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From Civilization to the Art
Von der Kultur zur Kunst
Od civilizácie k umeniu
Xénia Bergerová
Abstract
The text deals with the essential phenomena of art, the relationship
between traditionalism and modernity. Also the sinusoid of painting, its
"falls" and "reincarnations". Their spiritual values. This phenomenon,
especially in the European space, is reflected through the prism of
important names of philosophy and history of art.
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Slová významného, už nežijúceho predstaviteľa súčasnej slovenskej
maľby Milana Paštéku, predstavujú výnimočne celistvo a hlboko názor umelca
a filozofa na zmysel a úlohu umenia, a zvlášť maliarstva. „Starobylosť maliarstva
je fascinujúca. Jeho začiatky sú tak ďaleko v čase, že ich ani nemožno presne
určiť. Lasceaux alebo Altamira sú pravdepodobne prvými vrcholmi. Možno
toto veľké maliarstvo vzniklo bez umeleckých ambícií, pod tlakom nedostatku
inej komunikácie, asi z absencie iných možností dorozumieť sa. Ak by to bolo
tak, možno ho pokladať, napriek okolnostiam „možno pragmatickým“, za zázrak
zrodu umenia, ktoré nielenže odoláva času, no v istom zmysle patrí medzi
kritériá hodnôt. S určitou odvahou by sa mohlo rovnako hovoriť o súčasnosti
maliarstva: V šume premnoženej komunikácie informatizovanej spoločnosti
poskytuje maliarstvo azyl ticha. A možno sa ešte opýtať, či presila informácií
neničí možnosti dorozumievania... Maliarstvo je uchopiteľné, no že by ho
komentár urobil zrozumiteľnejším, o tom ma ešte nikto nepresvedčil. Spomínam
si na otázku, ktorú vyslovila Julia Kristeva na margo jednej výstavy v londýnskej
Tate Gallery: Aká je za tým skúsenosť?... Neviem, či to nie je tá najpodstatnejšia
otázka, a aj keď je vyslovená na konci 20. storočia, či sa práve ona latentne
netiahne celými dejinami umenia? Je to otázka, ktorá neskúma slohové znaky,
netriedi do zásuviek, je zbavená historizovania. Preklenula čas...“
Žijeme vo svete paradoxov, zaujímavé je, že neraz prevratné objavy,
formulované a niekedy len hypotetické, mávajú pôvod vo svete vedy a nie
umenia, ako by sme mohli predpokladať. Tak sa dozvedáme, vďaka otvorenejšej
kreativite vedcov, že záhady a zázraky sú skôr ozvenou, nie tmárstvom. Naše
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oko je odpoveďou – ozvenou na fenomén svetla a ucho je fenoménom zvuku.
Predpokladom ozveny je teda vždy rezonancia. Naše ľudské myslenie rozvíja
myslenie prírody, a tak sa približujeme k poetike živlov – oheň – vzduch –
voda – zem, o ktorých hovorí Bachelard. Potom v našej psychike majú svoju
reprezentáciu štyri temperamenty. Konrad Lorenz (etológ) považuje naše
tvarové vnímanie ako hrot oštepu, ktorými ľudský druh preniká do neznáma –
tajomna. Snáď by sme mohli riskovať, a povedať, že to všetko sa zrkadlí
v umení. „Uchvátenie nie je teda akási emócia, cit – je určením stavu vedomia,
prekračujúceho úroveň všedného, prirodzeného egocentrizmu – egoizmu,
pragmatizmu, utilitarizmu. Prekračujúceho všedné ilúzie. ... K uchváteniu by
malo viesť umenie. „Umelecké myslenie je myslením v živle Krásy.“ To tvrdí
Tischner a pýta sa: „Ale čo je krása?“ ... „Na túto otázku neexistuje odpoveď.“
Vyplýva z toho záver: uchvátenie je taký stav vedomia, ktorý vzniká pri
bezprostrednom stretnutí so „živlom Krásy“ – s Tajomstvom (Berger, 2012).
Napätý vzťah tradicionalizmu a modernosti je pravdepodobne stále
prítomný v dejinách umenia, kde odborníci neraz vnímajú ich podstatu, ako
napredovanie alebo rozklad. Freud napríklad definovaním psychických
sklonov skúmal vývoj tém a motívov v umení a dospel vlastne k rezultátu, že
archaizmus a modernita sa vzájomne nevylučujú. Závisí od potreby, ako môžu
koexistovať a dokonca sa vzájomne podporovať. Clair (2006) opätovne vtipne
komentuje, že „čistý“ archaizmus je jalový, krok späť a zas absolútna
modernita vyúsťuje do vzduchoprázdna. V takomto kontexte by sme mohli
nájsť mnoho zaujímavých príkladov umelcov a ich názorov i postojov. Vždy
ide o náklonnosti, dokonca fixácie, napríklad k antike, a mnohé ďalekosiahle
časové súvislosti. Clair ponúka aj zaujímavý názor, že dejiny umenia sa
skladajú z archaizujúcich tendencií, ktoré však nemajú všade rovnaký zmysel.
Vymenováva pojmy, ako renesancia, revolúcia, reštaurácia atď., ktoré sa podľa
neho obracajú k niečomu, čo možno považovať za pôvodné (Clair, 2006).
V súčasnom maliarstve, ktoré je predmetom tejto úvahy, vnímame
uvoľňovanie väzieb už v samotnej voľbe tém i prostriedkov. Pozorujeme, že
sa prehlbuje závislosť na dobových trendoch, ale i na skupinovom názore.
Napokon umelecká tvorba často podlieha nedefinovaným príkazom, je to
snáď preto, že je podmieňovaná rôznymi vplyvmi a tlakmi, ale i podprahovými
príkazmi. Na takomto pozadí ľahko môžu vznikať podvrhy, množia sa klišé
a hybridy, ktoré sa potom nebadane asimilujú, a časť spoločnosti ich akceptuje.
Z rôznych spojení, ktorých pôvod ani nepoznáme, vznikajú obrazové predstavy,
metafory, analógie alebo parafrázy, citácie a interpretácie (porov. Kováčová,
2021).
Napriek všetkým úvahám o smrti maľby, diagnózam, ktoré spochybňovali jej aktuálnosť. ... i napriek konštatovaniu jej „promiskuitných“ vzťahov
k iným médiám, faktom je, že ostáva živá aj (alebo práve) v postmediálnom
veku. A to, ako to výstižne formuloval Donald Kuspit, ani nie tak pre svoju
materiálovú podstatu, ale vďaka prirodzenému stvárneniu myšlienky, ktorú
nám ponúka ako protiklad k populárnemu, ale transparentnému a umelému
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výrazu (Rusinová, 2012). Napriek tomu, že maľbe už hemingwayovsky skoro
“odzvonili“, mohli by sme dnes konštatovať, že zažíva bezbrehý boom na
pokraji akejsi “súčasnej zľudovelosti“. Takpovediac maľovať môže každý,
čokoľvek, na čomkoľvek i akokoľvek. Takýmto spôsobom sa maľba vzdáva
podstatného – tajomstva, bez ktorého umenie nemôže existovať. „Skutočné
umenie je totiž vždy svojím spôsobom zázračné, a to je azda jeho jediné
výsadné špecifikum. Kreatívny čin sa v tomto zmysle odlišuje od vedeckého
objavu, ktorý je vždy výsledkom učenia, teda rozšíreného vedomia. Intuícia
približuje vedecký objav k umeleckému zážitku, ihneď potom však prestáva
fungovať nežiaduca zložka – podvedomie, ktoré v umení, naopak, pretrváva
ako zhmotnená iracionalita (porov. Valachová, 2021). Umelecký čin tajomstvo
odovzdáva, ale neodhaľuje ho. Tento rozdiel v chápaní tvorby dodáva potom
často umelcovi pýchu stvoriteľa, ktorý by sa rád vyrovnal Stvoriteľovi svojou
výlučnosťou a jedinečnosťou. Tu kdesi kotvia v umení prázdne lodičky
bohémstva, odpudzujúce triezvu vedu, ktorá si za každú cenu zachováva
rozumné postoje (bližšie Fila, 2003). V súčasnej „reinkarnovanej“ maľbe
nechýbajú výpožičky, zväčšujúci sa formát niekedy signalizuje prevahu
reprezentatívnej úlohy obrazu. Avšak do úzadia sa odsúva jedna z jej
podstatných vlastností, a to je predovšetkým jej odveký intímny vzťah
k divákovi. Stráca sa vzťah k maľbe, ako k predmetu prežívania. Dá sa
konštatovať, že maľba sa v súčasnosti ocitla vo veľmi rozporuplnej situácii,
nakoľko ako médium s bohatou históriou si zároveň so sebou nesie i záťaž,
a to spojenie s predstavou, že to všetko tu už raz bolo. Možno i preto veľmi
často podlieha banalizácii, infantilizácii v používaní rôznych výtvarných
prvkov, tém atď. (porov. Ševčovič, 2021). Maľba je často zatláčaná do
teritória, kde sa jej uberajú možnosti vývoja. Nové médiá sú azda preferované
i preto, lebo sa predpokladá, že majú skvelú budúcnosť. Často sa domnievajú
práve ony, že ich povaha ich predurčuje vyjadriť sa k súčasnej realite. Dá sa
povedať, že sa tu uprednostňujú určité schémy, isté módne prvky, či prevláda
diktát umeleckého trhu (Rusinová, 2012).
Mnohorakosť a neuchopiteľnosť súčasných umeleckých, obzvlášť
výtvarných tendencií sa stupňuje, čo môžeme prisudzovať stále dynamickejšiemu
rozvoju možností komunikácie, teda bezhraničnému toku a prenosu informácií.
Možno tu tkvie príčina, že do súčasného umeleckého diania i myslenia sa
dostala forma, ktorú už v 20. rokoch 20. storočia znalec umenia, filozof
Ortega y Gasset pomenoval dnes až hrozivým pojmom – extrémizmus. Tento
španielsky autor kníh o Goyovi a Velásquezovi, citlivý pozorovateľ, zoradil
dokonca akýsi súpis „nerestí“ umenia svojej doby, ktorých platnosť sa stále
prehlbuje a prolonguje. V prvom rade hovorí o dehumanizácii, vyhýbaniu sa
živým formám, konštatovaniu, že umenie je výlučne dielom umenia, že je
zábavou a ničím iným, v podstate je ironické a smeruje k pedantnej realizácii
... podľa Ortegu umenie končí tam, kde stráca význam ...
V súčasnom svete, v jeho dianí a v našom myslení i v nápadoch sa
čoraz častejšie objavujú obsahy a formy, ktoré potvrdzujú Gassetovo tušenie.
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Jeho citlivosť predvídala rozdúchavanie extrémnych ideí a nápadov, ktoré sú
na hrane... Výtvarné prostredie vo vynachádzavosti takéhoto typu zďaleka nie
je osihotené. Napríklad v hudbe už dávno dochádza k legitimizácii neporovnateľného. Dnes už pravdepodobne väčšina najmä pasívnych poslucháčov
hudby nerozlišuje jej jednotlivé formy a poslanie, a tak všetko sa ocitá
v jednom vreci so štítkom modernej hudby. Ľahostajné postoje voči umeniu
sa prejavujú napríklad v televíznych programoch, kde výrazné a kvalitné
dokumentárne filmy o umení sú vysielané v neskorých hodinách, čím bránia
aj vzdelávacej funkcii zvlášť mladšej generácie, jednoducho programoví
tvorcovia ich odsúvajú na okraj. Pokiaľ súčasníkom J. S. Bacha pravidelne
znela v nedeľu a cez sviatky veľkolepá hudba a časté premiéry, dnešný
poslucháč si môže pri rovnakej príležitosti vypočuť amaterizmy a „slaďáky“
v priamom prenose i v príkrom rozpore s obsahom danej situácie. Pritom nám
nechýbajú skvelí majstri organisti, speváci a pod. Spomenuté javy sa dejú
veľmi často v dobrej viere.
V súčasnej dobe, zhruba po sto rokoch od spomínaných úvah
španielskeho filozofa, sme sa ocitli ukrytí v rúškach, v anonymite prázdnych
ulíc, skoro ako v časoch epidémie moru. Vytúžená globalizácia sa razom
premenila na pandémiu. V prvej línii sú tisíce ľudských obetí, ale akási
pandémia ovládla aj svet kultúry a umenia. Pravdepodobne dnes by len
málokto prejavil nadšenie a pochopenie pre hry otriasajúce princípy morálky
a absurdné umelecké experimenty, ktorými v nie tak dávnej minulosti boli
zásahy, či chirurgické zákroky na vlastnom tele, jednoducho povedané hazardné
manipulácie s telom, ale zároveň aj mysľou. A čo ekológia? Zahaľovanie
ostrovov a monumentov umelohmotnými plášťami, ktoré obťažkávajú našu
planétu, budúcnosť, hoci tak efektne vyzerajú na snímkoch ...
Clair (2006) v súvislosti s množstvom vznikajúcich často individualizovaných tendencií, rôznych neo – novi – neo-neo v dnešnej maľbe hovorí
o „ukúsavaní“ z corpusu universalis maliarstva. Z tohto „rozštvrteného“ tela
prchá život a vzniká uzavretý kruh, v ktorom obiehajú obchodníci, múzeá,
kritici, kurátori atď. Dnešné dni nám vnútili nepripravenú formu experimentu,
akúsi polovičatú anonymitu.
Vedecké poznanie súčasnosti akceptuje názory, že duchovné
a umelecké hodnoty nevznikajú nepretržite, ale prichádzajú vo vlnách.
Dokonca už v staroveku si boli ľudia vedomí toho, že výnimočné osobnosti
vytvárajú zhluky, teda niečo ako súhvezdia. Takýto absolútny príklad
súhvezdia sa objavil neskôr v talianskej renesancii, kde sa v 15. a 16. storočí
vynorili takí umelci, ako Mantegna, Botticelli, Perugino, Leonardo a Michelangelo, Tizian i Giorgione, Raffael, Corregio či Tintoretto atď... Niektorí
z nich vyžarovali svoju genialitu v identickom čase. Synchronicitu nájdeme
i v hudbe. Napríklad okolo roku 1800 vo Viedni a okolí pôsobili Mozart
a Haydn, neskôr Schubert a Beethoven a mnoho ďalších umelcov. Hviezdnych
jedincov by sme mohli hľadať aj v iných oblastiach tvorivosti. Upozorňujeme
len na vážne a determinujúce skutočnosti, ktoré akcelerovali umeleckú tvorbu.
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V porovnaní so staršími obdobiami 20. storočie nabralo rýchlosť, ktorej
okolnosti nie sú vnútorne zhodné s podstatou umeleckej tvorby. Mohli by sme
namietať, že existujú príklady, kde tvorcovia akoby z donútenia akcelerovali
svoju tvorbu, tak to bolo napríklad v prípade Bacha a Mozarta, objednávka,
bola jednou z hnacích síl ich tvorivosti, a to isté by sme našli i v mnohých
príkladoch výtvarného umenia. 20. storočie v istom zmysle a vymedzeniach
„výberove“ štartovali paradoxne približujúce sa dve svetové vojnové
kataklizmy, ako aj ich obdobia dovŕšenia.
Obdivuhodný, či extrémny výpočet nezvyklého renesančného súhvezdia
nás vracia k tejto „skvelej“ dobe. Renesancia však naštartovala aj to, čo sa
stalo dnes dominantnou črtou – utilitaristický vzťah k svetu i k človeku. Nastali
posuny v oblasti umenia, ktoré sa v takomto „spredmetnenom“ svete stali
predmetom intelektuálnej a inej reprezentácie. V službách elít sa často umenie
mení na tovar a takýto jav bujnie v našej súčasnosti. Pre ilustráciu by sme
mohli dodať len zdanlivo ironický postreh Aldousa Huxleyho „Potrebujeme, aby
ľudia mali radi veci nové.“ Náš svet sa plní aj vďaka nedýchateľným smogom,
i smogom zvukovým a súčasne vizuálnym. Francúzsky historik a teoretik
umenia Clair (2006) tvrdí, že by sme mohli problém riešiť, ako predpokladané
tušenie miznutia telefónnych zásten, s možnou prípravou cesty k mobilu
a s ním aj k doteraz nemysliteľným spôsobom a mravom ... obcovanie prebieha
úplne bezpečne, ale pod dohľadom – a dostupné pre uši všetkých. Všetci majú
všetko počuť a vidieť ... Ticho zmizlo. Aj hudba zmizla, ako povedal Cioran1 –
stratu ticha treba vnímať ako príznak začiatku konca“ (bližšie Clair, 2006).
Strata ticha je stratou predpokladov pre sústredenie, premýšľanie a kontempláciu – a to by bol naozaj začiatok konca.
Európske maliarstvo bolo prejavom zbožnej úcty, jeho zmyslové
vlastnosti boli natoľko presvedčivé a zvodné, čo určite potvrdzuje taký
príklad, akým je Dievča s perlou od Vermeera. Dokonalosť, s akou maliar
zachytil svetlo, perly alebo vlhkosť úst... Intenzitu takéhoto vizuálneho
a zmyslového zážitku by sme len ťažko mohli hľadať v súčasnom umení.
V našom súčasnom premenlivom svete sa nás dotýkajú skôr umelé prvky
estetizmu a dizajnu, čo sa nám mstí. Postupne strácame zmysel pre krásu
a estetika sa mení na anestézu, pojem krásy bol devalvovaný a ocitol sa na
pokraji niečoho, čo je všeobecnejšie považované ako zahanbujúce. Na túto
tému s humorom reagoval Jean Baudrillard: „Ak chceme dnes zistiť, čo bude
o desať rokov krásne, musíme zistiť, čo je dnes najškaredšie...“ Miloslav
Petrusek sa venuje vizualite a jej problémom, jeho výskum je sústredený na
mladšie generácie, hovorí o komplote medzi postmodernými umelcami a ich
adorátormi, ktorí vnímajú „výtvarno“ aj tam, kde nikdy nebolo. Tento jav
priliehavo pomenováva infantilizáciou... Duchamp na počiatku 20. storočia
Emil Michel Cioran (rumunský filozof, spisovateľ, esejista) sa narodil v roku 1911 v Răşinari
v Rumunsku, zomrel v roku 1995 v Paríži vo Francúzsku.
1
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varoval pred „terpentínovými narkomanmi“. Ponúka sa otázka, keby žil,
varoval by pred narkomanmi teórie? Clair predpokladá, že áno, lebo v roku
1952 sa Duchamp vyslovil, že „umenie je v budúcich dvadsiatich piatich
rokoch bez budúcnosti“. Zas Salvador Dali v roku 1931 povedal, že múzeá sa
naplnia predmetmi, ktorých neužitočnosť, rozmernosť a neskladovateľnosť si
budú vyžadovať výstavbu špeciálnych vežiakov v púšti ...“ (Clair, 2006).
Negatíva vystriedame niečím, čo nás ovanie očarením maľbou.
„Maliarstvo som vždy považoval za hľadanie zázrakov, trochu podobné
nočnému putovaniu troch kráľov do Betlehéma... Razom zmizol tisícročný
vzťah maliarov k vznešenosti... To všetko zmietli zo stola a dnes hľadíme na
hrozivé dôsledky, na opustené bitevné pole, kde ostali len mŕtvoly a stopy
obscénnych špekulácií...“ Takto oceňuje stav umenia v súčasnosti významný
solitér maľby a umenia vôbec, Balthus. „Nikdy som sa necítil slobodnejším,
ako keď som ako mladý kopíroval v Louvri alebo v Arezzu Poussina, alebo
Piera della Francesca. Akú modernosť som v nich nachádzal!...“ (Vircondelet,
2011). Nuž takéto konštatovanie si dnes v hocijako voľnej interpretácii či
variácii môže dovoliť len málokto. Pojem slobody sa zamieňa s voluntarizmom.
Maliarstvo, stáročia považované za univerzálne umenie, niekde blízko prelomu
tisícročí sa z nejasných príčin ocitlo v situácii zneisťovania. Zneisťovaní boli
umelci, ale i adepti, resp. študenti akadémií a istotu určite strácali mnohí
teoretici a kurátori. Takúto situáciu pocítila vtedajšia mladá generácia. Stále
pohrávanie sa s termínom „smrť maliarstva“ zneisťovalo a dezorientovalo.
Najmä pre mladých sa veľmi skoro nevhodne premenilo na stratu osobného
kompasu, orientácie. Hlásaná prognóza nemohla vyjsť dokonca... Po roku
2000 nastal absurdný obrat, a to boom maľby, len naivní by si mohli myslieť,
že snáď niekoho osvietilo. V našom malom prostredí sa nezdravá zúbožujúca
klíma razom obrátila na rezonanciu, vyšla vlna s väčšou schopnosťou
„preraziť“, zato bez fundamentálneho maliarskeho potenciálu.
Prečo sa pohybujeme v priestore reflexií, ktoré sa dejú na pomerne
spletitom pôdoryse? Naše uvažovanie sa pohybuje medzi viacerými
ohraničeniami. S istotou môžeme povedať len jedno, že v cieľovej pozícii je
oblasť maliarstva, ako fenomén ľudskej priam bytostnej povahy, ale i ako
fenomén kultúry a doby. Nie náhodou sme viac intuitívne siahli po niektorých
myšlienkach jasnozrivého kritika a teoretika umenia, akým je nesporne Jean
Clair, ako aj po myšlienkach hlboko determinovanovaného klasika moderného
maliarstva Balthusa, ktorý nesie vo svojom celoživotnom diele hodnotu
harmónie. „Delacroixova sila vychádza z jeho schopnosti zachytiť odlesk
veci, zmocniť sa tajomstiev tela, pohľadov nehybného času. Veľmi ho
obdivujem...“ (Vircondelet, 2011). Julien Gracq zas porovnával modré a zlaté
odtiene u Fra Angelica s modrými a žltými u Vermeera. Zdá sa, že laicizácia
maliarstva priniesla so sebou duchovnú vyprahlosť. Ako hovorí Clair, od
Byzancie a Fra Angelica si umenie už nikdy nedovolilo – aj keď mohlo –
zaodieť sa svetlom.
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Pokiaľ umenie minulosti, najmä tej dávnejšej, malo tendenciu
zjednocovať, tendenciu k vytváraniu celistvosti diela. Umenie súčasnosti
obsahuje podstatne inú dobovú vlastnosť. Individualizácia a špecializácia, tiež
vyhranenosť a osamelosť myšlienky, ako aj zvýrazňujúca sa sympatia
k extrémnej čistote prejavu k jeho jednoznačnosti sa dostávajú často do
protichodného formálneho bujnenia – barokizácie alebo k znakom romantizmu.
Množstvo súčasných výtvarných javov a tendencií veľmi subjektívne
determinovaných má svoju prehistóriu v rozsiahlej škále jednotlivosti, či
spleti esenciálnych výťažkov izmov 20. storočia.
Významný český autor Jindřich Chalupecký (2005) patril k tým
teoretikom a kunsthistorikom, smelo možno povedať i filozofom a kulturológom.
Vlastnil schopnosť historického nadhľadu, ktorý sa organicky spája s jeho
záujmom o aktuálne, jeho súdobé umenie. V objemnom „životnom“ diele
Európa a umenie konštatuje, že tému si nevyberá autor, téma si vyberá autora.
V jeho prípade od mladosti vníma svoju životnú tému a nesie ju ako bremeno.
Jeho dominantnou témou sa stalo umenie. Pokúša sa o odpoveď: „Snáď preto,
že umenie mi dalo pocit jasu, čistoty i niečo oslobodzujúceho, zároveň táto
skúsenosť bola vzdialená od všetkého, čo bolo okolo mňa. Práve tým sa moja
téma konkretizovala na otázku, aké miesto v našej civilizácii má umenie.“
Autor priznáva náročnosť témy, ktorá presahuje hranice akejkoľvek
odbornosti, a preto sa akoby pohrával s pojmami polyhistor – polydiletant.
Keďže si kládol otázky, čo je to civilizácia a čo je to umenie: „Otázka zmyslu
umenia sa stala otázkou budúcnosti našej civilizácie.“ Svoj príbeh Európy
a jej neistoty, ako to Chalupecký (2005) naznačuje na začiatku textu knihy,
začína 19. storočím, ktoré vníma ako dobu nového pohľadu, ako niečo, čo sa
udialo ovládnutím tajomnosti i akýmsi triumfom ľudského ducha. V 20.
storočí sa podľa neho stupňuje oslnivý vývoj vedy. Možno asi preto do
1. svetovej vojny: „... sa ešte išlo s ľahkou mysľou; v pestrých uniformách
s generálmi na koňoch, so zástavami a vojenskou hudbou... okázalé manévre
sa premenili na európsku katastrofu... po štyroch rokoch... bola Európa už
celkom iná... Stratila sebadôveru, začala na seba hľadieť so strachom. Nebola
už ochranou človeka. Sama ho ohrozila...“ V závere knihy sa obracia
k Heideggerovi, ktorý konštatoval, že človek je vrhnutý do sveta, že speje
k paradoxu, ktorý sa zakladá na jeho nepochopiteľnosti, a ak ho chceme
pochopiť, musíme ho redukovať, vytvoriť si akýsi „model“, aby sme cez neho
mohli vnímať reálny svet.
V časoch 1. svetovej vojny významný filozof Ludwig Wittgenstein
uvažoval vo svojom Logicko-filozofickom traktáte o niečom, čo vyjadril veľmi
lapidárne „...čo sa nedá vidieť, to sa nedá povedať.“ V súčasnom výtvarnom
umení veľmi často objavujeme snahu autora o vysvetľujúci verbálny sprievod.
V jednom z listov filozofa Wittgenstein sa nachádza kľúč, v ktorom autor
tvrdí, že moje dielo sa skladá z dvoch častí, jedna je tu, a tú druhú som
nenapísal. Práve tá druhá časť je dôležitejšia (Wittgenstein, 1993).
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