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Petra Willerthová | Miroslav Tyrš a jeho uměnovědné
spisy
Štefan Haško | Heglova este ka v kontexte otázky
nevysloviteľného a neuskutočniteľného v umení
Miroslav Kleban | Výtvarné programy umeleckých kolónií
v Uhorsku na prelome storočí
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Pozvaná prednáška | Bohumil Fořt | Realis cký konec...
a začátek
Prestávka
Sekcia: Umelecké a kultúrne reálie 19. storočia
Pavol Markovič | Roman zmus ako „koniec umenia“ (K
paradoxom este ky G. W. F Hegela a jej variácií v
slovenskej kultúre polovice 19. storočia)
Mar n Zbojan |Sila predstavivos a umenie roman zmu
v európskom maliarstve
Jana Migašová | "Umierajúca inš túcia": okolnos
a dôsledky transformácie akadémie umenia v 19. storočí
Vladimír Soško | Konec, nebo začátek hudebního
umění?
Obed v priestoroch hotela Villa Siesta
Sekcia: Koniec alebo perspek va umenia A
Oľga Sisáková | Procesy este zácie v epoche po „konci
umenia“
Mar na Kastnerová | Poezie jako disciplína vedoucí
k dobru: poe cký koncept Philipa Sidneyho a společenská
funkce umění
Katarína Komenská a Ján Kalajtzidis | Môže klasický
u litarizmus ešte reagovať na podoby a zmysel súčasného
umenia?
Marek Debnár | Michel Houellebecq a koniec človeka
Sekcia: Koniec alebo perspek va umenia B
Renata Kišoňová | Porozumenie umenia v súčasných
kogni vnovedných koncepciách
Dávid Sajvera | Vývoj nebo výkyv?
Agáta Košičanová Pokračovanie umenia vo ﬁlozoﬁckoeste ckom koncepte S. K. Langerovej
Sabrina Muchová | Subverzivní este cká zkušenost
umění v koncepci Christopha Menkeho
Dobrovoľná prechádzka na Hrebienok (45min od hotela
Villa Siesta)
Spoločná slávnostná večera v priestoroch hotela Villa
Siesta

Konferencia je výstupom grantovej úlohy VEGA č. 1/0531/17 | 150 rokov "konca umenia" v
reﬂexiách a analýzach ﬁlozoﬁckých, este ckých a umenovedných teórií.

prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. (peter.michalovic@uniba.sk)
Univerzita Komenského v Bra slave,
Filozoﬁcká fakulta,
Katedra este ky
Koniec a konce umenia (pracovný názov)
Abstrakt: Príspevok s názvom Koniec a konce umenia je zameraný na reﬂexiu, či vlastne má
hovoriť o konci umenia ako o niečom deﬁni vnom alebo či nie je adekvátnejšie hovoriť o
koncoch, ktoré sú vlastne novým začiatkom. Vždy, keď sa to ž hovorí o koncoch, tak sa zabúda
na toho, kto hovorí o konci umenia, respek vne do akého teore ckého rámca je koniec
umenia situovaný.

prof. PhDr. Jana Sošková, CSc. (jana.soskova@ﬀ.unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút este ky a umeleckej kultúry
Produk vnosť konceptov „konca umenia“ vo ﬁlozoﬁckých, este ckých
a umenovedných teóriách
Abstrakt: Autorka obrá pozornosť na teore cké dôvody vzniku konceptov „koncov umenia“
v dejinách este ky, na ich kogni vne a hodno ace dôsledky v prístupe k aktuálnemu dianiu v
umení, na schopnos príslušnej teórie rozpoznať, analyzovať, interpretovať, hodno ť ...
prítomnosť umenia v dielach daného obdobia. Zvlášť obrá pozornosť na princípy a dôsledky
Heglovho konceptu „konca umenia“, na Kantove a kantovské prístupy k hraniciam a
perspek vam umenia. Autorka poukáže na rôzne spôsoby aplikácie Heglových a Kantových
názorov v období po roman zme (moderna a postmoderna) a poukáže na produk vnosť, ale
aj neproduk vnosť aplikácie uvedených konceptov pri rozpoznávaní, argumentácii a
hodnotení stavu umenia i perspek v jeho vývoja osobitne na umenie po roman zme, so
zvláštnym zreteľom na rozpoznanie este ckých dispozícií umenia a este ckých dôsledkov
jeho vnímania.

Mgr. Michal Šedík, PhD. (michal.sedik@umb.sk)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Filozoﬁcká fakulta,
Katedra ﬁlozoﬁe
„Koniec umenia“ vo ﬁlozoﬁi A. Danta a problém kon nuity umenia
Abstrakt: Práca analyzuje a interpretuje chápanie konca umenia vo ﬁlozoﬁi A. Danta ako sú
prezentované v texte The End of Art (1984) a knihe A er the End of Art (1997). Hlavným
cieľom je porozumenie predpokladom, ktoré autora vedú k vyhláseniu konca umenia a
následne pokus hlbšie porozumieť vzťahu umenia a teórie (ﬁlozoﬁe) umenia v jeho poňa .
Následná kri ka týchto predpokladov nebude popierať historické udalos (objavenie sa
istého typu umenia a umeleckých diel), z ktorých A. Danto vychádza, ale ukáže inú možnosť
interpretácie týchto skutočnos . Leitmo vom tejto kri ckej interpretácie bude chápanie
kon nuity umenia ako nevyhnutného predpokladu existencie umenia.

Mgr. Adrián Kvokačka, PhD. (adrian.kvokacka@ﬀ.unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút este ky a umeleckej kultúry
Kauza Nietzsche: kontexty zápasu o umenie
Abstrakt: Nietzscheho kri ka súdobého umenia, jeho pokus o obrodu umenia, podoprený
analýzou stavu spoločnos , kultúry a človeka ako jej derivátu, kultúrnej bytos , je podkladom
pre širšiu úvahu o Nietzscheho koncepcii umenia. Príspevok teda ukazuje „koniec umenia“
ako dôsledok krízy, úpadku kultúry, ale aj (ne)perspek vnosť apelu na jeho „nový začiatok“.
Vzťahy este ckého a e ckého, vyjasnenie úlohy krásy, škaredos , vznešenos či nakoniec
tragického, ktoré budú rovnako pripomínané, sú len súčasťou širšej mozaiky tejto koncepcie.

doc. PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. (slavka.kopcakova@unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút este ky a umeleckej kultúry
Vplyv este ky Georga Friedricha Hegla na model este ckej výchovy v kompendiu a v
učebnici Tobiasa Go rieda Schröera
Abstrakt: Tobias Go ried Schöer (1791-1850), profesor na bra slavskom evanjelickom
lýceu, neskôr aj jeho rektor, zároveň aj učiteľ a rektor na evanjelických dievčenských školách,
bol významnou postavou bra slavského (Pozsonyi) evanjelického duchovného a
vzdelaneckého prostredia. Vyučoval este ku, literatúru, históriu, bol veľkým znalcom a
obdivovateľom umenia, an ckej i súčasnej ﬁlozoﬁe a nemeckej literatúry. Je autorom
učebnice este ckej výchovy Ch. Oeser's Briefe an eine Jungfrau über die Hauptgegenstände
der Aesthe k (1837) ako aj este ckého kompendia Isagoge erudi onem aesthe cam (1842).
Vplyv ﬁlozoﬁe a este ky G. F. Hegla na Schröerove názory na umenie ako aj na morfológiu
umenia, ako ju prezentuje vo svojich prácach, je nesporný. Schröer nikdy ani na chvíľu
nezapochyboval o dôležitos a perspek ve umenia pre výchovu lepšieho a mravného
človeka, preto jeho súdobý op mizmus, oduševnenie a zanietenie pre výchovu umením
považujem za nesmierne inšpira vne aj pre dnešok.

Mgr. Lukáš Makky, PhD. (lukas.makky@unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút este ky a umeleckej kultúry
Paralely, divergencie a súvislos v umeleckej a este ckej teórií 18 a 19. storočia: hľadanie
symptómov úpadku a konca umenia na príklade vybraných teore kov.
Abstrakt: Umelecká produkcia naprieč dejinami dokazuje svoju rôznorodosť a paradoxne
vnútornú prepojenosť, či už vo vývoji, alebo vo výslednom pôsobení. Obdobia nových
začiatkov, sú striedané „zlatými érami“ a následne úpadkom umeleckého smeru, alebo slohu,
ktorý pripraví pôdu pre nové umelecké tendencie, spočiatku kri zované a dokonca
odmietané. Koniec „zlatej éry“, alebo výrazný rozdiel v novej tendencii môže byť chápaný ako
krízový stav umenia a často vyús ť v ohlásenie úpadku, alebo dokonca jeho konca. V
predloženom príspevku sa pracuje s týmto predpokladom a na príklade vybraných teore kov
(s dôrazom na J. J. Winckelmanna, F. W. J. Schellinga a G. W. F. Hegla) sa hľadá spoločné
pradivo fatalis ckej kri ky umenia a rôzne formy úvah ohľadom úpadku, či konci umenia,
ktoré by sme mohli chápať ako symptoma cké znaky vlastnos umeleckej teórie a este ky.

Mgr. et Mgr. Petra Willerthová (petra.willerthova@centrum.cz)
Masarykova univerzita v Brně,
Seminář dějin umění,
Miroslav Tyrš a jeho uměnovědné spisy
Abstrakt: 19. stole bylo v Evropě obdobím velkých změn, kdy se formovaly první moderní
státy a spolu s nimi se měnila i umělecká paradigmata. Nejinak tomu bylo v Čechách, kde se po
pádu bachovského absolu smu začalo vytvářet programově „národní“ umění a ruku v ruce s
ním také „česká“ kri ka. U jejího zrodu v 60. letech stál vedle Karla Purkyně a Jana Nerudy
právě Miroslav Tyrš. Jeho jméno se spjato především se založením Tělocvičné jednoty Sokol,
ale Tyrš byl původně vystudovaným ﬁlozofem. Jeho druhou celoživotní láskou bylo kromě
cvičení také umění. Účastnil se jako porotce v mnoha uměleckých soutěžích (např. na výzdobu
Národního divadla) a ke konci svého života dokonce získal profesuru na Karlově univerzitě,
kde přednášel. Příspěvek představí jeho základní myšlenky a teore cká východiska týkající se
umění. Ovlivněn řeckou kulturou, Schopenhauerovým pesimismem a voluntarismem,
Darwinovou evoluční teorií či sociologicko-este ckou metodou Hippolyta Taina vytvořil
rozsáhlé literární dílo, které dodnes tvoří fascinující a svébytný celek.

Mgr. Štefan Haško, PhD. (e en@e en.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút este ky a umeleckej kultúry
Heglova este ka v kontexte otázky nevysloviteľného a neuskutočniteľného v umení
Abstrakt: Témou príspevku je jednak analýza Heglovej koncepcie ideovej („obsahovej“) roviny
umeleckého diela, a zároveň polemika o životaschopnos Heglovej umeleckej este ky.
Prácou usilujem najmä o zodpovedanie otázky, či Heglovo myslenie koliduje s predpokladom
o nevysloviteľnos významu umeleckého diela, ktorého legi mitu som doposiaľ zdôvodňoval
na pôde Kantovej, Schopenhauerovej a Wi gensteinovej ﬁlozoﬁe.
Prácou vysvetľujem, že ak o Heglom konš tuovanej idey môžeme uvažovať v kontraste s
(platónskou) teóriou idey v diele Arthura Schopenhauera, koniec dejín umenia, avšak jedine v
systéme (Heglovho) logického myslenia, sa tým objasňuje ako nevyhnutný.

PhDr. Miroslav Kleban (miroslav.kleban@gmail.com)
Východoslovenská galéria
Výtvarné programy umeleckých kolónií v Uhorsku na prelome storočí
Abstrakt: Predkladaný príspevok sleduje otázky výtvarných programov a stratégií v
umeleckých kolóniách v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia. Tieto umelecké kolónie boli
špeciﬁckým fenoménom, kde sa jednotlivý členovia hlásili k novým moderným prak kám v
maliarstve a vedome sa oddeľovali od akademických stereotypov oﬁciálneho umenia, ktoré v
určitej formálnej i ideovej stagnácii nevyhovovalo duchu meniacej sa doby. „Umelci sa snažili
preniesť veľkomestský bohémsky život do malomestského prostredia, v ktorom umelecké
kolónie postupne vznikali“ (G. Szücs). Príspevok pojednáva o živote a programoch kolónií v
Nagybányi a Szolnoku, kde dochádzali aj umelci z dnešného východného Slovenska (napríklad
Elemír Halász-Hradil, Konštan n Kövári-Kačmarik), ktorých diela sú zaradené v kolekcii
umenia 19. storočia. Na vizuálnych príkladoch zo zbierky Východoslovenskej galérie budeme
analyzovať jednotlivé prístupy umelcov v duchu nových stratégií (impresionizmus,
luminizmus, secesia). Organizácia výtvarného života v oblas dnešného východného
Slovenska bola ovplyvňovaná práve skrze umelecké kolónie, ktoré formovali a určovali
nostalgickú, miestami až pesimis ckú pachuť doby prelomu storočí a zamýšľali sa nad
samotnou budúcnosťou nielen umenia, ale aj osudom človeka v meniacej sa spoločnos .

doc., PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (7103@mail.muni.cz)
Ústav pro českou literaturu
Akademie věd ČR
Realis cký konec... a začátek
Abstrakt: Realismus v literatuře tak, jak byl vyhlášen svými tvůrci a stoupenci, znamenal i
neznamenal konec literárního umění – ostře se vyděluje od stávající literární produkce, aby
nastolil umění nové, které lépe odpovídá „potřebám moderního člověka“. Toto vydělení a
zhodnocení realis cké manýry je tématem mého příspěvku.

Mgr. Pavol Markovič, PhD. (pavol.markovic@unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút slovakis ky a mediálnych štúdií
Roman zmus ako „koniec umenia“ (K paradoxom este ky G. W. F Hegela a jej variácií v
slovenskej kultúre polovice 19. storočia)
Abstrakt: Pri reﬂexii pojmu „konca umenia“ sa ako jeden z kľúčových podnetov ukazuje
myšlienka G. W. F. Hegela o tom, že „roman čno, ktoré osebe je už princípom rozkladu
klasického ideálu, jasne a fak cky prejavuje tento rozklad ako rozklad.“ Odráža sa v nej
archetypálny pro klad klasické – roman cké, vys hujúci pars pro toto vývinovú dynamiku
umenia. Odlišným spôsobom (implicitne) uvažujú o konci umenia raná nemecká roman ka,
este ka G. W. F. Hegela a rozličné podoby roman zmu v národných literatúrach. Príspevok sa
preto zaoberá aj otázkou, v akom zmysle možno uvažovať o roman zme ako o konci umenia:
či ide „apokalyp ckú“ predstavu poslednej neodvodenej a auten ckej podoby umenia, alebo
o utopickú víziu transﬁgurácie umenia do inej, komplexnejšej formy. Ako druhý problém je v
popredí variácia tejto tézy konca alebo zavŕšenia umenia v názoroch niektorých osobnos
slovenského literárneho roman zmu.

akad. mal. Mar n Zbojan, PhD. (mar n.zbojan@unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút hudobného a výtvarného umenia
Sila predstavivos a umenie roman zmu v európskom maliarstve
Abstrakt: Príspevok je reﬂexiou umeleckých foriem a teore ckých pohľadov na európske
maliarstvo od konca osemnásteho storočia. Štúdia je zameraná predovšetkým na este cké
normy roman zmu, ktorý vznikol čiastočne ako reakcia na racionalizmus osvietenstva
osemnásteho storočia spolu s klasicizmom prerastajúcim do dekadentného akademizmu. Z
ﬁlozoﬁckého hľadiska dnes považujeme roman zmus za umeleckú metódu, pri ktorej sa
výrazne prejavoval vzťah umelca k zobrazovaným javom. Immanuel Kant, Karl Schlegel, Georg
Hegel sa zameriavali na vnútorný svet umelca ktorý nachádzame v tvorbe maliarov tvoriacich
touto metódou. Roman zmus tak prispel k vývoju moderného myslenia a krea vite vo vzťahu
k európskej kultúre vo všeobecnos .

Mgr. Jana Migašová, PhD. (jana.migasova@unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút este ky a umeleckej kultúry
"Umierajúca inš túcia": okolnos a dôsledky transformácie akadémie umenia v 19.
storočí
Abstrakt: Príspevok examinuje jeden z aspektov transformácie statusu a kultúrnej pozície
umenia v 19. storočí, ktorá bola z pohľadu heglovskej tradície opísaná ako "koniec umenia".
Predmetom výskumu je akadémia umenia ako (1) (centrálna) inš túcia udeľujúca status
umelca a umeleckého diela; (2) ako sociálny fenomén; (3) ako centrum vzdelávania a
konzervátor poznania o umení a este ke.
Príspevok má za cieľ analyzovať umelecké a sociálne procesy, ktoré v poslednej
tre ne 19. storočia spôsobili zánik pres že akadémie a stratu jej pozície regulátora
umeleckých a este ckých štandardov. V podloží tohto textu jestvuje otázka, akú pozíciu si vo
"svete umenia" akadémia udržala dodnes, a ktoré zásadné transformačné "údery" jej
"uštedrila" avantgardná umelecká prax, demokra zácia spoločnos a kolonizačné, teda
destabilizačné procesy v tzv. západnej spoločnos .

Mgr. Vladimír Soško (v.sosko@gmail.com)
Karlová univerzita v Prahe,
Filozoﬁcká fakulta,
Katedra este ky,
student doktorského programu
Konec, nebo začátek hudebního umění?
Abstrakt: Ve studii se zaměříme na chápání hudby v souvislos s teoriemi konce umění ve
ﬁlozoﬁckých a este ckých koncepcích I. Kanta a G.W.F. Hegela, které budeme konfrontovat s
názory A. Schopenhauera a F. Nietzscheho. Zároveň se pokusíme načrtnout podmínky, které
předznamenaly změnu způsobu uvažování o hudebním umění v druhé polovině 19. stole v
textech E. Hanslicka a O. Hos nského.

prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc. (olga.sisakova@unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká fakulta,
Inš tút ﬁlozoﬁe
Procesy este zácie v epoche po „konci umenia“
Abstrakt: V príspevku vyjdeme z významu kategórie este čna pre kultúrne sebachápanie
modernej a post-modernej doby. Načrtneme zmeny v kultúre ako momenty transformácie
este ckého v tých kľúčových zlomoch, ktoré este ka alebo ﬁlozoﬁa umenia opakovane
iden ﬁkujú ako „koniec umenia“. Pokúsime sa ﬁlozoﬁcky zdôvodniť, že „koniec umenia“ je
kri ckou a emancipačnou šancou pre zmenu perspek vy este ckého myslenia. V príspevku
referujeme hlavne na koncepcie G. W. F. Hegela, A. Danto a J. Rancièrea.

PhDr. Mar na Kastnerová, Ph.D. (kastnerm@kﬁ.zcu.cz)
Západočeská universita v Plzni,
Filozoﬁcká fakulta,
Katedra ﬁlozoﬁe
Poezie jako disciplína vedoucí k dobru: poe cký koncept Philipa Sidneyho a společenská
funkce umění
Abstrakt: Podle Obrany básnictví Philipa Sidneyho poezie napodobuje vždy s dvojím účelem:
za prvé za účelem vzbuzení libos (to delight), čímž zároveň povzbuzuje a mo vuje ke konání
dobra, a za druhé za účelem vzdělání a poznání (to teach), aby čtenáři věděli, že je to právě
dobro, k čemu jsou směřováni. Sidney m zároveň potvrzuje, že poezie má skutečně moc nás
měnit, jelikož dokáže změnit způsob, jakým myslíme, poučit nás o lidské přirozenos a
morálních hodnotách, a proto i ukázat, jak žít. Tak jako obraz každého činu podle Sidneyho
povzbuzuje a poučuje mysl, tak ušlech lý obraz jistých hodnot podní mysl, aby po
zobrazených hodnotách toužila, a radí jí, jak jich dosáhnout. Příspěvek zamýšlí na základě
analýzy Sidneyho poe ckého projektu akcentujícího společenskou funkci poezie (z níž je
odvozována její významnost) ukázat poje „poezie jako disciplíny vedoucí k dobru“ jakožto
alterna vu „konce umění“.

Mgr. Ján Kalajtzidis, PhD. (jan.kalajtzidis@unipo.sk) a Mgr. Katarína Komenská, PhD.
(katarina.komenska@unipo.sk)
Prešovská univerzita v Prešove,
Filozoﬁcká Fakulta,
Inš tút e ky a bioe ky
Môže klasický u litarizmus ešte reagovať na podoby a zmysel súčasného umenia?
Abstrakt: Ľudia mali vždy potrebu pochopiť svet a život okolo seba, a to či už v individuálnej
alebo v spoločenskej rovine. K tomu im dopomáhala nielen ﬁlozoﬁa a e ka, ale aj umenie. Aj
vďaka takto spoločne zdieľanému zámeru môžeme pozorovať jasné prieniky medzi
ﬁlozoﬁckými (e ckými) a umeleckými dielami. V súlade s týmto tvrdením tento príspevok
poukáže na vzťah medzi ﬁlozoﬁou a umením nie ako hierarchickým, ale komplementárnym a
vzájomným. Túto súčinnosť budeme pozorovať najmä vo vzťahu k otázkam e ckého a
morálneho charakteru. Výrazne sa pritom inšpirujeme odkazom J. S. Milla, klasického
u litaristu 19. storočia. V príspevku vymedzíme jeho pozi vny vzťah k umeniu ako dôležitému
nástroju pre dosiahnu e šťastného života jednotlivca a spoločnos . Práve takéto kvalita vne
uchopenie klasického u litarizmu považujeme za zaujímavé aj pre vstup do diskusie o úlohe
umenia v súčasnej dobe, keď sa vďaka masovým informačným a komunikačným
technológiám neustále uvažuje o kríze umenia a jeho hodnôt (výpovednej, este ckej,
morálnej).

Mgr. Marek Debnár, PhD. (marek.debnar@gmail.com)
Univerzita Konštan na Filozofa v Nitre,
Filozoﬁcká fakulta,
Katedra všeobecnej a aplikovanej e ky
Michel Houellebecq a koniec človeka
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na tvorbu Michela Houellebecqua z aspektu možných
variácií metafory „konca človeka“, ktorú nachádzame u Michela Foucaulta v práci Slová a veci.
Romány ako Elementárne čas ce, Možnosť ostrova či Mapa a územie, ktoré vyvolali na
medzinárodnej literárnej scéne dostatočný rozruch na to, aby sme bez výči ek svedomia
mohli Houellebecqua označiť za jedného z najvýznamnejších autorov súčasnos , sú
umeleckými víziami stavu, ktorý nastane v momente, keď usporiadanie našej spoločnos a
nášho sveta zaniknú. Keď, povedané slovami Michela Foucaulta, sa „človek, ako ho poznáme
dnes, z tohto sveta vytra ako tvár z piesku na brehu mora.“

Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. (akosicanova@gmail.com)
Trnavská univerzita v Trnave,
Filozoﬁcká fakulta,
Katedra ﬁlozoﬁe
Porozumenie umenia v súčasných kogni vnovedných koncepciách
Abstrakt: V nasledujúcom príspevku sa budem zaoberať úlohou umenia, ktorú vymedzujú
kogni vis cké koncepcie ako poznávaciu. Umelecké dielo tu nevystupuje len ako krásne a
zábavné, ale prispieva ež k nášmu porozumeniu skutočnos . K jednému z najradikálnejších
stotožnení umenia s ﬁlozoﬁckým poznaním dospel nemecký mysliteľ Hans Georg Gadamer.
Vo svojom spise Pravda a metóda podal ostrú kri ku kantovskej este ky a každej este ky,
ktorá je z nej odvodená. Kant zaradil umeleckú skúsenosť a uplatňovanie kri ckého vkusu do
oblas subjek vity a cítenia. Gadamer odmieta Kantovu tendenciu položiť základy este ky
bez garanta špekula vneho myslenia. . Este ka musí prepus ť miesto hermeneu ke – každá
konzumácia umenia je interpretáciou. Dokonca i každé vytváranie umenia je už samé
interpretáciou, reprodukovaním, predvádzaním, postojom. Spojitosť medzi umením a
poznaním nestanovuje dodatočne ﬁlozoﬁa, ale umelec, ktorý sa správa ako hermeneu k.
Tým Gadamer vylúčil akúkoľvek subjek vnu svojvôľu, hermeneu cké chápanie uňho
neznamená subjek vnu činnosť jednotlivca, ale jeho zapojenie do historického procesu, v
ktorom sa zbieha minulosť a prítomnosť.

Mgr. Sabrina Muchová (muchova.sabrina@gmail.com)
Karlová univerzita v Prahe,
Filozoﬁcká fakulta,
Katedra este ky
Subverzivní este cká zkušenost umění v koncepci Christopha Menkeho
Abstrakt: Příspěvek představí koncepci subverzivního potenciálu este cké zkušenos umění
současného německého teore ka, navazujícího na tradici kri cké teorie, Christopha
Menkeho. Podle Menkeho tato podvratnost spočívá ve schopnos este cké zkušenos
umění zneplatnit automa cké porozumění a vyvolat tak krizi rozumu, která přesahuje hranice
konkrétní este cké zkušenos . Menke své poje staví na pojmech este cké autonomie a
este cké svrchovanos , v jádru jeho argumentace je především důsledné odmítnu
představy umění, jehož úkolem by mělo být řešení aktuálních problémů společnos . V první
čás příspěvku se zaměřím na vysvětlení Menkeho pozice. Ve druhé na rozvinu možných
transforma vních účinků subverzivity este cké zkušenos umění, aniž by se z umění činila
hlásná trouba jemu vnějších zájmů či bezzubá kri ka.

Mgr. David Sajvera (david.sajvera@seznam.cz)
Karlova universita v Praze,
Fakulta humanitních studií,
Katedra obecné antropologie
Vývoj nebo výkyv?
Abstrakt: Hlavním cílem příspěvku bude načrtnout problém stavu (popř. krize) současného
umění na pozadí intui vních představ určitého excesivního výkyvu a/nebo prostého
pokračování vývoje a poskytnout antropologickou a ﬁlosoﬁckou bázi pro možné uchopení
povahy tohoto výkyvu.
Antropologickou perspek vu bude zastupovat především Mircea Eliade a jeho
analýza cyklického vývoje kultur, speciﬁcké rezonance mýtů s určitou fází vývoje. Zmíněn
bude také autorův postřeh jakéhosi legi mizačního nara vu, který v dnešní době masivně
organizuje umělecký svět (mýtus o nepochopeném avantgardním umělci). Krátce se dotknu i
práce sinoložky Eriky Brindleyové, která (mj. s využi m klasické čínské Knihy proměn) sleduje
pozoruhodný fenomén předpovídání rozkvětu a úpadku říší na základě písní ve staré Číně.
Další možný, ﬁlosoﬁcký přístup k problému současné tvorby jako určitého výkyvu
(korespondující s antropologickou perspek vou) představuje pojem „absence konﬂiktuality“
Gianni Va ma, který se objevuje v rámci jeho zkoumání změny ontologického statutu umění
a lidské existence ve „věku obrazu světa“ (Heidegger), kdy dochází ke kolapsu metafyzikami
podložených koncepcí reality a kdy „zbyly jen nesčetné příběhy“.

PhDr. Agáta Košičanová, PhD. (akosicanova@gmail.com)
Gymnázium Pavla Horova,
Michalovce
Pokračovanie umenia vo ﬁlozoﬁcko-este ckom koncepte S. K. Langerovej
Abstrakt: Umenie 60. rokov minulého storočia je vnímané autormi v nich a o nich píšucich ako
obdobie transformácie umenia spätej s problema ckosťou jeho samotného statusu a to
nielen v rezonančnej práci A. C. Danta - Zneuži e krásy (2003) alebo v jeho diele Po konci
umenia (1997), ale aj v dielach slovenských a českých autorov - Tomáš Štraus, Umenie dnes,
1967; Václav Zykmund, Moderné umenie a dnešok, 1964, v diele talianskeho ﬁlozofa Gilla
Dorﬂesa, Proměny umění II., 1976, či dokonca aj v aktuálnejších zmienkach o modernom
umení v knihe Seznamte se...teorie umění (2008), alebo v jeho deﬁnícii v elektronických
médiách dneška. Ak sa dnes pýtame nato čo je ešte umením a čo ním už nie je, môžeme
uvažovať aj o tom, že sa zároveň pýtame aj na návrat krásy a pravdepodobne aj na požiadavku
vytvorenia novej teórie pre umenie dneška. Presne takto uvažoval v roku 2007 napríklad aj W.
Welsch a ež tým staval pomyselný paradox v porovnaní so spomínanými 60. rokmi. V tých
istých 60. rokoch boli ﬁlozoﬁcké a este cké úvahy o umení S. Langerovej vnímané anglicky
píšucimi autormi vo svete pozi vne a preto hľadíme prostredníctvom nich na toto obdobie
transformácie umenia inak ako iba na problém zachovania umenia. Aj keď – tak ako sa
pokúsime ukázať - náš odborný stredoeurópsky priezor ponúkol v tom čase skôr jej
obmedzené, či až nega vne a pre ďalšie generácie tým ochudobňujúce hodnotenie, predsa
len vnímame v jej spisbe zásadnosť pre vytvorenie relevantnej teórie nielen pre umenie a v
záujme jeho zachovania spomínaných minulých rokov, ale dokonca aj pre umenie dneška.
Toto tvrdenie je nakoniec podopreté nielen spochybnením Dantovho “konca umenia“ ako
uvidíme, ale aj už spomínanou úvahou W. Welscha.
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