koláž, asambláž, montáž 

• Walter Benjamin:  
• zánik aury způsobený technickou 

reprodukcí – změna podstaty umění 
vychází z imanentního vývoje 
„uměleckých výrobních sil“ 

• Andreas Huyssen: spíše jde o vliv nové 
zkušeností s technologií 

• Estetizace techniky 

• Hrůza z techniky (první světová válka) 

 
 

• Avantgarda zahrnuje technologii do umění, tím 

• Osvobozuje technologii od jejich instrumentálních 
aspektů 

• Zpochybňuje jak myšlenku technologického pokroku, tak 
představu umění jako čehosi „autonomního“ a 
„organického“ 

• Protichůdná užití technologie 
• Dada: ikonoklasmus – moderní technologie 

slouží útoku na buržoazní vysokou kulturu 

• Ruský konstruktivismus: kult technologie – 
umění se podílí na procesu socialistické 
industrializace 

• Utopická naděje: emancipační masová kultura 
• Revoluční organizace každodennosti 

• Historické proměna smyslové percepce  

• význam šoku  



Historická avantgardní hnutí 
• Peter Bürger, Teorie avantgardy, 1974 

• Konstelace několika uměleckých směrů: 
dadaismus, surrealismus, 
konstruktivismus, futurismus 

• Dvojí intence avantgardy 
• Reintegrace života a umění – návrat 

umění do životní praxe 

• Útok na instituci uměni 

• Dialektika avantgardy a estetismu 
• Avantgarda neusiluje o návrat umění do 

stávající životní praxe, nýbrž chce na 
základě umění vytvořit novou životní 
praxi 

• Se ztrátou odstupu od života umění ztrácí 
schopnost jej kritizovat 

• Rysy avantgardního uměleckého díla 
• Neorganické dílo, novost, nahoda, 

alegorie, montáž 

• Důsledky avantgardního zlomu 
• Rozpoznání umění jako instituce 

• Volná disponibilita uměleckého 
materiálu jiných epoch 

 



Konec avantgardy 

• Peter Bürger, ztroskotání 
avantgardní intence 

1. Avantgardě se nepodařilo 
dosáhnout reintegrace umění  
a života 

2. Avantgardní postupy jsou 
akceptovány jako umění – tím 
ztrácejí původní smysl útoku 
na instituci umění 

3. „Falešné uskutečnění“ 
avantgardní intence: estetizace 
každodennosti kulturním 
průmyslem a zbožní estetikou 

 



Konec avantgardy 
• Andreas Huyssen 

• Evropská avantgarda zaniká  
s nástupem nacismu a stalinismu 

• Nacistická estetizace politiky 

• Socialistický realismus 

• Americká avantgarda postrádá 
politickou výbušnost: 
ikonoklastický útok na kulturní 
dědictví zde nedává smysl 

• Po druhé světové válce se prosazuje 
dichotomie vysoké a nízké, elitní a 
populární kultury 

• Cíle avantgardy jsou naplněny 
kulturním průmyslem 

• Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin, 1988 
• Socialistický realismus je důsledkem 

imanentní logiky avantgardy 

• „Stalinská doba fakticky uskutečnila sen 
avantgardy, tj. uspořádat celý společenský 
život podle celkového uměleckého plánu.“ 



Avantgarda a kánon 
moderního umění 

• Alfred H. Barr, 1929: 

• „moderní mistr“ není žádný „šílenec, degenerát, 
nebo (což by bylo nejabsurdnější) bolševik“ 

• Clement Greenberg, „Avantgarda a kýč“, 1939 

• „jakmile se avantgarda od společnosti úspěšně 
‚odtrhla‘, pokračovala v obratu a zapudila jak 
revoluční, tak buržoazní politiku“ 

• „Avantgardní básníci a umělci stranou 
veřejnosti udržovali vysokou laťku svého umění 
tím, že ho zúžili a současně povýšili k výrazu 
absolutna … Objevuje se ‚umění pro umění‘ a 
‚čistá poezie‘ 

• „Avantgarda v hledání absolutna dospěla  
k ‚abstraktnímu‘ a ‚nezobrazivému‘ umění“ 

• „Básníci a umělci odvrátili svoji pozornost od 
námětů běžného života a začali se zajímat o 
médium, o prostředky svého vlastního 
řemesla.“ 

• „Avantgarda se soustředí na sebe sama … její 
nejlepší umělci jsou umělci pro umělce a 
nejlepší básníci jsou básníci pro básníky… 

 



Neoavantgarda 
• Peter Bürger 
• Neoavantgarda opakuje avantgardní 

útok na instituci umění uvnitř této 
instituce 

• „Protože dnes lze vnímat protest proti 
instituci umění jako umění, ruší se tím 
protestní gesto neoavantgardy jako 
neautentické.“ 

• Je součástí historického ztroskotání 
avantgardy 
 
 • Hal Foster, „Co je nového na 

neoavantgardě?“, 1991 
• První neoavantgarda 

• Znovuobjevení  
a institucionalizace historické avantgardy 

• Druhá neoavangarda 
• Dekonstruktivní testování limitů 

instituce umění 

• Až neoavantgarda poprvé umožňuje 
uchopit projekt historické avantgardy 
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