


Dnešní téma: 

Umění na volném trhu 

 

Zaniknou divadla a další stánky kultury? 

 

Ochrana uměleckých děl a památek 

 

Nezávislý protistátní umělec jako host 

Kultura 



Potřeba dotací 

Bez státní podpory lze tvořit brak pro masy, 

ale ne kvalitní umění. 



Potřeba dotací 

Bez státní podpory lze tvořit brak pro masy, 

ale ne kvalitní umění. 

 

Vážně? Tihle lidé tvořili brak? 

Shakespeare, B. G. Shaw, Beethoven, Mozart, 

Queen, Pink Floyd, Deep Purple, The Rolling 

Stones, Leonardo da Vinci, Raphael, Vincent 

van Gogh, Picasso, Dalí… 



Žádoucnost dotací 

Mnoho umění vzniklo díky státní podpoře. 

 

Jsou tedy dotace žádoucí? 



Žádoucnost dotací 

Mnoho umění vzniklo díky státní podpoře. 

 

Jsou tedy dotace žádoucí? 

 

Žijeme ve světě omezených zdrojů. 

 

Ono umění vzniklo na úkor něčeho jiného. 

Lékařská péče, potraviny, lidské životy… 



Wagner a Ludvík II. 

Ludvík II. bavorský byl posedlý Richardem 

Wagnerem a štědře jej dotoval. 

Vznikla hudba a úžasné divadlo (dodnes stojí). 

 

Bez státních dotací by toto umění nebylo. 



Wagner a Ludvík II. 

Ludvík II. bavorský byl posedlý Richardem 

Wagnerem a štědře jej dotoval. 

Vznikla hudba a úžasné divadlo (dodnes stojí). 

 

Bez státních dotací by toto umění nebylo. 

 

Ale za jakou cenu? 

Poddaní žili v bídě; kolik životů to umění stálo? 
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„Masovky“ se lépe prodávají. 

stupidní seriály, „popík“, konzum… 
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Brak versus umění 

„Masovky“ se lépe prodávají. 

stupidní seriály, „popík“, konzum… 

 

Jsou lidé nevzdělaní barbaři? Možná… 

Když jim štěstí přináší „brak“, je to jejich věc. 

Je štěstí „kulturního člověka“ důležitější? 

Co je barbarství? Bez násilí sledovat telenovelu, 

nebo násilím nutit ostatní dotovat divadla? 



Hodnota umění 

Nelze přepočítávat na peníze? 

Navzdory všeobecnému přesvědčení lze. 
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Hodnota umění 

Nelze přepočítávat na peníze? 

Navzdory všeobecnému přesvědčení lze. 

Dobrovolné směny maximalizují lidem užitek. 

Užitek je i nefinanční, zahrnuje uměleckou hodnotu. 

Ve světě omezených zdrojů je třeba prioritizace. 

 

Hodnotu umění stanovují odborní kritici. 

Skutečnou hodnotu však určí jen trh. 



Odborní kritici 

Znalec možná pozná, které dílo je cennější. 

 

I k tomu však často potřebuje znalosti trhu. 



Odborní kritici 

Znalec možná pozná, které dílo je cennější. 

 

I k tomu však často potřebuje znalosti trhu. 

 

Nikdo však není znalcem na vše. 

 

Žádný odborník neporovná hodnotu umění 

s hodnotou například jídla, tepla, zdraví… 



Mecenáši, nebo lid? 

Někdy umění platí bohatý mecenáš. 

Theo van Gogh živil bratra Vincenta. 

 

Jindy se složí mnoho malých dárců. 

Národní divadlo 



Mecenáši, nebo lid? 

Někdy umění platí bohatý mecenáš. 

Theo van Gogh živil bratra Vincenta. 

 

Jindy se složí mnoho malých dárců. 

Národní divadlo 

 

 

Obojí je v pořádku, dělají-li to dobrovolně. 



Krátká diskuse? 

Nesouhlasíte, že hodnota 

umění je taková, kolik za 

něj lidé sami dobrovolně 

zaplatí (bez donucení)? 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 



Zánik některého umění 

Někteří umělci (či divadla atd.) žijí z dotací. 

Co s nimi bude? 



Zánik některého umění 

Někteří umělci (či divadla atd.) žijí z dotací. 

Co s nimi bude? 

 

Cení si lidé jejich umění více než zdrojů tím 

uměním spotřebovaných? 

Pokud ano, zaplatí je dobrovolně. 

Pokud ne, ono umění zanikne; a je to dobře. 

Lidé preferují jiné statky. 



Nebude to tak zlé 

Zdaleka nezanikne vše, co dnes dotuje stát. 

 

 

Není důvod přispívat tam, kde to dělá stát. 



Nebude to tak zlé 

Zdaleka nezanikne vše, co dnes dotuje stát. 

 

 

Není důvod přispívat tam, kde to dělá stát. 

 

 

Stát financuje kulturu jen ze 14 % (ČSÚ). 



Co když lidé nedocení… ? 

Co když „obyčejní“ lidé nedocení hodnotu 

skutečného umění? 



Co když lidé nedocení… ? 

Co když „obyčejní“ lidé nedocení hodnotu 

skutečného umění? 

 

Nikdo nemůže docenit vše. 

Totéž lze říci o vínu, autech… 

 

Donutíme lidi dotovat kvalitní auta a vína? 

Zajisté by jich vzniklo více. 



Umění pozvedá duši 

Umění má nepřímé dopady na společnost. 

 

Ovlivňuje každého, i když o tom ani neví. 



Umění pozvedá duši 

Umění má nepřímé dopady na společnost. 

 

Ovlivňuje každého, i když o tom ani neví. 

 

Je důležitější než třeba lepší lékařská péče? 

Kdo by o tom měl rozhodnout? 

 

Politici ani úředníci to nevědí lépe než my. 



Krátká diskuse? 

Myslí si někdo, že určité 

umění je vždy důležitější 

než ostatní potřeby, které 

lidé mají? 

 

Nestihnu-li zareagovat na 

všechny vstupy, zeptejte se 

v diskusi po přednášce. 



Ochrana památek 

Co když někdo… 
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Ochrana památek 

Co když někdo… 

…přestaví katedrálu na supermarket? 

…instaluje neonovou reklamu do zámku? 

 

Co je největší hodnotou těch objektů? 

Historická hodnota, nebo vhodná lokalita? 

Jak to posoudit? 

Nechme lidi jednat! 



Lidé sami památky nechrání 

 

Lidé bez státu památky za účelem ochrany 

typicky nekupují. 

 

 

Nemají důvod, když to dělá stát. 



Ale co kdyby náhodou… ? 

Co když občas něco selže? 

Výše uvedené funguje většinou, ne na 100 %. 



Ale co kdyby náhodou… ? 

Co když občas něco selže? 

Výše uvedené funguje většinou, ne na 100 %. 

 

Nic nefunguje na 100 %, ani stát ne. 

 

Kolik uměleckých děl bylo zničeno v ČR od 

roku 1948 do roku 1989? 

Kolik uměleckých děl bylo zničeno válkami? 
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Budou umělecká díla jen pro bohaté? 

Některá ano, mnohá nikoliv. 
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Soukromé sbírky 

Budou umělecká díla jen pro bohaté? 

Některá ano, mnohá nikoliv. 

 

Majitelé vždy zapůjčovali svá díla výstavám. 

Zdarma či za poplatek. 

 

Lidé se mohou k nákupům děl skládat. 

Mnoho chudších má kupní sílu boháče. 
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Časový horizont 

Někdy je umění oceněno až po letech. 

 

Co když to „běžní lidé“ nedohlédnou? 

 

O co lépe by to měli dohlédnout úředníci? 

 

Jaký časový horizont je správný? 

To bohužel nelze říci. 



Nezávislé umění? 

Některé umělce živí stát. 

 

Mnozí umělci jsou těžcí etatisté, socialisté. 



Nezávislé umění? 

Některé umělce živí stát. 

 

Mnozí umělci jsou těžcí etatisté, socialisté. 

 

Netvrdím, že jsou přímo „uplacení“. 

Těžko však mohou být nezávislí. 

 

Šíří (často nevědomky) státní propagandu. 



Závěr 

 

Některé umění by bez státu zaniklo. 

Jiné zase vzniklo. 

 

Přežije právě to umění, které lidé chtějí. 

 

Totéž platí pro ochranu památek. 



Host na přednášce 

Roman Týc, nezávislý umělec a desperát 

Vystudoval umění, aby se naučil padělat peníze. 

Umění je pro něj prostředkem boje se státem. 

Nikdy neplatil daně; ani nevzal od státu peníze. 

Se skupinou Ztohoven sejmul státní standartu a 

nahradil ji trenkami. 

Hash svých obrazů ukládá v blockchainu. 

umění jako dohoda 

spoluzakladatel Paralelní Polis 



Přijďte příště 

 

Tématem příští přednášky i diskuse bude 

demokracie; a proč směřuje k socialismu? 

Co přináší podpora nezodpovědných? 

 

 

Středa 22. února ve 20 hodin v Polis 



Přijďte za měsíc 

 

Za měsíc se koná přednáška, jíž považuji za 

nejdůležitější z celého cyklu; tématem bude 

školství a vzdělávání. 

 

 

Středa 8. března ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost. 

Ptejte se, oponujte… 

Kdo se nechce ptát přede 

všemi, asi za čtvrt hodiny 

se přesuneme do Bitcoin 

Coffee v přízemí; tam lze 

pokračovat v debatě. 

Diskuse? 


