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SVOBODNĚ / 1989  – 2019 / 30 let svobodné tvorby členů UVUP

Svobodně
Již 30 let mohou výtvarní umělci tvořit svobodně.
Před rokem 1989 se mohli svobodně vyjadřovat pouze ti, kteří neměli možnost, či se sami zřekli veřejné
prezentace, prodeje svých děl a získávání veřejných
zakázek.
Členy uměleckých svazů mohli být absolventi vysokých uměleckých škol a ostatní umělci, pokud prošli
výběrovou komisí. Předpokladem k možnosti výtvarníků nebýt v zaměstnaneckém poměru a živit se jako
umělci na volné noze bylo tehdy členství ve Svazu
českých výtvarných umělců nebo evidence u Českého fondu výtvarných umění. V předlistopadové době
bylo uzákoněno jak právo na práci, tak i pracovní
povinnost. Výjimku z toho tvořili právě pouze někteří
umělci. Ostatní občané, včetně neevidovaných umělců, pokud nebyli někde zaměstnáni, se vystavovali
nebezpečí trestního postihu za příživnictví.
Členové SČVU mohli svá díla prezentovat na
výstavách, nabízet je k prodeji, ucházet se o veřejné
zakázky, jejich práce nakupovaly do svých sbírek
galerie. V rozpočtech veřejných staveb bylo pamatováno několika procenty na sochařskou a malířskou
výzdobu. Na tyto zakázky měl opět monopol SČVU
a ČFVU. Ostatní se mohli realizovat v rámci státem
podporované a ideologicky řízené zájmové umělecké činnosti. Jako amatéři museli být někde zaměstnáni, vystavovat mohli jen na skupinových výstavách,
ponejvíce na „angažované“ téma k nějakému politickému výročí. Prodávat veřejně svá díla nesměli.
Až v pozdější době mohli své práce také předkládat
umělecké komisi ČFVU, která ve vzácných případech uznala, že jimi nebude kažen vkus zákazníků
a mohou se tudíž dát do prodeje. Mnozí výtvarníci
se proto stáhli, nebo byli zahnáni do ústraní, včetně
akademických malířů. Jiní emigrovali, několik výtvarníků skončilo i ve vězení.
Přesto někteří umělci vytvářeli hodnotná díla, a to
nejen pro sebe a své přátele, ale i do veřejného

prostoru. Jiní se uplatnili jako ilustrátoři a propagační
výtvarníci. Velká část umělců se živila jako učitelé na
školách různých typů, včetně lidových škol umění.
Zatímco v padesátých letech se umělcům vnucoval
socialistický realismus, od šedesátých let se od nich
už vyžadoval jen kladný vztah k režimu. Zvláště
v období normalizace byla důležitější loajalita než
způsob vyjadřování. Nejrůznějším způsobem stylizovaným a abstraktním dílům většinou stačilo dát angažovaný název. Tehdejší vládci si umělce kupovali,
platili je za to, že nebudou jejich mocenské postavení
zpochybňovat a jakkoliv proti režimu vystupovat. Oficiální umění však představovalo pouze jednu polohu,
to neoficiální druhou. Jeho představitelé často vystavovali svá díla na nepovolených výstavách pořádaných pouze pro zvané.
V Plzni a tehdejším Západočeském kraji – „pevné
hrázi socialismu a míru“ – jako celku, byly poměry
pro umělce ještě o něco nepříznivější, než v centrech:
Praze, Brně a Bratislavě. Za normalizace někteří
plzeňští reprezentanti kultury se „škraloupem“, jak
se tehdy říkalo, po přesídlení do Prahy unikli zdejší
šikaně a našli tam přiměřené uplatnění.
Po změně režimu v listopadu 1989 veškerá omezení padla a umělci se od té doby mohou vyjadřovat zcela svobodně. Došlo k všestrannému nárůstu
kvantity. Žádné umělecké komise nenarušují svobodnou soutěž, do určité míry se ale i vytratila kritéria
k posuzování kvality. Se svobodou nastala obyvatelstvu zvýšená možnost zábavy, cestování, konzumu
zboží a masové kultury. V nastalé konkurenci se Unie
výtvarných umělců Plzeň snaží udržet zájem o kvalitní výtvarné umění. Mnozí výtvarníci nastolují podněty
k zamyšlení, podílejí se na estetické výchově a humanizaci společnosti. Svoboda by neměla znamenat
pouze možnost dělat si, co chci, ale její neodmyslitelnou součástí by měla být i odpovědnost.
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