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Anotace 

Bakalářská práce Vztah českého filmu 60. let k výtvarnému umění se věnuje mimořádně plodnému 

desetiletí české kinematografie, které se mimo jiné vyznačovalo intenzivní mezioborovou spoluprací. 

Práce na příkladech čtyř filmů zkoumá možnosti propojení filmu s výtvarným uměním. V Automatu svět 

hraje sám sebe umělec, Vladimír Boudník, film jej také zachycuje při tvorbě. U filmu Křik si práce všímá 

bytových interiérů a uměleckých děl v nich umístěných. Film …a pátý jezdec je Strach pracuje 

s principem hromadění předmětů, který se objevuje i v tvorbě výtvarných umělců (Běla Kolářová, 

Arman). Ovoce stromů rajských jíme se vyznačuje především výtvarně výrazným prologem, 

k výtvarnému umění ale odkazuje celý film svou scénografií, kostýmy oproti tomu úzce souvisí 

s dobovou módou. 
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Abstract 

The Bachelor thesis The relation of Czech film of the 1960s to the fine arts is devoted to the 

extraordinarily prolific decade of Czech cinematography, which was characterized, among other things, 

by intense interdisciplinary cooperation. The thesis focuses on the possibilities of linking the film with 

the visual arts – explores them on the example of four films. Automat svět stars an artist Vladimír 

Boudník and the film also captures the artist during artistic creation. In Křik, the work focuses on 

residential interiors and artworks in them. The film ... a pátý jezdec je Strach uses the principle of the 

accumulation of objects, which also appears in the work of fine artists (Běla Kolářová, Arman). Ovoce 

stromů rajských jíme is characterized by a visually distinctive prologue and the entire film refers to the 

fine arts by its scenography, while the costumes are closely related to the contemporary fashion. 
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Úvod 
 

Šedesátá léta jsou obecně považována za nejslavnější období českého (československého) filmu – 

především tvůrci nejmladší generace, označovaní jako československá nová vlna, sklidili se svými filmy 

mnoho úspěchů i v zahraničí. Jejich tvorba, díky politickému uvolnění poznamenaná zahraničními vlivy 

a díky kvalitnímu pedagogickému vedení Otakara Vávry také znalostí filmové historie, přinesla mimo 

jiné výrazně autorský přístup a sklony experimentovat. Zároveň v této době vyvrcholila tvorba starší 

filmařské generace. 

Období 60. let je spojeno s intenzivní mezioborovou spoluprací, intelektuálními vlivy 

a propojováním uměleckých odvětví. Film byl díky své přirozené mnohooborovosti takovýmto 

prostředím poznamenán velmi silně. Kromě vztahu k výtvarnému umění, kterému se věnuje tato práce, 

je výrazné i napojení na prostředí literární (za povšimnutí stojí, že filmy, kterým zde bude věnována 

pozornost vznikly podle soudobých literárních předloh – jedinou výjimkou je film Ovoce stromů 

rajských jíme, který je inspirován biblický příběhem Adama a Evy a který vznikl podle scénáře literárně 

aktivní Ester Krumbachové) i hudební (filmoví skladatelé této doby jsou do dneška obdivováni, jejich 

přínos pro výslednou podobu filmů je zásadní – v první řadě je nutné jmenovat Zdeňka Lišku, ale byli 

to i mnozí další). 

Samozřejmě si uvědomuji nesmírný rozsah zvoleného tématu, proto jsem se rozhodla pro formát 

čtyř do jisté míry samostatných textů, věnujících se podrobně jednotlivý filmům, které by postihy co 

nejvíce možných souvislostí, propojení a vztahů mezi filmem a výtvarným uměním. Zároveň bylo mou 

snahou zvolit filmy vznikající v celé délce tohoto pro český film zásadního desetiletí a nezaměřit se 

pouze na tvůrce spojené s novou vlnou, ale věnovat pozornost i filmařům starší generace (Zbyněk 

Brynych). V neposlední řadě bylo důležité rozhodnutí vyhnout se všeobecně známým „mistrovským 

dílům“ této doby, jakými jsou například Sedmikrásky Věry Chytilové nebo Markéta Lazarová Františka 

Vláčila, kterým již byla věnována intenzivní pozornost. Práce se nevěnuje teoretickému či filozofickému 

rozměru vztahu uměleckých médií, ale na základě konkrétního filmového materiálu zkoumá, jak se tato 

média propojují a jaké nové pohledy může přinést konfrontace uměleckohistorické perspektivy 

s filmovým materiálem. Jednotlivé části se v důsledku věnují velice odlišným tématům, každá si proto 

vyžádala specifický přístup a pohled a také odpovídající literaturu.  

Konkrétních uměleckých děl, objevujících se ve filmu, a jejich důsledků pro interpretaci filmu si 

všímám v souvislosti s filmem Křik Jaromila Jireše. Díky svému dokumentárnímu zaměření Jirešův film 

napomáhá poznání podoby interiérů kolem poloviny šedesátých let. Křik také ukazuje, jak byl umělec 

vnímán a následně zobrazován. To je v souladu se zobrazením umělce v dalším filmu, Automatu svět 

Věry Chytilové, kde ovšem vystupuje umělec skutečně žijící – Vladimír Boudník. Výtvarně působivý je 

další Chytilové film, kterému se v práci věnuji, Ovoce stromů rajských jíme – výrazný je především 



6 
 

prolog, na jehož podobu měl zásadní vliv kameraman Jaroslav Kučera. V souvislosti s tímto filmem se 

věnuji také podobě kostýmů a jejich barevné symbolice – jako kostýmní výtvarnice zde působila Ester 

Krumbachová, její kostýmy pro Ovoce srovnávám s další společnou prací Krumbachové s Chytilovou, 

s kostýmy pro film Sedmikrásky, a popisuji vliv dobové módy na tyto šaty. Výtvarně působivý je také 

film Zbyňka Brynycha …a pátý jezdec je Strach, který pracuje zajímavým způsobem s principem 

hromadění předmětů – obdobný princip nalezneme i ve tvorbě výtvarných umělců, jako jsou Běla 

Kolářová nebo Arman. 
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1. Vztah výtvarného umění a filmu 
 

a. Možné souvislosti 
 

Způsobů, jak se může film vztahovat k výtvarnému umění je nepřeberné množství.  

Prvotní a základní souvislost vyplývá z toho, že obě tato média pracují s obrazem – s pouhým 

rozdílem přítomnosti či absence pohybu. Sdílejí zájem o obrazovou kompozici, práci se světlem 

a prostorem, mimetikou a stylizací… Intenzivně se jako první tomuto tématu věnovali avantgardní 

umělci v meziválečném období, především v průběhu 20. let.1 Experimentální filmaři vytvářející 

tzv. absolutní film byli většinou zároveň aktivní malíři – pracovali s filmovým pásem jako s malířským 

plátnem a využívali možnost své malby rozpohybovat. Působili především v Německu, pro příklad lze 

jmenovat Waltera Ruttmann, Hanse Richtera nebo Vikinga Eggelinga.2 Na absolutní film i ostatní 

experimentální přístupy pak navazují především po druhé světové válce umělci využívající filmový 

materiál v kontextu výtvarného umění a rozvíjející od 60. let video art, pro který ale v této práci už 

nezbývá prostor. 

Obrazová kompozice je důležitá i pro filmy hrané, narativní. Základními principy jsou pro 

filmaře stejné jako pro malíře: centralita a zlatý řez, důležitá je také práce s barvou. Intenzivní prací 

s filmovým obrazem, důsledným využíváním centrality, symetrie a výrazné barevnosti proslul například 

současný americký režisér Wes Anderson.3 

Inspirace (soudobým) výtvarným uměním pro podobu filmového obrazu, scény, kostýmů či 

rekvizit byla důležitá pro film Metropolis (1927). Režisér Fritz Lang naplnil film kulturními odkazy ve 

snaze vytvořit na první pohled rozpoznatelný německý velkofilm.4 Slavný výjev „ukřižování“ Fredera 

u obřího ciferníku je například inspirován konstruktivistickou malbou Kurta Schmidta Muž u ovládacího 

panelu z roku 1924; podoba Rotwangovy chaloupky zase vychází z podoby expresionistické vily 

architekta Otty Bartinga v Zeipau z let 1923-1925.5 

Specifickou variantou je pak využití výtvarných pojmů a srovnání pro interpretaci filmového 

materiálu – takovým případem je v této práci kapitola věnující se filmu …a pátý jezdec je Strach. 

                                                           
1 Ve stejné době docházelo ke snahám o zrovnoprávnění filmu s ostatními druhy umění, k odmítnutí pojetí 
filmu jako pouhého prostředku zábavy či jako kuriozity. 
2 Walter Ruttmann (1887-1941), Hans Richter (1888-1976), Viking Eggeling (1880-1925) byli filmaři spojení 
s tvorbou tzv. absolutních filmů, tj. filmů nepracujícího se záznamem reálných předmětů. Za pozornost ale stojí 
fakt, že všichni tito umělci od tvorby takových filmů brzy – kolem roku 1925 v souvislosti s velkou přehlídkou 
Absolutní film – upustili a dále se věnovali tvorbě předmětné. Více o tématu viz ČIHÁK 2013  
3 Wes Anderson (* 1969) je režisér hraných i animovaných filmů. Nejslavnější jsou Fantastický pan Lišák (2009), 
Granhotel Budapešť (2014) a zatím poslední Psí ostrov (2018). 
4 ELSAESSER 2000, str. 26 
5 ELSAESSER 2000, str. 26 
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Podobně také uvažuje Ada Ackermanová, která ve svém textu Ivan Hrozný aneb Stalinovo zbožštění6 

přirovnává Ejzenštejnův film z roku 1945 k pravoslavné ikoně. Ivan Hrozný je ve filmu zbožštěn do 

podoby Krista, čemuž napomáhají výrazné motivy převzaté z výtvarného umění: ve scéně, kde se car 

zázračně uzdraví po posledním pomazání, připomíná poloha jeho ležícího těla obraz Mrtvého Krista 

v hrobě malíře Hanse Holbeina z roku 1521; tento odkaz je navíc, jak dokládá Ackermanová citací 

Ejzenštejnových poznámek, vědomý.7 Později, když je Ivan považován za mrtvého a Kurbskij se snaží 

svést jeho ženu Anastasii, je „svědkem“ obraz Krista Pantokratora na stěně, který zprostředkovává 

pohled a dohled Ivanův (stejně jako ikona zprostředkovává dohled Kristův v pravoslavném chrámu) 

a zároveň je znamením, že je Ivan stále naživu – ikona je vtělením hlavní postavy.8 Samotný vzhled 

Ivana Hrozného je také stylizován, estetizován do podoby ikony. 

Příkladem spojení výtvarného umění a filmu jsou i životopisné filmy o umělcích: především 

v mainstreamovém filmu lze nalézt velké množství takových filmů. Většinou ale nevyužívají možnost 

formální podobou reagovat na dílo zpodobňovaného umělce ani jinak na výtvarné umění nereagují, 

není proto potřeba se jim déle věnovat. Existují ale výjimky: autorem, který v tomto kontextu stojí za 

pozornost je Peter Greenaway. Začínal jako malíř a malbě se stále věnuje. I ve filmové tvorbě je pro 

něho zásadní obraz, záběry komponuje jako malířská plátna. Je kritický k drtivé většině filmové 

produkce, kterou považuje za příliš literární, za „ilustrované knihy“.9 Ve vlastní tvorbě zdůrazňuje 

inscenovanost, pracuje s kombinací obrazu a textu, upozorňuje na rámování a hranice záběrů. V roce 

2007 Greenaway svůj zájem o malířství promítl do filmu Rembrandtova Noční hlídka – filmu o malíři, 

ve kterém je rozkrýváno tajemství jeho nejslavnějšího obrazu; pro tento Greenawayův film je po vzoru 

barokních mistrů zásadní práce se světlem.10 

Jinou možností zobrazení života umělce – v odlišném kontextu hollywoodského filmu – je 

muzikál s Genem Kelly v hlavní roli Američan v Paříži z roku 1951. Hollywoodské muzikály jsou obecně 

vizuálně poutavé výtvarnou stylizací a výraznou barevností, tento konkrétní navíc zobrazuje příběh 

amerického malíře, snažícího se prosadit v Paříži. Z uměleckohistorického hlediska stojí za pozornost 

především absolutní nezájem autorů filmu o reálné dobové umělecké okolnosti; malíř Jerry Mulligam 

žije v Paříži – v „Mekce umění“, jak se o ní sám ve filmu vyjadřuje, v maličkém podkrovním bytě, své 

umění – konvenční realistické pohledy na Paříž – prodává v ulicích zaplněných umělci a odmítá 

teoretické umělecké diskuze; není umělcem, ale spíš řemeslníkem, snažícím se vydělávat si tvorbou 

                                                           
6 Ada Ackermanová: Ivan Hrozný aneb Stalinovo zbožštění (1943-1945). In: FEIGELSON, KOPAL 2012, str. 73-87 
7 „Ivanova nemoc. Pro dosažení ,Holbeinova efektu‘ je třeba umístit hlavu nikoli na polštář, ale vodorovně 
s tělem.“ Ada Ackermanová: Ivan Hrozný aneb Stalinovo zbožštění (1943-1945). In: FEIGELSON, KOPAL 2012, 
str. 80 
8 Ada Ackermanová: Ivan Hrozný aneb Stalinovo zbožštění (1943-1945). In: FEIGELSON, KOPAL 2012, str. 81 
9 http://cinepur.cz/article.php?article=2012, vyhledáno 2.6.2018 
10 Na rozdíl od Greenawayových starších filmů (Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec, 1989; Prosperovy knihy, 
1991) nebyla Rembrandtova Noční hlídka kritiky hodnocena vysoko. 

http://cinepur.cz/article.php?article=2012
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bytových dekorací, přesto je zobrazen jako umělec chudý a nepochopený, ve stylu umělců konce 

19. století. 

Opačným příkladem jsou filmy, do nichž autoři vědomě nevkládali umělecké odkazy, které se 

ale přesto staly zprávami pro historiky umění a především designu, módy či architektury. Tuto funkci 

plní meziválečný proud lyrických dokumentárních filmů, které lze obecně označit jako „symfonie 

velkoměst“ – vznikaly v reakci na rozvoj městského života a jeho zrychlování, snažily se zachytit podobu 

moderního města. Nejstarším představitelem je Manhatta Charlese Scheelera a Paula Strana z roku 

1921. Dalšími příklady pak jsou Berlín. Symfonie velkoměsta (1927) Waltera Ruttmanna či Muž 

s kinoaparátem (1929) Dzigy Vertova.  

Rekonstrukci podoby bydlení minulých dob se detailně věnovali tvůrci polského filmu Poslední 

rodina (Jan P. Matuszyński, 2016). V životopisném filmu o malíři Zdzisławu Beksińskem ukázali, jak se 

varšavský panelákový byt od 70. let proměňoval.  

 

b. Film a umění v 60. letech ve světovém autorském filmu  
 

Od čtyřicátých let byla významným tématem filmové teorie otázka autorství – v médiu tak kompli-

kovaném, do jehož tvorby je zapojeno tolik tvůrců, bylo nesnadné rozhodnout, kdo má být zodpovědný 

a oslavovaný za výsledné dílo. Nejsilnějšími adepty byli přirozeně scénárista a režisér. Na konci pade-

sátých let se pak kritika přiklonila k režisérskému modelu, zároveň se ale objevila vlna autorských osob-

ností, které filmy nejen režíroval, ale psali k nim i scénáře a leckdy byli osobně zapojeni i do dalších 

profesí, případně je měli absolutně pod kontrolou. Cílem těchto filmových auteurů byl rozeznatelný 

režisérský rukopis, spojený s častým experimentováním, který měl přenášet na plátno autorův světo-

názor, zprávu o životě a o světě. Tito tvůrci byli často spojení s fenoménem nových vln. Přirozenou 

součástí životů těchto – převážně odborně vzdělaných, často teoreticky činných – umělců bylo také 

výtvarné umění, které se tak stávalo součástí jejich filmů. Obdobně se tento přístup objevil v českoslo-

venském kontextu, kde byl spojen především s tvůrci nejmladší generace, nové vlny, nevyhnul se ale 

ani některým starším režisérům.  

K soudobému umění, a především k moderní architektuře se ve svých filmech (často kriticky) vyja-

dřoval Jacques Tati. V první řadě je důležité zdůraznit Tatiho absolutní zaměření na vizuální stránku 

filmu – dialogy jsou minimální a nepříliš důležité, zatímco obraz je naplněn dějem. Tati za svůj život 

natočil pouze šest celovečerních filmů a pouze jediný z nich vznikl v průběhu 60. let – právě ten, Play-

time z roku 1967, se k umění a architektuře vyjadřuje nejintenzivněji. Předchází mu podobně zaměřený 

Můj strýček (1958). Starší film se věnuje zanikajícímu světu francouzského maloměsta, kde jsou ještě 

mezi lidmi zdravé přátelské vztahy, kde jsou ulice křivolaké a domy přirozeně rostlé; staré město je ale 



10 
 

nahrazováno novou, automatizovanou, hranatou, chladnou a neosobní architekturou. Playtime potom 

ukazuje, jak se běžný člověk s takovou architekturou konfrontuje. 

Nejvýraznějším uskupením autorských filmařů ve Francii šedesátých let byla nová vlna; z jejích 

představitelů se výtvarnému umění věnoval především Jean-Luc Godard. Ten ve svých formálně ino-

vativních a intelektuálně náročných filmech pracoval s mnoha odkazy na výtvarné umění: postavy 

o umění hovoří, Godard pracuje se symbolickými významy barev, především ale tvoří sítě obrazů, kul-

turních odkazů a citací. Toto zaměření se prvně plně projevuje v Bláznivém Petříčkovi (1965): film začí-

nám Ferdinandovým předčítáním textu o Vélazquezovi, následně je naplněn obrazy nejen světově 

uznávaných autorů (především je to Godardův „oblíbenec“ Pablo Picasso), ale i reklamními a erotic-

kými fotografiemi. Obdobně napěchované uměním jsou i další Godardovy filmy (včetně býčí hlavy slo-

žené ze sedla a řídítek jízdního kola, která je v Číňance demonstrativně vyhozena do koše). Českému 

prostředí byl intelektuální a filosofický Godard vzdálený, setkával se (i z ideologických důvodů) spíš 

s nepochopením, vrcholícím na festivalu v Cannes v roce 1968 – souvislost lze ovšem najít s intelektu-

álními podobenstvími Věry Chytilové, popisujícími postavení ženy ve společnosti. 

Bližší českým filmařům byl režisér Alain Resnais, který intenzivně spolupracoval s literáty (Alain 

Robbe-Grillet, Marguerite Duras), výrazná je ale i výtvarná stránka jeho filmů. Vrcholem je snímek Loni 

v Marienbadu (1961), odehrávající se (stejně jako Ovoce stromů rajských jíme Věry Chytilové) v opu-

lentním prostředí rokokového zámečku. Vyznačuje se především stylizovanými, surrealismem inspiro-

vanými výjevy – proslulé jsou v parku stojící postavy s nepřirozenými stíny. Za pozornost stojí také kos-

týmy, které vznikly podle návrhů Coco Chanel. Českým tvůrcům byl v tomto filmu blízký především 

pocit existenciální úzkosti a nemožnosti komunikace, který se projevuje ve filmech Pavla Juráčka, 

Evalda Schorma i dalších. 

Vliv na českou kinematografii měl také Michelangelo Antonioni, který od začátku 60. let ve svých 

filmech zachycoval existenciální úzkost bohatých vrstev společnosti, zrcadlící se ve strukturách zdí, 

odrazech na hladkých površích a v abstrahujících kompozicích obrazu (Dobrodruštví, 1960, Noc, 1961, 

Zatmění, 1961). Prvním Antonioniho barevným filmem byla Červená pustina (1964). S barvou pracuje 

Antonioni netradičně – používá ji nerealisticky, symbolicky, v souladu s duševním rozpoložením hlavní 

hrdinky i autorovou zprávou o nákaze, která zasáhla moderní svět.11 

Významným filmovým auteurem, pracujícím s výraznými vizuály a melancholickými krajinami, 

vlivným pro české prostředí, byl v 60. letech Andrej Tarkovskij. Propojení s výtvarným uměním je 

u něho nejsilnější ve filmovém příběhu malíře ikon, odehrávajícím se na počátku 15. století 

a pojmenovaném po hlavním hrdinovi Andrej Rublev (1966). Film je volně inspirován životním 

                                                           
11 BORDWELL, THOMPSON 2011, str. 440 
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příběhem malíře a věnuje se postavení umělce v nesvobodné společnosti i osobnímu boji s nemožností 

uměleckého vyjádření, záměrem ale bylo také postihnout podobu života ve středověkém Rusku. 

Dokumentárnost, zaměření na skutečný každodenní život a sociální problémy, umožňující dnešním 

historikům (umění) poznat způsob života a podoby bydlení 60. let přináší britští filmaři vycházející 

z dokumentárního hnutí Free Cinema, se kterými byli také představitelé československé nové vlny 

v blízkém kontaktu. Příkladem může být režisér Karel Reisz a jeho filmy V sobotu večer, v neděli ráno 

(1960) nebo Morgan – případ zralý k léčení (1966), ve kterém je zobrazen nejen život běžných lidí, ale 

jednou z postav je obchodník s uměním, poskytuje tedy vhled i do tohoto prostředí.  

Nelze opomenout další významnou režisérskou osobnost, proslulou uplatňováním výtvarných 

prostředků ve svých filmech, kterou byl Stanley Kubrick. Z roku 1968 pochází jeho na vizualitě 

postavený snímek 2001: Vesmírná odysea. Na počátku 70. let byl uveden Mechanický pomeranč, který 

se i přes výraznou výtvarnou stylizaci odehrává povětšinou v reálných lokacích Londýna a jeho blízkého 

okolí, mimo jiné v domě Skybreak architektů Normana a Wendy Fosterových a Richarda Rogerse.  
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2. Český film 60. let 
 

Pro český film v období po druhé světové válce bylo zásadní zestátnění kinematografie roku 1945, 

prostřednictvím kterého se veškerá filmová produkce i distribuce dostala pod kontrolu státu. Po roce 

1948 se státní dohled zostřil a film se stal prostředkem propagandy, už na konci 50. let ale začalo 

docházet k uvolňování. Výrazným impulzem byl úspěch československého pavilonu na světové výstavě 

EXPO 58 v Bruselu, a především úspěch Laterny magiky Alfréda Radoka a Josefa Svobody. Uvolňování 

bylo ale zároveň kritizováno – tato kritika dopadla nejtíže na film Tři přání Kadára a Klose, který nebyl 

vůbec uveden do distribuce. 

V 60. letech uvolňování pokračovalo, znárodnění filmového průmyslu (a s ním spojená absence 

finančního tlaku) navíc umožňovalo točit ve velkém množství i nákladné a/nebo intelektuálně náročné 

snímky. Tak vznikly podmínky pro nebývalý rozvoj československé kinematografie, pro vznik „českoslo-

venského filmového zázraku“.12  „Zázrak“ byl násilně ukončen okupací v roce 1968 – přesto byly ještě 

některé zajímavé a odvážné filmy dokončovány do roku 1970. 

Nejvýrazněji je kinematografie 60. let spjata s tzv. československou novou filmovou vlnou. Nejedná 

se o úzké, definované uskupení tvůrců s jasně formulovaným manifestem, ale o (převážně) generačně 

spřízněné mladé autorské osobnosti, které prošly pražskou FAMU.13 V roce 1965, kdy za sebou už měli 

své debuty, se představili „manifestačním“ povídkovým filmem, adaptujícím texty Bohumila Hrabala, 

Perličky na dně.14 Jejich tvorbu spojuje především odvaha a chuť experimentovat, ale také 

obeznámenost s filmem za hranicemi Československa a touha po individuálním vyjádření.15 Spolupráce 

filmařů s literáty, hudebními skladateli i výtvarnými umělci byla – jak ostatně dokazuje také tato práce 

– charakteristickým znakem doby.16 Dalšími společnými znaky byla častá práce s neherci a improvizací, 

točení v reálných lokacích, inspirace cinema-verité/direct cinema17 a snaha zaznamenávat každodenní 

život, ale také častý příklon k podobenstvím a stylizaci – žádný z těchto hlavních společných znaků nelze 

aplikovat bez výhrad na všechny filmy spojené s pojmem nové vlny. 

                                                           
12 LUKEŠ 2013, str. 91 
13 Jsou to především Věra Chytilová, Jaromil Jireš, Pavel Juráček, Jiří Menzel, Jan Němec, Ivan Passer, Evald 
Schorm a další. Výjimkou byl Miloš Forman, který nebyl absolventem FAMU. 
14 O vztahu československé nové vlny k Bohumilu Hrabalovi víc v kapitole 3., věnované Automatu svět. Dalším 
spisovatelem se zásadním vlivem byl Franz Kafka, který mladé umělce inspiroval existencialismem a zachycením 
konfrontace jedince s neosobním byrokratickým aparátem. 
15 LUKEŠ 2013, str. 112 
16 Tamtéž, str. 122 
17 Cinema-verité je označení pro francouzskou variantu tohoto fenoménu, direct cinema pro americkou. Jedná 
se o dokumentaristické styly, které odmítají zásahy tvůrců do dění před kamerou (kladení otázek, inscenované 
situace). Autorem francouzského pojmu a hlavním představitelem tohoto filmového proudu je Jean Rouch. 
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Přestože jsou 60. léta spojována především s nejmladší generací, není možné opomenout ani 

tvorbu starších filmařů, začínajících převážně v 50. letech. Tito tvůrci byli silně ovlivněni neorealismem, 

jejich tvorba se vyznačovala kritickým smyslem pro sociální skutečnost a syrový detail.18 Mnozí z nich 

byli ovlivněni energií nové vlny, která vnesla čerstvý vítr i do jejich tvorby. Za příklad může posloužit 

Otakar Vávra, pod jehož pedagogickým vedením vystudovala FAMU řada představitelů nové vlny, 

označovaných také jako „Vávrova škola“. Po propagandistické výpravné historické trilogii 50. let natočil 

Vávra v 60. letech lyrické adaptace textů Františka Hrubína Zlatá reneta (1965) a Romance pro 

křídlovku (1966) a v roce 1969 Kladivo na čarodějnice, odsuzující totalitní zlovůli. Chuť mladé generace 

k experimentům ovlivnila i Vojtěcha Jasného, který v roce 1963 uvedl satiru Až přijde kocour, odvážně 

pracující s barevným filmem a trikovými záběry. Úspěch také zaznamenal snímek dvojice Ján Kadár-

Elmar Klos Obchod na korze (1965). 

Generačním „mezistupněm“ byl František Vláčil, debutující v roce 1960. V průběhu 60. let natočil 

Vláčil historickou trilogii vrcholící roku 1965 Markétou Lazarovou, dalším příkladem výrazného setkání 

filmového média, literární předlohy a výtvarných umělců. 

                                                           
18 LUKEŠ 2013, str. 86 
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3. Automat svět 
 

Věra Chytilová (1929-2014) byla režisérkou, v jejíž tvorbě šedesátých let se snoubila snaha 

o autenticitu, pravdivost, dokumentárnost (inspirace cinema-verité: práce s neherci, točení v reálných 

lokacích) s výraznou stylizací – příznačný v tomto ohledu je již její první celovečerní hraný film O něčem 

jiném (1963), porovnávající životní osudy dvou žen. Téma postavení ženy ve společnosti a vztahu mužů 

a žen se táhne celou Chytilové tvorbou – je ústřední v jejím prvním úspěchu, kterým byly Sedmikrásky 

(1966); později se Chytilová věnovala (často satirickému) zobrazování světa mužů. 

Automat svět je jednou z filmových povídek, které dohromady tvoří Perličky na dně, „programový 

manifest československé nové filmové vlny“ z roku 1965. Všechny filmy jsou adaptacemi povídek 

Bohumila Hrabala. Hrabal byl této generaci blízký svou poetikou a důrazem na prostý záznam 

každodenního života, který je blízký principům cinema-verité. Chytilová k filmu přistupuje v souladu 

s těmito principy – natáčí v reálném prostředí automatu Svět v prostorách Paláce Svět pražské Libni 

(architekt František Havlena, 1932-1934) a do hlavních rolí obsazuje neherce, protagonisty povídky, 

kteří hrají sami sebe – v první řadě Vladimíra Boudníka (který je v povídce označováno jako mladík, 

případně Karlík), ale také paní výčepní.  

Děj filmu je prostý: v automatu Svět neznámá dívka spáchala sebevraždu. Výčepní vyžene všechny 

návštěvníky, kteří ale vytrvale a zvědavě okouní u oken automatu, a čeká na příjezd SNB. Jediný, kdo 

je vpuštěn, je Karlík (v povídce označovaný také jako mladík, ve skutečnosti Vladimír Boudník). Postavy 

v automatu rozmlouvají. Rozmluvy v automatu jsou prokládány retrospektivními záběry 

Karlíka/Boudníka při práci u soustruhu, instalujícího výstavu, tvořícího posmrtnou masku své budoucí 

snoubence a aktivní grafiku. 

Ze sousedního hostince vychází svatba, ale ženich je zatčen. Nevěsta se v automatu dožaduje 

náhradníka, kterým se stane právě Karlík. Nakonec spolu odcházejí do deštivé a větrné noci. 

 

Chytilová se do velké míry drží Hrabalovy předlohy, zásadní proměnou prošlo pouze vyznění 

závěrečné sekvence – epilogu – filmu, odehrávající se v parku. V této části je důležitá stylizace; zásadní 

je přínos kameramana Jaroslava Kučery, který natočený materiál upravoval v postprodukci: zdůraznil 

kontrast temné noci se svatebními šaty a zpomalil pohyb postav v záběrech, ve kterých se nevěsta 

s vlajícím závojem zmítá v silném větru a dešti. Kučerova výtvarná stylizace jí učinila nejen nevídaně 

vizuálně působivou, ale také kouzelnou a melancholickou. Změna celkového vyznění je také dána 

rozdílem v ději: zatímco v knize mladík vypráví nevěstě o tvorbě posmrtné masky po odchodu 

z automatu, ve filmu se vyprávění odehraje dříve, v automatu a nevěsta mu není přítomna. Její 

závěrečná vybídka pak působí dojmem magického spojení.  
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a. Vladimír Boudník 
 

Grafik a malíř Vladimír Boudník (1924-1968) krátce po válce objevil metodu asociací, 

v návaznosti na ni vytvořil vlastní umělecký směr, který pojmenoval explozionalismus. V praxi se 

explozionalismus projevoval několika způsoby: Boudník vycházel do ulic, kde obkresloval či dokresloval 

(a tedy interpretoval) skvrny na stěnách, vyzíval k takové činnosti kolemjdoucí nebo prostě ohraničoval 

skvrny zavěšením rámu. Explozionalismus měl výrazné sociální poselství: v reakci na válku Boudník 

považoval za zdroj všeho neštěstí agresivitu a násilí, hlásal proto umění, které by napomohlo vymýcení 

egoismu, volá po solidaritě, soucítění; explozionalismus měl pomoci člověku zkoumat své nitro, měl se 

tak stát uměním, které vyvede svět z neštěstí. S těmito projevy se obracel na lidi kolem sebe, 

především na dělníky – své spolupracovníky. 

Boudník je obecně znám především jako objevitel nových grafických technik: kolem roku 1956 

vznikla metoda, které dal název aktivní grafika (obr. 1) – pracoval s plechovou deskou, kterou 

poznamenával, „aktivizoval“ zásahy, nejčastěji s pomocí předmětů typických pro práci v továrně. 

Záměrem bylo vytvořit podklad pro divákovi asociace, aktivizovat senzibilitu diváka, navodit „absolutní 

asociace“, tj. asociace nezatížené kulturní zkušeností.19  

V roce 1958 pak Boudník objevil strukturální grafiku: na kovovou destičku či lepenku lil 

syntetický lak, lepil jím písek, tovární odpad, … Po celou tuto dobu Boudník pracoval zároveň jako dělník 

v továrně – v ocelárnách, až v roce 1965 se stal členem Svazu umělců, a tedy mu byl oficiálně přiznán 

status umělce a stipendium. 

V roce 1968 se Vladimír Boudník za nevyjasněných okolností oběsil.  

 

Boudník před prací na Automatu svět hrál ve filmech svého známého z továrny Petra Bukviče 

Black and White – příběhy mistra (1964) a Rorschachova serenáda (1965), ve kterých byl Boudník také 

hlavním hrdinou, hrál sám sebe, v druhém jmenované byl dokonce jediným hercem.20 Z roku 1956 

pochází záznam Boudníkovy akce v ulicích Prahy, jehož autorem je Jaromír Pergler. 

 

b. Natáčení očima Vladislava Merhauta 
 

O tom, jak natáčení probíhalo a jak jej vnímal sám Boudník a okruh jeho přátel, se mnoho 

dozvídáme z poznámek Boudníkova přítele Vladislava Merhauta.21 První zmínka o natáčení je 

                                                           
19 Jiří Valoch: Boudníkova padesátá léta. In PRIMUS 2004, str. 73 
20 KRUMPOLEC 2008, str. 70 
21 Vladislav Merhaut (* 1938) byl Boudníkův blízký přítel, po Boudníkově smrti se věnoval organizování jeho 
výstav a katalogizování díla. Od roku 1960 do Boudníkovi smrti si vedl o Boudníkově životě a společných 
setkáních vedl detailní zápisky. Zápisky o Vladimíru Boudníkovi vyšli knižně v roce 1997. 
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z 6. února 1964 v souvislosti s plánovanou schůzkou herce s režisérkou – toto setkání zprostředkoval 

Bohumil Hrabal, který věděl o Boudníkově hereckém nadání.22 Boudník se na natáčení těšil a mnoho si 

od něj sliboval – především mělo být způsobem, jak rozšířit aktivní grafiku do světa. Brzy schůzka 

opravdu proběhla. Boudník na Chytilovou i Kučeru udělal dojem, Merhaut ale popisuje, že oni jej měli 

spíš za šílence a o jeho umělecké práci mnoho nevěděli.23  

V březnu se začalo s natáčením scén z továrny – Boudník u soustruhu a instalující svou první 

výstavu v tovární jídelně.24 Natáčení scény s odléváním posmrtné masky probíhalo na VŠUP. 24. 4. už 

byly natočený všechny scény. V listopadu se filmu dodělat zvuk a 20. ledna byla premiéra. 

 

Z média filmu byl Boudník nadšený – snil dokonce o tom, že bude natočen film podle jeho 

námětu a scénáře. Film měl být čtyřhodinový a jmenovat se měl Katedrála nebo Náhrdelník. „Začne to 

pohledem na fasády a římsy gotické katedrály a pak oživnou detaily a každý objekt, struktura se 

rozehrají svým zvláštním příběhem, který se bude konfrontovat či prolínat s živou zkušeností.“25  

Myšlenka filmu je typicky boudníkovsky velkolepá, se sociálním, až spasitelským posláním a rozvíjí 

explozionalistickou metodu asociací. Boudník si představoval, že by film podle jeho scénáře a představ 

mohla natočit Věra Chytilová.26  

Boudníkův poměr k natáčení a vztah s režisérkou se, jak vyplývá z Merhautových poznámek, 

dramaticky vyvíjely: začal radostně a nadějně, natáčení si Boudník užíval i přes počáteční nervozitu 

(kterou měl řešit pitím piva27) a nejistotu ve vztahu k Chytilové, která byla v době natáčení v pokročilém 

stadiu těhotenství. To Boudníka znervózňovalo, nebyl si občas jistý, „jestli se na něho Chytilové zlobí 

anebo jestli má bolesti z těhotenství“.28 K natáčení měl ale také výhrady: stěžoval si na zimu – postava 

přichází do automatu z deště, bylo proto potřeba, aby byl Boudník při natáčení zmáčený. Vážnějším 

problémem byly dialogy – Chytilová zakazovala Boudníkovi držet se přesně napsaného textu, nutila jej 

mluvit „vlastními slovy“, což bylo ale pro Boudníka obtížné, protože ve scénáři byla „vlastně zachycena 

jeho nejpřirozenější slova“. 29 Věty, které si musel vymýšlet mu pak připadaly mnohokrát nepřirozeně 

kostrbaté. Natáčení bylo pro Boudníka také značně vyčerpávající.30 Z Merhautových poznámek také 

zaznívají stížnosti na špatné finanční ohodnocení – za natáčení dostal Boudník méně, než by dostal za 

práci v továrně. 

                                                           
22 Vladislav Merhaut: Příběh Vladimíra Boudníka, koláž na dané téma. In: PRIMUS 2004, str. 331 
23 MERHAUT 1997, str. 91 
24 Tamtéž, str. 100 
25 Tamtéž, str.130 
26 Tamtéž, str.130 
27 Tamtéž, str. 91 
28 Tamtéž, str. 101 
29 Tamtéž, str. 101 
30 Tamtéž, str. 101 
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Vzhledem k plánům na spolupráci na filmu by bylo možné předpokládat, že zkušenost se 

spoluprací s Chytilovou nebyla zas tak špatná – takto uvažoval Boudník v říjnu. Na konci listopadu už je 

ale Chytilová podle Merhautových poznámek prý „blbá“, vnímal ji jako „bývalou děvku, modelku, 

rozvedenou“ a veškerou zásluhu na dobré výsledné podobě filmu připisoval Boudník Jaroslavu 

Kučerovi.31 Nadšený byl také ze spolupráce se skladatelem Janem Klusákem a dirigentem Františkem 

Belfínem. 

 

c. Vladimír Boudník a výsledný film 
 

Boudník je ve filmu zobrazen především jako osobnost komplikovaná, film nezaujímá 

jednoznačné stanovisko v jeho hodnocení, zdůrazňuje převážně tři složky Boudníkovi osobnosti: 

v první řadě je to jeho dělnická identita. „Bez fabriky, tak jako bez tý mý holky, nemůžu žít,“32 říká 

Karlík-Boudník. Nejenže jeho první výstava proběhla v továrně, kde byl zaměstnán, pro jeho dílo je také 

zásadní, že je antiintelektuální – usiluje o srozumitelnost každému – a dělníkům bez uměleckého 

vzdělání především. I ve filmu v rozhovoru s výčepní zdůrazňuje zájem a pýchu, které jeho umění u 

dělníků vzbuzuje. Jeho záměrem je změnit, zlepšit svět primárně pro běžného člověka. Boudník také 

pracoval ve svých grafikách s materiály z továrního prostředí – s pracovními nástroji, kovovým 

odpadem... – a i samotný proces vzniku aktivních grafiky připomíná spíš tovární dřinu než soustředěnou 

tvorbu umělcovu.33 V neposlední řadě je pak nutné v této souvislosti zmínit Boudníků sen „otisknout 

jako aktivní grafický list celou továrnu“ 34 – zachytit plně a do detailu pracovní prostředí.  

Boudníkova dělnická identita je zdůrazněna nejen v rozhovorech, ale i v záběru na Boudníka 

pracujícího u soustruhu. Ten je zabírán z nadhledu, pak ve velkých detailech; celá pracovní sekvence je 

výrazně estetizovaná, formálně blízká záběrům pracovního procesu při vzniku aktivní grafiky. Za 

pozornost stojí abstraktní struktury kovových hoblin, které připomenou abstraktní struktury 

Boudníková díla.  

Druhou složkou je Boudníkův osobní život. Většina řeči se točí kolem Karlíkovy uprchlé 

snoubenky. Ve skutečnosti se jednalo o manželku, Teklu Holéniovou, která opravdu po bouřlivém 

vztahu Boudníka opustila a vrátila se k rodičům na Slovensko. Manželství bylo rozvedeno v roce 1962. 

Z filmu se dozvídáme mnoho osobních detailů, například že Karlíkova holka „proslavila českou grafiku 

tím, že byla frigidní“.35 Takováto až skandální otevřenost byla pro Boudníka typická. Dozvídáme se 

                                                           
31 Tamtéž, str. 134 
32 HRABAL 1966, str. 195 
33 Vít Havránek poukazuje na fakt, že třídy bývají definovány na základě vztahu k výrobním prostředkům. To, že 
Boudník odmítá užívat nástroje „umělecké třídy“, pak čte jako ostentativní určení sociální pozice v umělecké 
komunitě jako „dělníka/proletáře umění“. Viz Vít Havránek: Boudníkova šedesátá léta In PRIMUS 2004, str. 157  
34 Jiří Valoch: Boudníkova padesátá léta In PRIMUS 2004, str. 74 
35 HRABAL 1966, str. 193 
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i o jejich společném pohrávání si s myšlenkou na sebevraždu. Ve výsledku Karlík-Boudník nepůsobí jako 

člověk duševně vyrovnaný.36 Film není jednoznačný ve výsledném hodnocení Boudníka jako 

vizionářského umělce nebo šílence. Nejednoznačnost je zdůrazněna v závěrečné sekvenci filmu – 

především díky Chytilové změnám oproti předloze, je zvýrazněna melancholičnost, až tragičnost této 

osobnosti.  

Třetím výrazným tématem je pak samotná Boudníkova umělecká tvorba, o které se ale z řeči 

postav dozvídáme málo – mluví se pouze o výstavě ve fabrice a o uznání, kterého se Boudníkovi od 

dělníků dostávalo. Zásadní ale je, že Chytilová zaznamenala Boudníka při práci na aktivní grafice 

(obr. 2): tím zachytila pracovní proces, který je pro porozumění Boudníkově tvorbě stejně důležitý jako 

výsledné grafiky, a napomohla tak rozšířit povědomí o aktivní grafice mezi širší okruh (kulturně 

zainteresovaného) publika. 

 

Film také spolu s Hrabalovými i Boudníkovými autobiografickými texty, samotným 

Boudníkovým působením na veřejnosti a jeho předčasnou tragickou smrtí přispěl ke vzniku „mýtu 

Vladimíra Boudníka“,37 rozervaného geniálního umělce, který žije v bídě (k večeři si roztlouká starý 

chléb), ale žije, jak sám říká, „absolutně“38, opravdověji než ostatní.39  

                                                           
36 Boudníkův duševní stav se stal tématem mnoha polemik – především v souvislosti se záhadnou 
smrtí/sebevraždou. Dlouhodobě budil zájem psychiatra Stanislava Drvoty, věnujícího se vztahům duševního 
stavu a umělecké tvorby. 
37 KRUMPOLEC str. 83 
38 HRABAL 1966, str. 196 
39 Podobně je vylíčen umělec Láďa Fořt v Jirešově Křiku – více viz kapitola 4. 
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4. Křik 
 

Jaromil Jireš (1935-2001) byl jedním z představitelů Československé nové vlny. Pro naše potřeby 

nyní postačí, když zdůrazníme Jirešův dokumentární přístup (kromě filmů jako Křik pohybujících se na 

hranici mezi hraným filmem a dokumentem byl autorem i řady filmů čistě dokumentárních) 

a především jeho zájem o hudbu, literaturu (spolupráce s Aškenazym, adaptace knihy Jaroslava 

Havlíčka Helimadoe) i výtvarné umění, sám rád maloval a fotografoval, jak vzpomíná řada jeho přátel 

v dokumentu Dvojí život Jaromila Jireše.40 Tento zájem se ale projevil i ve filmové tvorbě: ještě 

v 60. letech Jireš natočil film Tribunál (1969), rekonstruující zasedání výtvarné komise, která v roce 

1952 zakázala výstavu cyklu obrazů Emila Filly, nazvanou Písně. V roce 1969 vznikl film Valerie a týden 

divů, další z výtvarných počinů Ester Krumbachové, ve kterém hraje výtvarné působení zásadní roli. 

Výtvarnému umění se ve své dokumentární tvorbě věnoval i později – v roce 1980 vznikl jeho Svět 

Alfonse Muchy, 1997 pak jedna epizoda ze série Deset století architektury. 

 

Film Jaromila Jireše Křik z roku 1963, natočený podle scénáře Ludvíka Aškenazyho (inspirovaného 

Aškenazyho knihou Černá bedýnka), ukazuje jeden den v životě opraváře televizí Slávka (Josef Abrhám) 

a jeho ženy Ivany (Eva Límanová): den začíná Eviným odjezdem do porodnice a končí narozením dítěte, 

je proložen scénami odehrávajícími se v bytech, které Slávek navštěvuje v rámci svého zaměstnání 

a Ivaninými vzpomínkami. 

V Křiku sleduji především tři možné způsoby propojení výtvarného umění a filmu. V první řadě je 

to podoba vybavení bytů, která nám může přinést poznání způsobů bydlení v době vzniku filmu. Dále 

je to postava umělce Ládi Fořta a jeho dílo. Nakonec pak montážní sekvence, ve které se objevují 

výtvarná – sochařská díla. 

 

a. Vybavení bytů 
 

Vybavení bytů v Křiku, jehož autorem je filmový architekt Oldřich Bosák,41 je vytvářeno výrazně 

dokumentárním způsobem – je realistické, nepřikrášlené.42 Díky tomu umožňuje divákovi rychle 

pochopit postavy a identifikovat se s nimi, zároveň zpětně umožňuje poznat, jak se na počátku 60. let 

                                                           
40 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/402223100031018-dvoji-zivot-jaromila-
jirese/, vyhledáno 5.5.2018 
41 Oldřich Bosák (1922-96), absolvent Speciální školy pro vnitřní architekturu v Praze, se svými návrhy podílel na 
velké části filmové produkce Barrandova po roce 1950, vytvořil scénografii například pro filmy Tři přání, Až 
příjde kocour, Démanty noci, Starci na chmelu, O slavnosti a hostech, Ostře sledované vlaky, Tři oříšky pro 
Popelku, Jak utopit dr. Mráčka a mnoho dalších.  
42 Viz SVATOŇOVÁ 2016, str. 154 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/402223100031018-dvoji-zivot-jaromila-jirese/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123383458-pribehy-slavnych/402223100031018-dvoji-zivot-jaromila-jirese/
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v Praze bydlelo (Slávkovo povolání navíc umožňuje poznat rozmanitou škálu bytů a slouží tak 

diváckému voyeurismu). 

 

i. Byt vysokého úředníka 
 

Uměleckými díly je nejvíce, a především nejrůznoroději naplněn veliký, prostorný a prosvětlený 

byt „vysokého úředníka“ 43.  

Oproti bytu Slávka a Ivany je tento byt vybaven komfortně, podle poslední módy, umírněně sice, 

ale pod vlivem tzv. bruselského stylu.44 K trendům, které do Československa přišly s koncem 50. let 

patří nahrazení nábytkových souprav nábytkem sektorovým, a především jednotlivými kusy – zde se 

jedná o množství křesel různorodě rozestavěných po místnosti. Tato křesílka reagují na bruselský styl 

i svou podobou – sdružení sedáku s opěrákem na drátěném podnoží, elegantní tvarování, organické 

tvary, …45 

S bruselským stylem je spojena výrazná, pestrá barevnost interiérů, kterou přirozeně nelze 

u černobílého filmu plně posoudit, vzhledem k různým odstínům šedi ale lze usuzovat, že interiér je 

barevný. 

Další změnou, kterou přinesl konec 50. let je vznik více funkčních oblastí v jedné místnosti: přestože 

hlavním prostorem je stolek, u kterého sedí majitel bytu, v zadní části vidíme další stolek s křeslem. 

Tomuto rozprostření funkčních prostorů musí odpovídat větší počet světelných zdrojů: v zadní 

místnosti nad křesílkem je zavěšena lampa, která organickým, pupenovitým tvarem stínidla opět 

připomene organický styl bruselu. Takováto skleněná, do forem foukaná stínidla byla častým doplňkem 

interiérů 60. let, o čemž svědčí i jejich výskyt v dalších filmech této doby (Soukromá vichřice, 1967, 

i další). 

S bruselským stylem je spojena i úzká vazba architektury s volným výtvarným uměním, která se 

v bytě „vysokého úředníka“ projevuje intenzivně. Sádrová socha ženy v životní velikosti je lehce 

nakročená, nahá, štíhlá, s vysoko umístěným pasem, dlouhým krkem a nenápadným něžným 

úsměvem, s možnou vazbou na antiku – může připomenou starověké sochy dívek, koré. Přesto se 

jedná spíše o oku libý doplněk bytu než o výrazné, progresivní umělecké dílo. 

Nad skříní v zadní části místnosti je pověšen obraz – podobizna paní domu „od současného 

malíře“46 (obr. 3), lehce karikaturní, stylově plně náležející 60. letům s ozvuky pop artu. 

                                                           
43 Obydlí a postavy zde označuji v souladu se scénářem, jak vyšel knižně v roce 1965. (Viz JANOUŠEK 1965) 
44 Kolem roku 1956 se v českém designu objevuje nové tvarování – organicky oblé, proudnicové, geometricky 
hrotité – a také nové materiály, barvy a jejich neobvyklé kombinace. Těmto trendům se po výstavě EXPO 58 
v Bruselu začne říkat bruselský styl. Viz např. KRAMEROVÁ, SKÁLOVÁ 2008, str. 216-217 
45 KRAMEROVÁ, SKÁLOVÁ 2008, str. 221 
46 JANOUŠEK 1965, str. 179 
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Nejvíce pozornosti ale připoutá rozměrný nástěnný obraz na pruhu stěny mezi dveřmi, naproti 

zmíněné podobizně. Ač o technice není možné definitivně rozhodnout, bezesporu se jedná o malbu – 

malbu velkorysou, expresivní, monumentální jak formálně, tak námětem. Námět není jasně čitelný; 

v levém dolním rohu vidíme klasickou chrámovou architekturu, jezdecký pomník, zbytek obrazu zabírá 

změť zvířat a lidí. Expresivita a monumentálnost překvapí hlavně vzhledem k umístění v soukromém 

bytu, přestože by se spíš hodily na veřejné prostranství. 

 

Obecně lze tedy tento byt identifikovat jako byt prominentní, exkluzivní, jako byt člověka 

s nadprůměrnými možnostmi, ale také s jistým intelektuálním rozhledem. 

 

ii. Slávkův podnájem 
 

Ivana – v bytové nouzi jako ostatně množství (nejen) mladých té doby – přichází do Slávkova 

stísněného bytu s kufry. Z tohoto bytečku poznáme pouze Slávkovu ložničku a nahlédneme do 

předsíně. Prostor obou místností je zvětšován několika zrcadly. Slávkův nábytek není podle poslední 

módy, ale naopak z „poctivého“ dřeva, spíše starožitný, jako by se autoři filmu chtěli hlásit spíše 

k nadčasovým kvalitám než módním trendům (kterým se lehce vysmějí ve scéně z biografu). Jedno ze 

zrcadel je ve scénáři dokonce označováno jako „secesní“47. Stěny místnosti jsou ověšeny množstvím 

rozličných obrazů – především historizujících, nejspíš reprodukcí (dívka u piana, krajina s jelenem, …) – 

scénář říká: „Slávek bydlí hrozně.  Ale nikdo za to nemůže. Ani bytná. Někdo sem pověsil spoustu 

kýčovitých obrázků a tupých sošek. Nábytek býval kdysi solidní, měšťanský. Slušný.“48.  

Mezi obrazy vyniká jeden, kterému je věnována pozornost postav (obr. 4) a který Slávek popisuje 

jako „svůj“ – abstraktní „malba“, snad s náznakem sedícího lidského těla od Slávkova kamaráda, malíře 

Ládi Fořta, o kterém bude řeč později.  

 

iii. Společné bydlení 
 

Následně se Slávek s Ivanou stěhují do nového – většího bytu. Tento byt je podkrovní – ve 

skutečnosti se jedná o půdní prostor upravený na byt, což lze opět chápat jako připomínku nedostatku 

bytů. Zařizování bytu je činností Ivany – v bytě maluje a rozmisťuje po ještě ne zcela vybaveném bytě 

umělecká díla ze společného majetku: obrazy Ládi Fořta – k náznaku sedící postavy přibyly další (pohled 

do městských ulic a na kostel) a torzo, které „stvořila“ ze svatebního daru, keramické sošky nahé ženy 

(obr. 5). Toto gesto destrukce nepohodlného svůdného zobrazení ženy (realistické, výtvarně 

neprogresivní, ve scénáři je soška popsána jako „nádherný kýč“) jinou ženou stojí za povšimnutí, stejně 

                                                           
47 Tamtéž, str. 165 
48 Tamtéž, str. 157 
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jako fakt, že pozůstatky nejsou vyhozeny, ale naopak vystaveny, několikrát se ještě v průběhu filmu 

objeví – Ivana svým destruktivním gestem stvořila značně zajímavější, působivější dílo, než bylo 

původní (téma ženské destrukce vedoucí k novým kvalitám se podobně objevuje ve filmech Věry 

Chytilové a Ester Krumbachové ze 60. let – Sedmikrásky, Vražda Ing. Čerta a další). 

 

b. Umělec Láďa Fořt 
 

Obrazy Slávkova kamaráda Ládi Fořta se ve filmu objevují opakovaně, postavy se k nim vztahují, 

hovoří o nich, dotýkají se jich, obrazy jsou tedy důležitou součástí jejich životů, jejich přístupu ke světu 

a prostoru. 

Postava umělce Ládi Fořta je vykreslena romanticky, až stereotypně – je to rozervaný jedinec, který 

přežívá bez peněz, má jen dvě košile a ateliér sdílí s dalšími dvěma umělci, je ale citlivý a přátelský, 

a především je schopen intenzivnějších prožitků, a proto pravdivějšího vyjádření. Slávkova rozmluva 

s Ivanou o penězích Láďovi půjčených ukáže, že má Slávek o Láďových uměleckých i lidských kvalitách 

vysoké mínění. (Lidské kvality jsou navíc s uměleckými směšovány.)49  „Láďa je můj kamarád. Prostě 

Láďa je…víš, jakej to je kamarád, jakej to je člověk? Ten když maluje, tak u toho brečí a propotí tři košile. 

(…) Je to chlap, je to člověk, je to kamarád, to ty nemůžeš ani vědět…“ 50  

Obrazy, ve filmu vydávané za Fořtovo dílo, jsou prací dvou či tří umělců. Výtvarně nejzajímavější je 

obraz sedící postavy, kterému je věnována pozornost ve scéně prvního příchodu Ivany do Slávkova 

bytu – Slávek popisuje, jak takové obrazy vznikají: plátno se položí na zem a lijí se na ně rozvařené 

barvy a na barvy následně pryskyřice – jedná se o techniku enkaustiky. Tím je zapojen motiv náhody 

a vzniká výrazná struktura, která je znatelná i v krátkých a nejasných záběrech, které nám film 

poskytuje. Struktura je navíc zdůrazněna, když se Slávek obrazu dotýká, jako by naznačoval, že teprve 

tak – intenzivním a na více smyslech postaveným přístupem – lze plně docenit Fořtovo dílo.  

Důrazem na strukturu připomene tento obraz informel, tvorbu okruhu umělců tzv. Konfrontací,51 

je blízké rané fázi (kolem roku 1959) tvorby Jiřího Valenty. Posuzování Fořtových děl je značně 

znesnadněno tím, že máme k dispozici pouze černo-bílý záznam, je ale možné usuzovat, že jsou 

monochromní, či pouze tlumeně, nekontrastně barevné, což je jeden ze znaků s informelem 

související. S informelem Fořtovu tvorbu spojuje i práce s netradičními materiály a ponechání prostoru 

                                                           
49 Typ „rozervaného umělce“, jak je tu Láďa Fořt vylíčen, se opakuje i v zobrazení Vladimíra Boudníka 
v Chytilové povídce Automat svět, kde ovšem navazuje na Hrabalovu povídku i reálný Boudníkův život. 
Stereotypní představa o umělci jako o chudém a citlivém byla (a stále je) rozšířená.  
50 JANOUŠEK 1965, str. 164 
51 Informelní umění se v Čechách rozvíjelo po roce 1959. Nese společné znaky s abstraktním expresionismem a 
gestickou malbou, umělci převádí reálné podněty do znakových systémů a pracují s bohatou strukturou malby a 
plošností. Jsou to například, a především Mikuláš Medek, Josef Istler (se kterým má Fořt společnou metodu 
drippingu – lití, která vede k velkému vlivu náhody), Robert Piesen, Pavla Mautnerová a další. 
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náhodě.52 Od informelu tento obraz odlišuje figurální motiv, ten je ale stylizován a lze jej vnímat jako 

hraničící se znakovostí – Jiří Valenta se skutečně od motivů zjednodušených postav dostal brzy k čisté 

abstrakci. 

Ostatní obrazy – přestože také strukturálně výrazné a stylizované – jsou méně radikální, 

předmětnost informel značně zjemňuje. Postavení Fořtových děl výstižně popisují slova scénáře, která 

obraz s náznakem postavy popisují jako obraz, „který bude jednou solidní, ale teď je bláznivý.“53 Jde 

tedy o dílo, které nestojí v čele uměleckého vývoje, nestane se součástí uměleckohistorického kánonu, 

ale přesto jisté kvality nese a kánonu vzdáleno není. V době vzniku je ale natolik netypické svou 

netradiční technikou, že je možné jej spíš považovat za kuriozitu.  

Důraz na vcítění a procítění, intenzivní prožitek uměleckého díla je spojen obecně s (pololegální až 

nelegální) tvorbou té doby. 

 

c. Montážní sekvence „Láska“ 
 

Významnou roli hraje výtvarné umění – tentokrát sochařské – také v montáži obrazů na téma (ro-

mantické) lásky. Tato montáž je doplněna voiceoverovým rozhovorem Ivany se Slávkem, který je ná-

sledně vystřídán dramatickou hudbou. Střídají se zde fotografie a filmové záběry párů se záběry soch 

– ženských aktů (obr. 6). Sochy zde mají funkci svébytných uměleckých děl se specifickým statusem jen 

ve velice omezené míře – jejich funkce není oproti jiným obrazům, které se zde objeví, nijak privilego-

vaná.  

Sekvence nezaznamenává představy některé z postav, jde o symbolické vyjádření postojů autorů 

filmu – podobně jako v montáži na téma války, která navazuje na Slávkovu pracovní návštěvu školy. 

Jireš vybírá sochy umístěnéve veřejném prostoru, v parcích a zahradách, některé z nich voyeursky 

sleduje zpoza větví, podobně některé páry jsou sledovány zpovzdálí: tento přístup vychází z dokumen-

tárního ladění filmu a má napomoci pocitu autenticity, kontaktu se skutečným, každodenním životem 

– každodenní život Jireš využívá, přetváří jej v symbol (což je postup, který je základním tvůrčím přístu-

pem k celému filmu).  

Ženské tělo zde v souvislosti celkového tématu filmu – porodu – symbolizuje lidské znovuzrození, 

příchod na svět, reprodukční potenciál lidstva. Zároveň je objektem mužské touhy a lásky, která přetr-

vává i s věkem, je na věku nezávislá, univerzální. Tomu odpovídá i Ivanina milostná báseň, zaznívající 

ve voiceoveru. Jireš navíc prostřednictvím vrásčitých tváří starých žen poselství komplikuje – relativi-

zuje obecný ideál krásy a nutnost jej naplňovat – láska musí být dostupná každému člověku nezávisle 

                                                           
52 NEŠLEHOVÁ 2007, str. 130 
53 JANOUŠEK 1965, str. 158 
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na věku a vzhledu. V tomto kontextu je paradoxní, že vybírá pouze ženské akty, které tento ideál napl-

ňují, relativizace tak nevyznívá nijak silně a sekvenci nelze vnímat jako gesto emancipace ženy či jiné 

utiskované skupiny – stejně jako zbytek filmu nelze číst politicky, nýbrž jako snahu symbolicky postih-

nout „pravdu o člověku“54, jejíž nepochybnou a důležitou součástí je schopnost milovat. 

Tyto montážní sekvence vycházejí v základním přístupu z předlohy filmu, Aškenazyho Černé be-

dýnky, která také specifickým způsobem kombinuje text/slovo s různorodými obrazy. Sekvence je tedy 

dokonalým příkladem souznění slova/literatury, výtvarného umění a hudby. 

                                                           
54 JANOUŠEK 1964, str. 285 
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5. …a pátý jezdec je Strach 
 

Zbyněk Brynych (1927-1995) u filmu začínal jako scénárista, jeho režijním debutem byla 

neorealismem ovlivněná Žižkovská romance z roku 1958. V době nástupu Československé nové vlny 

byl již obecně známým režisérem. Dalším oceňovaným Brynychovým filmem byl Transport z ráje 

(1962), adaptace povídek Arnošta Lustiga Noc a naděje. Po filmu …a pátý jezdec je Strach zakončil 

Brynych trilogii z válečného období v roce 1967 filmem Já, spravedlnost. 

Pro film …a pátý jezdec je Strach (1964) napsala scénář (na motivy vlastního románu Bez krásy, 

bez límce) Hana Bělohorská. Film vypráví příběh židovského lékaře Armina Brauna (Miroslav 

Macháček), kterému je zakázáno vykonávat své povolání, stane se tedy skladníkem konfiskovaného 

židovského majetku. Hrůza nacistické moci tu není vyjádřena nikdy přímo, je ztělesňována moderním 

stěhovacím vozem a kafkovskými postavami v černém, neodbytně a neustále ji připomínají plochy 

pokryté plakáty vyzívajícími k „rychlému a přesnému udání“.  

Pro film …a pátý jezdec je Strach je důležité expresivní ladění a s ním spojená vizuální 

působivost – kontrasty světla a tmy, černé a bílé, symetrie obrazu, … Definitivní zodpovězení otázky 

autorství vizuální stránky filmu můžeme ponechat filmovým vědcům, stejně jako jej odmítnout 

s poukazem na kolektivitu celé filmové tvorby: podíl na ní nese „šedá eminence českého filmu“ Ester 

Krumbachová, která je v titulcích uvedena jako autorka kostýmů,55 stejně jako kameraman Jan Kališ, 

jehož tvorbu Galina Kopaněvová popisuje ve srovnání s Janem Čuříkem jako „nervnější, kompozičně 

rafinovanější, dramatičtější v černobílé skladbě“, se sklonem ke stylizaci.56  

Významným obrazovým principem je tu (především na počátku filmu – ve scénách ze skladu 

konfiskátů) shromáždění předmětů jednoho druhu – akumulace. Tato nahromadění jsou v rámci 

diegeze vždy ospravedlněná, přesto ale jejich působivost pramení z velké míry stylizace. 

V předtitulkové sekvenci sledujeme Brauna, jak prochází skladem, ve kterém je zaměstnán. Jsou zde 

shromážděny stohy knih, police plné zavařenin a porcelánu, stěny jsou ověšeny hudebními nástroji 

a hodinami, obraz se pak zastaví v rozlehlém sále naplněném klavíry. 

                                                           
55 Praxe uvádění Krumbachové jako kostýmní výtvarnice, přestože její podíl na filmu byl výrazně větší, je častá 

(např. Démanty noci). V případě filmu …a pátý jezdec je Strach Krumbachová bez pochyby autorkou kostýmů 
byla, je ale velice pravděpodobné, že se její role na tuto oblast neomezovala. Za spoluautorku výtvarné podoby 
filmu Krumbachovou považuje například Martin Šrajer – viz ŠRAJER 2017 
V souvislosti s jejími kostýmy pro Brynychův film je často citováno, že Krumbachová ušila Miroslavu 
Macháčkovi, košili ze starého damaškového povlaku na peřinu, tedy ze zašlé, ale velmi kvalitní látky, která 
spojovala doktorovu minulost a vážené postavení s jeho současnou bídou. Do kapsy, jejíž obsah se však ve filmu 
nikdy neobjevil, dala Macháčkovi nůž, provázek a dvě kostky cukru, se slovy, že se mu to bude hodit, až půjde 
do transportu. Viz například film Věry Chytilové Pátrání po Ester (2005). 
56 KOPANĚVOVÁ 1965, str. 139 
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V Braunově skromné pracovně je pak princip nahromadění předmětů postaven do kontrastu 

s prázdnotou – boční stěny jsou pokryty papíry s vyhláškami na jedné straně a klíči od konfiskovaných 

bytů na druhé, na prázdné čelní stěně visí pouze hodiny. S principem hromadění se setkáme i později, 

ale ve značně rozdílném významu: v bytě, kde je ukrýván postřelený partyzán má manželka (Jana 

Prachařová) hustě vylepené fotografie z módních časopisů.  

Princip hromadění předmětů lze spojit s projevy výtvarného umění: zaměřím se především na 

dva, které jsou filmu současné – na akumulace francouzského umělce Armana a na tvorbu Běly 

Kolářové. 

 

a. Běla Kolářová 
 

Dílo Běly Kolářové (1923-2010) je spojeno s experimentální prací s fotografií a s předmětností 

– s předměty reálného světa, každodenního života (od roku 1963 výhradně – výjimku tvoří 

roetngenogramy kruhu z roku 1962). Na počátku byly umělé negativy (1961), v parafínu otisklé 

předměty, ze kterých následně Kolářová kopírovala fotografie. Následují kresby světlem (1962-63), 

vznikající osvětlováním předmětů na fotografickém papíře, který je uveden do (rotačního) pohybu, 

a derealizace portrétů významných básníků (Kolářová deformuje či doplňuje jejich fotografie). Bodem 

zvratu je derealizace portrétu Walta Whitmana (1964), která vznikla položením předmětů na portrétní 

fotografii. Na tento portrét Kolářová navázala vytvářením a fotografováním kompozic každodenních 

předmětů na bílém pozadí, načež přešla k trojrozměrné asambláži.  

Ve své tvorbě Kolářová kombinuje konstruktivní a minimalistický přístup (především 

v důsledné práci s motivem mřížky57) s intimitou, tělesností (použití vlasů, sponek, později rtěnek, 

tělesných dotyků), každodenností a osobními významy. Příklon k práci s předměty každodenního života 

souvisí s autorčiným vyrovnáváním se s podněty dada a popartu – zvýšenou pozorností drobným 

všedním reliktům současné civilizace.58 Jedná se o předměty sice každodenní, které jsme ale ze svého 

každodenního vnímání vytěsnili, pro které v něm nezbyl prostor.59 Kolářová je znovu zviditelňuje tím, 

že je zbavuje funkce i pohyblivosti, fixuje je do nepřirozených, pravidelných kompozic.  

Mezi lety 1963 a 1964 Kolářová vytváří fotoasambláže – všední předměty skládá do kompozic 

odkazujících k uspořádání textu v básních, či do tvaru písmen, později do geometrického rastru, kde 

ale hravě působí odchylky od řádu. Tímto zmnožením jednoho prvku dochází k jeho abstrahování – 

předmět přestává být předmětem a stává se prostředkem abstraktního komponování.  

                                                           
57 KLIMEŠOVÁ, POTŮČEK, ZATLOUKAL 2006, str. 14 
58 Tamtéž, str. 11 
59 CÍSAŘ 2014, str. 50 
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Karel Císař ve svém textu Abeceda věcí navrhuje dvě možná čtení Kolářové tvorby: 

dekonstruktivní čtení zdůrazňuje znakovou povahu předmětů, tvořících konfigurace, ve kterých je 

význam produkován syntaxí jako v jazyce (tomu odpovídají také názvy prací jako Znaky, Neznámé 

písmo).60 K takovému čtení vybízí Kolářová i u svých prací jako je Abeceda věcí (obr. 7), ve kterých vedle 

sebe klade různé předměty, které svým tvarem připomínají písmena, nebo ve Vzornících, kde do mřížek 

spojuje identické předměty. 

Oproti tomu, čteme-li Kolářové tvorbu prostřednictvím antropologie obrazu, předmět 

v asambláži získává podobu „bezprostřední prezence věci v jejím doslovném významu“, předměty se 

stávají obrazy-kontakty – symptomy nevědomých lidských aktivit.61 

 

b. Arman 
 

Arman (vlastním jménem Arman Fernandez, 1928-2005) začal pracovat s předměty už 

v počátcích své tvorby, když vytvářel tzv. empreintes-objets: běžné předměty natíral barvou a otiskoval 

na velké plochy papíru nebo plátna ve velkém množství, bez ohledu na kompozici (organizovanost 

otiskování se u těchto prací různí). Objevují se tu již prvky příznačné pro Armanovu pozdější tvorbu 

(mechanické opakování jednoho předmětu), smysl je ale odlišný: předmět ztrácí vlastní identitu a stává 

se pouhým nástrojem pro zanechání stopy, pro záznam rychlosti vzniku otisku. 

V roce 1959 začal Arman vytvářet svá díla přímo z reálných předmětů, jejich hromaděním. 

V Armanově tvorbě se objevilo několik způsobů takového hromadění: v poubelles (popelnicích – jedná 

se o plastová akvária naplněná nediferenciovaným odpadem, jejichž vyvrcholením je Armanova 

výstava Plno v pařížské galerii Iris Clert z roku 1960) – se uplatňuje velká míra náhody – náhodné je jak 

složení, tak uspořádání obsahu. Na podobném principu fungují také Armanovy Portréty-Roboti 

(Portrait-Robot) povětšinou přátel. Ty mají podobu vitrín naplněných osobními předměty, odpadem 

portrétovaných. Portréty jsou důležité, protože nabízejí nový pohled na předmět – jako na nositele 

identity toho, kdo jej užíval. 

Akumulace jsou vitríny naplněné identickými předměty každodenní potřeby (mezi nejznámější 

patří smaltované konvice, obr. 8). Zpočátku i v nich Arman vyžíval předměty použité, opotřebované, 

od roku 1966 ale opouští veteš a používá předměty nové. Na rozdíl do Kolářové Arman pracuje 

neorganizovaně – nepracuje s mřížkou, předměty rovná do řad pouze výjimečně a spíš protože mu 

organizace umožňuje nashromáždit předmětů víc než ze zájmu o kompozici předmětů. Z Císařových 

interpretačních klíčů lze tedy na Armana aplikovat pouze druhý.  

                                                           
60 Tamtéž, str. 52 
61 Tamtéž, str. 53 



28 
 

Významnější je interpretační klíč politický: Jaimey Hamilton hovoří o až archeologických, 

antropologických či sociologických kvalitách Armanova díla – Arman svým hromaděním ukazuje 

nadbytek materiálních statků, koloběh touhy po předmětech a jejich následné destrukce. 62 Toto pojetí 

zesílilo, když Arman v roce 1966 začal používat místo starých předmětů nové – tímto krokem se ztrácí 

individualizace předmětů, nenesou už otisky lidského jednání, ale stávají se politickou zprávou 

o kapitalistické společnosti a její nadprodukci, bezohledné k dalšímu osudu předmětů.63 

Benjamin Buchloh v textu Plenty or Nothing vedle rozvoje konzumní společnosti zdůrazňuje 

druhý významný vliv na umělce Armanovy generace, kterým byla zkušenost druhé světové války: 

zdůrazňuje, že předměty „uskladněné“ ve velkém množství ve vitrínách připomínají nahromadění 

oblečení, vlasů a osobních předmětů, jak bylo k vidění v archivních záběrech z koncentračních táborů 

použitých ve filmu Alaina Resnaise Noc a mlha z roku 1955. Takovou připomínkou mohou být 

akumulace osobních předmětů, jako jsou brýle, umělých zubů nebo plynových masek. Snad 

nejsugestivnějším příkladem pak je dílo z roku 1960 prostě nazvané Ručičky (obr. 9) – jedná se 

o akumulaci otlučených „amputovaných“ ruček panenek. Takovéto brutální gesto lze číst jako 

zachycení válečného násilí a aluzi na biblické vraždění neviňátek. Armanovy akumulace se tak 

v Buchlohových očích stávají připomínkami industrializovaného vraždění.64 

 

c. Hromadění ve filmu …a pátý jezdec je Strach 
 

Hromadění konfiskátů (obr. 10), které v Brynychově filmu plní všudypřítomné police 

a pokrývají stěny, je působivé už díky své nepatřičnosti, odpovídající celkové nepatřičnosti nacistické 

diktatury. Aplikujeme-li na ně interpretační strategie popsané výše v souvislosti s výtvarnými umělci, 

získáme nový úhel pohledu.  

 Čtením nahromaděných konfiskovaných předmětů – v Císařově duchu – jako symptomů 

nevědomých lidských aktivit, obdobně jako v případě Armanových Portrétů-Robotů, nesoucích 

v odpadu něco z identity portrétovaných, stávají se i konfiskované hudební nástroje, zavařeniny 

a hodiny zpřítomněním, až fyzickým zhmotněním těch, komu byly konfiskovány – Židů, pravděpodobně 

odvedených do koncentračních táborů a zavražděných. 

Nahromadění předmětů (jednoho druhu) tyto předměty – ač v každodenním životě třeba 

běžné a proto neviditelné – zviditelňuje, ukazuje je v novém světle. V takovém světle pak předměty 

mohou intenzivně vypovídat o lidských životech: ať už o jejich každodennosti (Kolářové Stopy 

                                                           
62 HAMILTON 2008, str. 55  
63 Podobnou politickou interpretaci lze ale aplikovat už v souvislosti s používáním předmětů starých, které 
vypovídají o nahazování starých předmětů novými, o množství odpadu, který konzumní společnost vyprodukuje 
a odsune mimo své zorné pole. 
64 BUCHLOH 2000, str. 274 
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i Armanovy portréty), o sémiotickém uspořádání světa (Abeceda věcí), politicko-ekonomických 

aspektech kapitalistické společnosti (Armanovy akumulace i popelnice) – nebo jako je tomu v případě 

filmu …a pátý jezdec je Strach o tragédii, která sebou nesla smrt a utrpení tisíců lidí. Navíc fakt, že 

v jednu chvíli v různých částech světa tvůrci pracující v různých médií – jak Arman, tak tvůrci filmu 

…a pátý jezdec je Strach – dospěli k obdobnému formálnímu prostředku pro postižení hrůz holocaustu, 

stojí jistě za pozornost.  

Specifickou kategorií nahromaděných předmětů ve filmu je hromadění textu, konkrétně výzev 

k udání, které pokrývají v nekonečných repetitivních vzorcích plakátovací plochy. Nadbytečné 

zmnožení prosté zprávy text zbavuje smyslu, proměňuje jej ve znak, který už nehlásá, co měl původně 

hlásat, ale stává se symbolem nacistické mašinérie. 

 

i. Hodiny – čas – vzpomínky  
 

Hodiny se v Armanových akumulacích objevovali od samých počátků, často, opětovně, byly 

projevem jeho zájmu o otázku času. Sám autor vysvětloval svou obsesi časem, snahu čas zmrazit jako 

projev zájmu o vzpomínky, paměť, která teprve vytváří čas – čas Arman chápe jako subjektivní, 

určovaný pamětí jednotlivce, v konfrontaci se vzpomínkami jako podružný.65 

S hodinami pracovala i Běla Kolářová – opačným způsobem než Arman: analyticky je rozkládala 

na jednotlivé částečky, které zaznamenávala jako umělé negativy (Rozložený čas z cyklu Stopy, 1961), 

později fixovala v kompozicích mřížky. Tyto práce zdůrazňují procesuálnost: kvůli rozložení součástek 

do plochy je divák nucen postupovat pohledem od jedné částečky k druhé, rozkladem také implicitně 

připomínají proces svého vzniku, proces destrukce.66 

Nejpůsobivějším záběrem konfiskátů ve filmu je obraz bílé stěny pokryté všemi možnými typy 

hodin (obr. 11). Působivost plyne z velké míry stylizace, hodiny jsou rozmístěny tak, že lze předpokládat 

snahu o zajímavou kompozici, překračující náhodnost a organický vznik uspořádání. Před stěnou projde 

docent Braun.67 Jeho postava je v konfrontaci s množstvím předmětů až překvapivě drobná. Vyjevuje 

se tu nicotnost lidského osudu v konfrontaci s velkými dějinami, které navíc jednotlivce bezohledně 

pozřou. Záběr hodin také odkazuje k času, který od doby děje uplynul a který mohl sloužit k zapomenutí 

tragických událostí – je tedy varováním lidstvu. Je – v Armanově smyslu – zdůrazněním vzpomínek: 

vzpomínek na tragické dějiny a zástupně také vzpomínek na ty, kteří v průběhu holocaustu zemřeli 

a nezbyl nikdo, kdo by na ně vzpomínal, na ty, v jejichž domácnostech hodiny původně visely.  

                                                           
65 https://www.theartstory.org/artist-arman-artworks.htm#pnt_4, vyhledáno 25.6.2018 
66 CÍSAŘ 2014, str. 53 
67 Miroslav Macháček před touto stěnou také pózoval pro propagační fotografie. 

https://www.theartstory.org/artist-arman-artworks.htm#pnt_4
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6. Ovoce stromů rajských jíme  
 

Ovoce stromů rajských jíme je film vzniklý pod režijním vedením Věry Chytilové v roce 1969. 

Zásadní podíl na scénáři nese Ester Krumbachová, která pro film též navrhla kostýmy a spolu 

s kameramanem Jaroslavem Kučerou je autorkou výtvarné podoby filmu. Důležitá je – především 

v prologu – i hudba Zdeňka Lišky, zhudebňující biblický text. 

Film je podobenstvím na motivy biblického příběhu Adama a Evy, ústředním tématem je hledání 

pravdy a katastrofické následky, které její nalezení nese. Sledujeme příběh manželského páru (Evy a 

Josefa), který je „vyjmut z vnějšího světa“68 – v prapodivném penzionu v prapodivné krajině potkává 

démonického Roberta, sériového vraha žen, který Evu okouzlí a jehož tajemství Eva odhalí. 

Pro film je příznačná výrazná stylizace: jak v hereckém projevu (postavy byly ztvárněny herci 

libereckého divadla Ypsilon – v hlavních rolích Jan Schmid, Jitka Novákova a Karel Novák), tak v důrazu 

na symbolický význam barev, v deformacích snímání i v podobě prostředí, kde se děj odehrává. 

Penzion, kde jsou postavy ubytovány je rokokový zámeček – v pokojích jsou výrazné rokajové 

ornamenty na stěnách i na nábytku. Extrémně zdobný vzhled architektury je v kontrastu 

s nehostinností, až neprostupností přírody.  

Kateřina Svatoňová poukazuje také na blízkost naivnímu malířství (například ve scéně manželského 

páru na lavičce pod jabloní) – ta pramení z extrémní práce se světlem (s jeho bez-časovostí), z plošných 

a statických kompozic obrazu i z nepřirozených póz, které postavy často zaujímají. 69 Významná je také 

inspirace uměním barokním, především v práci z drapérií. V záběru Evy a Josefa ležících v posteli látka 

má Josef přikryté tělo dlouhým pásem látky, kryjícím jako (Kristova) bederní rouška část těla 

a táhnoucím se dále po posteli (obr. 12); na konci v honičce Evy a Roberta film pracuje se samotnou 

vlající drapérií, která má podobu červeného pruhu látky, který se vine krajinou a vlaje za postavami. 

Oba tyto příklady připomenou rozevláté draperie barokních malířů jako byli Michal Leopold Willmann 

nebo Jan Kryštof Liška (obr. 13). 

a. Prolog 
 

i. Jaroslav Kučera – kameraman autorského typu 
 

Jaroslav Kučera (1929-1991) studoval, díky podpoře a pod vlivem fotografa Karla Plicky, mezi lety 

1948-52 na FAMU obor filmové fotografie a techniky. Kameramanskou kariéru začal Kučera už na 

počátku 50. let, plně se ale rozvinula až v letech šedesátých, především ve spolupráci s režiséry nové 

vlny – byl kameramanem manifestu Perličky na dně (1965) a s jejími protagonisty spolupracoval i na 

                                                           
68 FRYŠ 2006, str. 11  
69 SVATOŇOVÁ 2016, str. 222 
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jejich vlastních filmech (Křik, Démanty noci, Sedmikrásky,…), spolupracoval ale i s režiséry starší 

generace (např. Až přijde kocour, Vojtěch Jasný, 1963). 

Byl příslušníkem generace, která po ústupu diktátu socialistického realismu musela hledat vlastní 

přístup ke kameramanské tvorbě: tato generace zdůrazňovala vyšší poslání kameramanské profese – 

její možnost zprostředkovávat estetické, výtvarné zážitky; po kameramanovi požadovala, aby byl 

především „výtvarníkem filmového obrazu“, který ovšem musí být v souladu s celkovým záměrem 

filmu.70 Hledání této generace také souviselo s vývojem filmové techniky, mimo jiné s nástupem 

barevného filmu – barvu Kučera považoval za významný prostředek mimoverbální komunikace 

s divákem a věnoval jí značnou pozornost. Působení barev zkoumal nejen při častých návštěvách 

galerií, ale také prostřednictvím studia teorií barev (J. Ittena, P. Kleea, K. Hanuše).71 

Výtvarné umění bylo Kučerovým významným východiskem, o filmovém obraze v návaznosti na to 

uvažoval jako o autonomní vyjadřovacím prostředku, který musí ovšem sloužit jednotě celku. Přestože 

byl Kučera primárně filmovým kameramanem, jeho myšlení o obraze se nevázalo na obraz kinetický: 

důležitým prostředkem zkoumání filmového média, prostorových a světelných/barevných kompozic 

pro něho byla fotografie; pohyb velmi často zůstával v pozadí.  

Kateřina Svatoňová, která zkoumala Kučerův archív, na základě (nejen) fotografických studií, 

předcházejících točení filmů i zkoumajících realitu nezávisle na filmové zakázce, zdůrazňuje neustálou 

„potřebu zachycovat nejrůznější vlastnosti okolní skutečnosti, zaznamenávat povrchy a vnitřní pohyby, 

rytmus, perspektivu struktur. Sledoval povahu materiálů a trojdimenzionálních objektů ve vztahu 

k ploché fotografii, respektive k možnostem reprezentace/konstrukce ,přirozenosti‘ a ,autentičnosti‘, 

nebo k posílení dramatičnosti filmem.“ 72 Zachycování textur a povrchů zdůrazňovalo materialitu 

a haptičnost věcí (totéž je v Křiku zdůrazněno Slávkovým komentářem Fořtova obrazu).73 

 
ii. Prolog 

 
Experimentálně ztvárněný prolog filmu má funkci expozice jen ve velice omezené míře, je ale 

důležitým klíčem k pochopení filmu – spojuje děj s biblickým příběhem Adama, Evy a hada. Je také 

momentem spojení filmového umění s literaturou (ve zvukové stopě zni zhudebněný biblický příběh – 

základ světové literární tradice), hudbou (bez Liškovy hudby by byl prolog jen stěží srozumitelný 

a hudba mu dodává na působivosti) a výtvarného umění. Celý přístup k filmovému obrazu v této 

sekvenci je založený na výtvarných principech – pracuje s plochostí a minimem pohybu (který má navíc 

podobu střídajících se obrazů, pohyb v rámci obrazu je omezen). Kučera zde spojuje obrazy: klade „přes 

                                                           
70 KALIŠ, KUČERA 1961, str. 55 
71 SVATOŇOVÁ 2016, str. 215 
72 Tamtéž, str. 78 
73 Tamtéž, str. 108 
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sebe“ obrazy nahé dvojice a fotografiemi – často velkými detaily – přírodních materiálů, jejich struktur 

(obr. 14). Obdobnou metodou používala fotografka Eva Fuková74 a nazývala ji multipláž.75 Fuková ale 

pracuje méně se strukturou, spíš v duchu surrealismu i pop artu skládá obrazy a tím rozvíjí jejich 

významy. 

Důraz na struktury přírodních materiálů lze interpretovat jako známku příklonu k prapůvodnímu, 

k archaickému, k autenticitě.76 Zároveň je zásadním zdůrazněním taktility reality. Od 50. let se 

strukturami pracovali explozionalista Vladimír Boudník77 a fotografka Emila Medková.78 Těmto 

autorům bylo (pod vlivem surrealismu) společné chápání struktur okolního světa jako podkladu pro 

divákovu imaginaci. 

Na počátku 60. let se téma struktur a jejich zobrazování/vytváření stalo obecně důležitým, 

neobjevuje se pouze Kučerově tvorbě – především je spojeno s informelním umění. Pro informální 

umělce jsou struktury obrazů nástrojem k zachycení existenciální úzkosti, pocitu rozkladu. Ve filmu 

Ovoce stromů rajských jíme jsou struktury povrchů zdůrazněny podobně jako v souvislosti Fořtovými 

obrazy v Křiku; v Ovoci především odkazují k tématu povrchu, pod kterým se skrývá pravda, ke které 

hlavní hrdinka filmu Eva proniká. Konstrukce příběhu tu ovšem není tak důležitá jako formální 

experiment filmových tvůrců/kameramana. 

b. Kostýmy 
 

i. Ester Krumbachová 
 

Ester Krumbachová (1923-1996) vystudovala střední školu uměleckých řemesel.79 V 50. letech 

působila v divadle v Českých Budějovicích, kde se postupem času stala scénickou a kostýmní výtvarnicí. 

V této pozici působila následně v Městských divadlech pražských. První prací pro film byly kostýmy pro 

Muže z prvního století (Oldřich Lipský, 1961), poté následovalo desetiletí práce u filmu, převážně ve 

spojení s filmaři nové vlny, které skončilo přibližně v roce 1972 zákazem podílet se na celovečerních 

filmech. 

V průběhu tohoto aktivního období se Krumbachová podílela na velké řadě filmů – pracovala na 

nich nejen jako kostýmní výtvarnice, ale byla také autorkou námětů a podílela se na scénářích, 

                                                           
74 Eva Fuková (1927-2015) vystudovala na AVU malbu, ve své fotografické tvorbě se pohybovala mimo hlavní 
reportážní proud, pracovala více malířsky, což se projevovalo obecně ve velké svobodě v práci s fotografickým 
médiem, konkrétně například právě v technice multipláže, kterou vyvinula po emigraci do USA v roce 1967.  
75 Tamtéž, str. 206 
76 Tamtéž, str. 206 
77 O Boudníkově zájmu o struktury zdí i grafik více v 3. kapitole Automat svět. 
78 Emila Medková (1928-1985) podobně jako Boudník hledala v texturách omítek pražských ulic nenápadné 
detaily, které by probouzely divákovu imaginaci, a následně je veristicky fotografovala. Oproti Boudníkovi je 
Medková surrealističtější, poetičtější a návodnější – především prostřednictvím názvů určuje směřování 
divákových představ. 
79 LIEHM 1990, str. 39 
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významná je její spolupráce s Věrou Chytilovou (Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme a později 

Faunovo velmi pozdní odpoledne), v roce 1970 se pak sama ujala režisérské role ve filmu Vražda Ing. 

Čerta.  

V oblasti výtvarného působení obrazu je Krumbachová proslulá zejména svým komplexním 

pojetím a citem pro detail (často citované je její rozhodnutí dát vystěhovávané statkářce v Jasného 

Všech dobrých rodácích do ruky květinu s tchýniným jazykem80). Volbu kostýmu vždy úplně podřizovala 

požadovanému působení filmu – v realistických filmech se neuchylovala k extravagantnostem, ale 

využívala kostým k citlivému budování charakteru postavy; oproti tomu ve filmech stylizovaných (jaké 

jí poskytovala právě spolupráce s Chytilovou), vytvářela výrazné a odvážné úbory, propracované do 

všech detailů, včetně šperků81 a především vyhlášených, velkolepých klobouků.  

 
ii. Symbolika barev 

 

Zásadní roli pro podobu kostýmů ve filmu Ovoce stromů rajských jíme hrají barvy, se kterými 

autoři pracují důsledně – dávají jim symbolické významy, porozumění filmu bez jejich analýzy je 

nesnadné, až nemožné. Krumbachová vytvořila barevnou koncepci, která přidělovala každé barvě 

přesně definovaný metaforický význam, podle této koncepce následně vznikala podoba kostýmů 

a prostředí. Takovýto přístup k symbolické práci s barvou je úzce spjat i s výtvarným uměním, 

s malířstvím.  

Vytvoření „pevného zákona“ je v opozici k předchozí Krumbachové tvorbě, která vznikala 

intuitivně, na základě množství kreseb a sledování herce, jejímž cílem bylo především vytvořit kostým, 

který by herci dokonale padl a vystihoval jeho lidskou neopakovatelnost – už v rozhovoru 

s A. J. Liehmem z roku 1966 ale Krumbachová říká, že ji práce s opačným procesem, přesným plánem, 

láká.82 

Nejvýraznějšími barvami jsou červená, černá a bílá: červená je barvou pravdy (klíčem k chápání 

této symboliky je začátek filmu, kdy se Eva zakousne do červeného jablka poznání) – je spojená 

s postavou Roberta, který je zpočátku jediný, kdo pravdu zná, zároveň je on záhadou, kterou je třeba 

rozluštit. S Robertem je spojená také barva černá, barva smrti – Robert je vrah. Do světlých, bílých 

barev je laděn kostým Josefa i ostatních postav filmu – bílá je spojena s nevědomostí a nevinností. 

V Evině kostýmu se propojuje a střídá červená s bílou (a růžovou jako jejich mezistupněm), což 

vyjadřuje postupné odkrývání Robertova tajemství. 83 U Evy sledujeme dva zásadní přerody, spojené 

                                                           
80 Například Vojtěch Jasný ve filmu Věry Chytilové Pátrání po Ester. 
81 Výrobou šperků si Krumbachová přivydělávala i v době zákazu činnosti a který především později připisovala 
magickou moc. 
82 LIEHM 1990, str. 39 
83 KŘÍŽKOVSKÁ 2013, str. 66 
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s působivým filmovým či hereckým zpracováním, zároveň nesené změnou kostýmu: když Robert Evu 

v bílých šatech po honičce dostihne, dlouhým červeným pruhem látky ji „připoutá“ ke stromu. Poté, co 

je látka z Evy stržena, je už v červených šatech: pravda jí byla konečně a definitivně odhalena. Na 

samém konci filmu pak Eva ze sebe tyto červené šaty strhává s výkřiky „Nechtěj znát pravdu.“, zůstane 

v šatech černých – symbolizujících smrt – vraždu Roberta. 

 

iii. Sedmikrásky a Ovoce stromů rajských jíme ve vztahu k módě 60. let  
 

Chytilové filmy Sedmikrásky z roku 1966 a Ovoce stromů rajských jíme mají mnoho společného, 

mimo jiné je spojuje zásadní podíl Ester Krumbachové – nejen na jejich obsahu, ale (především) na 

jejich výtvarné podobě, na podobě kostýmů. Kostýmy hrdinek těchto filmů (obou Marií 

v Sedmikráskách a Evy v Ovoce stromů rajských jíme) mají mnoho společného, v mnohém se ale také 

liší, což je dáno nejen odlišným obsahem filmů, rozdílnými povahami postav, ale také vývojem, kterým 

móda v tomto krátkém období prošla. 

Po většinu šedesátých let dominoval ideál mladé, velmi štíhlé dívky s dětskou postavou, který 

obě Marie naplňují – oproti dospělé, vážně hledající Evě působí Marie dětsky nejen svou hravostí 

a zkažeností, ale i vzhledem. Základní znaky módy první poloviny šedesátých let vyjmenovává 

Konstantina Hlaváčková a odpovídají také tomu, co nosí obě Marie: povětšinou jsou to úplně 

jednoduché, nečleněné volné šaty se sukní pravidelně se dolů rozšiřující (obr. 15), odlišující se pouze 

délkou, tvarováním výstřihu a především barevností, která je důmyslná, používá lomené tóny (vždy 

volené v souvislosti s barevným laděním scény), 84 jednoduché tvary byly v šedesátých letech také 

kombinovány s geometrickými, většinou černobílými vzory – v případě Krumbachové návrhů jsou to 

puntíky.85 Kolem poloviny desetiletí se také mění móda účesů: přestávají být módní velké natupírované 

účes, přednost dostává malá hlava s jednoduchým sestřihem, jaký můžeme vidět hlavně u světlovlasé 

Marie.  

Pro Sedmikrásky také Krumbachová vytvořila pozoruhodné „módní doplňky“ z kovových 

odpadů, které Marie najdou na smetišti (obr. 16): velkolepým kloboukem z drátěných spirál stvrdila 

svou pověstnou specializaci na klobouky, pletivem, které si jedna z Marií navleče kolem krku 

Krumbachová vytvořila nový typ doplňku na pomezí mezi náhrdelníkem a šátkem. 

Na konci desetiletí se do módy vrací elegance a ženskost. Podobnou proměnou prochází 

i hrdinky filmů Krumbachové a Chytilové: přestože Evino hledání je do jisté míry dětsky naivní a zaujaté, 

hledání pravdy je vážné a „dospělé“ téma; tento posun se pak projevuje ve vzhledu hrdinky. (S tím 
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85 SEELINGOVÁ 2000, str. 344 
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přirozeně také souvisí věkové rozdíly mezi sotva dvacetiletými představitelkami Maríí a třicátnicí 

Novákovou.)  

Eviny šaty odpovídají tomuto posunu směrem k vážnosti a zároveň jsou výrazně zdrobněle 

zdobené množstvím krajek, límců, mašlí a květinových broží (které jsou dalším typickým módním 

prvkem tohoto období), aby ladily s prostředím rokokového zámečku/penzionu. Tvarovány jsou Eviny 

šaty v souladu se změnou módních trendů na konci desetiletí složitěji než šaty Marií: povětšinou jsou 

přestřiženy v pase, čímž je zvýrazněna prsní partie (obr. 17).86 V podobě kostýmů volí Krumbachová 

v případě Ovoce ovšem větší stylizaci (která je, jak již bylo zmíněno, v souladu s nepřirozenými 

rokokovými interiéry); stylizace se stupňuje v průběhu filmu, až dospěje k úplně osobitému projevu 

v posledních Eviných šatech, původně bílých, následně „proměněných“ v červené (obr. 18). Ty jsou 

tvořeny pouhým kruhem látky s otvorem pro hlavu uprostřed – jejich první – bílá – verze z krajkové 

látky a přepásaná v pase, může tedy ještě působit dojmem „nositelných“ šatů, červené už jsou pouhým 

neforemným tvarem z těžké látky, který ale umožňuje nevídaně expresivně zdůraznit každý hereččin 

pohyb, jeho dramatičnost a chaotičnost, vrcholící v závěrečné scéně, kdy ze sebe Eva tyto šaty strhává.  

                                                           
86 HLAVÁČKOVÁ  2016, str. 162 
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Závěr 
 Možností, jak může filmové médium souviset s výtvarným uměním je nepřeberné množství. 

V první řadě je to práce s filmovým obrazem, která je blízká práci malířské. Je to ale také používání 

uměleckých děl a odkazů ve filmu – ať už pro dobové či společenské situování děje nebo pro 

intelektuální práci s významy. Z opačné strany lze výtvarné (volné i užité) umění zachycené ve filmu 

mimoděk, dokumentárně, využít k poznání minulosti – způsobu života a podoby bydlení, pojímání 

umělecké osobnosti … 

 Šedesátá léta byla v celosvětovém měřítku dobou umělecky a intelektuálně plodnou. Výtvarné 

umění se v této době do filmu nejvýrazněji promítlo v tvorbě režisérů nových vln, autorských 

osobností, které prostřednictvím filmů podávali zprávu o svém, osobním pohledu na svět. Tito filmaři 

byli často vzdělaní v oblasti výtvarného umění, to se proto stávalo organickou součástí jejich tvorby. 

Jako příklady lze jmenovat Jeana-Luca Godarda (představitele intelektuální hry s odkazy) či 

Michelangela Antonioniho (který proslul silným vizuálními kompozicemi, které odrážejí duševní stavy 

hrdinů filmů). O způsobech života, podobě domů a bytů se dozvídáme například od britských filmařů, 

vycházejících z dokumentaristického hnutí Free Cinema (Karl Reisz, …). 

Československý film zažíval v šedesátých letech nevídaný rozkvět. S tím souviselo podnětné 

prostředí i intenzivní intelektuální výměna, komunikace mezi představiteli různých uměleckých médií. 

Tyto okolnosti ovlivnily především tvůrce nejmladší generace, souhrnně označované jako 

československá nová vlna. Ti skloubili ve své tvorbě dokumentaristický zájem o realitu s výtvarnou 

stylizací a experimentem. Díky této situaci lze dnes o vztazích mezi výtvarným uměním a filmem 

uvažovat z mnoha pozic.  

Ve filmu Věry Chytilové Automat Svět vystupuje opravdový umělec, Vladislav Boudník, který 

hraje sám sebe. Důležité jsou především záběry, ve kterých kameraman filmu Jaroslav Kučera zachytil 

Boudníka při tvorbě aktivní grafiky, které následně napomohly rozšířit povědomí o tomto umělci. 

Dokumentární přístup Jaromila Jireše ve filmu Křik umožňuje zkoumat, v jakém prostředí žily 

a jakým uměním se obklopovaly různé skupiny obyvatel před polovinou 60. let. Architekt filmu Oldřich 

Bosák ukazuje luxusní bydlení vysokého úředníka, ovlivněné tzv. bruselským stylem a doplněné 

množstvím uměleckých děl i skromný podkrovní byt mladého manželského páru, který ale disponuje 

uměleckými díly ze současného hlediska vyšší kvality. 

Film …a pátý jezdec je Strach je dílem o generaci staršího režiséra, Zbyňka Brynycha. Brynych 

na tomto za druhé světové války se odehrávajícím snímku spolupracoval s výtvarnicí Ester 

Krumbachovou a kameramanem Janem Kališem a společně vytvořili vizuálně výrazný snímek. Největší 

pozornost z výtvarného hlediska upoutá úvodní sekvence, ve které hlavní hrdina, docent Braun, 

prochází skladem konfiskovaného židovského majetku. Konfiskáty, kterými je naplněn celý filmový 
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obraz, připomenou akumulace francouzského umělce Armana či práci s předměty české výtvarnice 

Běly Kolářové. Toto srovnání pak přinese nový pohled na zabavený majetek jako na připomínku 

fyzického bytí bývalých majitelů. Specifickým příkladem pak jsou hodiny, zhmotňující čas a vzpomínky. 

Ovoce stromů rajských jíme je podobenství vzniklé ze spolupráce režisérky Věry Chytilové se 

scénáristkou a výtvarnicí Ester Krumbachovou a kameramanem Jaroslavem Kučerou. Kučerův podíl je 

výrazný v prologu filmu (doplněném hudbou Zdeňka Lišky). Prolog (obdobně jako multipláže Evy 

Fukové) pracuje s překrýváním dvou obrazů – jsou to záběry nahých párů v přírodě, kombinované 

s velkými detaily přírodních struktur. V kontextu tohoto filmu jsou zajímavé také kostýmy, vzniklé 

podle návrhů Ester Krumbachové, pracující s barevnou symbolikou. 
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Obrazová příloha 
 

 

1. Vladimír Boudník: Aktivní grafika (z cyklu Nekonvenční formáty), 1960 

 

2. Automat svět: Tvorba aktivní grafiky  
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3. Křik: Podobizna paní domu, byt vysokého úředníka 

 

 

4. Křik: Sedící figura malíře Ládi Fořta 
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5. Křik: Torzální ženský akt 

 

 

6. Křik: Ženský akt ze sekvence na téma Láska  
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7. Běla Kolářová: Abeceda věcí, 1964 

 

8. Arman: Akumulace, 1961 
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9. Arman: Ručičky, 1960 

 

 

10. …a pátý jezdec je Strach: Sklad s konfiskáty 

 

 

11. …a pátý jezdec je Strach: Sklad s konfiskáty – hodiny  
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12. Ovoce stromů rajských jíme: Spící Josef a Eva – „barokní“ drapérie 

 

13. Jan Kryštof Liška: Nanebevzetí Panny Marie, Osek, asi 1696 
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14. Ovoce stromů rajských jíme: „Multipláž“ z prologu 

 

15. Sedmikrásky: Šaty 
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16. Sedmikrásky: „Módní doplňky“ 

 

17. Ovoce stromů rajských jíme: Šaty  
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18. Ovoce stromů rajských jíme: Expresivní šaty 
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