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ABSTRAKT
Diplomová práce s názvem Tělo jako živý obraz je věnována tématu těla ve výtvarné
výchově. V teoretické části diplomové práce je cílem se zaměřit na popis základních
teoretických východisek a vývoje umění těla, včetně popisu charakteristických
typologických proudů, a to v širších kontextech, spojit tematiku těla s výtvarným uměním
a v neposlední řadě ji charakterizovat v pedagogice. Cílem empirické části je popsat vlastní
autorskou tvorbu s tematikou těla, charakterizovat využití námětů umění těla ve výuce
výtvarné výchovy a popsat realizaci tematické řady výtvarných úkolů na náměty těla.
Teoretická východiska jsou v diplomové práci popsaná v obecných kontextech, s vývojem
umění těla včetně výtvarného umění a pedagogiky. Autorská tvorba využívající náměty těla
tvoří volný soubor. Práce obsahuje tematické výtvarné úkoly pro pedagogickou praxi, jejich
následnou reflektivní bilanci a návrhů na zlepšení.
Diplomová práce má těžiště ve vytvořené typologii, kategorizované do proudů a vlastní
autorské tvorbě na náměty těla. Velký důraz je v práci kladen na realizaci tematické řady
výtvarných úkolů tematiky těla, v těsné návaznosti na vytvořenou typologii proudů. Součástí
této realizace je popsání reflektivní bilance učitele. Návrhy na zlepšení pedagogické praxe
provedené na základě reflexe, mají obohatit vlastní pedagogické působení a přispět
ke zlepšení plánované realizované výuky.

ABSTRACT
The master´s thesis named Body as a live image is dealing with the topic of the body in the
art education. The focus of the theoretical part of the work is to describe basic theoretical
starts points and evolution of the body art, including descriptions of characteristics
of typologists streams in wide contexts, connect the topic of the body with the art education
describe it in the pedagogy context as well. The focus of the empirical part of the thesis
is to describe authors own work with the given topic, describe possible use of the topic
of the body in the art education and to describe the realization of the theme line in the creative
art class.
The theoretical base in master´s thesis is described in general contexts with the evolution
of the body including art education and pedagogy. Author´s works with the topic of the body
create an open compilation. Work includes thematic art assignation for practical pedagogy,
following by the self-reflection of the teacher and suggestions for the improvement.
The master´s thesis focus on the created typology, categorized into streams and the author´s
artwork with the topic of the body. There is an emphasis on the line of creative assignation
that is followed by the created typology of the streams. The part of the realization is a selfreflection of the teacher. Based on this self-reflection there are suggestions for improvements
and enrichment of the educational process in the classroom.
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ÚVOD

Fenomén těla jako média přitahuje pozornost stále většího počtu lidí. Jsou to diváci,
konzumenti umění a další publikum složeno z kolegů umělců a pedagogů, výzkumníků
i dalších zájemců o kulturní a estetickou část umění. Do popředí zájmu se u nás a v zahraničí
dostává skrze různé druhy uměleckých forem.
Tělo jako dynamická forma, která nám sděluje množství informací, je obrazem. Obrazem
o nás, o společnosti, o každodenním dění a životě jako takovém. Využívá stejných
prostředků ke komunikaci, vyjádření a poznání jako samotná tvář.
Lze to demonstrovat na přirovnání k tváři jako součástí těla, kdy nám je schopna tato část
těla komunikovat a sdělit celou řadu informací. Je zobrazovacím médiem. Dělí nás
od vnějšku a je místem setkávání dvou světů, vnitřního a vnějšího.1 Toto lze aplikovat kromě
na tvář, i na tělo celkově.
Tělo se v umění objevuje zejména v rozsáhlém a mnohostranném akčním umění v rámci
jednotlivých proudů, jako například performance, či součástí land artu anebo přímo jako
tendence body art, které je sama široká a velmi intermediální. Akční umění je komplikovaný
druh umění a přítomnost těla v něm lze najít v různorodé formě.2
Tělo jako živý obraz chápeme jako že je tělo přítomno a je aktivní. Je dokonalým
zhmotněním myšlenky existence těla je vztyčným bodem a odrazovým můstkem k sobě
sama směrem dovnitř a směrem ven k ostatním, ke společnosti. Ta je vyjadřována skrze
gesto a svoji aktivitu.
Tělo je součástí umění a různých jeho tendencí již řadu let. Tělo nejvýznamněji spatřujeme
v širším kontextu jako součást akčního umění, které je živnou půdou zejména kvůli své
mezioborovosti, odpoutané od tradičního zobrazování, propojení se skutečným životem
a lidskou činností.3

1

KESNER, Ladislav. Tváře. Praha: Galerie Rudolfinum. 2012. s. 6-7. ISBN 978-80-86443-18-8.
MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium [online].
Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 30. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115784/1_OpusculaHistoriaeArtium_55-20111_4.pdf?sequence=1
3
MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 7-8. ISBN 978-80-904149-1-4.
2
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V diplomové práci se zabývám fenoménem těla jako média. Toto médium chápu jako
vztyčný bod v první řadě k sobě samému a skrze něj jako cestu k mé extrovertní
poloze směrem ven. Tělo má největší schopnost být prostředníkem mezi vnitřním světem
a vnějším světem, který je právě tak odrazem a přesahem toho vnitřního. Tělo je aktivní
na venek, protože je aktivní uvnitř, bez vnitřní aktivity by byl nebyla aktivita vnější.
Významnost studovaného problému obecně spatřuji zejména v úzkém zaměření se na tuto
oblast a pokus o její subjektivní mapování. Tato diplomová práce by mohla být malým
příspěvkem k této široké a mnohovrstevnaté tématice.
V teoretické části diplomové práce je cílem zaměřit se na popis základních teoretických
východisek a vývoje umění těla, nejdříve v širších kontextech a poté hlouběji v úzké linii
mého zájmu ohledně přítomnosti těla, jeho prožívání a následně jeho další aktivity. Dalším
cílem je poukázat na tematiku těla jako média ve spojitosti s výtvarným uměním, vytvořit
a popsat charakteristické typologické proudy a v neposlední řadě tento fenomén
charakterizovat v pedagogice. Cílem empirické části je charakterizovat vlastní autorskou
tvorbu s tematikou těla a popsat využití námětů umění těla ve výuce výtvarné výchovy skrze
realizovanou tematickou řadu výtvarných úkolů. Cílem empirické části v pedagogice
je zmapovat specifika umění těla pozorováním a reflexí vlastní výuky skrze reflektivní
bilanci. Na reflektivní bilance učitele navazuje vytvoření návrhů, které se budou vztahovat
ke zlepšování vlastní pedagogické praxe.
Těžiště

práce

leží

ve

vytvoření

charakteristických

typologických

proudů

a ve vlastní autorské tvorbě na téma umění těla. Velký důraz je kladen na realizaci tematické
řady výtvarných úkolů námětů těla. Rozšíření těžiště zajišťuje následné zaměření na popsání
reflektivní bilance této realizace a vytvoření návrhů na zlepšení. Reflexe vlastní pedagogické
praxe má obohatit vlastní pedagogické působení a přispět ke zlepšení další plánované
realizace výuky.
Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V rámci kapitoly Teoretická
východiska umění těla jsou popsána teoretická východiska v širším kontextu včetně vývoje
gesta, výrazu a patosu směrem k akčnímu umění, kdy je umění těla jeho nedílnou součástí,
včetně popsání rysů a příčin tělového umění. V kapitole Typologie umění těla jsou popsány
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a charakterizovány typologické kategorie – proudy, které zaměřují svou pozornost na šest
linií tematiky těla ve výtvarném umění. Tyto kategorie vytvořené skrze různé druhy
uměleckých forem spojuje médium těla v dílech různých autorů a charakteristické prvky.
Vytvořené typologické proudy se následně vztahují k autorské tvorbě a k výtvarným úkolům
tematické řady. Na tuto část navazuje kapitola Vybrané příklady tvorby umění těla, která
je věnována hlubšímu pohledu na díla vybraných autorů, kteří jsou stěžejní v souvislosti
zaměření vlastní autorské tvorby. Poslední kapitola Pedagogika umění těla je zaměřena
na tematiku těla ve výtvarné výchově v pedagogické praxi. Téma těla je v této části
zaměřeno na možnosti pro výtvarnou výchovu a její specifika. Součástí jsou vytvořeny
a realizovány výtvarné úkoly s náměty těla, na které následně navazuje reflektivní bilance
učitele a návrhy na zlepšení vlastní pedagogické praxe.
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2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA UMĚNÍ TĚLA

Tělo je tělesným schématem i obrazem těla, a chápeme ho jako subjekt i objekt, včetně jeho
hmoty, která je předurčena k aktivitě.4 „Tělo má identitu pohyblivou, neboť jeho materiál
není ukončen ani ukončitelný.“5
Tematika a přítomnost těla v umění je jako kulturní fenomén mnohovrstevnatá, v čase
se proměňuje a je součástí širšího lineárního i vertikálního kontextu. „Vznik a vývoj akčního
umění v široké umělecké hnutí se stal důležitým zlomem ve vnímání výtvarného umění.“6
Tělo jako součást umění a dál členěno jako součást různých tendencí lze těžko objektivně
kategorizovat. Tělo jako médium ke svému publiku hovoří skrze různé umělecké druhy.
Hledáme proto subjektivní klíč, a na základě něj jej uchopit. S vědeckým zájmem na tyto
možnosti upřelo pozornost několik teoretiků.
Ze zahraniční literatury bych chtěla v první řadě vyzdvihnout publikaci Body Art,
Performing the Subject, autorky Amelie Jones. Ta v roce 1998 připravila obsáhlou studii
současného umění, která neměla v té době srovnání. Autorka se zaměřovala přímo na tělové
umění, které provedlo postupný, ale dramatický posun subjektu, zejména ve společenské
oblasti.7
Za velmi významný novější počin považuji publikaci The Body in Contemporary Art
autorky Sally O´Reilly, která představila zdařilý mezinárodní průzkum zaměřený na tělo
v umění. Publikace má široké zaměření a je tematicky členěna. Předkládá tak komplexní
pohled na devadesátá léta až do současnosti.8
V českém prostředí shledávám dva důležité autorské počiny. Autoři publikace Akční tvorba
Igor Zhoř, Radek Horáček a Vladimír Havlík souhrnný přehled akční tématiky s bohatou
obrazovou dokumentací. Přispívají obsáhlou kapitolou o body artu, které v tom čase
4
JAROŠOVÁ, Helena. Filozofie těla – klíč k hlubšímu chápání vztahu těla a šatu. Praha: Umprum. 2017. s.
23. ISBN 978-80-87989-32-6.
5
Tamtéž, s. 23.
6
MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 7. ISBN 978-80-904149-1-4.
7
JONES, Amelia. Body Art. Performing the Subject. Minnesota: University od Minnesota Press. 1998. s. 1819. ISBN 978-0-8166-2773-8.
8
O´REILLY, Sally. The Body in Contemporary Art. London: Thames &Hudson. 2009. s. 11. ISBN 978-0500-20400-9.
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prosakuje spolu s dalšími tendencemi akčního umění ze zahraničí. Zaměřují se jak na české,
tak i zahraniční tělové umění a představují tím čtenáři komplexnější výpověď.9
Vedle toho máme k dispozici mladší, neméně důležitou publikaci Akční umění, které
je autorkou Pavlína Morganová. Už dvě desetiletí Morganová přispívá českému prostředí,
kdy se tomuto tématu jako tendence body art, která je součástí akčního umění, věnuje.
Ta se primárně o umění akce zajímá jako o celek. V návaznosti na české prostředí nás
Morganová seznamuje i se zahraničním přehledem, který české umění doplňuje a překládá
nám tak komplexní pohled na danou problematiku. Jinak se jedná o ucelené mapování,
českého akčního umění jako takového, kdy se o to v historii pokusilo jen několik teoretiků.10
Práci Pavlíny Morganové bychom v českém kontextu mohli přirovnat ke snažení Amelie
Jones a tím ocenit a zdůraznit důležitost její soustavné práce a přispění k oboru.
Pojem „umění těla“, který v diplomové práci využívám, nebyl jako pojem či definice takto
nikdy určen. Já jej využívám jako zastřešující pojem, pro úzkou tematickou linii, která
mě zajímá. Je nejbližší obecnou formulací, která mi dává smysl v této souvislosti.
Pojem „body art“, který je tomu nejblíž z již známých definic, v literatuře nejčastěji
nacházíme a používáme v jeho anglické formě. Objevuje se i pojem tělové umění, nebo užší
pojem tělové akce, které pro sdělení myšlenky využívají různou formu. Někdy je pojem
body art nahrazován a je využíváno obecnějšího pojmu akční umění.11
Shrnutí pohledu na tuto širokou tematiku není jednoduché ani možné. O těle ve výtvarném
umění se hovoří několik desítek let a jeho komplikovanost a nejednoznačnost nás stále
fascinuje.

9
ZHOŘ, Igor. HORÁČEK, Radek. HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého. 1991.
s. 23-24. ISBN 80-7067-074-6.
10
MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium
[online]. Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 39. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115784/1_OpusculaHistoriaeArtium_55-20111_4.pdf?sequence=1.
11
MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 20. ISBN 978-80-904149-1-4.
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Existují doklady o renesančních průvodech, kde byli lidé použiti jako sochy do živých
obrazů. Podobné příklady se objevili i v dalších mladších obdobích, kdy si lidé tímto
způsobem připomínali antiku a její mytologii.12
Pokud bychom chtěli jít ještě dál, můžeme dojít až na úplný začátek, do věku prehistorie.
Ta nám má také co nabídnout, protože prvopočátky akčního umění sahají až tam.13

12

ZHOŘ, Igor. HORÁČEK, Radek. HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého. 1991.
s. 24. ISBN 80-7067-074-6.
13
MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium
[online]. Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 39. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115784/1_OpusculaHistoriaeArtium_55-20111_4.pdf?sequence=1.
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2.1

Základní terminologie

Název diplomové práce Tělo jako živý obraz, je metaforou, která naznačuje, že se jedná
o jakési tělové umění. Toto tělové umění se pokusíme charakterizovat níže. Tělo v umění
je médiem, skrze které probíhá komunikace od tvůrce k divákovi na poli různých
uměleckých druhů, které se vzájemně můžou prolínat. Mnohdy se mezi nimi stírají hranice
a jeden plynule prostupuje v druhý. Že je možno tělo v tomto pojímání zařadit do více
kategorií se na to dál zaměříme.
S tělem se nejdříve pohybujeme v obecném pojmu akční umění. Pokud hledáme obecnou
kategorii pro tělo v umění, pak to je pojem akční umění, který nás zajímá.
„Pojmem akční umění je v českém prostředí označován umělecký proud, který se zformoval
v různých částech světa na konci 50. let. Pod tento pojem jsou zahrnovány rozmanité
umělecké tendence, jejichž společným rysem je důraz na čistou kreativitu, časový rozměr
uměleckého díla a novou úlohu umělce i diváka.“14
Akční umění zahrnuje obecně nové možnosti. Nejdůležitější ze všeho je si uvědomit,
že je toto umění otevřené a z těchto svých možností čerpá. Ruší všechny dosavadní omezení
ohledně výrazu, tvorby, výsledku a taktéž hranici mezi uměním a životem.15
Také se neztotožní pouze s tvořením, i když středem zájmu je právě proces, nikoliv
výsledek.16 „Spíše lze říci, že akčním uměním je do tvůrčího procesu zapojena veškerá bytost
tvůrce (a nejednou i vnímatele), především všechny jeho smysly – nikoli pouze oko a ruka.
Smyslům pomáhá celé tělo svými gesty, pohyby, chováním.“17
Akční umění se dál dělí na jednotlivé tendence, ve kterých máme možnost shledat tělo.
Tendence, která je nejblíže tělu v umění je body art, který nám napovídá už svým názvem.
Body art je zaměřeno na tělo a pro to využívá různých forem na vyjádření myšlenky. Body
art je chápu jako obecnější pojem a název pro široké pole umění, které se zaměřuje na tělo.
„Body art znovu objevuje tělo jako základní podmínku lidské existence. Ukazuje
14

MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 7. ISBN 978-80-904149-1-4.
Tamtéž, s. 7-8.
16
ZHOŘ, Igor. HORÁČEK, Radek. HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého. 1991.
s. 10. ISBN 80-7067-074-6.
17
Tamtéž, s. 10.
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a prozkoumává všechny možnosti, ale i omezení, s kterými je člověk ve svém těle nucen žít.
Pracuje se základními prvky lidských situací, prožitkem vlastního těla a jeho funkcí,
strachem, ohrožením, rozhodováním, náhodou, ale i každodenními rituály.“18
Někdy se ale setkáváme i s tím, že tento druh umění nese název tělové akce. Ty bychom
mohli brát jako synonymum, který ale nemá tak širokým záběrem. Tělové akce bych v tomto
případě řadila do užšího výběru forem, který definuji níže.
Bodyartový piece bychom mohli nazvat performancí, pokud se na něj hodí některé
z překladů performance a vyjadřovacím prostředkem by bylo tělo. 19 „Pohybové využití
prostoru, vyplněného navíc konkrétními zvuky, může být stejně dobře baletem jako
bodyartovou piecou (kusem).“20
Ještě bych se zde rád zmínila specifikaci, se kterou přichází Lenka Klodová, vedoucí
Ateliéru tělového designu na Fakultě výtvarných umění v Brně. „Představuje ateliér, který
se zabývá tělem ve výtvarném umění, ale nedá se zjednodušit jen třeba na body art, umění
vyjádřené tělem. Patří sem i zkoumání sociálních interpretací těla, politické umění, fotka
z hlediska kritického bádání. Uprostřed stojí tělo. Ne technologicky, ale tematicky.“21
Tělo se tak objevuje v nejrůznější míře v mnohých formách, které už jsou užší svým
záběrem.
Jako způsob provedení umění těla je nejčastěji využívána forma happeningu a performance,
která se zdá být víc dominantní. Ještě můžeme narazit na pojem bodartový piece, či nazvanou
jednoduše akce.

18

MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 99. ISBN 978-80-904149-1-4.
MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium
[online]. Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 36. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115784/1_OpusculaHistoriaeArtium_55-20111_4.pdf?sequence=1.
20
ZHOŘ, Igor. HORÁČEK, Radek. HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého. 1991.
s. 8. ISBN 80-7067-074-6.
21
RADVÁKOVÁ, Tereza. Umění nahoty. Lidové noviny. Magazín Pátek LN. Praha: MAFRA. 21.8.2015. 34.
s. 10. ISSN 1213-1385.
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Nejčastější formou akčního umění je happening a performance a v nich tedy nalezneme
nejvíce uměleckých tělových počinů. 22 „Tělo jako základní podmínka lidské existence
se objevovalo s novým důrazem v řadě happeningů a jiných akcí po celá 60. léta. Ve druhé
polovině 60. let se však tělo stalo pro řadu umělců základním vyjadřovací prostředkem.“23
Pokud se chceme zaměřit na význam pojmu happening, zjistíme, že co autor, to definice.
Rozsáhlou definici nám předkládá Alan Kaprow, který formuloval určitá základní pravidla.
V českém prostředí na něj navazuje Vladimír Burda, který si tvoří zase svůj soubor pravidel,
který se částečně kryje s Kaprowovými. Hranice mezi happeningem a životem dle jejich
popisu téměř neexistuje, veškerá aktivita se děje ideálně bez publika, bez zkoušení
ale plánovaně a nejlépe na veřejnosti.24
S dalším vysvětlením pojmu happening přišel Zhoř se svými kolegy, kteří si jsou vědomi
spornosti už jeho označení. Happeningové aktivity obsahují záměrnou přípravu, ale výsledek
nejde předvídat. Počítá i s aktivitou diváka, která výsledek ovlivňuje a tím happening
odlišuje od pojmu performance.25 „Jde o anglický výraz, odvozený ze slovesa „happen“, jež
znamená „přihodit se, náhodou se udát“.26
Performance je představením či ukázkou určité důležité myšlenky, která hraje hlavní roli.
Myšlenka je důležitější než produkt. Nejhmatatelnějším performativním produktem
je výkon. 27 „Anglický termín performance bývá do češtiny nejčastěji překládán jako
představení, výkon, umělecký čin, ale také jako interpretace, podání určité role či pouze jako

22

MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium
[online]. Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 31. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115784/1_OpusculaHistoriaeArtium_55-20111_4.pdf?sequence=1.
23
MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 14. ISBN 978-80-904149-1-4.
24
MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium
[online]. Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 32. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115784/1_OpusculaHistoriaeArtium_55-20111_4.pdf?sequence=1.
25
ZHOŘ, Igor. HORÁČEK, Radek. HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého. 1991.
s. 18. ISBN 80-7067-074-6.
26
Tamtéž, s. 18.
27
GOLDBERG, RoseLee. Performance Art. From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson. 2014.
s. 7. ISBN 978-0-500-20404-7.
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vystoupení.“ 28 Morganová využívá pojmu performance k označení celé škály přístupů,
a to zejména kvůli řadě významů právě z angličtiny, například jako čin, výkon,
či představení.29
S pojmem akce se to zdá být jednoduché. „České slovo akce lze totiž univerzálně použít při
popisu většiny forem akčního umění.“30
Tělové akce jsou tak spojením jakékoliv formy akčního umění a umění těla. Může jít
o široký pojem, který zabírá kontext, tak o úzký smysl pojmu zaměřeného na zcela konkrétní
zájem o tělo.
Tělové akce, název se objevuje v knize Performance: Life Art Since the 60s., autora RoseLee
Goldberg, kde je autor vysvětluje v souvislosti s rituály, živými sochy a akční fotografií.31
„Vypracování typologie akčního umění komplikuje nejen rozmanitost a šíře, ale hlavně
individuální neopakovatelnost každé akce. Problémem je dále komplexnost většiny akčních
projevů a jejich obtížná zařaditelnost (řadu z nich vzhledem k typickému přesahu
do několika médií a uměleckých oborů je možné zařadit do více typologických kategorií.)“32
Terminologie těchto pojmů je velmi široká a komplikovaná, za ideální bychom mohli
považovat označení každého uměleckého počin samostatně, podle stěžejní myšlenky
a způsobu provedení.

28

SLÁDEK, Ondřej. Performance / performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2010. s. 39.
ISBN 978-80-85778-76-2.
29
MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 15. ISBN 978-80-904149-1-4.
30
Tamtéž, s. 16.
31
MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium
[online]. Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 38. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115784/1_OpusculaHistoriaeArtium_55-20111_4.pdf?sequence=1.
32
Tamtéž, s. 37.
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2.2

Akční umění

Diplomová práce s názvem Tělo jako živý obraz přímo odkazuje k aktivitě, která se děje
směrem zevnitř ven. Pokud bychom zastřešovali tento název a dávali jej do souvislosti
s uměním, tak je akční umění tím nejvhodnějším. Proto akčnímu umění věnuji tuto kapitolu.
Umění nelze oddělit od života a akční umění je toho pravým důkazem, víc než který jiný.
„Dalším významným aspektem tohoto druhu umění je, že si akční umělci uvědomili
oddělenost světa umění od skutečného života.“33
Jak jsem již zmínila v kapitole, kde vysvětluji základní terminologii, tak kořeny akčního
umění můžeme najít už v prehistorickém období, hlavně ve spojení s rituály.34
Ritualita je podle Hany Babyrádové těsně spojena s člověkem hlavně kvůli potřebě
soudržnosti. Dříve se jednalo o náboženský kult, a u dnešního člověka to je spíše skrytá
religiozita. Rituál je ve své přirozenosti akční povahy a stejně tak jsou performativní projevy
přirozené pro člověka. 35 „Jeho podvědomí jej zřejmě vede k tomu, aby se opět – jako
v pradávných časech – stal „performerem vlastního života“, aby nežil jen tím, co mu
současná doba nabízí, aby nežil jako pouhý „obraz života“.36
Akční umění gestického charakteru, které časově předchází akční umění performativního
charakteru má své kořeny v tendenci abstraktního expresionismu – v akční malbě.
Jackson Pollock využíval ve své tvorbě gesto, inspirován svými staršími kolegy Maxem
Ernstem a Marcelem Duchampem. Technika cákání, lití a jiné aplikace barvy na plátno,
kterou Pollock využíval, v sobě zahrnovala gesto, výraz, instinkt a spontánnost. Ta však
v sobě nesla ještě něco mnohem důležitějšího, a to performativní náznaky, které zvěčnil

33

MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 7. ISBN 978-80-904149-1-4.
MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium
[online]. Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 39. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115784/1_OpusculaHistoriaeArtium_55-20111_4.pdf?sequence=1.
35
BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. Brno: MU. 2002. s. 23-24. ISBN 80-210-3029-1.
36
Tamtéž, s. 24.
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kolegův film a snímky.37 „Zachycují malíře v pohybu, v roli vášnivého a vážného umělce
a akčního muže.“38
Performativní činnosti jsou přítomny skutečně mezi obory a mezi kulturami, o čem svědčí
četné výzkumy a scénické a divadelní prvky tak můžeme nalézt v každém lidském chování.39
Akční umění performativního charakteru má hluboké kořeny v dávné minulosti, jeho odkaz
však už ve velké intenzitě najdeme ve futuristickém a dadaistickém snažení. 40 V tomto
období začali vznikat různé manifesty za účelem oslovení široké veřejnosti, která se měla
konečně víc přiblížit umění v běžném životě.41
Přímé začátky akčního umění performativního charakteru se zaměřením na tělo nalezneme
ve hnutí Fluxus. Jeho zakladatele Josepha Beuyse inspirovali Cage, Duchamp, Kaprow
a další vůdčí americké osobnosti k vytvoření proudu, který měl tvořit živé umění. Ten
se v něm snažil propojovat různé koncepty až nakonec zapojil i tělo.42 „Umění performance
prokázalo, že umělec se může stát médiem svého umění; Beuys tento nápad domyslel a stal
se uměleckým dílem sám.“43
Když se zaměříme na akční umění v českém kontextu, nejsou souvislosti tohoto umění tak
široké. Morganová uvádí za bezprostřední předchůdce českého akčního umění Václava
Zykmunda a Miloše Korečka s kolektivními hrami, Jiřího Tomana s novoročními oslavami
a výjimečného Vladimíra Boudníka s manifesty jeho vlastního směru či akcemi po Praze.
Také zde vzniklo několik skupin založených umělci z recese, která měla doplňovat vážnou
uměleckou tvorbu. Nakonec do kategorie předchůdců akčního umění řadí i Jiřího Koláře

37

GOMPERTZ, Will. Na co se to vlastně díváme? 150 let moderního umění v cuku letu. Praha: NLN. 2017. s.
209. ISBN 978-80-7422-300-6.
38
Tamtéž, s. 208-209.
39
SLÁDEK, Ondřej. Performance / performativita. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR. 2010. s. 10.
ISBN 978-80-85778-76-2.
40
MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 10. ISBN 978-80-904149-1-4.
41
GOLDBERG, RoseLee. Performance Art. From the Futurism to the Present. London: Thames & Hudson.
2014. s. 8. ISBN 978-0-500-20404-7.
42
GOMPERTZ, Will. Na co se to vlastně díváme? 150 let moderního umění v cuku letu. Praha: NLN. 2017. s.
247. ISBN 978-80-7422-300-6.
43
Tamtéž, s. 247.
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a Ladislava Nováka, který dával svým čtenářům v básnických sbírkách návody k různým
činnostem.44
V kapitole se základní terminologií jsme si představili celou šíři definic pojmů, které
s akčním uměním souvisí. Na české scéně je ale lze souhrnně použít pod jednotným názvem.
„České slovo akce lze totiž univerzálně použít při popisu většiny forem akčního umění.“45
Někdy máme možnost narazit na obměnu ve formě „umění akce“ zejména v českých
publikacích, které vnímáme jednoduše jako synonymum.46

44

MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 16-19. ISBN 978-80-904149-1-4.
Tamtéž, s. 16.
46
MORGANOVÁ, Pavlína. Problematika pojmů v českém akčním umění. Opuscula Historiae Artium
[online]. Brno: MU, Filozofická fakulta, 2011, 60 (55), s. 39. [cit. 2018-02-10]. ISSN 2336-4467. Dostupné z:
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2.3

Gesto, výraz a patos

V této kapitole navážu na tu předešlou o akčním umění skrze gesto, výraz a patos. Akční
umění je založeno na aktivitě, nových možnostech a otevřenosti. Aktivita tohoto druhu
umění se nutně potřebuje vyjádřit. Gesto a výraz jsou zhmotněním této akčnosti v těsné
souvislosti s tělem.
„Slovo gesto je odvozeno z latinského „gestus“ = posunek, ve smyslu tělesně vykonávaného
pohybu.“47
Gesto je tedy tělesným pohybem, který nám sděluje či vysvětluje. Je ve své podstatě
nejpřirozenějším lidským projevem, který nám má význam. Gesta mají expresivní charakter
a jsou nenahraditelná. Gesto je tedy jakýmsi hmotněným výrazem a je součástí uměleckých
vyjadřovacích prostředků. Ty můžou být přímým prostředkem v performativním smyslu
anebo základem pro jiný prostředek uměleckého vyjádření.48
O gestu přemýšlíme v úzké souvislosti s výrazem. Gesta jsou přítomna jako médium
a reprezentují vnitřní svět člověka. „Exprese, resp. výraz je projektivní vyjádření obsahu
v mimických a pantomimických projevech, v neverbálních a verbálních hlasových projevech,
v gestech, v pohybových vzorcích, ve výtvarných a múzických projevech i v produktech
záměrné i nezáměrné činnosti člověka.“49 Tuto definici lze vysvětlit jako spontánní zrcadlo
vnitřního světa a obsahů člověka. Projevy se odehrávají spontánně, ale při zachování
určitého vnitřního řádu, který je z velké části intuitivní.
„Exprese je nástrojem individuality. Dává prostor k jedinečnosti, projektivnosti
a seberealizaci. Jejím duševním zdrojem je fantazijní imaginace, jejím vyjadřovacím
prostředkem je obraz v roli (kvazi)uměleckého symbolu. Exprese je pro tvůrčího jedince
suverénním zprostředkovatelem svobody, neboť pramení z bezprostřední samoty vnitřního
světa a jako by zanedbávala vše kromě individuality a prostředků k jejímu vyjádření.“ 50
Skrze expresi lze vyjádřit emotivní stavy v jejich nejčistší podobě, a tak jim lépe porozumět,
47

BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. Brno: MU. 2002. s. 192. ISBN 80-210-3029-1.
Tamtéž, s. 192-193.
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SLAVÍK, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum. 1997. s. 104. ISBN 80-7184437-3.
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Tamtéž, s. 105.
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zejména v souvislosti se sebou samým ale i dalšími lidmi. Emoce jsou krajně individuální
záležitostí a u každého člověka se odehrávají v určitém osvědčeném vzorci. „V užším smyslu
znamená patos emoci a vášnivé vzrušení duše jako vnitřní reakci na vnější události. V tomto
smyslu odpovídá patos událostem, které se dějí v určité chvíli a určité situaci, na rozdíl
od étosu, jenž zůstává spojen s trváním a neměnností.“ 51 V porovnání s étosem je patos
vnímán jako něco negativního.
Pokud o patosu přemýšlíme v souvislostech, musíme jej zasadit do původního kontextu
starověkého Řecka. Obraz člověka v tomto starém kontextu a návrat k němu přímo souvisí
s patosem a jeho velkolepostí. Kropáček čerpá z této velikosti a ideálu a zabývá se typem
hrdiny, který je odvážný a odhodlaný ve všech ohledech. Ten také ztělesňuje ideál v obecné
rovině, spíše, než bychom o něm přemýšleli jako o jedním konkrétním hrdinovi.52 Velké
ideje se staví do protikladu s každodenním životem a hledají si své místo. Náš hrdina a jeho
patos procházejí dějinami s lehkostí a průběžně na sebe upozorňují.
Patos v umění se ve velké míře a sílou objevuje ve válečném období. Je zajímavé, jak toto
období s negativním nábojem přitahuje i patos v umění. Můžeme to vysvětlovat různě, avšak
vazba na tradici a jistoty se jeví jako nejobjektivnější. V průběhu ničení naší humanity
vzniká v tomto období diskuze o patosu a má nádech klasičnosti. Ta je považována
za tradiční záruku naší kultury, která byla tolik utlačována. Patos lidstvo v těžkých chvílích
může shledávat jako důležitou vazbu s každodenním životem, ale i s velkými idejemi, které
nás převyšují. Sounáležitost je přirozená a nutná pro zachování pocitu bezpečí.53
Warburgova formule patosu tuto negativitu jenom potvrzuje. „Z této perspektivy představují
„formule patosu“ afektivní stav, symptom vytěsněné traumatické události, která
v uměleckém díle proniká na jeho povrch.“54 Patos je důkladným médiem samotné energie,
která se potřebuje dostat na povrch a jako nahromaděná energie vyčkává, než se poté
v průběhu naší existence zrádně objeví. V tuto chvíli, třebaže již jako extrémní síla.
Je zároveň stopou zkušenosti lidstva s veškerými jeho negativními i pozitivními otisky. Tyto
51
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otisky v nás přetrvávají léta a lidstvo je těmto otiskům v podstatě vydáno na pospas.55 Tuto
formuli můžeme chápat jako otisk samotného lidstva, které s hrdostí přijímá svůj úděl.
Všechny tyto afektivní stavy jsou pro člověka přirozené a je s nimi, jako se svou součástí,
přímo ztotožněn.
Že Warburgovo intenzivní poselství přetrvalo dokládá i dnešek. Aktuálně Warburgovu
myšlenku tzv. formuli patosu a jeho odkaz komentuje plzeňská výstava Česká Warburgiana
mezi étosem a patosem, představena a koncipována v souvislosti s českým výtvarným
uměním. Warburg se ve svém celoživotním díle pečlivě věnoval studiu gest a emocí, v celé
jejich šíři napříč časem. Jejich cesta byla mapována včetně velkých idejí, které stály
na pozadí. Gesta a emoce mají strukturu, která je velmi dynamická a v průběhu dějin
je možné je shledat právě jako étos a patos. Tento Warburgův historický a značně
psychologizující vhled je založen na podrobném sledování jejich vzájemných proměn. Jeho
nejznámějším souborem gest je Atlas Mnémosyné, které začínají velkolepě a končí
v dějinách postaveni na hranici všednosti a obyčejnosti, kde ve výsledku mizí i veškerý
patos.56 Banalita v protikladu s noblesou, kterou si gesto s patosem mělo možnost za těch
mnoho let vybudovat, je velmi nebezpečná. Její nebezpečí spočívá v nenápadném podkopání
jejich autority a v tomto pojetí všednosti patos vlastně úplně zaniká.
Gesto a výraz mají společné rysy, gesto vychází z výrazu a výraz z gesta. Jsou vzájemně
propojené a takto spolu souvisí i s akčním uměním, které „začalo pracovat s novými
formami vyjádření a s dosud nepoužívanými výrazovými prostředky.“57 Gesto je důležitou
součástí akčního umění a slouží jako výraz prožitků, emocí a myšlenek. Je otiskem vnitřního
světa člověka a jeho dokonalým zhmotněním. Gestem dojde k přirozenému vyjádření
obsahu. Patos v této souvislosti chápeme jako hraniční výraz projevu.
V akčním umění plném gest a hlubokého výrazu na hranici patosu mě zajímá období, které
vymezuje tělo jako médium. Toto období nelze ohraničit a vymezit, ač o to byli a jsou
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průběžně různé snahy. Jde spíše o zaměření na obsah s nezájmem o chronologického členění.
O tom dále pojednají následující kapitoly.
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2.4

Rysy a příčiny tělového umění

V předešlém textu jsem používala označení pro můj zájem o tělo v umění „umění těla“. Při
použití pojmu umění těla o něm přemýšlím v obecně, v širších souvislostech. Tato kapitola
se zaměřuje na užší výběr, proto volím pojem „tělové umění“ a chci je za použití různých
pojmů i rozlišit. Zaměřím se na tělo v umění a jeho přítomnost v tendencích, které jsou
stěžejní. Budu se nažit o výběru skrze tendence, kde se tělo objevuje. Na konci kapitoly
zúžím svůj záběr na konkrétní zájem, abych pak v následující kapitole mohla přiblížit
vybraní kategorie a vysvětlit jejich podstatu. Vybraný zájem dále specifikuji a rozpracuji
v kapitole o typologii umění těla.
Tělové umění se můžeme nalézt v různých formách, které patří pod tendence akčního umění.
V čase, když ještě akční umění nebylo formulováno jsme jej mohli spatřit na pomezí života
a umění. O kořenech a širší souvislosti jsem se již zmínila v předešlých kapitolách, nyní
se zaměříme na jeho rysy a příčiny.
Hledat charakteristické rysy a příčiny přítomnosti těla v umění může být velmi obtížné.
S nalezením nám mohou pomoci autoři, kteří zkoumají a studují tuto tematiku v umění
a skrze ně se pokusit tyto rysy charakterizovat.
Tělo je v současném umění podle Sally O´Reilly především ohromně úžasným
a okouzlujícím fenoménem, které inspirovalo řadu umělců. Jeho zobrazení a pouhá
přítomnost nám dokáže zprostředkovat obsah. Tělo je dál přítomno ve vztahu k prostoru
a času. Vysvětluje jej jako našeho prostředníka mezi fyzickým světem. Tělo jako objekt nám
slouží jako důkaz prožitých zkušeností. Pro formální a estetické hledání nám tělo slouží jako
médium, když se zdobeným tělem odlišujeme od zbytku společnosti a hledáme samy sebe.
Současné tělo pak vnímá i ve spojitosti s přírodou a technologiemi včetně globalizace a jako
zprostředkovatele identity a sounáležitosti. Nepřekonatelný smysl veškerého snažení
autorka uvádí ve smyslu překračování našich fyzických a psychických limitů v neomezeném
vnějším prostředí. Zaměřuje se na „současné“ tělo v současném umění, které je klíčem
k porozumění a vyjádření našeho místa v životě a ve světě. 58 V její práci je snaha
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o kategorizaci, třídění a sestavení určitého vodítka pro orientaci zájemce o současné umění
ve souvislosti s tělem.
Tělové umění chce autorka Amelia Jones představit skrze tělo, které můžeme chápat jako
subjektivní představení či výkon myslící a cítící osoby.
Ta ve své publikaci zaměřuje na performativní umělecké projekty, kde je subjektivita
vyjadřovaná tělem. Tělesná účast je podmínkou, tělo je využito v akci při nějaké aktivitě,
za využití gest. Performativní charakter výběru autorky dál navazuje na napodobování
ve smyslu alegorií a směrem k teatrálnosti. Velice zajímavé je zařazení i feministického body
artu, na který autorka důrazně upozorňuje. Dál se u ní objevuje zájem o narcismus,
spirituálno až k limitům těla, v podobě jakéhosi trápení a radikality. Tělo se jako subjekt
nakonec rozptyluje a zůstává přítomno jenom jako pouhá hmota. Tuto změnu autorka
shledává lineárně, od 90. let, kdy nastupuje tendence subjektivity, která je rozptýlena
a směřuje k zániku jednotlivce.59
Zájem v publikaci Petra Rezka o tělo v umění se pohybuje v akčním umění mezi
happeningem, performance a body art.60 Ten na příkladech současné umění v tematice těla,
věci a skutečnosti analyzuje a chce je objasnit nebo vyvolat otázky, které budou klíčem
k dalšími zájmu.61
Pokud chceme jít víc do hloubky, najdeme u Rezka termíny jako tělo jako nástroj, povrch
těla jako místo, tělo jako fyzikální opora, které směřují k soše a materiálu. Tělo je
vztahováno ke každodenním situacím a také použito k otiskům jako stopa skutečnosti.62
Akční umělci jsou v této práci charakterizování v souvislosti s tělem v běžném počínání,
jako svátek jednotlivce, když je sám sebou.63
Rezek nakonec odvádí pozornost od performativity k holé přítomnosti, kdy je život vně
postav, který končí na povrchu těla. Tísnivost a propastná vzdálenost, jako když je blízkost
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a vzdálenost u masky, která je svou podstatu na kraji života a život opouští, nebo již
opustila.64 „Přitom je tu ale přítomno tělo; tělesná gesta ale najednou nikam nepoukazují,
jsou spíše od tělesného stření a tím i širšího smyslu odříznuta, zbývá doslovná tělesná
přítomnost – pozice těla a „nic víc“.65
Příčiny těla v umění je obtížné hledat. Stěžuje nám to hlavně jeho přirozená přítomnost
a pozice v životě a umění.66 Představu o příčinách lze vytvořit pomocí následujících rysů,
které jsem se snažila zformulovat vycházejíc z autorů Jones, O´Reilly a Rezek:
1) Tělo je přítomno: Pouhá přítomnost těla z důvodu zprostředkování obsahu.
Tělo v každodenním životě. Stopa skutečnosti.
2) Tělo v prostoru a čase: Tělo je ve vztahu s prostorem a časem.
3) Tělo jako médium: Tělo je prostředníkem mezi fyzickým světem,
subjektivita je vyjadřovaná tělem. Tělo jako nástroj.
4) Tělo a jeho paměť: Slouží jako důkaz prožitých zkušeností. Povrch těla jako
místo pro stopu.
5) Tělo jako objekt, formální a estetické médium: Zdobením těla se chceme
odlišovat, hledáme sami sebe, řešíme vlastní identitu a sounáležitost.
6) Tělo jako součást přírody: Tělo je subjektem, který je neoddělitelnou
součástí přírody, vzejde z přírody a k přírodě se navrátí.
7) Tělo a technologie: Odcizení se lidskosti, odcizení se přírodě, odcizení se
samému sobě.
8) Tělo a jeho limity: Radikální poloha, překračování našich fyzických
a psychických limitů. Meditativní a spirituální krajnost. Tělo a bolest.
9) Tělo a pohyb: Fyzická aktivita těla, tělo v pohybu. Pohyb je život, život je
pohyb. Přítomnost gesta. Tělo v akci. Tělo je život.
10) Tělo jako hmota: Tělo jako materiál, hmota. Tělo je vnímáno sochařsky
a jako fyzikální opora.
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11) Tělo a nahota: Tělo je vyzdvihováno ve své tělesnosti. Tělo, sexualita
a gender.
12) Tělo jako doslovná tělesná přítomnost: Samoúčelné tělo. Tělesná gesta
nikam neukazují a smysl není.
13) Tělo a rituál: Tělo je maskou, rituálem, divadlem, alegorií. Tělo je
vypravěčem, tělo napodobuje.
Zde uvedené rysy vzešli z výše zmíněných autorů, a slouží k zúžení záběru na určitý zájem
v tělové tématice. Tyto definované rysy slouží v dalších částech k lepší orientaci v tématu,
který mě zajímá a zejména v části autorské k důslednějšímu definování obsahu a tématu.
Vycházím z třech bodů – Tělo je přítomno, Tělo jako médium a Tělo a pohyb, které
kombinuji a spojuji je v jedno. Tyto charakteristiky popíšu a jejich význam spojený s mojí
tvorbou vysvětlím v části Autorské tvorba.
Stejná kategorizace skrze charakteristické rysy slouží jako vodítko pro část Typologie
tělového umění, která se o tyto zjištění opírá. Díky nim je vytvořena subjektivní typologie,
na kterou se zaměřím v následující kapitole.
V následující kapitole se pokusím o kategorizaci tělového umění v určitou typologii, která
bude sloužit jako východisko pro výtvarné úkoly.
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3.

TYPOLOGIE UMĚNÍ TĚLA

Detailnější pohled na umění těla lze získat skrze vymezení typologie. Pro orientaci v tématu
nám slouží různí autoři, kteří svůj zájem upírají určitým směrem anebo se ji snaží popsat
v celé její šíři.
Pro příklad uvádím Pavlínu Morganovou, která se ve své publikaci Akční umění také snaží
o subjektivní kategorizaci. Pro přehlednější orientaci v tématu i oporu pro chronologické
souvislosti předkládá svůj přehled přístupů. Vrámci tří kapitol uvádí základní formy akčního
umění s názvy Průlom do každodennosti, Návrat k přírodě a Prožitek těla, které obsahují
další podkapitoly k důkladnému zaměření se na jednotlivé odchylky.67
Pro účely této diplomové práce je vhodné využít nabízenou možnost a vytvořit vlastní
typologii. Ta slouží nejenom k orientaci v tématu, k zaměření pohledu na určitý fenomén,
ale také jako východisko pro pedagogiku v rámci výtvarných úkolů. Výtvarné úkoly se
budou opírat o část formulované typologie. Kapitola Typologie umění těla se opírá
o charakteristické rysy a slouží jako vodítko nebo orientace v tematice. Tato typologie je
tvořena subjektivně, a její dělení a popis bude představen v této kapitole, v samostatných
podkapitolách.
Předešlá kapitola nám ukázala možnosti skrze kategorizované charakteristické rysy tématu
umění těla a inspirovala mě k sestavení hlavních proudů. Vertikálně jsem vytvořila šest
zásadních kategorií proudů typologie, které shledávám jako stěžejní. Ty ve vybrané míře
slouží jak části empirické, tak části autorské. Typologie sčítá šest zásadních proudů:
1) Teatrální proud
2) Intimní proud – Býti přírodou
3) Proud – Uvnitř vně
4) Genderový proud
5) Hranice a krajnosti radikálního proudu
6) Pop-artový proud
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Obecně pro tuto typologii platí, že jsem kategorie záměrně nepojmenovala slovy gesto, akce,
výraz, patos a další, protože tyto pojmy jsou součástí všech proudů, jenom v rozličné míře.
Proudy mají společné znaky kromě gesta i aktivitu a živou tělesnost. Každá typologie je
charakteristická a tvoří silný proud, jakož to stěžejní tendence. Samozřejmě tato typologie
není všeobjímající ani konečná. Bylo by možné vytvořit typologii o třech proudech, stejně
tak o dvanácti, jedná se však o subjektivní výběr zásadních a nutně zahrnutých východisek.
Zde je ještě důležité zmínit, že jsem se prioritně snažila vybírat umělecká díla vybraných
autorů, nikoliv na autory samotné. Autoři projdou několika fázemi, hlavně pokud jej jejich
umělecká kariéra dlouhá a autor produktivní, a tak by to v opačném případě bylo zbytečně
komplikované a zavádějící.
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3.1

Teatrální proud

Tento proud lze charakterizovat jako krajně performativní a preferující prvky s tím spjaté.
Gesta, akce těla, pohyb a vzájemné divadelní vztahy jsou stěžejní. Teatrální proud v sobě
nese základní znaky forem akčního umění jako je performance, či happening.
Nadčasovost, ale i pomíjivost tohoto vyjádření je zřejmá. Jako by zde stála i nechuť jeho
autora k materiálnímu zobrazení a přítomnosti dalších hmatatelných výsledků. Jediná
možnost, která zde pro zachycení teatrálního proudu existuje, je zachycení fotografií nebo
jiným médiem, které tyto počiny zdokumentuje.68
Nejčastější forma dokumentace je určitě fotografie. Ta má samozřejmě svá úskalí, jelikož
nezasahuje všechny smysly jako reálné akční umění v čase a prostoru. Hned po fotografii je
z jasných důvodů samozřejmě velmi oblíbený videozáznam.69
„Mezi nejčastější používané formy dokumentace akčního umění patří fotografie. Její význam
je zřejmý, protože mnoho akcí proběhlo právě jen za účasti fotografa. Fotografie je často
také jediným médiem, které je v souvislosti s akčním uměním vystavováno a funguje na trhu
s uměním.“70
Tadeusz Kantor
Umělec se ve své tvorbě zabývá hlavně divadelními inscenacemi, s přesahem
do performance, a naopak. Každé odvětví Kantorovy umělecké práce dýchá syntézou umění
a života. K práci využíval předměty denní potřeby, čím ještě víc podpořil těsnější vztah mezi
reálným životem a uměním. Lze to demonstrovat na jeho mistrovském díle Mrtvá třída. To
v sobě spojuje absurdní situace, vzpomínky ze života a zážitky, všechno je smícháno
a představeno na jevišti skrze fyzično. V jeho inscenacích dále najdeme přímé odkazy
k výtvarnému umění.71
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Obrázek 1: Tadeusz Kantor, Mrtvá třída, 1975
Divadelní inscenace Tadeusze Kantora jsou v úzkém spojení s happeningem, který umělec
pro svou tvorbu často využíval. Nejznámějším happeningem je nesporně Panoramatický
mořský happening, kterého se účastnili Kantorovi přátelé a známí, mezi nimi i další umělci.
Happening měl čtyři části a první část nese název Mořský koncert, kdy přihlížející sledovali
dirigování moře. Druhá část s názvem Barbujaž erotyczny je těžko přeložitelná, v podstatě
jde o politickou provokaci směrem k vládnoucí straně, kdy se přizvané ženy polité
rajčatovou šťávou válejí v písku. Třetí část Zemědělská kultura v písku byla o novinách
zakopaných v písku. Tato také vyvolala politické asociace a dojem výsměchu. Čtvrtá část je
spontánní volnou inscenací inspirovanou obrazem Théodora Géricaulta Vor Medúzy, který
zobrazuje dramatický skutečný příběh katastrofy lodě Medúza a účastníci inscenovali
s ironickým a bizarním způsobem umělecká díla. Principem Kantorova happeningu, i jeho
dalších, je podřízení se plánu umělce, který jeho průběh řídí. Umělec také klasicky propojuje
historickou události, reálný až banální každodenní život a umělecké klišé známého často
spodobovaného obrazu.73
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Kantor nám přes fyzické obrazy přehrává vzpomínky a vlastní komentáře k tématům, které
se ho osobně velmi dotýkají. Pouhé ale velmi silná gesta nám vypráví jeho příběh.
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Obrázek 2: Tadeusz Kantor, Panoramatický mořský happening, 1967
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Obrázek 3: Tadeusz Kantor, Panoramatický mořský happening, 1967
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Juliana Höschlová
Tvorba Juliany Höschlové je mnohovrstevnatá, no hlavní témata zaměřena interakci
a pohyb, směrovány na každodenní život včetně sociální interakce. Nejčastější výslednou
formou její práce je happening a bodyart, kterým předchází kresby a malby, poté myšlenku
dál převádí do jiných médií. Cyklem Holka od cirkusu demonstruje s využitím vlastního těla
právě obrat k sobě samému a k jednoduchým gestům, které odkazují zejména na lidskou
individualitu. Hlavním znakem videí jsou fyzické gesta a pohyby těla.76
Umělkyně tak jednoduchými a přímočarými gesty a pohyby sděluje obsahy, které jsou pro
ni důležité.
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Obrázek 4: Juliana Höschlová, Uši (Holka od cirkusu), 2010

76

Artlist.cz – Centrum pro současné umění Praha: Juliana Höschlová. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
http://www.artlist.cz/juliana-hoeschlova-108597/.
77
Artlist.cz – Centrum pro současné umění Praha: Uši (Holka od cirkusu). [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné
z: http://www.artlist.cz/dila/111097/.

35

Marina Abramović
Umělkyně je známá svým konceptuálním a minimalistickým přístupem, s radikálním
přesahem. Její práci vystihují velká gesta, které odkazují k tématům jako kořeny, tradice ale
hlavně aktivita a přítomnost umělce, mnohdy s přesahem do interakce s návštěvníky. Její
retrospektivní výstava v galerii MoMa s názvem Umělec je přítomen, která probíhala v roce
2010 přinesla rozsáhlý pohled na její celoživotní práci, kdy výběr z díla byl na výstavě
reperformován. Sama umělkyně byla součástí nového představení, které připravila výhradně
pro tuto výstavu. Tento počin bylo také jejím nejdelším sólovým představením.78
Performance Abramović bylo jednoduchým, ale silným gestem, kdy návštěvníky přiměla
k tomu, aby se skrze kontakt s umělkyní měli hlubší zážitek nejenom mezi nimi dvěma, ale
i sám se sebou. Své tělo využila jako médium pro uvědomění si relativity času a poznání
sebe sama.79
Ve velkém počtu počinů se obrací k sobě, ke svému tělu a gesty komunikuje s diváky.
Abramović se také často představuje v hlavní roli ve svých performativních výkonech a své
tělo užívá jako hlavní médium k naplnění obsahů.
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Obrázek 5: Marina Abramović, Umělkyně je přítomna, 2010
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Otto Muehl
Performativní akce Ďáblovy květy pro film a několik dalších akcí Otta Muehla obsahují
rituální prvky a dramatizaci, kdy v sobě nesou odkaz na antická díla plná dramat. Těla jsou
součástí jakéhosi divokého tance.81
Otto Muehl je jedním z akcionisté z Vídně, kteří odkazovali k velikánům umění a jejich
dílům včetně těch z antiky. Jejich akce z období šedesátých let se vyznačují vysokou
teatrální aktivitou, dramatizací a využití samotných těl, ve velké míře, ke ztvárnění
dramatických kompozicí.
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Obrázek 6: Otto Muehl, Ďáblovy květy, 1968

Robert Morris
Umělec Robert Morris byl v začátku své tvorby inspirován tancem a postupně se vypracoval
přes performance v choreografiích až k minimalistické a land-artové tvorbě. Ve spolupráci
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se skupinou tanečníků z newyorské Judson Dance Theatre vytvořil mnoho zajímavých
až nevšedních choreografií.83
Počátkem šedesátých let, asi v roce 1963 byli umělci kolem Morrisa často součástí různých
jeho počinů, kdy spolu s Judson Dance Group byli také aktivními účastníky. Koncerty,
kterých byli součástí, byli na pomezí tanečních představení a happeningů. Umělci, se
kterými spolupracoval, byli inspirováni malbou abstraktního expresionismu a s Morrisem
tato představení tvořili jako výraz zájmu o pohyb lidského těla. Pro svoje představení Morris
využíval objekty, které nebyli dominantní, ani nezpochybňovali jeho práci. Dílo Site, které
bychom v tomto kontextu mohli přeložit jako místo, kde je prostor schopný manipulace.
Morris tam různě přesouvá panely a objekty za použití kladiva a pily, když se tam objeví
statická ženská postava, která odkazuje k Manetově Olympii. Sám má na obličeji masku
a oblečený v bílé tak dramatizuje celou situaci. Morris tímto počinem odkazuje
k prostorovým vztahům, k pohybu a jeho protipólu na určitém místě, když proti sobě staví
objem statické figury a objektem z panelů.84
Morris představuje určitou choreografii, na které demonstruje pohyb a nehybnost v prostoru
a čase. Tělo ženy svojí přítomností podporuje onu myšlenku a stává se zastáncem klidu
v pohybu, nebo obráceně?
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Obrázek 7: Robert Morris, Site, 1964
83

Artmuseum.cz:
Robert
Morris
[online].
[cit.
2018-04-28]
Dostupné
z:
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=1401.
84
GOLDBERG, RoseLee. Performance Art. From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson. 2014.
s. 142. ISBN 978-0-500-20404-7.
85
Tamtéž, s. 142.

38

PLAYboyz Marek Zelinka & Martin Talaga
Marek Zelinka a Martin Talaga veřejnosti představují svůj aktuální počin jako vizuálněpohybovou performance SOMA. V březnu 2018 se toto performativní dílo přesunulo
do Veletržního paláce, kde zatím setrvalo. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je zájem
o lidské tělo a jeho možnosti. Choreograf Martin Talaga vychází z výtvarného umění a ideálu
krásy. Jejich inscenace SOMA #9 je součástí rozsáhlého putovního souboru inscenací, které
mají stejný základ, ale pokaždé se mění zaměření. Tyto inscenace se ve spolupráci s několika
performery obrací k freskám, sousoším a skupinovým malbám.86
Předešlý projekt Martina Talagy SOMA #8 získal dvě prestižní ocenění. Taneční esej
o hmotě těla je Taneční inscenací roku i Objevem roku. Kvalita a originalita díla spočívá
v jednotlivých performativních výkonech, ale i v projektu jako celku.87
Projekt je performativním příběhem ideálu krásy v průběhu historie, kdy dvojice autorů
nabízí představení z výtvarného umění. Využívá pro to gest a masy těl, které se vyjadřují
pohybem.
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Obrázek 8: Martin Talaga, SOMA#8, 2018
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3.2

Intimní proud

Tento proud je zaměřen ve velké míře na vnitřní svět člověka a jeho prožitky. Individualita
člověka se obrací k sobě. Pro tento proud je charakteristický obrat k přírodě a úzké sepjetí
s ní. Aktivita člověka má až meditativní charakter.
Odcizení se přírodě vyvolalo o ní velký zájem. Skrze porozumění přírodě umíme porozumět
i sami sobě a přibývající aktivity jsou soukromými rituály.89 V tomto propojení se obracíme
víc k sobě. Tělo je tak základní nástroj k vyjádření se člověka v osobních výpovědích
intimního charakteru.90
Miloš Šejn
Celoživotním tématem Miloše Šejna je krajina či příroda, kterou vnímá jako začátek i konec,
nekonečnou inspiraci a základ pro další život a veškeré fungování. Ve strukturované krajině
zkoumá subjekt, který je tělesnem a zastupuje život. Důležitým prvkem i znakem jeho tvorby
je dál intermediálnost a aktivitou hledání a sbírání.91
Tělová akce s názvem Tělo Kamenice, (Jizerské hory, 18. 1. 2004) je záznamem těla jako
součástí přírody skrze jeho intenzivní prožitek. Na subjekt i objekt těla s jeho smysly působí
příroda velmi intenzivně.92 Šejn se kromě sbírání a objevování přírodnin zabývá i prožitkem
těla, které je v přímém kontaktu s přírodou.
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Obrázek 9: Miloš Šejn, Tělo Kamenice, 2004

Petr Štembera
Umělec ve své tvůrčí činnosti dotvářel a měnil přírodu a její prostředí a postupem času si
díky ní víc uvědomoval také své tělo. To stálo ve středu zájmu, v úzkém propojení
s přírodou.94 Nejdříve tak bylo univerzum, ze kterého následně vzešla individualita, kterou
do hloubky, sobě vlastním způsobem, zkoumal. Je známý hlavně svým radikálním přístupem
a asketizmem. Svojí tvorbou takto stojí na pomezí proudu intimního směrem k přírodě
a sobě a proudu radikálního, kde se objeví se svým radikálním dílem.
Jeho Spaní na stromě demonstruje obě tyto linie, radikální i asketickou, kdy po třech nocích
beze spánku strávil čtvrtou noc na stromě. Jde nejen o prožitek těla a duše, ale paralelně
odkazuje k nejistotě poválečné doby a všudypřítomné normalizace.95
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Obrázek 10: Petr Štembera, Spaní na stromě, 1975

Jan Mlčoch
Vedle těchto umělců je další výraznou osobností českého body artu Jan Mlčoch. Ten sdílel
se Štemberou i nadšení pro nebezpečné, krajní a ohrožující situace.97 Jeho druhou polohou
je právě ta intimní, kdy Mlčoch hluboce prožívá svůj i okolní svět a oba dokumentárně
zachycuje.
Mlčochovo dílo Výstup na horu Kotel je propojením několika myšlenkovách linií těla
a přírody. Umělec a jeho tělo je při výstupu závislé na pověternostních podmínkách a jeho
prožitek je jím zcela ovlivněn. Výstupem je putování krajinou nejenom za špatného počasí
ale i osamotě. Samota prohlubuje propojení těla a přírody, autor tak není rozptylován dalšími
faktory a je tak schopen pečlivě a lépe svou pouť dokumentovat.98
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Obrázek 11: Jan Mlčoch, Výstup na horu Kotel, 1974

Jiří Valoch
S přesahem do land artu a body artu Valoch pracuje až ve své pozdější tvorbě, kdy navazuje
na minimalismus a konceptuální umění. Pohybuje se v typografii, se zájmem o reflexi
jazyka. Nakonec zásah do přírodního prostředí a zaměření se na zásahy do těla samotného,
jsou zajímavými střípky jeho práce.100
Své pojímání meditativního pojímání představil jako celodenní putování krajinou, které
zachytil fotografováním. Valoch vytvořil fotografickou dokumentaci s názvem Haiku I., II.
a III., což jsou tři série po třech fotografiích inspirované zenovou básnickou formou.101
Autorovy Body poems jsou na pomezí konceptuálního umění, body artu a zájmu o poezii.
Přírodu zde v konceptuálním duchu naznačuje nahé dívčí tělo, které je označeno slovy.102
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Obrázek 12: Jiří Valoch, Body poems, 1969

Ana Mendieta
Její tvorba směřuje k různým tématům, která jsou vyjadřovány tělem a dalšími materiály,
které dává příroda nebo země. Tělo hraje ústřední roli a je v určité formě přítomno v průběhu
celé její tvorby.
Umělkyně ve své tvorbě řeší své nejintimnější a nejniternější vazby či spojení s kulturou.
Pojí se k nim psychicky i fyzicky skrze identitu a vlastní kořeny, a z její tvorby silně
promlouvá ztráta kulturních vazeb umělkyně, která ji zásadně ovlivnila. Její dílo Krev a peří
(2) je důkazem o spojení lidského těla s organickými materiály, které zastupují její silné
vazby s jejími kubánskými kořeny.104
Mendieta postupem času hledala silnější vyjadřovací prostředky pro svoje umělecké počiny
a nalezla tak inspiraci v akčním umění, kde byla silně ovlivněna staršími kolegy. Hlavní
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úlohu hrálo její tělo včetně siluety, které spájela s přírodními materiály. Své počínání
zachytila skrze různá média.105
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Obrázek 13: Ana Mendieta, Krev a peří (2), 1974
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3.3

Proud – Uvnitř vně

Tento proud prostupuje nádech meditativnosti, která se stupňuje. Stejně tak se stupňuje
u vybraných autorů, kteří jsou naladěni na konceptuální vlnu, meditativní prvky a rytmus.
Provedení je u vybraných autorů velmi citelné. Zásadní jsou prožitky a ty jsou směřovány
ven z těla individuality, skrze gesto. Můžeme zde mluvit o energii, která tento proud tmelí
a pramení z rituálnosti. Tělo je médiem a výchozím bodem mýtického prožívání a dále
snažení včetně aktivity těla celkově v performativním uchopení.
Hans Hartung
Hans Hartung byl předním abstraktním malířem poválečného období a za svůj život po sobě
zanechal tisíce náčrtků, kreseb a maleb. Hlavním vyjadřovacím prostředkem je nejčastěji
velmi dynamické gesto, které variuje a vytváří tak velmi charakteristické kompozice
s vlastním životem. Umělec opakuje a vrství tyto gesta a zanechává tak po sobě stopu, která
je ve velmi těsném spojení s přírodou.107
Hartungova tvorba je charakteristická hlavně intuitivním a spontánním podáním, kdy umělec
sám nevěděl, jak výsledné dílo bude vypadat. V jeho tvorbě se odráželi hluboké emoce
a dynamika díla je jeho neoddělitelnou součástí.108
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Obrázek 14: Hans Hartung, L36, 1957

Jiří Kornatovský
Kornatovský vytváří fascinující kresby pomocí zapojení celého těla a jeho energie. Tělo zde
hraje ústřední roli, když je využito celé jeho tělesnosti k vytvoření obřích kreseb. Pohyb těla
se přenáší do pohybu hmoty, která k nám promlouvá z velkých pláten. Nejdůležitější je
energie, která se přenáší a pohlcuje čas i prostor.110
Umělec využívá kresbu jako záznam akce, která je důležitější než výsledek. Kresby jsou
soukromým rituálem a jak psychickou, tak fyzickou akcí, která odkazuje ke kořenům.111
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Obrázek 15: Jiří Kornatovský, Meditace východní, 1990-1997

Pavel Korbička
Umělec je inspirován východní kaligrafií a v popředí jeho zájmu stojí čára a přenesena stopa.
Charakteristickým objektem je světlená instalace, která komentuje lidský pohyb ve své
prchavosti i složitosti. Hradecká Galerie moderního umění nám v tomto duchu představuje
několik dalších děl v rámci výstavy s názvem Energie prvotní čáry – gesto, rytmus, pohyb
v současném českém umění.113
Samostatnou výstavou Pavel Korbička: Taneční kaligrafie poctil svojí přítomností
v minulém roce Moravskou galerii v Brně. Hlavní myšlenkou jeho tvorby je hledání způsobů
zachycení prchavosti lidského pohybu. Ve svých dílech tak zhmotňuje čas v reálném
prostoru. Východiskem pro čas je lidský pohyb – tanec, který vychází z reálného pohybu
tanečnice, na kterou umisťuje snímatelné reflexní body.114
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Obrázek 16: Pavel Korbička, Taneční kaligrafie, 2018

Zorka Ságlová
Tvorba Zorky Ságlové je charakteristická strukturální geometrickou abstrakcí, kterou
koncem 60. let rozvinula více směrem k přírodě, krajině a konceptuálním principům.
Struktury jsou inspirované starými tapiseriemi ještě ze studijních let a opakování v nich
obsaženo prostupuje celou Ságlové tvorbu. Charakteristické kompozice včetně králičích
motivů této umělkyně čerpají z přírodních a kosmických zákonitostí.116
Dílo Kladení plín u Sudoměře je happeningem, který odkazuje k bitvě u Sudoměře, kdy
k vytvoření obrazců v krajině využila velké množství účastníků, kteří tam položili
700 pláten.117 Přítomnost těla je důležitým prvkem, avšak bez nutnosti přímého využití jeho
tělesnosti. Ve spojení s performativním počínáním má výše zmíněný meditativní charakter.
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Obrázek 17: Zorka Ságlová, Kladení plín u Sudoměře, 1970
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3.4

Genderový proud

„Slov gender pochádza z angličtiny a v preklade znamená rod, ale aj pohlavie.“ 119
Genderové (rodové) umělecké zaměření čerpá z obou pohledů, žen i mužů, vždy ve své
kategorii. Nejde tedy pouze o feministické zaměření, jež se mnohdy zaměňuje. Gender se
vlastně snaží o smazání nadřazenosti mužského rodu nad ženským či obráceně.120
Zde jsem se zaměřila zejména na ženskou linii genderového proudu, na konci pro částečné
vyvážení, jsem zahrnula mužskou linii. Zaměření na ženské tělo je v umění prioritní, na co
naráží výstava složena pouze z mužských aktů.
Proběhlá vídeňská výstava Nazí muži poskytuje zajímavý pohled na rodové umění, kde
nečekaně ve středu zájmu stojí právě nahé mužské tělo. Tato rozsáhlá výstava mapuje skrze
různé umělecké přístupy jediné téma a tím je mužský akt, od roku 1800 do současnosti.121
Proč je ženské tělo v umění obsaženo velmi často, může mít víc příčin. Ženské tělo je podle
Klodové měkčí a oblejší, takže je spíše esteticky přijatelné než to mužské. Mužské akty
historicky zmizeli kvůli homosexuálnímu ladění, a to ženské je mělo později nahradit.122
Zaměření na ženský a mužský model v umění nabídla společná výstava studentů Ateliéru
tělového designu FAVU v Brně s názvem Androgynekologie. Dřív to byl právě muž, který
stál modelem do zlomu v 18. století, kdy jej nahradila žena.123
Kateřina Olivová
Umělkyně a bývalá studentka Ateliéru tělového designu svým stejnojmenným příspěvkem
k výstavě Androgynekologie formou performance strhává pozornost na své nahé tělo.
Na vernisáži se představuje v roli nahé uklízečky, která podlahu vytírá cukrovou vodou,
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která znepříjemní pobyt i pohyb přítomných osob. Tím přímo upozorňuje na genderové
zaměření.124
Kateřina Olivová řeší klíčové otázky skrze své tělo a svojí tvorbou stírá hranice mezi
každodenním životem a uměním. Pro její tvorbu je charakteristické performativní podání
ženských témat, kdy je žena v roli partnerky či matky.125

126

Obrázek 18: Kateřina Olivová, Androgynekologie, 2012

Lenka Klodová
Umělkyně a vedoucí Ateliéru tělového designu Fakulty výtvarných umění v Brně se věnuje
zkoumání nahoty. Tělo v její práci nabízí hlavně ženskou nahotu. Ve svých uměleckých
počinech pracuje se živou tělesností, kdy se snaží se o jednoduchost, nejlépe bez různých
efektů, divadelních prvku včetně velkého vzbuzování emocí. Klodová nemá zájem šokovat,
spíše zaměřit pozornost diváků na lidskost nahoty.127
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Svoje tělo nechává promlouvat k publiku v šíří intimních gest až k těm provokativním.
Ženské tělo je pro ni materiálem a nástrojem pro sdělování všech poselství.
Performance Bojíte se mateřství odkazuje ke každodenní realitě, kdy je banální situace ze
života děsivější než cokoliv na světě. Tělem vypráví o ženskosti a mužnosti a jejich
rozdílných pohledů na věc.128
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Obrázek 19: Lenka Klodová, Bojíte se mateřství, 2003

Ana Mendieta
Část práce této umělkyně se vztahuje ke genderové tématice, kdy se především zaměřuje
na genderové násilí na ženách. Tato tématika vyznívá ve vícero pracích umělkyně, s různou
intenzitou a schopností identifikace.
Mendieta to výrazně demonstruje především v díle Krvavá silueta. Video je autorkou voleno
i kvůli jeho možnostem vnímat čas, který není zamražen. Dílo předkládá tělo s osobní
zkušeností, která je zasazena do obecnějšího kontextu násilí na ženách.130
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Obrázek 20: Ana Mendieta, Krvavá silueta, 1975

Filip Jurkovič
Autorské počiny slovenského umělce Filipa Jurkoviče jsou na pomezí radikálního a gender
proudu tělového umění. Hlavní objektem i subjektem jeho děl je samo autorovo tělo. Jeho
počiny připomínají radikální akce sedmdesátých let včetně hledání limitů těla. Fotografické
dílo Untitled, za kterým stojí zdokumentované performativní počínání, které zrcadlí
genderové zaměření. To je podporováno právě nahotou těla. Tato práce s nahým mužským
tělem mírně zastírá samotné hraniční situace, ve kterých je zaznamenáno fotografií.132
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Obrázek 21: Filip Jurkovič, Untitled, 2007
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3.5

Hranice a krajnosti radikálního proudu

V radikálním proudu můžeme shledat dvě jeho polohy, krásu a ošklivost. Umělci je častěji
využívána ta ošklivější poloha, jako revolta či anarchie k zobrazování krásných uměleckých
forem. Krajně radikální proud v sobě skýtá určité deformace, šrámy a stopy, které provokují
a zneklidňují a taktéž výběr témat blízkých rituálu, který nás zneklidňují i když jsou nám
známy. Nejkrajnější polohou tohoto proudu je činnost, která vede k tomu, si nenávratně
ublížit a ohrozit se na životě. Pokud nechtějí přímo zasáhnout sebe, tak sahají i po variantě
radikálně zasáhnout diváka. Zde vybraní autoři se k ní přibližují a pohybují právě na této
hraně.
Tělo, pokud na sobě nese označení, je to výpověď nejčastěji o události, která se stala a díky
ní je v této připomínce stále živá. Může jí o snažení, které nemáme pevně v rukách, nebo
naopak ano, což využívá řada umělců. Ti tyto situace využívají k demonstrování života
a existence. Člověk sobě odcizuje, a tímto činem se v prožitku člověk utvrzuje ve vlastní
existenci. Odcizení se děje postupem času, zejména v novodobé historii rychleji, a to hlavně
v digitálním a virtuálním světe. Tělesné prožívání a deformace či zásahy do těla jsou tedy
připomínkou, že jsme.134
Marina Abramović
Tato velmi výkonná umělkyně za více než 40 let kariéry vytvořila velké množství
radikálních počinů s performativními prvky a konceptuálními principy, kterou představila
na výstavě Umělkyně je přítomna v MoMA.135 Marina Abramović velmi často pracovala
a ve svých performancích se objevovala sama anebo využila živé tělesnosti i jiných lidí.
S jejím dlouholetým partnerem Ulayem vytvořila radikální dílo s názvem Klid/Energie,
které ohrožovalo umělkyni na životě. Narušená rovnováha by měla katastrofální následky.136

134

HÁJEK, Václav. Jak rozpoznat odpadková koš. (Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře). Praha: Labyrint.
2011. s. 63. ISBN 978-80-87260-31-9.
135
Moma.org: Marina Abramović. The Artist Is Present. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964?#installation-images.
136
WILSON, Michael. Jak číst současné umění. Umění 21. století zblízka. Praha: Nakladatelství Kniha Zlín.
2017. s. 14. ISBN 978-80-7473-620-9.

56

137

Obrázek 22: Marina Abramović a Ulay, Klid/Energie, 1980
Radikální dílo Tomášovi rty odkazuje ke kořenům umělkyně, kdy sebetrýzní vyjadřuje
sepjetí s kulturou a skrze bolest překračuje hranici. Toto performativní dílo obsahuje
postupné, na sebe navazující části, kdy každá svým způsobem odkazuje zejména k jejímu
dětství. Výchova, kterou prošla pro ni znamenala trápení, které na ní zanechalo psychické
stopy a v díle vyšlo najevo skrze její fyzické tělo. Abramović vtáhla do hry i diváky, kdy
nakonec rozhodli vstoupit do tísnivé situace, zakročili a dílo zakončili.138 Dílo má včetně
prožitku umělkyně i šokovat. Zájem diváka skrze šokování je intenzivně zastoupen. Marina
Abramović by mohla být ohrožena na životě, divák však překročí hranici díla.
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Obrázek 23: Marina Abramović, Tomášovy rty, 2005

Chris Burden
Umělec je zaměřen na skutečný prožitek, který naráží na naší mediální otupělost. Proto se
nechá Burden v galerii postřelit do ruky, ač si není jist, jaké pocity to vyvolá u diváka i jeho
samotného.140 Další dílo Odsouzený k záhubě nejenom, že zve diváka k překročení hranice
a zásahu do uměleckého díla, ale ukazuje i samou skutečnost, že svůj život nedrží pevně
ve svých rukách. Hranici, která je mezi umělcem, či jeho dílem a divákem, nerad nikdo
překračuje. Tak umělec nekonečně čekal, až někdo z návštěvníků ukončí performance.
Reálné ohrožení života umělce nakonec přerušil pracovník muzea.141
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Obrázek 24: Chris Burden, Odsouzený k záhubě, 1975

Jan Mlčoch
Mlčoch se v díle Zavěšení – Velký spánek vyjádřil k sebepoznání a limitovaného těla skrze
ticho, tmu a nekonečno. Akce byla jakýmsi rituálem, kdy byl autor v ústraní na půdě
zavěšený bez zraku a sluchu za nohy a ruce.143 Mlčoch využil prostor v Anežském klášteře,
které nebyly dostupné veřejnosti kromě této, i na několik svých akcí. Bylo přítomno několik
málo blízkých osob včetně fotografa, který celé dění zdokumentoval. Tato samota ještě
dodává hloubku filozofickému osamocení, které tematizuje a napomáhá hlubšímu prožitku
při hledání hranic fyzického těla včetně psychiky.144
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Obrázek 25: Jan Mlčoch, Velký spánek, 1974

Hermann Nitsch
Vídeňští akcionisté na čele s Hermannem Nitschem bořili zavedené hranice včetně všech
tabu. Místo hledání hranic těla se zaměřili na využitá těla v performancích, které odkazovali
do vzdálené minulosti, oslavujíc kulty a rituály předků.146
Svým zaměřením bychom mohli toto počínání řadit i k teatrálnímu proudu, avšak radikálnost
a boření tabu je tak silná, že jej volím pro radikální proud. Radikálnost jejich počínání je
v šokování a bezohlednosti výběru témat i provedení. Jejich záliba v krvi, nebo její náhražce
je znepokojující.
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Obrázek 26: Hermann Nitsch, Devátá akce, 1965

147

BADURA-TRISKA, Eva. Body, Psyche, and Taboo. Vienna Actionism and Early Vienna Modernism.
Wien: Mumok. 2016. s. 93. ISBN 978-3-902947-30-7.

61

3.6

Pop-artový proud

Jedním ze znaků populárního umění je nejenom zábavnost 148 ale i jakýkoliv komerční
nádech. Reklama a všudypřítomná komerce zahlcovala člověka podněty od padesátých
let.149 Pop-artový proud je zde chápán jako novodobá mytologie a brán trochu s nadsázkou.
Z uměleckého směru si vypůjčuji několik znaků, na kterých lze demonstrovat zaměření
tohoto proudu. Prvním znakem je propojení s každodenním životem, zapojení širokých mas,
včetně sociálních skupin a politického zaměření.
Gilbert & George
Umělci se na začátku své tvorby představili veřejnosti jako zpívající sochy a v této
prezentaci živých soch v podání sebe sama pokračovali v průběhu celé své kariéry. Svůj
repertoár doplnili i o dvourozměrná díla. Inspiraci čerpali ze svého okolí, které odráželo
londýnské sociální problémy a kulturní odlišnosti. Tak se jim postupně podařilo vytvořit
umění pro všechny.150 Umění jevilo známky humoru, co nebylo v té době velmi časté, a to
hlavně když vsadili na sebe sama jako dobře vypadající zpívající sochy Pod oblouky, které
měli připomínat loutky.151
Charakterizují je i další prvky, které jsou nám důvěrně známé, jako hýřivá barevnost, odkaz
k reklamě a masovým produktům. Přitom jejich umělecký odkaz a témata jsou mnohem
hlubší. Jejich cílem je provokace a kritika.

148
HÁJEK, Václav. Jak rozpoznat odpadková koš. (Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře). Praha: Labyrint.
2011. s. 51. ISBN 978-80-87260-31-9.
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Artmuseum.cz:
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[online].
[cit.
2018-06-29]
Dostupné
z:
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150
BONHAM-CARTER, Charlotte. HODGE, David. Contemporary Art. The essential guide to 200
groundbreaking artists. London: Goodman. 2013. s. 140-141. ISBN 978-1-84796-058-0.
151
GOLDBERG, RoseLee. Performance Art. From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson.
2014. s. 167. ISBN 978-0-500-20404-7.
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152

Obrázek 27: Gilbert & George, Pod oblouky, 1969

Milan Knížák
Zásadním rysem Knížákova uměleckých počinů je propojení umění a života. Nečekaně
vtahuje diváka do svých počinů, které jsou tak blízko životu. Součástí aktivit je tělo přítomno
v roli a vyjadřuje se skrze gesto.153 Dílo Demonstrace jednoho je Knížákův charakteristický
počin. Shrnuje v sobě využití denních potřeb a ozvláštnění této každodennosti. Příchozí
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GOLDBERG, RoseLee. Performance Art. From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson.
2014. s. 168. ISBN 978-0-500-20404-7.
153
MORGANOVÁ, Pavlína. Procházka akční Prahou. Akce, performance, happeningy, 1949-1989. Praha:
AVU VVP. 2014. s. 27. ISBN 978-80-87108-54-3.
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a přihlížející na demonstraci potkávají zvláštní situace, které když jsou vytrženy z kontextu,
jsou v podstatě úplně normální. Demonstrace vtahuje diváka do děje a žádá jeho zapojení.154

155

Obrázek 28: Milan Knížák, Demonstrace jednoho, 1964

Jiří Kovanda
Jeho nejzajímavější práce jsou ty, které jsou spíše životem než uměním. Kovandův Pokus
o seznámení sledují jeho přátelé jako v klasické reality show. Stejné to je s performancí, kdy
se s přáteli setká na Starém městě a poté jim uteče.156 Kovanda pro své akce volí veřejný
prostor, co je neobvyklé a průkopnické. Jeho akce Divadlo je gesty a chováním nenápadná,
ale přesto velmi silná.157

154

MORGANOVÁ, Pavlína. Procházka akční Prahou. Akce, performance, happeningy, 1949-1989. Praha:
AVU VVP. 2014. s. 125. ISBN 978-80-87108-54-3.
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Tamtéž, s. 226.

64

158

Obrázek 29: Jiří Kovanda, Pokus o seznámení, 1977

159

Obrázek 30: Jiří Kovanda, Divadlo, 1976

Martha Rosler
Umělkyně se pohybuje ve svých pracích na pomezí genederu, politiky a hledání místa
jednotlivce v každodenním životě. Právě toto zaměření na život ji předurčilo k zařazení
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MORGANOVÁ, Pavlína. Procházka akční Prahou. Akce, performance, happeningy, 1949-1989. Praha:
AVU VVP. 2014. s. 146. ISBN 978-80-87108-54-3.
159
Tamtéž, s. 227.
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do tohoto proudu. Svým dílem Symbolika v kuchyni skrze znázorňování jasně naznačuje
rodové předurčení žen a stereotypy s tím spojené, kdy se to týká širokých vrstev
obyvatelstva. Toto dílo má i své radikální přesahy, kdy autorka využívá gest bez
výraznějšího prožitku. O zařazení do tohoto proudu rozhodlo i návaznost na domestikaci či
otroctví včetně prožívaného tichého globálního utrpení.160

161

Obrázek 31: Martha Rosler, Symbolika v kuchyni, 1975

Pierre Huyghe
Umělec osciluje mezi teatrálním proudem a proudem každodennosti zvaným pop-artový.
Dílem Zástup a mračno stírá rozdíly mezi realitou a fikcí. Situace, které umělec připravil
pro účastníky je inspirovaly k různým činnostem a chování.162
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163

Obrázek 32: Pierre Huyghe, Zástup a mračno, 2010
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4

VYBRANÉ PŘÍKLADY TVORBY UMĚNÍ TĚLA

Součást této kapitoly je vlastní autorská tvorba. Jako východisko zde uvedu několik
vybraných autorů a jejich uměleckých počinů, které se mi staly inspirací. Tyto autory
vybírám z vytvořené typologie. Tam jsem popsala princip jejich tvorby, která se mne
inspirovala a pro autorskou tvorbu jsem tento záběr zúžila. Zaměřila jsem se na přítomnost
těla „jako živý obraz“, který nese podnázev vrámci autorské tvorby – Kam jdu, odkud
přicházím.
Pokud jde o zobrazovací médium, pro akční povahu aktivního snažení těla, volila jsem dvě
možnosti zachycení. Po nastudování dostupných informací jsem volila fotografii
a videozáznam. „Mezi nejčastější používané formy dokumentace akčního umění patří
fotografie. Její význam je zřejmý, protože mnoho akcí proběhlo právě jen za účasti fotografa.
Fotografie je často také jediným médiem, které je v souvislosti s akčním uměním
vystavováno a funguje na trhu s uměním.“164 Fotografie má samozřejmě ale i svá úskalí,
jelikož nezasahuje všechny smysly, jako reálné umění, nefunguje v čase a prostoru. Proto
druhým nejvyužívanějším je záznam pomocí videa a já jej po médiu fotografie volila pro
svojí autorskou tvorbu video jako další možnost zachycení.
Videozáznam nám nabízí množství pozitiv. Video je výhodné kvůli možnosti zachycení času
a je velmi přirozené zejména pro umělecké počiny aktivní povahy. Tyto díla jsou
nehmatatelná, a tímto způsobem prchavý přenos počinu nejlépe zachytíme.165
Tato typologie s upřesněnými proudy, ze které vycházím, je inspiračním východiskem také
pro výtvarné úkoly, které jsou součástí diplomové práce a budou upřesněny níže.
Moje autorská tvorba se opírá o několik inspiračních východisek z části typologie
a uvedených autorů – umělců. Jejich principy tvorby jsou jako inspirace popsány v další
části. V autorské tvorbě jsem se zaměřila na hlavní principy, které mě v tělovém umění
zajímají: tělo je přítomno a je aktivní, včetně využití živé tělesnosti. Tělo vytváří aktivitu
směrem z vnitřku ven, tělo je život, zajímá mě fyzická aktivita těla, jeho pohyb, kde život je

164
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MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Olomouc: J. Vacl. 2009. s. 21. ISBN 978-80-904149-1-4.
KESNER, Ladislav. Tváře. Praha: Galerie Rudolfinum. 2012. s. 17. ISBN 978-80-86443-18-8.
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pohyb a pohyb je život. Tento pohyb evokuje hledání fyzického těla harmonie jako cíle skrze
cestu.
Autorská tvorby vychází ze třech kategorií, Tělo je přítomno, Tělo jako médium a Tělo
a pohyb, které jsou stěžejní. Tvorba nese název Kam jdu, odkud přicházím a je dělena na dvě
linie. Pokud jde o vytyčenou typologii, autorská tvorba se opírá o Intimní proud, avšak
okrajově čerpá i z dalších, zejména z Teatrálního proudu, proudu Uvnitř vně, Hranice
a krajnosti radikálního proudu, či Pop-artového proudu.)
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4.1

Inspirační východiska

V autorské tvorbě jsem se zaměřila na hlavní principy, které mě v tělovém umění zajímají,
tělo je přítomno a je aktivní, včetně využití živé tělesnosti. Tělo vytváří aktivitu směrem
z vnitřku ven, tělo je život, zajímá mě fyzická aktivita těla, jeho pohyb. Život je pohyb
a pohyb je život.
Autorská tvorby vychází ze třech kategorií, Tělo je přítomno, Tělo jako médium a Tělo
a pohyb, které jsou stěžejní. Tvorbu ale nelze oddělit od souvislostí, a tak i jiné kategorie
můžeme nalézt, že jsou její součástí. Moje autorská tvorba nazvaná Kam jdu, odkud
přicházím, je dělena na dvě linie. V obou liniích se tyto kategorie prolínají. Pokud jde
o vytyčenou typologii, autorská tvorba se opírá o Intimní proud, avšak okrajově čerpá
i z dalších (Teatrální proud, proud Uvnitř vně, Hranice a krajnosti radikálního proudu, Popartový proud).
Člověk v dnešní době je odcizen sám sobě a skrze své tělo by se mohl aspoň částečně vrátit
sám k sobě, na fyzické i psychické úrovni. Odcizení pramení z virtuální reality, sociálních
sítí a sám život je naplněn, až přeplněn, technologiemi. Své počínání paradoxně zachycuji
a dokumentuji technologiemi a posléze sdílím na svých sociálních sítích. Téma Tělo jako
živý obraz obsahuje podtéma, cyklus, Odkud přicházím, kam jdu. Jsou to deníky z mého
putování odněkud někam, moje cesty, návraty, kdy se mi vynořují různé vzpomínky směrem
k rodné vesnici a blízkému městečku, kde jsem vyrůstala. Cyklus sjednocuje mé putování,
kdy se vracím nejenom v myšlenkách, ale i fyzickým tělem do tohoto městečka a procházím
u své základní školy, po rozbitém chodníku kolem a tělo i mysl jsou v harmonii.
Autorská tvorba má dvě linie. První nese název Odkud přicházím, druhý nese název Kam
jdu a celé to završuje procházka v mém rodném městečku, po rozbitém chodníku. Autorská
tvorby vychází ze třech kategorií, Tělo je přítomno, Tělo jako médium a Tělo a pohyb, které
jsou stěžejní. Tvorbu ale nelze oddělit od souvislostí, a tak i jiné kategorie můžeme nalézt,
že jsou její součástí. V obou liniích se tyto kategorie, pro specifikaci těla, prolínají. Pokud
jde o vytyčenou typologii, autorská tvorba se opírá o Intimní proud, avšak okrajově čerpá
i z dalších, jak již bylo výše zmíněno.
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Hlavní inspirací se mi stala umělkyně Ana Mendieta a Marina Abramović. Dílo Any
Mendiety Krev a peří (2)166 mě inspirovalo hlavně svým odkazem ke kořenům. Toto dílo je
obsaženo v Intimním proudu.
Také Marina Abramović čerpá ze svých srbských kořenů, což se odráží zejména v díle
Tomášovi rty

167

, které jsem popsala výše. Toto dílo Mariny Abramović patří

do kategorie Hranice a krajnosti radikálního proudu. Inspirace tímto dílem netkví v jeho
formě a provedení, spíše v obsahu jednotlivého díla, a v neposlední řadě, dalších děl, které
odkazují k jejímu dětství a dospívání.
Tyto dvě díla odrážejí spojení s minulostí, původem a kořeny a které je tak silné, že ovlivňuje
prožívání a chování. Umělkyně se vracejí k tomuto tématu i v průběhu své další tvorby,
navazují a variují. Jak jsem již vysvětlila, tyto umělkyně jsou mi blízké díky jejich obsahům,
a tak se mi přirozeně staly inspirací.
Další částečnou inspirací mi byl Jan Mlčoch s jeho dílo Výstup na horu Kotel168, a to zejména
po formální stránce. Tak jako autor šel a dokumentoval svůj počin, i já jsem svoje cesty
a návraty pečlivě dokumentovala. Jeho dílo stojí na pomezí různých forem akčního umění,
a tak by mohlo být v kategorii performance, akce anebo může být bráno jednoduše jako
umělecký akční počin. Mlčoch a jeho dílo se nachází v Intimním proudu.
A nakonec se opírám ve své autorské tvorbě i o Jiřího Kovandu, který se zaměřuje
na každodenní život a situace, které nejsou nijak nápadné, i když trocha teatrality v sobě
nesou. Nejlépe to lze demonstrovat právě dílem, které jsem již v předešlé části popisovala,
a to s názvem Divadlo 169 . Toto dílo zejména kvůli propojení s každodenností nalézáme
v Pop-artovém proudu.
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4.2

Autorská tvorba

Toto téma, jak jsem již naznačila výše jsem si vybrala proto, že člověk je odcizen sám sobě
a skrze své tělo se může navrátit sám k sobě. Toto odcizení mají na svědomí virtuální realita,
sociální sítě, sám život naplněn technologiemi. Mé osobní odcizení pramení i z důvodu
stěhování a následného zpřetrhání sociálních vazeb, zejména rodinných, včetně těch
s přáteli.
Své počínání paradoxně zachycuji a dokumentuji technologiemi a posléze sdílím na svých
sociálních sítích. Téma Tělo jako živý obraz obsahuje cyklus, Odkud přicházím, kam jdu.
Cyklus nese dvě linie, první s názvem Odkud přicházím, druhý nese název Kam jdu. Jsou to
deníky z mého putování odněkud někam, moje cesty, návraty, v průběhu toho se mi vynořují
různé vzpomínky směrem k rodné vesnici a blízkému městečku, kde jsem vyrostla. Cyklus
sjednocuje mé putování, kdy se vracím nejenom v myšlenkách, ale i fyzickým tělem
do tohoto městečka a procházím u své základní školy, po rozbitém chodníku kolem. V tu
chvíli jsou po cestě moje tělo i mysl jsou v harmonii.
V autorské tvorbě jsem se zaměřila na hlavní principy, které mě v tělovém umění zajímají:
tělo je přítomno a je aktivní, včetně využití živé tělesnosti. Tělo vytváří aktivitu směrem
z vnitřku ven, tělo je život, zajímá mě fyzická aktivita těla, jeho pohyb. Život je pohyb
a pohyb je život.
Po formální stránce je autorská práce zařaditelná do souvislosti s akčním umění v linii
performance anebo akce, popřípadě piece. Jak jsem již zmínila v části se základní
terminologií, tak slovem akce můžeme označit jakýkoliv počin či výkon v těchto
souvislostech. Performance může být jak soukromý, tak veřejný výkon, a je často pokládána
za představení, proto spíše pokládám tyto svoje aktivity za akce. Je to dostatečně široký
pojem pro toto označení, zejména jej však využívám proto, že jde o soukromé výkony,
i když jsou provedeny ve veřejném prostoru. Využívám les, ulici a jiné veřejné prostranství,
ale svým počínáním na sebe neupozorňuji. V tuto chvíli, kdy akce probíhá, je počínání beze
svědků. Pokud by tam nějací byli, je možné, že si situace, která je plánována
a dokumentována, vůbec nevšimnou anebo nezařadí do kategorie umělecké tvorby.
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Svoje akce jsem fotografovala a následně tento velký počet snímků jsem upravila
v programu a vytvořila z něj formát GIF. Technicky tedy jde o animace, vytvořené
z několika desítek snímků. Ve dvou případech jsem natočila videozáznam.
Snímky, které složí k animacím jsou koncipovány tak, že jsou vidět jen chodidla.
Na videozáznamu jsem zachycena celá, jenže lyžařské oblečení mě celou zahaluje. Tím je
zachována i vyzdvižena anonymita, na kterou tímto upozorňuji. Je to další z náznaků
na dnešní dobu, která odcizuje člověka od sebe sama, nejvíce pokud se celý psychicky i
fyzicky odhaluje.
Tvorba má pět částí a k cyklu Odkud přicházím patří Tady teď bydlím a Na univerzitě.
K cyklu Kam jdu patří Na horách, Na škole v přírodě a Návrat domů na ul. Dobšinského.
Akce mají společné to, že jsou vizuálními deníky. Animace, které vytvářím ze snímků
pocházejí

z mého

putování

a

jednotlivé

akce

nesou

název,

který

se

váže

ke konkrétnímu místu. Takto jsou zaznamenány mé cesty a taktéž i vzpomínky, které
se touto formou zhmotnili. Cyklus sjednocuje mé moje fyzické i psychické putování, kdy
se vracím nejenom v myšlenkách, ale i fyzickým tělem do dětství a dospívání. Tyto střípky
jsou části mozaiky, kterou skládám jako obraz konkrétních nebo abstraktních vzpomínek
a uběhlých událostí z dětství a dospívání, až do chvíle dovršení plnoletosti. Skončila tak
jedna etapa a já jsem se odstěhovala a začala žít v zahraničí.
Část Odkud přicházím je zaměřena na moji momentální rutinu a každodenní život, který je
protkán stereotypem. Hlavním pojítkem je těchto akcí je pravidelná činnost, která se
nějakým způsobem opakuje. Tento každodenní stereotyp narušuje můj návrat v myšlenkách
k vzdálenému domovu, který jsem před několika lety opustila. Tyto vzpomínky zhmotňuji
v performativní akci skrze tělo v gestech a pohybu.
Část Kam jdu je zaměřena na nabourání stereotypu, kdy se jedná o výjezdy různého typu.
Soustředí se na zaznamenání putování do míst mimo momentální bydliště, a tak jsou akce
záznamem návštěvy různých míst. Konečným záznamem je dovršení mého putování
do místa, kde jsem vyrůstala. Procházím se na místech, ke kterým jsem se ve vzpomínkách
tolik vracela.
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Přehled cyklů s dílčími akcemi:


Tady teď bydlím: Kolem domu, Vzpomínka na hry s panenkami



Na horách: Otisk ve sněhu, Challange I., Challange II.



Na univerzitě: Dopředu, Dozadu



Na škole v přírodě: Takový obyčejný den, Les, Vzpomínka na taneční



Návrat domů na ul. Dobšinského: Šla jsem tudy tisíc krát, Sedm kilometrů

1. část: Tady teď bydlím
První část Tady teď bydlím obsahuje dvě akce. První akcí je pohyb okolo domu, kde bydlím
s názvem Kolem domu, druhá akce nese název Vzpomínka na hry s panenkami.
Popis:
Tak tady jsem teď doma. Přináším pohled na cesty v místě, kde bydlím. Pohybuji se kolem
domu, pečuji o zahradu, zvířata. Tento pohyb je cyklický a má meditativní charakter.
Zachycuji své aktivity v tomto prostoru, které jsou záměrné a mají smysl. Tato péče je
odkazem k dětským létům. Včetně těch, kdy tělo vypráví přes gesta. Jsou to vzpomínky,
které tělo zhmotňuje. Skrze pohyby a gesta jsou tyto vzpomínky vyjádřeny. Vzpomínky se
týkají her s panenkami. Hry, které znamenají hledání identity a zároveň sounáležitost.
Záměrně vše dokumentuji. Jsou to mé každodenní aktivity, od péče až po dramatizaci
vzpomínek.
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Obrázek 33: Snímky z animace Kolem domu

Obrázek 34: Snímek z animace Vzpomínky na hry s panenkami
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2. část: Na horách
Druhá část Na horách obsahuje tři akce. První akcí je pohyb po čerstvě nasněžené dlažbě,
kdy chůze tvoří stopu s názvem Otisk ve sněhu, druhá akce je jízdou po nejprudší černé
sjezdovce nese název Challange I. a třetí akce je jízdou po červené sjezdovce s názvem
Challange II.
Popis:
Když hledám sama sebe, jezdím pořád někam, a dokonce čím dál tím lépe. Bavím se
a užívám si, ale stejně vnitřní uspokojení nenacházím. Tato cesta byla za účelem pobavení,
překonání sebe sama a svého strachu, vše kvůli navázání kontaktu se sebou. Bojím se, ale
sjedu na lyžích příliš dlouhou červenou sjezdovku. Následně si ve špatném počasí troufnu
na černou sjezdovku, která je sice krátká, ale o to strmější. Metaforou jízdy po nejprudší
černé sjezdovce v okolí je strach, který si přináším z dětských let, kdy jsem jela na kole
z kopce. Nezvládla jsem tuto jízdu na kole a skončila na chirurgii. Tato nepříjemná událost
se promítla do akce Challange I. a já jsem skrze ni vracím k tomuto zážitku a znovu jej
zpracovávám. Jízda po dlouhé červené sjezdovce je akcí s názvem Challange II., kdy se
do ní promítá moje vesnické dospívání. Vytrvalost na této dlouhé cestě a soužití
v neharmonické domácnosti jsou touto metaforou. Také červená barva v sobě nese různé
symboly. Akci Otisk ve sněhu je metaforou pro dětská léta, když jsem chůzí po okolí vesnice
trávila dny. Znala jsem tam každé zákoutí, chodila si kudy jsem chtěla a večer se mi vůbec
nechtělo domů. Stopy ve sněhu je stopami dětských snů, hledání a krásných chvil.
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Obrázek 35: Snímky z animace Otisk ve sněhu

Obrázek 36: Snímky z videozáznamu Challange I.
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Obrázek 37: Snímky z videozáznamu Challange II.

3. část: Na univerzitě
Třetí část Na univerzitě obsahuje dvě akce. První akcí je chůze po schodech s názvem
Dopředu, druhá akce je chůze opačným směrem po schodech a nese název Dozadu. Chůze
pozadu je vytvořena pouhým obráceným výběrem snímků v programu, který byl využit pro
tvorbu animace.
Popis:
Dalším střípkem z každodenního života je dokumentování častých návštěv univerzity, která
je neoddělitelnou součástí mého současného života. Zachycuji svou chůzi po schodech, které
jsem seběhla nespočet krát. Zaznamenávám nespočet seběhnutí, nakonec však vybírám
jednoho zástupce, akce má název Dopředu. Stejně tak tuto chůzi přehrávám zpětně, jako
vzpomínky na chvíle, kdy jsem snila o tom, jak budu navštěvovat univerzitu. Nesnažím se
běžet obráceně. K tomu mi pomůže možnost změnit směr animace. Akce má název Dozadu
a zpětný chod těla je odkazem k minulosti.
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Obrázek 38: Snímky z animace Dopředu a Dozadu

4. část: Na škole v přírodě
Čtvrtá část Na škole v přírodě obsahuje tři akce. První akcí je chůze po rekreačním zařízení
s názvem Takový obyčejný den, druhá akce je procházkou daleko od lidí, hluboko v hoře
s názvem Les a třetí částí je Vzpomínka na taneční, která je performativním ztělesněním
tanečních kurzů.
Popis:
Další výjezd, další útěk do přírody. Tentokrát ale se základní školou, s tak trochu mojí i tak
trochu ne. Utíkám do přírody, z civilizace, do míst, které mi připomínají místa, kde jsem
vyrůstala. Snažím se navrátit ztracenou harmonii. Akce Takový obyčejný den je aktivitou,
která sleduje každodenní dění a nese přímý vzkaz k častým výjezdům v raném dětství
do zařízení na léčbu astmatu, které se nacházeli v hlubokých lesích. Pobyt tam byl
nekonečný a jistá traumata si nesu dodnes. V konečném důsledku, bych ale stejně chtěla
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putovat krajinou v té překrásné krajině nekonečně dlouho. V hoře, daleko od všeho a všech
se nechám vést svým tělem a spontánně kráčím krajinou. Vyprávění těla o putování nese
název Les. Ten samý les mě poté inspiruje k tanci. Snímám svůj stín při pobytu v lese a své
spontánní taneční chování. Stín v lese opět promlouvá gesty a tělo vyjadřuje vzpomínky
na dospívání, na taneční kurzy, které byli příjemným zpestřením tohoto období. Jedná se
o akci Vzpomínky na taneční. Taky je tato akce malou metaforou, kdy jsem se v lesích hrála
celé dny.

Obrázek 39: Snímky z animací Takový obyčejný den a Les

Obrázek 40: Snímek z animace Vzpomínka na taneční
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5. část: Návrat domů na ul. Dobšinského
Pátá část Návrat domů na ul Dobšinského obsahuje dvě akce. První akcí je chůze po rozbitém
chodníku u mé základní školy s názvem Šla jsem tudy tisíc krát, kde jsou snímky schválně
seřazeny zpětně. Druhá akce je chůze, která začíná u mojí školy a končí ve vesnici, kde jsem
bydlela. Tato akce nese název Sedm kilometrů. Chůzi dokumentuji v začátku, a možná
na neštěstí, se mi po čase vybíjí mobil, tak v konečné fázi nemám možnost pořídit snímky
pro tvorbu animace z cíle.
Popis:
Nekonečná cesta, měřila jsem, asi osm set kilometrů. Tělo je pasivní, až když dorazím
na místo, vše se obrací. Jsem ve městě, stojím u své základní školy. Všechno je tady stejné.
Nic se nezměnilo. Jen přibylo roků. I ta silnice a chodník jsou stejně děravé jako před léty.
Žádné opravy znamenají zachovalou atmosféru. I když jsou tady rozbité cesty, rozbité
chodníky, tak nacházím klid. Akce se jmenuje Šla jsem tudy tisíc krát. Snímám svoji cestu
po chodníku, snímky pak skládám do animace opačně a se nejenom ve vzpomínkách vracím
do minulosti, ale i pohyb těla naznačuje návrat. Akce Sedm kilometrů je ještě poslední
cestou. Putování, které zdánlivě nemá konec. Jde o cestu z města na vesnici, které leží
vzdálena sedm kilometrů přes pustiny a hluboké lesy, po úzké cestě, která za další vesnicí
končí. Neukončené je zhmotněno i selháním techniky, kdy ve chvíli kdy dorazím do cíle
a chci to nasnímat, zjišťuji, že mám vybitý mobil. Jsem v cíli. Tělo a mysl jsou v rovnováze.
Vím, že je to jenom dočasně, ale stejně jsem v cíli, ke kterému jsem směřovala. Je to deset
let, co jsem odešla, ale vím, že se zatím nemůžu vrátit na trvalo.
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Obrázek 41: Snímky z animací Šla jsem tudy tisíc krát a Sedm kilometrů
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5

PEDAGOGIKA UMĚNÍ TĚLA

Nutnou a důležitou součástí diplomové práce Tělo jako živý obraz je navázání na školní
praxi. Výtvarné úkoly s jejich reflektivními bilancemi obohacují tuto práci o nový rozměr.
Reflektivní bilance učitele jsou důležité pro zlepšení samotné praxe. Tato část v úzké
návaznosti na vytvořenou typologii umění těla má proto nezastupitelné místo.
Součástí kapitoly Pedagogika umění těla je zaměření se na možnosti umění těla pro
výtvarnou výchovu, z nich vycházející specifika a následné popsání tematické řady
na náměty těla. Součástí tematické řady jsou výtvarné úkoly. Výtvarné úkoly byli
realizovány na ZŠ Angel. Výtvarné úkoly jsou celkem čtyři a odpovídají třem proudům
z vytvořené typologie – Teatrální proud, Intimní proud a Uvnitř vně. Každý výtvarný úkol
obsahuje přípravu na výuku, popis realizace výukové jednotky, reflektivní bilanci učitele
a následné návrhy na zlepšení pedagogické praxe.
Výukové jednotky byly navrženy pro druhý stupeň základního vzdělávání do výuky
výtvarné výchovy. Každý výtvarný úkol byl vytvořen do dvou 45minutových vyučovacích
jednotek. Každý výtvarný úkol byl inspirován principem tvorby umělců z vybraných
proudů. Společnými znaky, které tyto výtvarné úkoly obsahují, jsou performativní prvky,
gesto a živá tělesnost. Specifické prvky u každého výtvarného úkolu pochází
z typologických proudů a jsou dále v souvislosti s výtvarnými úkoly specifikované níže.
Inspirační zdroje vybraných umělců a jejich principy prošli didaktickou transformací obsahu
a daly tak vzniknout didaktickým strukturám příprav výtvarných úkolů, které jsou obsaženy
v celé své šíři v příloze této diplomové práce. Součástí přípravy na výuku je i myšlenková
mapa, která je vždy umístěna v konkrétní podkapitole. Následně v podkapitole o realizaci
výukové jednotky popisuji její průběh a text doplňuji fotodokumentací. Co nejdetailněji je
ta realizace popsána i v další části, a to se všemi detaily, jak přesně probíhala, v reflektivní
bilanci učitele. Nakonec jsou v poslední podkapitole sepsány návrhy na zlepšení výuky, pro
každý výtvarný úkol samostatně.

83

5.1

Možnosti a specifika umění těla pro výtvarnou výchovu

Jaké jsou možnosti v umění těla, kdy je tělo přítomno jsem částečně popsala v kapitole
o jeho rysech a příčinách. Poté jsem z nastudované literatury vyvodila kategorie, které byly
východiskem pro sestavení typologických proudů. Část těchto proudů jsem využila pro
navržení výtvarných úkolů a jejich praktickou realizaci ve školní realitě. Jak je díky
vytvořené typologii patrné, možnosti pro výtvarnou výchovu jsou velmi široké. Při
navrhování výtvarných úkolů je možné tyto proudy kombinovat anebo z nich vybírat
a použít pouze části. Také jsem záměrně proto volila určitý úzký výběr, a tak některé proudy
zůstaly v navržených výtvarných úkolech opomenuty.
Umění těla, jak jsem popsala výše, má východisko v akčním umění a v jeho aktivní povaze.
Za přítomnosti těla jako média a prostřednictvím něj dochází k určité aktivitě, kdy tělo
zastává roli subjektu a objektu.
Tělo v umění zprostředkovává obsah, vysvětluje myšlenku a záměr tvůrce, a je jeho
prostředníkem mezi psychickým a fyzickým světem. Funguje jako médium a jako takový
fenomén figuruje čím dál tím častěji v současném umění.170
Specifikum umění těla a jeho realizace ve výtvarné výchově je projev aktivity v určitém čase
a prostoru. Taková časoprostorová aktivita v sobě zahrnuje průběh tvorby a výsledek, který
není nutně vždy hmatatelným artefaktem. Tak vzniklé prchavé dílo v čase a prostoru lze
alespoň zdokumentovat formou videozáznamu, nebo fotografováním.171
Dalším specifikem umění těla ve výtvarné výchově je průběh na základě nějakého plánu,
scénáře. Méně často může jít také o čistě spontánní aktivity, a to zejména v případě, že je
do aktivity vtažen divák, který nemá daný návod anebo nezná umělcův záměr. V takovém
případě aktivita plyne bez kontroly autora a je ponechána své spontaneitě.172
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O´REILLY, Sally. The Body in Contemporary Art. London: Thames & Hudson. 2009. s. 5-15. ISBN 9780-500-20400-9.
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DIVIŠOVÁ, Veronika. 2016. Časoprostorové aktivity ve výtvarné výchově středních škol. Plzeň.
Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni. Pedagogická fakulta. s. 34. [online]. [cit. 2018-07-04].
Dostupné z: https://otik.zcu.cz/bitstream/11025/20071/1/Diplomova%20prace_Veronika%20Divisova.pdf.
172
MORGANOVÁ, Pavlína. Procházka akční Prahou. Akce, performance, happeningy, 1949-1989. Praha:
AVU VVP. 2014. s. 40-42. ISBN 978-80-87108-54-3.
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Současné umění je ve své podstatě nejblíže žákům, právě kvůli propojení s reálným životem.
V reálné návaznosti na život lze skrze toto umění lze dobře zprostředkovat a interpretovat
obsahy a myšlenky.
Obecně, vztah mezi výtvarnou výchovou a uměním je těsný a vzájemně obohacující. Skrze
výtvarnou výchovu tak žák lépe rozumí sobě i souvislostem. Komunikace, která zde vzniká
napomáhá orientaci v sobě i ve světě.173
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KITZBERGEROVÁ, Leonora. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická
fakulta. 2014. s. 13. ISBN 978-80-7290-667-3. [online]. [cit. 2018-07-04]. Dostupné z:
https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-didaktika_vytvarne_vychovy.pdf.
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5.2

Tematická řada na náměty těla

Tematická řada sleduje určitý námět, který je zasazen do souvislostí a zkoumá dílčí úzce
zaměřenou část.174 „Aktivním uchopením a prožíváním námětu se tak blíží k poznávání sebe
sama i životního prostředí, v kterém se pohybuje, a jeho pomocí vyjadřuje vlastní pohled
na svět.“ 175 Náměty těla vycházející z typologie a vytvořených proudů rozšiřují žákovo
poznání v souvislostech jeho života i jeho samotného. Skrze aktivitu, s kterou úkoly
s náměty těla přispívají tak žáci objevují živé dění, kterého jsou součástí.
Tematická řada má společné učivo (vzdělávací obsah) z RVP ZV176. Konkrétní vzdělávací
cíle mají výtvarné úkoly vždy specifikované samostatně. Jsou popsány v níže uspořádaných
podkapitolách, skrze očekávané výstupy.
Výtvarné úkoly s námětem těla nesou názvy:
Tělo v přírodě
Intuitivní gestická kresba
Inscenovaný obraz
Hodnoty
Tyto výtvarné úkoly tvoří výtvarnou řadu. Společné mají zejména tyto klíčové body – gesto,
využití živé tělesnosti a fyzická přítomnost těla, aktivita těla a pohyb a dalších
performativních prvků jako součást akční tvorby.
Výtvarný úkol Tělo v přírodě se zaměřuje na prožitek těla ve spojení s přírodou, tělo je
přítomno v přírodě, je jeho součástí a je ní ovlivňováno. Tělo jako subjekt i objekt na ní
působí a funguje to i obráceně. Úkol je inspirován ve vytvořené typologii Intimním proudem.
Výtvarný úkol Intuitivní gestická kresba se zaměřuje na subjektivitu těla, které následně
vyvíjí aktivitu směrem ven. Jeho aktivita je intuitivní, inspirována spontaneitou a má
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT. 2017. s. 89. [cit. 2018-0513]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/.
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meditativní charakter. Tělo zde hraje roli prostředníka mezi vnějším a vnitřním světem. Úkol
je inspirován vytvořeným typologickým proudem Uvnitř vně.
Výtvarný úkol Inscenovaný obraz čerpá z typologického Teatrálního proudu. Stěžejní
inspirace se opírá o inscenační prvky a má zájem o prvky performativní, divadelní vztahy
a pohyb. Má nejblíže k znakům forem akčního umění. Tento výtvarný úkol vypráví příběh
uměleckého díla, bez velkého zapojení dalších prvků kromě použití těla jako vyjadřovacího
prostředku.
Výtvarný úkol Hodnoty má stejný základ. Je inspirován také Teatrálním proudem, kdy se
vyjadřuje performativně. Oproti předešlému úkolu žáci v průběhu své tvorby využívají víc
pomůcek jako kulisy, či pro dotvoření prostředí, které napomáhají dotvoření myšlenky a celé
situace.
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5.3

Výtvarný úkol č.1: Tělo v přírodě

Tato kapitola představuje své inspirační zdroje, v podkapitole přípravu na výukovou
jednotku, následnou realizaci výukové jednotky včetně jednotlivých fází, reflektivní bilanci
učitele, včetně následného návrhu na zlepšení.
Námětem výtvarného úkolu je existence těla v přírodě, kdy je s ní ve spojení, fyzickém
i psychickém. Je to moment, kdy je tělo ovlivňováno a obráceně, ovlivňuje toto prostředí,
ve které se nachází a pohybuje.
Výtvarný úkol Tělo v přírodě vzešel z typologického proudu s názvem intimní. Tento proud
se zaměřuje zejména na vnitřní svět člověka a jeho pocity. Je zaměřen na individuální
prožitky. Člověk se obrací k duchovnu, k sobě samému a k přírodě, z které vzešel. Je
součástí přírody, a proto mu příroda poskytuje útočiště. Člověk je zaměřen na svoje vlastní
tělo. Hledá aktivitu v souladu s porozuměním. Charakteristická je rituálnost a intimní počiny
odpovídající subjektivitě. Objektivní tělo pak zkoumá přírodní podmínky a navazuje na bytí
v přírodě.
Celoživotním tématem Miloše Šejna je příroda, a bytí v krajině, kterou vnímá jako začátek
i konec, nekonečnou inspiraci a základ pro další život a veškeré fungování. Ve strukturované
krajině je tělo subjektem i objektem. Tělesno vnímá a zastupuje život. 177 Tělová akce
s názvem Tělo Kamenice, (Jizerské hory, 18. 1. 2004) je záznamem těla jako součástí přírody
skrze jeho intenzivní prožitek. Na subjekt i objekt těla s jeho smysly působí příroda velmi
intenzivně.178 Petr Štembera ve své tvůrčí činnosti dotvářel a měnil přírodu a její prostředí
a postupem času si díky ní víc uvědomoval také své tělo. To najednou stálo ve středu zájmu,
pořád však v úzkém propojení s přírodou. Je známý hlavně svým radikálním přístupem
a asketizmem.179 Jeho Spaní na stromě demonstruje obě tyto linie, radikální i asketickou,
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kdy po třech nocích beze spánku strávil čtvrtou noc na stromě. Jde nejen o prožitek těla
a duše. 180 Jan Mlčoch sdílel se Štemberou nadšení pro nebezpečné, krajní a ohrožující
situace.181 Mlčochovo dílo Výstup na horu Kotel je propojením několika myšlenkových linií,
těla a přírody. Umělec a jeho tělo je při výstupu závislé na pověternostních podmínkách
a jeho prožitek je jím zcela ovlivněn. Výstupem je putování krajinou nejenom za špatného
počasí ale i osamotě. Samota prohlubuje propojení těla a přírody, autor tak není rozptylován
dalšími faktory a je tak schopen pečlivě a lépe svou pouť dokumentovat.182 Tvorba Jiřího
Valocha je na pomezí minimalismu a konceptuálního umění. S přesahem do land artu a body
art Valoch pracuje až ve své pozdější tvorbě. Jde o zásah do přírodního prostředí a zaměření
se na zásahy do těla samotného jsou zajímavými střípky jeho práce. 183 Své pojímání
meditativnosti představil jako celodenní putování krajinou, které zachytil fotografováním.
Valoch vytvořil fotografickou dokumentaci s názvem Haiku I., II. a III., což jsou tři série po
třech fotografiích inspirované zenovou básnickou formou. 184 Autorovy Body poems jsou
na pomezí konceptuálního umění, body artu a zájmu o poezii. Přírodu zde v konceptuálním
duchu naznačuje nahé dívčí tělo, které je označeno slovy.185
Výtvarný úkol Tělo v přírodě je koncipován jako skupinová aktivita. Žáci pro svoji tvorbu
využívají venkovní prostředí. K tvorbě není třeba pomůcky, žáci využijí vlastních těl k této
tvůrčí aktivitě ve vybraném přírodním prostředí.
Své počínání žáci dokumentují mobilním zařízením anebo fotografie pořizuji já, vlastním
fotoaparátem.
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5.3.1 Příprava na výuku
Námět: Tělo v přírodě
Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ
Vzdělávací program: RVP ZV
Časová dotace úkolu: 2x 45 min
Pomůcky: prostředí přírody, samotní žáci, (fotoaparát zabezpečí učitel)
Učivo (vzdělávací obsah):
„Rozvíjení smyslové citlivosti – prvky vizuálně obrazného vyjádření, uspořádání objektů
do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu; reflexe a vztahy zrakového vnímání
ke vnímání ostatními smysly; smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření.“186
„Uplatňování subjektivity – prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností; typy vizuálně obrazných vyjádření; přístupy k vizuálně
obrazným vyjádřením.“187
„Ověřování komunikačních účinků – osobní postoj v komunikaci; komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření; proměny komunikačního obsahu.“188
Výtvarný úkol:
Vzdělávací cíle výtvarného úkolu ve smyslu očekávaných výstupů RVP ZV (pozn. vybrané
očekávané výstupy s komentáři):

-

„Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,
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představ a poznatků“189; (žáci v přípravné fázi vybírají prvky vyjádření pro svoji
tvorbu, zahrnují vjemy a poznatky o principech tvorby představených umělců)

-

„Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie“ 190 ; (žáci využívají vybrané vyjádření k zaznamenání interpretace
vybraných pojmů ze skupin úzce spjatých s přírodou)

-

„Žák k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médií – fotografie, video“191; (žáci volí k zachycení svého autentického
počinu videodokumentaci nebo fotodokumentaci)

-

„Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření“ 192 ;
(vzniká osobitý performativní proces i výsledek po zapojení pohybu, využití těl
a mimiky včetně osobnosti žáků ve vybraném prostředí v úzkém kontaktu s přírodou)

-

„Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích“ 193 ; (žáci komentují průběh,
dokumentování a výsledek své práce, zamýšlejí se a sdělují kvality procesu
a výsledku, s doplněním osobního stanoviska)
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5.3.2 Realizace výukové jednotky
V této podkapitole popisuji jednotlivé fáze výtvarného úkolu jako realizaci vzdělávacího
obsahu. Jsou jimi přípravná a následná motivační fáze žáků, poté fáze realizační, fáze
reflektivní a popis hodnocení. Nakonec je popsaná návaznost na výtvarný úkol v části
transfer. Pro výukovou jednotku jsem vytvořila scénář, který shrnuje jednotlivé kroky.
Přípravná fáze:
příprava materiálu (kancelářské papíry, tužky), další dostupné pomůcky žáci vybírají
případně postupně v průběhu práce (vlastní oblečení apod.), fotoaparát zabezpečí učitel;
Motivace žáků:
Je zaměřena na představení umělců, kteří využívají ve své tvorbě performativní prvky
a klíčová témata komentují přímo tělem a svá díla tvoří se zájmem o využití těla a jeho
pohybu s propojením přírody; pro vysvětlení podstaty myšlenky je tělo hlavním prostředkem
(Jan Mlčoch, Petr Štembera, Jiří Valoch a Miloš Šejn – inspirace z publikace Akční umění194
a obrazové materiály z internetových stránek), motivace se skládá v případě tohoto úkolu
z části výtvarné, z dialogu s žáky nad ukázkami, a klíčovými pojmy, z dialogu s žáky
nad možnostmi uchopení, jejich vzpomínkami či zkušenostmi. Po motivaci je nutné se
přesunout ven na travnatou plochu vedle školního pozemku. Výuka už dál probíhá venku.
Zadání výtvarného úkolu – scénář:
Nejdříve se rozdělte na čtyři skupiny, počet žáků ve skupině není přesně dán, ale
udělejte to tak, ať jsou ve jedné skupině dívky i chlapci, jinak výběr nechám na vás.
Každá skupina bude mít jeden tematický okruh spojen s určitým pojmem anebo
pojmy. K vykonání výtvarného úkolu nebudete potřebovat žádné speciální pomůcky.
Jedna skupina si napíše na připravený papír „Fyzické přemisťování z místa na místo,
v rytmu, prostoru a čase a Putování krajinou“, druhá „Chodec je ovlivňován
geografickým tvarem krajiny“, třetí „Chodec po sobě zanechává stopu“ a čtvrtá
„Ovlivňování člověka atmosférickými podmínkami – déšť, vítr, slunce, mráz, …“.
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Snažte se o vytvoření co nejpřesvědčivějšího výtvarného počinu. Zamyslete se nad tím,
jak danou problematiku můžete ztvárnit a tyto způsoby si také zaznamenejte na papír.
Byli jste seznámeni s tvorbou umělců a jejich tvůrčími principy, teď je můžete
přiměřeně využít a modifikovat je k vlastnímu prospěchu. Hlavní myšlenkou zadání je
využití vlastních těl pro záměr, který máte. Obsah i formu naznačujete a vykládáte
tělem, které doplňujete vybranými detaily a oživujete tak samotným pohybem.
Dokumentace těchto počinů probíhá fotografováním či záznamem pomocí videa. Se
zapojením všech členů skupiny tvoříte performativní počin. Kdo budete chtít, můžete
fotit na vlastní mobil nebo tablet, jinak vše zaznamenám já. Poté kolem vás budu
průběžně procházet, sledovat průběh a případně konzultovat. Nakonec si ještě jednou
projdu všechny skupiny a sdělíte mi, jak jste postupovali a co vzniklo. To bude
příprava na příští hodinu, kde na jejím začátku budete spolužákům prezentovat vaši
práci promítáním fotografií a prezentováním videa. Po dokončení práce sepíšete ještě
názvy vaší dokumentace a několik vět, které budou charakterizovat vaše dílo.
Při realizaci výtvarného úkolu lze následně uvést tyto kroky – fáze:
-

seznámení žáků s inspiračními východisky;

-

rozdělení třídy na čtyři skupiny, zadání výtvarné práce;

-

debata ve skupině ohledně směřování práce a možnostmi zpracování;

-

průběžná individuální konzultace a vlastní tvorba performativního charakteru
s využitím těl;

-

průběžné dokumentování počinů (fotografie anebo video);

-

sepsání názvu a komentáře;

Reflexe a hodnocení:
Reflektivní dialog žáků se objevuje v průběhu práce a nad výslednou prací ve skupině. Žáci
komentovali průběh tvorby v přírodním prostředí, které bylo netradičním zpestřením
výtvarné tvorby a stejně využití těla jako vyjadřovacího prostředku. Reflektivní dialog
následně probíhá i s učitelem individuálně anebo ve skupině. Jedná se jak o reflexi výsledné
práce, zdařilost výtvarného záměru, dále reflexe způsobu zpracování myšlenky, reflexe
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zážitku tvorby performativního charakteru a zapojení těla při tvorbě, reflexe vlastních
prožitků.
Jako hodnocení lze zvolit tyto kritéria:
-

Žák je schopen vyjádřit obsah skrze svou výtvarnou performativní práci nebo práci
jiné aktivní povahy.

-

Žák je schopen využít výtvarných prostředků účelně (gesto, pohyb, aktivita, zapojení
svého těla i těl spolužáků).

Transfer:
Možné je další propojení a využití nových médii (plánování tvorby GIF či videa
z nahromaděných fotografií k prezentaci), příprava výstavy skrze fotodokumentaci
na chodbách školy, průběžná školní prezentace formou performance anebo při přehlídkách
v souvislosti s ukončením školního roku.
Realizace výtvarného úkolu byla přínosem pro žáky i učitele, kdy to byla pro obě strany
nová zkušenost. Výsledek byl čitelný, a to i následně skrze provedenou dokumentaci. Žáci
byli seznámeni s tvorbou umělců, pro svoji tvorbu využili performativní prvky a záměrně
zapojili své tělo jako výtvarný vyjadřovací prostředek včetně zapojení prostředí.

Obrázek 42: Snímek z animace Cesta na místo, 1. skupina
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Obrázek 43: Snímek z animace Rytmus místa, 1. skupina

Obrázek 44: Snímek z animace Budeme putovat, 1. skupina
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Obrázek 45: Snímky cyklu Stopa člověka na planetě, 2. skupina
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Obrázek 46: Snímky cyklu Bosky po povrchu, 3. skupina

Obrázek 47: Snímky cyklu Vlivy počasí, 4. skupina
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5.3.3 Reflektivní bilance učitele
Výtvarný úkol: TĚLO V PŘÍRODĚ
Třída: 9.A (únor, 4. a 5. vyučovací hodina, pondělí)
Návaznost: Třída dlouhodobě pracuje s tématem pohybu. V počátku výtvarné úkoly
vycházeli z futurismu, dále se pak rozvíjeli směrem k akčnímu umění až na pomezí tělového
umění. Třída už má za sebou i výtvarný úkol s názvem Hodnoty a Intuitivní gestická kresba.
(Pozn.: V době, o které vypovídá bilance, vyučující znala třídu šest měsíců.)
Vstupní přehled o hodině
Vyučující v přípravě hodiny navázala na model, který jsme zatím při výuce používali
a studenti na něj už byli zvyklí: (1) představení pojmů nebo jejich připomenutí, (2)
brainstorming a tvorba konceptu, (3) samotná výtvarná činnost a (4) reflexe. Žáci se měly
vrátit k pojmům AKČNÍ UMĚNÍ, BODY ART, HAPPENING a KOLEKTIVNÍ
AKCE. Tyto pojmy už byli obsaženy a přiblíženy v minulých hodinách, a tak na to šlo s žáky
plynule navázat.
Hodina byla plánována jako venkovní výuka. Program byl jako obvykle nabitý, museli jsme
počítat ještě s tým, že přesun ven nám zabere několik minut. Vyhlídka byla, že budeme
pracovat v novém prostředí, a tak jsem opět předběžně cítila velkou nervozitu, napětí a plnou
zodpovědnost za tvorbu i výsledné dílo. Počasí bylo typicky únorové, celkem nám přálo
a jelikož bylo asi stupeň nad nulou, všichni jsme to ocenili.
Začátek hodiny
Žáci se usadili na svá obvyklá místa a čekali na první pokyny. Hned zkraje jsem je připravila
na to, že budou pracovat ve skupinách, ať si tedy rozmyslí, jak skupiny vytvoří. Víc je ale
zaujala informace, že půjdeme tvořit ven, i když jaro ještě nebylo v dohledu. To je ale přece
sen každého žáka a ve spojení s akčním nebo celkově současným uměním, myslím byli pro
začátek dobře motivováni. Připomněla jsem jim několik pojmů, se kterými budeme opět

98

pracovat a jelikož to není naše první hodina s akčním uměním, tak celkem věděli, že to bude
zajímavá práce. Měli si připravit jenom pomůcky na psaní, tak je to celkově hodně táhlo
k podstatě práce. Naše téma Tělo a příroda jsem jim předem neřekla a držela ho v tajnosti
až do této chvíle.
Inspirace
Poté jsem představila postupně několik umělců, kteří se zaměřují na spojení těla s přírodou
v různých ohledech. Prvním z nich byl Miloš Šejn a jeho dílo Tělo Kamenice, kdy hlavním
záměrem bylo vytvoření intenzivního prožitku v souvislosti s přírodou. Pro představu jsem
žákům ukázala další Šejnovo dílo Padající Slunce, které má svou podstatou meditativní
charakter, kdy autor čekal na jednu noc v roce, aby symbolicky provedl svůj soukromý rituál.
Poslední jeho dílo Skála a tělo odkazuje ke stopě člověka v přírodě. Další umělec Petr
Štembera si zcela jinak uvědomuje své tělo a zachází i do krajností. Prožitek, který byl zde
vyzdvihnut v díle Spaní na stromě je hodně radikální. Opravdu úzkému vztahu k přírodě
dalo vyznít dílo Štěpování. Dalším umělcem, kterého jsem žákům v krátkosti představila byl
Jiří Valoch s hodně minimalistickým přístupem. Valoch představil meditativní spojení
s krajinou a svoje celodenní putování krajinou zaznamenal sérií fotografií, inspirován
zenovým charakterem básnické formy Haiku. V dalším díle Body poems bylo přímo tělo
ztělesněnou krajinou. Posledním umělcem byl představen Jan Mlčoch, který své putování
krajinou velmi intenzivně niterně prožíval a snažil se jej ještě víc prohloubit samotou. Tuto
samotu v putování náležitě využil a pečlivě průběh dokumentoval.
Skupinový brainstorming
Žáci se již rozdělili do čtyř skupin dle svého a rozdali si navzájem připravené čtvrtky
a připravili psací pomůcky. Každé skupině jsem nadiktovala několik pojmů, které si zapsali
na papír a které byli základem pro jejich akční venkovní tvorbu. První skupina si na papír
poznamenala pojmy Fyzické přemisťování z místa na místo, V rytmu, prostoru a čase
a Putování krajinou, druhá skupina napsala pojem Chodec po sobě zanechává stopu, třetí
skupina měla pojem Chodec je ovlivňován geografickým vlivem krajiny a čtvrtá skupina si
napsala pojem Ovlivňování člověka atmosférickými podmínkami – déšť, vítr, slunce, mráz.
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Žáci se nejdříve samostatně zamysleli a poté i ve skupině prodiskutovali nastolenou
problematiku a všechny způsoby. Svoje myšlenky zaznamenali na papír. V předešlé části
byli seznámeni s několika osobnostmi, které se pojí k výtvarnému úkolu Tělo a příroda.
Vyzvala jsem je ať si dle svého uvážení vyberou některé z inspiračních východisek. Když
asi v 15 minutách proběhl brainstorming, zapsání nápadů a příprava vlastních konceptů,
vyzvala jsem je, abychom se konečně k tvorbě přesunuli ven. Sebou si vzali i papíry,
na kterých měli připravené koncepty výtvarných úkolů (zapsané pojmy a poznámky). Celý
přesun nám zabral asi 15 minut.
Přesun ven – akce
Venku jsem je ještě znova upozornila na omezený čas, který máme k dispozici. Počítali jsme
dále i s 5 minutami čistého času na návrat, s tím, že přestávku si žáci výjimečně nahradí
na konci hodiny. Žáci se tedy museli spokojit s menší časovou dotací na samotnou tvorbu.
Vyzvala jsem je, ať si připraví papíry s vlastními poznámkami, a ještě jednou si je před akcí
společně projdou. Znova jsem zopakovala, že by hlavním vyjadřovacím prostředkem mělo
být tělo a jeho vlastní možnosti ve spojení s přírodou. Ještě jsem je poučila o chování venku
a hlavně, že je musím mít na očích, takže nějaké flákání za rohem je nepřípustné. Žáci se po
proslovu ve skupině rychle poradili a rozděleni do čtyř skupin se rozešli po prostranství. Já
jsem je měla na dosah, očima jsem je na dálku kontrolovala a průběžně jsem se chodila dívat
na jejich skupinovou práci.
První skupina
Tato chlapecká skupina měla pojmy Fyzické přemisťování z místa na místo, V rytmu,
prostoru a čase a Putování krajinou. Výstupem byli videozáznamy, kterých si připravili víc
než jeden už pro jeden pojem. Ke každému pojmu byl tak minimálně jeden kvalitní záznam
performativního snažení. Přemisťování v rytmu, prostoru a čase skupina pojala velmi
minimalisticky a postavila se na louku, kde využila gest rukou pro vyjádření rytmu a pohybu.
Akce nese název Rytmus místa. V návaznosti na toto minimalistické dílo udělali
performativní počin, kdy opět rytmicky, ale za většího snažení s gesty a pohybem rukou
přidali i pohyb tělu, kdy se mělo pohnout a přemístit. Fyzické přemisťování z místa na místo
nese název Cesta na místo. Ono však ještě v tomto podání nemělo tolik energie, aby tak
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učinilo. Druhé krátké video vypovídalo o zhmotněném prostoru a čase pomocí gesta, kdy se
chlapci snažili vystihnout myšlenku na pohyb, který v nich zatím dřímá. Pojem Fyzické
přemisťování z místa na místo zpodobili tak, že na louce, kterou chápali jako vlastní
mikrosvět se pohybovali a přemisťovali na malé ploše. Nechali si natočit jenom nohy
od pásu dolu, a tak zredukovali rušivé elementy na minimum a přinutili diváka věnovat se
podstatě chůze. Putování krajinou vystihli jako videozáznam, kdy se na toto putování
připravovali a poté jim podmínky nedovolovali věnovat se této činnosti. Oni se však i přes
tuto nepřízeň vydali na cestu a putování bylo tak na konci zachyceno velmi minimalisticky.
Akce má název Budeme putovat.
Druhá skupina
Pojem Chodec po sobě zanechává stopu skupina rozpracovala ve čtyřech fotografiích. První
fotografii popsali jako stopu člověka ve velkém měřítku směrem k přírodě, kdy člověk ničí
až demoluje přírodu. Zapálený list byl onou metaforou pro toto lidské snažení, jako přímá
aktivita člověka, která buď podporuje nebo ničí. Dalším je fotografie zaměřená na detail
přírodniny, která jako by přihlížela lidskému snažení. Osoby v pozadí svou pouhou existencí
zanechávají po sobě v přírodě nesmazatelnou stopu. Třetí fotografie vypovídá o doslovném
spojení s přírodou, kdy je člověk na ní napojen a skrze ni pak poznává sám sebe. Čtvrtý
počin žákyň byl zachycen skokem a pokusem o únik z naší zničené planety. Ničíme a poté
dáváme ruce pryč od našeho snažení. Cyklus čtyř fotografií nese název Stopa člověka
na planetě.
Třetí skupina
Pojem Chodec je ovlivňován geografickým vlivem krajiny byl v této skupině zpracován
v sérii čtyř fotografií. Cyklus čtyř fotografií je pojmenován Bosky po povrchu. Chodec
v krajině putoval odněkud někam a v průběhu své cesty narážel na různá úskalí. Musel se
potýkat se zimou, materiálem, po kterém aktuálně šel, překážkami v cestě nebo si únavou
z celého procesu, který se zdáli být nekonečný. Meditativní charakter prožitku tohoto chodce
byl zintenzivněn bosými nohami, kdy putování vnímal velmi podrobně.
Čtvrtá skupina
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Pojem Ovlivňování člověka atmosférickými podmínkami – déšť, vítr, slunce a mráz vyjádřila
skupina performativním počinem a toto snažení zdokumentovali fotografií. Metaforou
atmosférických podmínek byli samotní žáci, když jako by právě putovali potokem za
poutníkem. Potok byl zamrzlý a oni se jeho led snažili zničit. Tím chtěli ještě víc znemožnit
cestu tomuto poutníkovi. Cyklus fotografií nese název Vlivy počasí.
Zakončení
Po tom, jak jsem několikrát obešla všechny skupiny, které byli situované různě na rozlehlém
prostranství u školy, jsem je ještě jednou svolala na místo, kde jsem je požádala, aby
vymysleli krátkou obhajobu pro svoje počiny. Žáci tedy ještě vytáhli svoje poznámky, které
psali na začátku hodiny na papír a sepsali krátkou obhajobu. Tyto papíry mi hned na místě
i odevzdali. Do konce hodiny zbývalo pár minut, tak jsme se všichni odebrali do školy.
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5.3.4 Návrh na zlepšení
Praktickým cílem navazujícím sepsání reflektivní bilance je vypracování návrhu na zlepšení.
Tato zlepšující alterace realizované výuky slouží učiteli k příštímu lepšímu rozhodování.
Věnovat se v širších souvislostech jak současnému umění a také přímo umění těla, akční
tvorbě či konkrétněji námětům těla ve výtvarné výchově může být v mnoha ohledech, pro
obě strany, překvapivé a náročné. V reálné výuce i v reflektivní bilanci bylo možné zjistit,
že taková výuka může být někdy komplikovaná. Díky tomuto ohlédnutí lze o situaci
přemýšlet a lépe tak rozhodovat při další přípravě.
Reflektivní bilance sepsané po realizaci výukových jednotek detailně popisují průběh
a na základě této skutečnosti si lze uvědomit a dohledat situace, které by šlo naplánovat lépe.
V následujících částech jsou tyto situace popsány spolu s navrhovanou možností zlepšení.


Na přecházející hodině jsem jim nesdělila, jaké téma nás čeká. Příště bych se
rozhodovala jinak, a to tak, že bych v žácích vzbudila zájem již předem. Mohla bych
jim dát domácí úkol. Bylo by to na téma body artu či obecně akčního umění,
s využitím těla jako vyjadřovacího prostředku. Žáci by si měli najít několik
dostupných informací o tématu a sdělit je spolužákům v části motivace. V ideálním
případě by to byly pojmy, na které bychom v hodině navázali. Variantou by bylo
jim tyto pojmy přesně sdělit a rozdělit je konkrétním žákům, či dvojicím.



Ve třídě proběhl brainstorming v rozdělených skupinách a následně jsme se s třídou
přesunuli ven, na trávnatou plochu u školy. Možnost pro zlepšení této situace by
byla ta, že bychom se už na začátku hodiny přesunuli na venkovní prostranství
a s motivací a plánováním výstupů začali přímo tam.



Zakončení hodiny proběhlo na prostranství, kdy jsme se svolala na místo a požádala
je o obhajobu svých počinů. Zlepšení výuky by v tomto případě bylo o předem
vyslovené žádosti o obhajobu práce. Každopádně žáci měli k dispozici svoje
poznámky na papíře, tak se mohli o to opřít. Problém je také v tom, že jsme nestihli
ústní reflexi, pouze tu jednostrannou komunikaci na papíře, což považuji za velké
mínus.
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5.4

Výtvarný úkol č.2: Intuitivní gestická kresba

Tato kapitola představuje své inspirační zdroje, a v podkapitole přípravu na výukovou
jednotku, následnou realizaci výukové jednotky včetně jednotlivých fází, reflektivní bilanci
učitele, včetně následného návrhu na zlepšení.
Námětem výtvarného úkolu Intuitivní gestická kresba je gesto a využití těla jako
prostředníka. Skrze gesto těla necháme vyniknout spontánní tvůrčí sílu jednotlivce. Tělo zde
hraje nezastupitelnou roli pro spontánní vyjadřování. Pohyb těla zanechává stopu, která je
intuitivním projevem. V úkolu jsou obsaženy prvky vrstevní a opakování jako vyjadřovací
prostředky.
Výtvarný úkol je inspirován typologickým proudem s názvem Uvnitř vně. Tento proud je
meditativního charakteru. Je zaměřen na rytmus těla a rytmus gesta. Aktivita zanechává
stopu a je důkazem mýtického zájmu skrze performativní snažení.
Pavel Korbička je inspirován východní kaligrafií, se zájmem o čáru a stopu. Vytváří
světlené instalace, které komentují lidský pohyb ve své prchavosti i složitosti. Hradecká
Galerie moderního umění nám v tomto duchu představuje několik dalších děl v rámci
výstavy s název Energie prvotní čáry – gesto, rytmus, pohyb v současném českém umění.195
Hlavní myšlenkou jeho tvorby je hledání způsobů zachycení lidského pohybu. Ve svých
dílech tak zhmotňuje čas v reálném prostoru. Východiskem pro čas je lidský pohyb – tanec,
který vychází z reálného pohybu tanečnice, na kterou umisťuje snímatelné reflexní body.196
Hans Hartung byl předním abstraktním malířem poválečného období a za svůj život po
sobě zanechal tisíce náčrtků, kreseb a maleb. Hlavním vyjadřovacím prostředkem je
nejčastěji velmi dynamické gesto, které variuje a vytváří tak velmi charakteristické
kompozice s vlastním životem. Umělec opakuje a vrství tyto gesta a zanechává tak po sobě
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Českýrozhlas.cz: Hradec Králové. Čára je magická a má svou energii. O ní je průlomová výstava v hradecké
Galerii moderního umění. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z: https://hradec.rozhlas.cz/cara-je-magicka-ama-svou-energii-o-ni-je-prulomova-vystava-v-hradecke-galerii-6934709.
196
Moravskágalerie.cz: Pavel Korbička: Taneční kaligrafie. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2017/pavelkorbicka.aspx.
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stopu, která je ve velmi těsném spojení s přírodou.197 Hartungova tvorba je charakteristická
hlavně intuitivním a spontánním podáním, kdy umělec sám nevěděl, jak výsledné dílo bude
vypadat. V jeho tvorbě se odráželi hluboké emoce a dynamika díla je jeho neoddělitelnou
součástí.198
Výtvarný úkol je inspirován také typologickým Teatrálním proudem. Aktivita je
divadelního charakteru. Tento proud je performativního charakteru a je zaměřen na gesto
a pohyb těla. Dílo umělce Kantora popsané níže využívám pro představu vrstvení aktivit.
Detailní popis díla jsme provedla záměrně i z důvodu vysvětlení principu tvorby autora,
který bude součástí ještě jiného výtvarného úkolu.
Tadeusz Kantor byl polský všestranný umělec, který vytvořil rozsáhlé dílo ve dvou
hlavních proudech s divadelními i výtvarnými přesahy, které do sebe navzájem
neoddělitelně zasahovali.199 Principem Kantorova happeningu, i jeho dalších, je podřízení
se plánu umělce, který jeho průběh řídí. Divadelní inscenace jsou v úzkém spojení
s happeningem, který Kantor pro svou tvorbu také často využíval. Nejznámějším
happeningem je nesporně Panoramatický mořský happening, kterého se účastnili Kantorovi
přátelé a známí, mezi nimi i další umělci. Happening měl čtyři části a první část nese název
Mořský koncert, kdy přihlížející sledovali dirigování moře. Druhá část s názvem Barbujaž
erotyczny je těžko přeložitelná, v podstatě jde o politickou provokaci směrem k vládnoucí
straně, kdy se přizvané ženy polité rajčatovou šťávou válejí v písku. Třetí část Zemědělská
kultura v písku byla o novinách zakopaných v písku. Tato také vyvolala politické asociace
a dojem výsměchu. Čtvrtá část je spontánní volnou inscenací inspirovanou obrazem
Théodora Géricaulta Vor Medúzy, který zobrazuje dramatický skutečný příběh katastrofy
lodě Medúza a účastníci inscenovali s ironickým a bizarním způsobem umělecká díla.
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Umělec také klasicky propojuje historickou události, reálný až banální každodenní život
a umělecké klišé známého často spodobovaného obrazu.200
Nakonec ještě vysvětluji na doplnění tvorbu Zorky Ságlové, z důvodu meditativního
charakteru její později specifikované performance. Její tvorba charakteristická strukturální
geometrickou abstrakcí a králičími motivy, které koncem 60. let rozvinula více směrem
k přírodě, krajině a konceptuálním principům. Struktury jsou inspirované starými
tapiseriemi ještě ze studijních let a opakování v nich obsaženo prostupuje celou Ságlové
tvorbu. Charakteristické kompozice této umělkyně čerpají z přírodních a kosmických
zákonitostí. 201 Dílo Kladení plín u Sudoměře je happeningem, který inspiroval Barboru
Klímovou k vytvoření obdobního happeningu k výročí narozenin Zorky Ságlové. Odkazuje
ním k bitvě u Sudoměře, kdy k vytvoření obrazců v krajině využila velké množství
účastníků, kteří tam položili 700 pláten.202
Výtvarný úkol je koncipován jako aktivita jednotlivce. Žáci pro svoji tvorbu využívají
základních kresebných pomůcek a vlastní spontaneity.
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Artmuseum.pl: Tadeusz Kantor. Panoromiczny happening morski. 1967 (1-50/131) [online]. [cit. 2018-0505] Dostupné z: https://artmuseum.pl/pl/archiwum/archiwum-eustachego-kossakowskiego/27?read=all.
201
Artlist – Centrum pro současné umění Praha: Zorka Ságlová. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
http://www.artlist.cz/zorka-saglova-499/.
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Artmap.cz: Kladení plín U Křížku v Jihlavě. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
http://www.artmap.cz/kladeni-plin-u-krizku-v-jihlave.
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5.4.1 Příprava na výuku
Námět: Intuitivní gestická kresba
Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ
Vzdělávací program: RVP ZV
Časová dotace úkolu: 2x 45 min
Pomůcky: čtvrtky A3, měkké i tvrdé tužky, guma, (fotoaparát zabezpečí učitel)
Učivo (vzdělávací obsah):
„Rozvíjení smyslové citlivosti – prvky vizuálně obrazného vyjádření, uspořádání objektů
do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu; reflexe a vztahy zrakového vnímání
ke vnímání ostatními smysly; smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření.“203
„Uplatňování subjektivity – prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností; typy vizuálně obrazných vyjádření; přístupy k vizuálně
obrazným vyjádřením.“204
„Ověřování komunikačních účinků – osobní postoj v komunikaci; komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření; proměny komunikačního obsahu.“205
Výtvarný úkol:
Vzdělávací cíle výtvarného úkolu ve smyslu očekávaných výstupů RVP ZV (pozn. vybrané
očekávané výstupy s komentáři):

-

„Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,
představ a poznatků“206; (žáci během všech tří fází práce vybírají prvky vyjádření –
linie, síla a intenzita stopy, pro svoji tvorbu včetně spontánního a intuitivního

203

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT. 2017. s. 90. [cit. 2018-0513]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/.
204
Tamtéž, s. 90.
205
Tamtéž, s. 91.
206
Tamtéž, s. 89.
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proudění vjemů a pocitů; žáci přenášejí vybraný výřez jako zvětšený obraz na novou
čtvrtku a přitom záměrně komponují kompozici, rozlišují tlak na podklad a volí
způsoby k docílení záměru věrohodného překreslení)

-

„Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie“207; (žáci využívají vybrané vyjádření k zaznamenání vlastních spontánní
a intuitivní tvorby)

-

„Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření“ 208 ;
(vzniká osobitý proces tvorby, kdy žák nechá volný průchod myšlenkám a pocitům
a nesnaží se je korigovat, ale naopak využije této spontaneity; žák vybírá a nalézá
čtvercový výběr jako zajímavý detail pro jeho studium a pečlivý přepis
a komponování kompozice)

-

„Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti;
vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností
a prožitků“209; (žáci popisují a vykládají představená umělecká díla, v souvislosti se
zadanou prací včetně zahrnutí poznatků a vjemů o principech tvorby představených
umělců)

-

„Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích“ 210 ; (žáci komentují průběh,
i výsledek své práce, zamýšlejí se nad principy tvorby a důležitostí procesu tvorby
v subjektivní rovině)
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Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT. 2017. s. 89. [cit. 2018-0513]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/.
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5.4.2 Realizace výukové jednotky
V této podkapitole popisuji jednotlivé fáze výtvarného úkolu jako realizaci vzdělávacího
obsahu. Jsou jimi přípravná a následná motivační fáze žáků, poté fáze realizační, fáze
reflektivní a popis hodnocení. Nakonec je popsaná návaznost na výtvarný úkol v části
transfer. Pro výukovou jednotku jsem vytvořila scénář, který shrnuje jednotlivé kroky.
Přípravná fáze:
příprava výtvarného materiálu (čtvrtky A3, čtvercové čtvrtky 297 x 297 mm, měkké i tvrdé
tužky, guma, okénko s výřezem 10 x 10 cm), pro každého žáka jednu A3 čtvrtku, jednu
čtvercovou čtvrtku a okénko s výřezem o rozměrech 10 x 10 cm;
Motivace žáků:
Je zaměřena na představení umělců, kteří využívají ve své tvorbě gestické a spontánní
vyjadřování, intuitivní projevy a vše se zájmem o zanechání stopy a pohybu těla.
V neposlední řadě je zajímá vrstvení nebo opakování jako vyjadřovací prostředek, tvorba po
částech, které navazují. Tato tvorba je charakteristická pro Pavla Korbičku, Hanse Hartunga,
Tadeusze Kantora a Zorku Ságlovou – inspirace z obrazových materiálů z internetových
stránek). Motivace se skládá v případě tohoto úkolu z části výtvarné, z dialogu s žáky nad
ukázkami, dialogu nad jejich vzpomínkami či zkušenostmi.
Zadání výtvarného úkolu – scénář:
Na stole před vámi máte k dispozici materiál k tvorbě, rozdělte si jej. Byli jste
seznámeni s tvorbou umělců a jejich tvůrčími principy, a tak je můžete přiměřeně
využít a modifikovat je k vlastnímu prospěchu. Hlavní myšlenkou zadání je využití
intuitivních principů a spontánní tvorby v několika částech. Tyto části budu postupně
oznamovat a vždy zadám přesný postup. Každou část s vámi proberu vždy před
začátkem dané části. První částí je začernění celé plochy čtvrtky tužkou, a to způsobem
bez přemýšlení, se zapojením intuice. Plocha má být černá celá a musí být využita
veškerá časová dotace. Obsahem je vlastní vnitřní svět předložen spontánně za využití
tělesných gest. Forma je celá podřízena gestu. Druhá navazující část bude gumování
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nakresleného. Progumujete značnou část, původní linie půjdou vidět, ale vznikne zde
i prostor pro nové linie. Teď když jste dokončili i část s gumováním, čeká vás poslední
třetí část. Na čtvrtku teď budete spontánně čárat a zanechávat po sobě stopu pouze na
základě intuice. Dbejte na to, aby kresba byla nelogická a energická, bez úvah a velkých
snah o kompozici. Bude to taková vaše niterní záležitost bez nutnosti obhajování kroků.
Následně, až po dokončení této části, budete hledat na své čtvrtce zajímavé detaily.
Z nich si vyberete jeden, na který položíte okénko o rozměrech 10 x 10 cm. Toto okénko
vám zaručí, že okolí výběru vás nebude tolik rušit a vy se budete moct věnovat studiu
vybraného detailu. Tento výběr přenesete na novou čtvrtku čtvercového formátu.
Pečlivě budete komponovat a klást linie na čtvrtku o rozměrech 297 x 297 mm. Celou
kompozici byste měli přenést co nejpřesněji. Verbální reflexe, která na konci proběhne
bude v malém, nejnutnějším rozsahu. Pro tento úkol podstatnější reflexe proběhne ve
vaší mysli. Verbálně se ještě nakonec zaměříme na komentář k části, kdy jsme hledali
a objevili čtvercový výřez jako zajímavý detail a s komentářem na přenesený detail.
Při realizaci výtvarného úkolu lze následně uvést tyto kroky – fáze:
-

seznámení žáků s inspiračními východisky;

-

zadání výtvarné práce – pouze první část (začernění celé plochy čtvrtky tužkou);

-

zadaní druhé části výtvarné práce (intuitivní částečné gumování);

-

zadání třetí části výtvarné práce (následná vrstvená gestická kresba);

-

reflexe výtvarného počinu;

Reflexe a hodnocení:
Reflektivní dialog žáků se nenápadně objevuje v průběhu práce a nad výslednou prací ve
skupině. Žáci komentovali jednotlivé fáze tvorby, s očekáváním z následného průběhu byli
v rozpacích. Někteří viděli problém i v konkrétní spontánní tvorbě a gestickém zanechání
stopy. Reflektivní dialog následně probíhá s učitelem individuálně. Jedná se jak o reflexe
výsledné práce, zdařilost výtvarného záměru, reflexe způsobu zpracování obsahu. Reflexe
spontánní tvorby a reflexe zážitku tvorby spontánního charakteru. Reflexe vlastních prožitků
s tím spojených. Podstatnější část reflexe proběhla v mysli žáků, kdy se vrací k tomuto
zážitku a promýšlí reflexi vlastních prožitků.
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Jako hodnocení lze zvolit tyto kritéria:
-

Žák je schopen vyjádřit obsah spontánně a skrze svou intuitivní tvorbu.

-

Žák je schopen účelně využít výtvarných prostředků k tvorbě gestického charakteru.

-

Žák je schopen využít zážitku a procesu tvorby, bez nutnosti pouhého zaměření se
na samotný výsledek.

Transfer:
Možné je další propojení a využití nových médii (plánování tvorby GIF či videa
z nahromaděných fotografií k prezentaci), příprava výstavy skrze fotodokumentaci
s využitím žákovských výtvarných prací na chodbách školy.
Realizace výtvarného úkolu byla přínosem pro žáky i učitele, z důvodů nových zkušeností
vyplývajících z nového typu úkolu. Výsledek byl dobře čitelný. Žáci byli seznámení
s tvůrčími principy představených umělců, ve své tvorbě využili vlastní spontánnost
a intuici.

Obrázek 48: Detail gestické kresby I.
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Obrázek 49: Detail gestické kresby II.

Obrázek 50: Detail gestické kresby III.
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Obrázek 51: Výběr snímků gestické kresby
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5.4.3 Reflektivní bilance učitele
Výtvarný úkol: INTUITIVNÍ GESTICKÁ KRESBA
Třída: 9.A (únor, 4. a 5. vyučovací hodina, pondělí)
Návaznost: Třída dlouhodobě pracuje s tématem pohybu. V počátku výtvarné úkoly
vycházeli z futurismu, dále se pak rozvíjeli směrem k akčnímu umění. (Pozn.: V době,
o které vypovídá bilance, vyučující znala třídu šest měsíců.)
Vstupní přehled o hodině
Vyučující v přípravě hodiny využila model, který už tato třída zná z předešlých hodin: (1)
představení stěžejních pojmů, (2) brainstorming a tvorba konceptu, (3) samotná výtvarná
činnost, (4) reflexe. Studenti se měli vrátit k pojmům AKČNÍ UMĚNÍ, BODY ART,
HAPPENING, KOLEKTIVNÍ AKCE. Tyto pojmy už byli obsaženy a přiblíženy
v předešlých hodinách, tak bylo třeba na ně jenom navázat a připomenout jim je.
Program hodiny byl opět nabitý a žáci netrpělivě očekávali nový výtvarný úkol. Již dříve se
v hodinách setkali se současným uměním. Teď bylo pro ně připomenutí pojmů kolem
akčního umění na začátku hodiny přirozené. Samozřejmě jsem cítila opět velkou
zodpovědnost za celou akci a výsledné dílo. Žáci už byli zvyklí na systém v učebně, a tak
jim netrvalo nakonec tak dlouho, než se ztišili a začali dávat pozor.
Začátek hodiny
Než hodina začala, byli ve třídě vesměs všichni, kromě dvou chlapců, kteří chodí zásadně
až po zvonění. Hluk po usazení zmizel a žáci se na mě otočili s očividným zájmem, co jsem
si pro ně tentokrát připravila. Třída byla připravená na další střípek v mozaice současného
umění. Zopakovala jsem pro ně několik pojmů, které jsou vypsány výše a zeptala se na ně,
a co si tak orientačně pamatují. Moc se jim asi nechtělo mluvit, někteří ti komunikativnější
se předvedli a správně trefili krátkou verzi definice. Já je následovně doplnila o pár
informací, které je nutné si k tomu pamatovat. Následně jsme se vrhli již na zmíněnou
motivaci a inspiraci ze současného umění pro výtvarný úkol.
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Inspirace a motivace
Inspirační východiska, které jsem zvolila pro tento úkol s názvem Intuitivní gestická kresba
byl složen z českých i zahraničních umělců. Pro žáky jsem měla připravené tištěné fotografie
a reprodukce uměleckých děl. Ještě před začátkem prezentace inspiračních východisek jsem
jim rozdala velké čtvrtky, což je značně znejistilo, čekali asi v souvislosti s akčním uměním
a již proběhlé performance v souvislosti s tématem Hodnot absenci pomůcek. V tu chvíli se
část z nich rozpomenula, že viděli v týdenních plánech, že pomůcky měli mít a že nimi jsou
vlastně jen tužky různé tvrdosti a guma na gumování.
Prvním představeným poválečným umělcem byl Hans Hartung, kterého měli možnost již
postřehnout. Na základě několika reprodukcí jsem ho představila třídě. Hans Hartung jako
velmi expresivní umělec využil pro svoji tvorbu dynamické gesto. Intuitivně a spontánně
kladl na formát spousty linií a vytvořil tak velmi charakteristické kompozice. Českým
umělcem, který je známý svým zájmem o linii a pohyb lidského těla byl představen Pavel
Korbička. Tento umělec inspirován východní kaligrafií se zaměřil na prchavý lidský pohyb.
Dalším umělcem, kterého jsem žákům v krátkosti představila byl polský umělec Tadeusz
Kantor. Žáci se dozvěděli o jeho performativním počinu s názvem Panoramatický mořský
happening, který měl čtyři části a byl propojen s životem a veden jako hodně spontánní
inscenace. Kantorův přínos, který mi byl inspirací pro tento úkol tkvěl v překvapivých
krocích, které se žáci dozvídali postupně během tvorby a tím byla jejich spontánnost ještě
víc podpořena. Umělec i přes spontánnost tento počin částečně řídil. Poslední umělkyní byla
Zorka Ságlová, která byla žákům představena ne jako tradičně, vesměs na textil zaměřená
umělkyně, ale více performativně. Prvek opakování, který prostupoval celou její tvorbou byl
zde vypíchnut v souvislosti k nadcházejícím výtvarným úkolem.
Intuitivní a spontánní tvorba
Po části s inspiračními východisky pro žáky, jsme se zaměřili již na samotnou tvorbu. Ta
byla koncipována jako sled událostí aneb částí, které jsem žákům dávkovala postupně, vždy
s určitou časovou dotací. První částí bylo začernění celé plochy. Čerň měla být provedena
pracně a pečlivě a bylo na ní vyhrazeno nejvíce času. Začerňování probíhalo v podstatě
do konce vyučovací hodiny, asi zbylých 20-25 minut. Žáky to velmi překvapilo, za chvíli už
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však přestali protestovat a věnovali se této meditativní činnosti velmi pečlivě. Před zvoněním
na přestávku jsme je vybídla k ukončení činnosti a nucenému odpočinku v průběhu pauzy.
Po přestávce si velmi ochotně posedali na místa. Na následující část si bylo třeba připravit
gumu. Na žácích bylo vidět velké překvapení, když zjistili, že by měli asi pět minut gumovat
dle vlastního výběru tu plochu, kterou právě dlouze začerňovali. Nechala jsem jim
v gumování volnou ruku, ale připomenula jim na poslední chvíli, že by si měli dát pozor
a gumovat, pokud možno, co nejintuitivněji a nejspontánněji. Po „gumovací“ fázi nadešla
poslední fáze spontánní tvorby, a to vrstvení linií jako poslední součástí spontánního snažení.
Tyto linie byly aplikovány na formát intuitivně. Žáci měli na tuto část opět jen několik málo
minut. Někteří žáci se nemohli ztotožnit s intuitivní tvorbou, a tak se nechali unést
k zobrazování. Pokud jsem to stihla včas, tak jsem to těm, co je to svádělo k zobrazování,
připomenula. Mnoho žáků se k této tvorbě stavělo velmi zodpovědně. Tuto první část
výtvarného úkolu jsme stihli, kromě reflexe. Ta by měla tedy podle plánu proběhnout příští
hodinu. Stejně tak jako výběr detailu k přenesení na nový formát překreslením a zvětšením.
Při tvorbě tohoto úkolu žáci zapojili i svoji tělesnost při gestickém vyjadřování kresby linií
a dalších částí úkolu.
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5.4.4 Návrh na zlepšení
Praktickým cílem navazujícím sepsání reflektivní bilance je vypracování návrhu na zlepšení.
Tato zlepšující alterace realizované výuky slouží učiteli k příštímu lepšímu rozhodování.
Věnovat se v širších souvislostech jak současnému umění a také přímo umění těla, akční
tvorbě s gestickým vyjadřováním a spontánností, či konkrétněji námětům těla ve výtvarné
výchově může být v mnoha ohledech, pro obě strany, překvapivé a náročné. V reálné výuce
i reflektivní bilanci bylo možné zjistit, že taková výuka může být někdy komplikovaná. Díky
tomuto ohlédnutí lze o situaci přemýšlet a lépe tak rozhodovat při další pozdější přípravě.
Reflektivní bilance sepsané po realizaci výukových jednotek detailně popisují průběh
a na základě této skutečnosti si lze uvědomit a dohledat situace, které by šlo naplánovat lépe.
V následujících částech jsou tyto situace popsány spolu s navrhovanou možností zlepšení.


Žáci si obdrželi čtvrtky dříve, než začala motivace. Toto bych příště změnila
a rozdala jim čtvrtky až po motivační části. Vyhnula bych se tak případným
zmačkaným rohům na papírech a dotazům, k čemu nám budou papíry sloužit. Tyto
dotazy odvádějí pozornost učitele i žáků.



Zopakovala jsem jim několik pojmů k tématu a dotazovala jsem se hlavní myšlenky.
V příštím rozhodování bych to změnila, s tím, že by tomu věnovala větší pozornost
a víc času. Žáci nechtěli ohledně navazování na téma skrze pojmy věnovat větší
pozornost a já jsem to nechala plynout. Po pár nejistých a krátkých vyjádřeních jsem
je ještě doplnila a pokračovala v motivaci s připravenými díly umělců. Této
návaznosti bych příště věnovala větší pozornost i na úkor časové dotace hodiny.



Pro žáky jsem měla připravené tištěné reprodukce děl. Lepší by dle mého názoru
bylo, kdybych měla pro žáky připravenou aspoň jednu tištěnou publikaci stěžejního
autora.



Žáci předem nevěděli, kolik částí bude mít jejich spontánní kresba, a tak bych to
v zlepšující variantě změnila a žáky bych předem informovala o celkovém postupu
a jednotlivých krocích. Někteří žáci by to určitě ocenili. Jestli ovšem moment
překvapení měl za následek větší produktivitu, to by bylo předmětem dalšího
zkoumání.
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5.5

Výtvarný úkol č.3: Inscenovaný obraz

Tato kapitola představuje své inspirační zdroje, v podkapitole přípravu na výukovou
jednotku, následnou realizaci výukové jednotky včetně jednotlivých fází, reflektivní bilanci
učitele, včetně následného návrhu na zlepšení.
Námětem výtvarného úkolu je tělo v inscenované situaci. Tělo v divadelních souvislostech
vypráví a zprostředkuje obsahy. Při aktivitě jsou přítomny performativní prvky.
Výtvarný úkol Inscenovaný obraz vzešel z typologického proudu s názvem Teatrální. Tento
proud je charakteristický aktivitou divadelních a performativních prvků, zaměřen na pohyb
těla a jeho gesto. Toto divadelní vyjádření je stěžejní a nejblíže formám akčního umění.
Umělec Robert Morris byl v začátku své tvorby inspirován tancem a postupně se
vypracoval přes performance v choreografiích až k minimalistické a land-artové tvorbě.
Ve spolupráci se skupinou tanečníků z newyorské Judson Dance Theatre vytvořil mnoho
zajímavých až nevšedních choreografií.211 Počátkem šedesátých let, asi v roce 1963 byli
umělci kolem Morrisa často součástí různých jeho počinů, kdy spolu s Judson Dance Group
byli také aktivními účastníky. Koncerty, kterých byli součástí, byli na pomezí tanečních
představení a happeningů. Umělci, se kterými spolupracoval, byli inspirováni malbou
abstraktního expresionismu a s Morrisem tato představení tvořili jako výraz zájmu o pohyb
lidského těla. Pro svoje představení Morris využíval objekty, které nebyli dominantní, ani
nezpochybňovali jeho práci. Dílo Site, které bychom v tomto kontextu mohli přeložit jako
místo, kde je prostor schopný manipulace. Morris tam různě přesouvá panely a objekty
za použití kladiva a pily, když se tam objeví statická ženská postava, která odkazuje
k Manetově Olympii. Sám má na obličeji masku a oblečený v bílé tak dramatizuje celou
situaci. Morris tímto počinem odkazuje k prostorovým vztahům, k pohybu a jeho protipólu
na určitém místě, když proti sobě staví objem statické figury a objektem z panelů.212Marek
Zelinka a Martin Talaga představují svůj aktuální počin jako vizuálně-pohybovou
211
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performance SOMA. V březnu 2018 se toto performativní dílo přesunulo do Veletržního
paláce, kde zatím setrvalo. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je zájem o lidské tělo a jeho
možnosti. Choreograf Martin Talaga vychází z výtvarného umění a ideálu krásy. Jejich
inscenace SOMA #9 je součástí rozsáhlého putovního souboru inscenací, které mají stejný
základ, ale pokaždé se mění zaměření. Tyto inscenace se ve spolupráci s několika
performery obrací k freskám, sousoším a skupinovým malbám.213
Nakonec ještě lze pro doplnění žákům představit balet Parade, na kterém Pablo Picasso
spolupracoval po vizuální stránce. Byl kolektivní prací čtyř umělců, kteří byli mistry ve svém
oboru. Zahrnuji toto dílo z důvodu, že bylo příslibem nového začátku, ale kritici jej přivítali
rozhořčeně a zavrhli dokonce celou produkci, která byla velmi avantgardní. Picasso pro tento
projekt vytvořil baletní kostýmy, které byli velmi kritizovány pro svoje rozměry
a nepřirozenost, když tanečníkům znemožňovali pohyb.214 Na tomto příkladu chci poukázat
možnost tvořit pro tento úkol kulisy a kostýmy.
Výtvarný úkol je koncipován jako skupinová aktivita. Žáci pro svoji tvorbu využívají
prostředí třídy. K tvorbě můžou využít pomůcky, podle vlastního uvážení. Žáci také využijí
gest, divadelních prvků a vlastních těl k této tvůrčí aktivitě.
Své počínání žáci dokumentují mobilním zařízením anebo fotografie pořizuji já, vlastním
fotoaparátem.
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5.5.1 Příprava na výuku
Námět: Inscenovaný obraz
Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ
Vzdělávací program: RVP ZV
Časová dotace úkolu: 2x 45 min
Pomůcky: publikace Umění vnímat umění215, Na co se to vlastně díváme?216, Dějiny umění
/ 9217, několik prostěradel na postel (minimálně však tři), kancelářské papíry, tužky, pro
případ potřeby temperové barvy, štětce, kelímek, paleta, nůžky + žáci využijí další dostupné
pomůcky (vlastní oblečení, vybavení třídy apod.), fotoaparát zabezpečí učitel
Učivo (vzdělávací obsah):
„Rozvíjení smyslové citlivosti – prvky vizuálně obrazného vyjádření, uspořádání objektů
do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu; reflexe a vztahy zrakového vnímání
ke vnímání ostatními smysly; smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření.“218
„Uplatňování subjektivity – prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností; typy vizuálně obrazných vyjádření; přístupy k vizuálně
obrazným vyjádřením.“219
„Ověřování komunikačních účinků – osobní postoj v komunikaci; komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření; proměny komunikačního obsahu.“220
Výtvarný úkol:
Vzdělávací cíle výtvarného úkolu ve smyslu očekávaných výstupů RVP ZV (pozn. vybrané
očekávané výstupy s komentáři):
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-

„Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,
představ a poznatků“221; (žáci v přípravné fázi vybírají prvky vyjádření pro svoji
tvorbu, zahrnují vjemy a poznatky o principech tvorby představených umělců)

-

„Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie“ 222 ; (žáci využívají vybraná vyjádření k zaznamenání interpretace
vybraného obrazu)

-

„Žák k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médií – fotografie, video“223; (žáci volí k zachycení svého autentického
počinu videodokumentaci nebo fotodokumentaci)

-

„Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření“ 224 ;
(vzniká osobitý performativní proces i výsledek po zapojení pohybu, využití těl
a mimiky včetně osobnosti žáků)

-

„Žák interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti;
vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností
a prožitků“225; (žáci popisují a vykládají umělecké dílo, které dál přetvářejí za využití
dostupných prostředků)
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-

„Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích“ 226 ; (žáci komentují průběh,
dokumentování a výsledek své práce, zamýšlejí se a sdělují kvality procesu
a výsledku, s doplněním osobního stanoviska)
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Obrázek 52: Pablo Picasso, Tři tanečníci, 1925
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228

Obrázek 53: Piet Mondrian, Kompozice s červenou, černou, modrou a žlutou, 1928
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Obrázek 54: James Abbott McNeill Whistler, Tři postavy v růžové a šedé, 1867-1868
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5.5.2 Realizace výukové jednotky
V této podkapitole popisuji jednotlivé fáze výtvarného úkolu jako realizaci vzdělávacího
obsahu. Jsou jimi přípravná a následná motivační fáze žáků, poté fáze realizační, fáze
reflektivní a popis hodnocení. Nakonec je popsaná návaznost na výtvarný úkol v části
transfer. Pro výukovou jednotku jsme vytvořila scénář, který shrnuje jednotlivé kroky.
Přípravná fáze:
příprava výtvarného materiálu – na stůl si žáci připraví minimálně tři prostěradla, které si
přinesli, dále je k dispozici můj fotoaparát a další zařízení žáků (mobily, tablety),
kancelářské papíry, tužky, pro případ potřeby temperové barvy, štětce, kelímek, paleta,
nůžky a další dostupné pomůcky (vlastní oblečení, vybavení třídy apod.) žáci vybírají
postupně v průběhu práce;
Motivace žáků:
Je zaměřena na představení umělců, kteří využívají ve své tvorbě performativní prvky
a inscenování, vše se zájmem o využitím těla a jeho pohybu jako prostředku pro vysvětlení
podstaty myšlenky a převyprávění obsahu či vizuálního záměru (Robert Morris, Pablo
Picasso a umělci ze seskupení PLAYboyz Marek Zelinka a Martin Talaga – inspirace
z publikace Performance Art, From Futurism to the Present 230 a obrazové materiály
z internetových stránek), motivace se skládá v případě tohoto úkolu z části výtvarné,
z dialogu s žáky nad ukázkami, z dialogu s žáky nad možnostmi uchopení, jejich
vzpomínkami či zkušenostmi.
Zadání výtvarného úkolu – scénář:
Nejdříve se rozdělte na tři skupiny, počet žáků ve skupině není přesně dán, výběr
nechám na vás. Zde na stole před vámi máte tři publikace o umění 19. a 20. století.
Knihy si libovolně prolistujte, vybírejte mezi obrazy a ve skupině zvažte, které
dvojrozměrné umělecké dílo vás nejvíc zaujalo. Vzájemně si zkuste obhájit proč. Poté
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GOLDBERG, RoseLee. Performance Art. From Futurism to the Present. London: Thames & Hudson.
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po vzájemné dohodě si vyberte jedno umělecké dílo pro vaši skupinu. Dále máte
na stole k dispozici pomůcky, které jste si připravili, můžete je využít dle vlastního
uvážení, modifikovat, či využívat další věci, které vám pomůžou s vytvořením
co nejpřesvědčivějšího záměru. Zamyslete se nad tím, jak daný obraz můžete ztvárnit
a tyto způsoby si zaznamenejte na papír. Byli jste seznámeni s tvorbou umělců a jejich
tvůrčími principy, a tak je můžete přiměřeně využít a modifikovat je k vlastnímu
prospěchu. Hlavní myšlenkou zadání je využití vlastních těl pro záměr, který máte,
abyste interpretovali vámi vybrané umělecké dílo – obraz, z konce 19. století nebo 20.
století. Obsah i formu naznačujte a vykládejte tělem, které doplňujte detaily, pomůcky,
kostýmy a oživujte samotným pohybem. Dokumentace těchto počinů bude probíhat
fotografováním či záznamem pomocí videa. Se zapojením všech členů skupiny vytvořte
happening či performance. Kdo bude chtít, může fotit na vlastní mobil nebo tablet
a ostatní zaznamenám průběžně já. Jinak kolem vás budu průběžně procházet.
Nakonec si ještě jednou projdu všechny skupiny a sdělíte mi, jak jste postupovali
a co vzniklo. To bude příprava na příští hodinu, kde na jejím začátku budete
spolužákům prezentovat vaši práci. Po dokončení práce sepíšete názvy vaší
dokumentace a několik vět, které budou charakterizovat vaše dílo.
Při realizaci výtvarného úkolu lze následné uvést tyto kroky – fáze:
-

seznámení žáků s inspiračními východisky;

-

rozdělení třídy na tři skupiny, zadání výtvarné práce;

-

výběr díla ke zpracování, debata ve skupině ohledně směřování práce;

-

průběžná individuální konzultace a vlastní tvorba performativního charakteru
s využitím pomůcek;

-

průběžné dokumentování počinů (fotografie anebo video);

-

sepsání názvu a komentáře;

Reflexe a hodnocení:
Reflektivní dialog žáků se objevuje v průběhu práce a nad výslednou prací ve skupině. Žáci
komentovali zapojení těla do vyjadřování obsahů a jejich záměru. Komentář připojili
i k samotnému prohlížení publikací při výběru uměleckého díla. Některá umělecká díla je
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na první pohled překvapila. Reflektivní dialog následně probíhá s učitelem individuálně
anebo ve skupině. Jedná se jak o reflexi výsledné práce, zdařilost výtvarného záměru, dále
reflexe

způsobu

zpracování

myšlenky,

reflexe

zážitku

tvorby

performativního

a inscenačního charakteru, zapojení těla a pomůcek při tvorbě, včetně reflexe vlastních
prožitků.
Jako hodnocení lze zvolit tyto kritéria:
-

Žák je schopen vyjádřit obsah skrze performativní výtvarné vyjádření, inscenační
prvky a práci aktivní povahy.

-

Žák je schopen využít výtvarných prostředků účelně (gesto, pohyb, aktivita, zapojení
svého těla a dalších pomůcek k dosažení cíle).

-

Žák je schopen interpretovat umělecké dílo.

Transfer:
Možné je další propojení a využití nových médii (plánování tvorby GIF či videa
z nahromaděných fotografií k prezentaci), příprava výstavy skrze fotodokumentaci
na chodbách školy, průběžná školní prezentace formou performance, či živé sochy anebo
při přehlídkách v souvislosti s ukončením školního roku.
Realizace výtvarného úkolu byla přínosem pro žáky i učitele, kdy to byla pro obě strany
nová zkušenost. Výsledek byl čitelný, a to i následně skrze provedenou dokumentaci. Žáci
byli seznámeni s tvorbou umělců, pro svoji tvorbu využili inscenační a performativní prvky
a záměrně zapojili své tělo jako výtvarný vyjadřovací prostředek včetně zapojení dalších
vybraných pomůcek.
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Obrázek 55: Akce o třech tanečnících, 1. skupina
Performativní počin inspirován dílem Pabla Picassa Tři tanečníci.
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Obrázek 56: Akce o třech tanečnících, 1. skupina
Pohled z levé strany.

Obrázek 57: Akce o třech tanečnících, 1. skupina
Příprava kulis.
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Obrázek 58: Akce s Mondrianovou kompozicí, 2. skupina
Performativní počin inspirován dílem Pieta Mondriana Kompozice s červenou, černou,
modrou a žlutou.
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Obrázek 59: Akce s Mondrianovou kompozicí, 2. skupina
Jedna z možných varianta, zkouška.

Obrázek 60: Akce s Mondrianovou kompozicí, 2. skupina
Jedna z možných variant, zkouška s přidáváním hranatých tvarů.
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Obrázek 61: Akce s Whistlerovým obrazem, 3. skupina
Performativní počin inspirován obrazem Jamese Abbotta MvNeilla Whistlera Tři postavy
v růžové a šedé.
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5.5.3 Reflektivní bilance učitele
Výtvarný úkol: INSCENOVANÝ OBRAZ
Třída: 9.B (únor, 5. a 6. vyučovací hodina, pátek)
Návaznost: Třída dlouhodobě pracuje s tématem pohybu. V počátku výtvarné úkoly
vycházeli z futurismu, dále se pak rozvíjeli směrem k akčnímu umění až na pomezí umění
těla. (Pozn.: V době, o které vypovídá bilance, vyučující znala třídu šest měsíců.)
Vstupní přehled o hodině
Vyučující v přípravě hodiny navázala na model, který třída dosud při výuce používala a žáci
na něj už byli zvyklí: (1) představení pojmu spojené s oživením jeho obsahu, (2) tvorba
konceptu a dramatizace, (3) samotná výtvarná činnost, (4) reflexe. Žáci se měli vrátit
k pojmům AKČNÍ UMĚNÍ, BODY ART, HAPPENING, KOLEKTIVNÍ AKCE. Tyto
pojmy už byli obsaženy a přiblíženy ve výtvarném úkolu s názvem Hodnoty.
Program hodiny byl nabitý. V devátém ročníku se tato třída pravděpodobně prvně setkala se
současným uměním, netradičními tématy a výše uvedenými pojmy, tak žáci byli místy
v rozpacích. Napětí jsem cítila také já, kvůli tématu i formě cítila plnou zodpovědnost za
celou akci a za dílo. Učebna výtvarné výchovy je prostorná a využívá se i pro pracovní
činnosti. Žáci sedí u třech šestihranných stolů. Nepohodlné pro učitele je, že žáky kvůli
tomuto způsobu sezení musí vyučující na začátku hodiny vybízet, aby se otočili a výkladu
věnovali pozornost. Zabírá na ně i nepsané pravidlo, že když se v učebně rozsvítí světlo,
mluva utichá.
Začátek hodiny
Než hodina začala, třída se pomalu naplnila žáky. Po zvonění ještě doběhl hlouček, další
si povídali a já jsem se je snažila zaujmout, a to zasvícením světla v učebně. Hluk se pomalu
utišil a hodinu jsem začala na vázáním na pojmy, které bylo třeba oživit. Atmosféra byla
méně nervózní než v době, kdy společně se současným uměním začínali pracovat a žáci
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na něj ještě nebyli zvyklí. Třída byla až na některé žáky vcelku soustředěná a vnímavá. Tyto
typy úkolů si postupně získali oblíbenost a žáci v nich shledali kromě zábavy i přínos.
Na předešlé hodině byli žáci upozorněni, že si mají na další hodinu přinést pomůcky –
prostěradla a psací potřeby. Ostatní vybavení pro práci bylo dostupné ve třídě. V tuto chvíli
si žáci tyto pomůcky připravili na stůl, zbytek použili v případě potřeby v danou chvíli.
Inspirace, motivace a práce s pojmy
Jako první jsem připomněla naše předchozí prolínání s tématikou pohybu a vrátila se
k několika pojmům, které jsem v krátkosti opět popsala. V rámci zadání výtvarného úkolu
jsem jim rozdala kancelářské papíry pro jejich případné poznámky a požádala jsem žáky, ať
se rovnou rozdělí na tři skupiny. Měla jsem připravenou publikaci Akční umění, ze které už
jsem četla a využila ji i k nastínění principů tvorby vybraných umělců. V motivační části
jsem třídě představila starší i současné umělce, kteří nám budou inspirací. Prvního jsem
představila Roberta Morrise, který v průběhu své tvorby se zájmem o lidské tělo a jeho pohyb
tvořil performance a happeningy. V začátku ho zajímal zejména tanec a postupně přešel
právě k minimalistickým performativním počinům. Umělcem, který není tolik spojován
s lidským tělem v této souvislosti byl představen Pablo Picasso. Ten vytvořil s dalšími
několika umělci balet jako kolektivní umělecké dílo. Pro něj Picasso vytvořil kostýmy, které
byli mnohdy až velmi nepřirozené a tím docela negovali přirozený lidský pohyb. Nakonec
poslední inspirací pro žáky byla dvojice současných umělců PLAYboyz Marek Zelinka
a Martin Talaga, kteří se proslavili svou vizuálně-pohybovou performance SOMA.
V popředí jejich zájmu stojí lidské tělo, jeho krása a dokonalý nenahraditelný pohyb. Tělem
vyprávějí v inscenaci celý příběh.
Oživení a převyprávění obrazu
Po úvodní části s inspiraci jsem žákům zadala samotný výtvarný úkol. Do každé skupiny
jsem náhodně rozdala jednu publikaci (Umění vnímat umění, Dějiny umění/9, Na co se to
vlastně díváme?), v nichž jsou obsažena různá umělecká díla. Třídu jsem hned upozornila,
aby se prioritně zaměřili na reprodukce obrazů z konce 19. století a 20. století. Každá skupina
si vybrala jedno umělecké dílo z daného období, které je nejvíc zaujalo. Ve skupině
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diskutovali o svém výběru, sjednotili se a rozhodli se pro jednu variantu. Domluvili se, jak
toto dílo nejlépe převyprávět, zejména s ohledem na inscenaci a připravit jako živý obraz.
Dokumentace celé inscenace proběhla pomocí fotografování. Výstupem byla jedna nebo
více fotografií, dle vlastního uvážení skupiny. Skupiny pracovali v různých koutech rozlehlé
třídy, domáhali se i tvoření na chodbě, co jsem jim nakonec výjimečně povolila z důvodu,
aby měli víc místa a klidu na tvorbu ve své skupině. V průběhu prvních náznaků akce
a průběhu počinu zvonilo na přestávku, ale většina žáků nedbala a pokračovala zaujatě dál
v práci na jejich realizaci. Práce byla klidnější než jindy, a to z důvodu, že několik žáků v ten
den chybělo. S touto třídou jsem si vyzkoušela akce tohoto druhu i za přítomnosti všech, což
bylo místy trochu náročnější.
První skupina
První skupina čerpala námět pro svůj performativní počin v knize, Na co se to vlastně
díváme? na straně 186. Vybrala si Picassovo dílo z roku 1925 Tři tanečníci. Toto dílo
se skupina rozhodla převyprávět značně vizuálně, kdy nejprve ztvárnila a vytvořila kulisy
pro svůj obraz jako přesný přepis z vybraného Picassova obrazu. Následně se pokusili
o performance tří tanečníků, které z dynamické polohy převedli až do polohy statické.
Nakonec se v této fázi rozhodli své snažení zachytit. Vizuálně se námětu drželi i ve výsledné
fázi performance, kdy zhmotnili tři tanečníky i tvarově.
Druhá skupina
Tato skupina si vybrala z publikace Umění vnímat umění obraz od Pieta Mondriana z roku
1928 Kompozice s červenou, černou, modrou a žlutou, na straně 34. Skupina ztvárnila svůj
vybraný obraz záměrně částečně vizuálně a částečně jej vyjádřila skrytě. Za pomoci pěti
osob skupiny se snažila docílit kompozice z těchto těl, vertikálně zasazeny do pomyslného
formátu a v jisté fázi doplněnými pomůckami hranatého tvaru pro přesnější vyjádření.
Skupina si dala záležet na barevném výběru, který celý uzpůsobila dle Mondrianova obrazu.
Zkoušeli víc variant, kdy přidávali některé pomůcky jako další hranaté tvary v podobě dřeva.
Své snažení zdokumentovali v jedné konečné fotografii a ve výsledku se zaměřili na statický
výjev, s minimem aktivity pro fotografii.
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Třetí skupina
Třetí skupina si oproti dvěma předešlým vybrala starší obraz, který časově patří konci 19.
století, ale má mnohé moderní rysy nastupující éry. Výběr žáci udělali z publikace Dějiny
umění /9, na straně 56. Autor obrazu James Abbott McNeill Whistler jej vytvořil v letech
1867–1868. Jednalo se o obraz Tři postavy v růžové a šedé, který si tato skupina vybrala pro
jeho symbolický charakter. Tři postavy v obraze představovali tři žáci, kdy pro
přesvědčivější výraz využili i pomůcek jako detaily z původního obrazu. Jedna dívka tvořila
jakýsi stín chlapci, který byl důležitou postavou v obraze a měl právě onen symbolický
charakter. Dívka v černém byla metaforou pro rostlinu v květináči, o kterou jedna osoba
z obrazu pečovala. Tento výjev byl v podání žáků založen na vizuální podobnosti a měl
hodně statický charakter. Využívali jej i pro zachování atmosféry, která z obrazu vyzařovala.
Nutno ještě podotknout, že žáci tento výjev záměrně zasadili na místo ve třídě, které
se architektonicky podobalo tomu z obrazu Whistlera.
Posouzení třídy
Nakonec nám už bohužel nezbyl čas na vzájemnou ukázku prací žáků, a tak jsme se
rozloučili s tím, že toto představení třídě proběhne na začátku příští hodiny. Žáci si ještě
na závěr sepsali název performovaného díla, název publikace, autora a rok a k tomu dvě věty
vlastních myšlenek k samotnému počinu na vysvětlení. Tato třída, ač si z požadovaných
třech prostěradel přinesla jenom jedno, nakonec jej ani jedna skupina nevyužila. Celkově
využili minimum pomůcek a spíše se zaměřili na použití vlastní tělesnosti pro vyprávění
obrazu.
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5.5.4 Návrh na zlepšení
Praktickým cílem navazujícím sepsání reflektivní bilance je vypracování návrhu na zlepšení.
Tato zlepšující alterace realizované výuky slouží učiteli k příštímu lepšímu rozhodování.
Věnovat se v širších souvislostech jak současnému umění a také přímo umění těla, akční
tvorbě či konkrétněji námětům těla, s inscenačními a performativními prvky ve výtvarné
výchově může být v mnoha ohledech, pro obě strany, překvapivé a náročné. V reálné výuce
i reflektivní bilanci bylo možné zjistit, že taková výuka může být někdy komplikovaná. Díky
tomuto ohlédnutí lze o situaci přemýšlet a lépe tak rozhodovat při další pozdější přípravě.
Reflektivní bilance sepsané po realizaci výukových jednotek detailně popisují průběh
a na základě této skutečnosti si lze uvědomit a dohledat situace, které by šlo naplánovat lépe.
V následujících částech jsou tyto situace popsány spolu s navrhovanou možností zlepšení.


Žákům jsem přinesla tři publikace, ve kterých měli listovat a najít dílo, které jim
bude inspirací pro umělecký počin s performativními prvky. Variantou, jak lépe
motivovat žáky pro tento úkol, by mohlo být zadání domácího úkolu pro žáky.
Do skupin by se rozdělili v předešlé hodině a společně by promysleli, které
umělecké dílo by vybrali. Doma by si to byli připravili v rozsahu nastudování
myšlenky díla a sepsali několik poznámek, které by sloužili k následné diskuzi
ve skupině.



S žáky neproběhla reflexe nad počiny žáků. Ta byla plánována na příští hodinu jako
pokračování daného úkolu. Vyprávění obrazu tak naplánovali na další vyučovací
hodinu, což ztížilo prezentaci. Žáci si museli vzpomenout na aktivitu z minulého
týdne a hůř se jim navazovalo. V ideálním případě bych lépe hlídala čas a tyto
časové možnosti využila k reflektivnímu dialogu se žáky.
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5.6

Výtvarný úkol č.4: Hodnoty

Tato kapitola představuje své inspirační zdroje, v podkapitole přípravu na výukovou
jednotku, následnou realizaci výukové jednotky včetně jednotlivých fází, reflektivní bilanci
učitele, včetně následného návrhu na zlepšení.
Námětem výtvarného úkolu je tělo v inscenované situaci. Tělo v divadelních souvislostech
vypráví a zprostředkuje obsahy a při aktivitě jsou přítomny performativní prvky.
Výtvarný úkol Hodnoty je inspirován typologickým Teatrálním proudem, kdy jej
charakterizuje aktivita, divadelní a performativní prvky. Je zaměřen na pohyb těla
a vyjadřování skrze jeho specifické gesto. Divadelní vyjádření je stěžejní a je nejblíže
formám akčního umění.
Tadeusz Kantor se ve své tvorbě zabývá hlavně divadelními inscenacemi, s přesahem
do performance, a naopak. Každé odvětví Kantorovy umělecké práce dýchá syntézou umění
a života. K práci využíval předměty denní potřeby, čím ještě víc podpořil těsnější vztah mezi
reálným životem a uměním. V průběhu celé tvorby se zabýval také tématy převzaté hlavně
ze života a jeho vzpomínek. Tato tématika vrcholí jeho prací Mrtvá třída. Často také
ve svých uměleckých počinech využíval práce s materiálem, kterou dokázal maximálně
využít při tvorbě inscenací. V těchto inscenacích dále najdeme přímé odkazy k výtvarnému
umění. 231 Tvorba Juliany Höschlové je mnohovrstevnatá, no hlavní témata zaměřena
na každodenní život a sociální interakci celou práci propojují. Nejčastější výslednou formou
její práce je happening a bodyart. Cyklem Holka od cirkusu demonstruje s využitím
vlastního těla právě obrat k sobě samému a k jednoduchým gestům, které odkazují
na individualitu člověka v propojení s rodinou. Její diplomová práce v ateliéru Vladimíra
Skrepla Jazyk přátelství komentuje sociální otázku, přesněji vlastní sociální intimitu a lidské
interakce. Na toto téma navazuje v další performance s názvem Situace 35, kde autorka
přidala prvek nátlaku a vnější manipulace, když v galerii příchozím návštěvníkům zpívala
písně na přání podle seznamu.232 Marina Abramović jako výkonná umělkyně za více než
231

Cricoteka.pl: Biography (Tadeusz Kantor) [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
http://www.cricoteka.pl/pl/biography/.
232
Artlist.cz – Centrum pro současné umění Praha: Juliana Höschlová. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
http://www.artlist.cz/juliana-hoeschlova-108597/.

137

čtyřicet

let

kariéry

vytvořila

velké

množství

počinů

s performativními

prvky

a konceptuálními principy. Její práci vystihují velká gesta, které odkazují k tématům jako
kořeny, tradice ale hlavně aktivita a přítomnost umělce, mnohdy s přesahem do interakce
s návštěvníky. Výstava v galerii MoMa Umělkyně je přítomna, která probíhala roku 2010
přinesla retrospektivní pohled na její práci, kdy tyto díla byla na výstavě reperformována
a probíhala i po skončení otevírací doby. Sama umělkyně byla součástí nového představení,
které připravila výhradně pro tuto výstavu a bylo také jejím nejdelším sólovým
představením.233
Pro doplnění tohoto výtvarného úkolu jsem zařadila ještě umělecké počiny čínského umělce
Aj Wej-wej, který vyhledává aktuální témata, které komentuje sobě vlastním provokativním
způsobem. Zařadila jsem ho hlavně kvůli obsahové stránce jeho uměleckého zájmu. Díky
své kritice je opakovaně nepřítelem zejména v politice. Umělec dvěma posledními
uměleckými počiny v České republice komentuje aktuální situaci ve světě. Krize, kterou
popisuje, souvisí s lidskými hodnotami nikoliv pouze s uprchlickou krizí. Ta je jenom
vyvrcholením globálního přístupu lidstva, které ztratilo kořeny, které právě vzešli z těchto
základních lidských hodnot. Gesto, kterým poukazuje na stav naší doby je silné ve své
hloubce. Instalace Zvěrokruh je odkazem k tradici, která úzce souvisí s hodnotami, na které
lidstvo zapomíná. Fólie, která toto dílo zakrývala, přímo odkazuje s uprchlíkům. Jeho další
výstava ve Veletržním paláci je právě tímto tématem protkána. Zákon cesty je naším pravým
zrcadlem a dokumentem osudu jednotlivce i osudu lidstva.234
Výtvarný úkol je koncipován jako skupinová aktivita. Žáci pro svoji tvorbu využívají
prostředí třídy, a uzpůsobují ho dle vlastního návrhu. K tvorbě můžou využít pomůcky dle
vlastního uvážení. Žáci využijí zejména vlastních těl k této tvůrčí aktivitě.
Své počínání žáci dokumentují mobilním zařízením anebo fotografie pořizuji já, vlastním
fotoaparátem.

233

Moma.org: Marina Abramović. The Artist Is Present. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/964?#installation-images.
234
Národnígalerie.cz: Aj Wej-wej. Zákon cesty. [online]. [cit. 2018-05-05] Dostupné z:
https://www.ngprague.cz/exposition-detail/aj-wej-wej/.
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5.6.1 Příprava na výuku
Námět: Hodnoty
Cílová skupina: žáci II. stupně ZŠ
Vzdělávací program: RVP ZV
Časová dotace úkolu: 2x 45 min
Pomůcky: několik prostěradel na postel (minimálně však tři, do každé skupiny jedno),
kancelářské papíry, tužky + žáci využijí další dostupné pomůcky (vlastní oblečení, vybavení
třídy apod. podle potřeby), fotoaparát zabezpečí učitel
Učivo (vzdělávací obsah):
„Rozvíjení smyslové citlivosti – prvky vizuálně obrazného vyjádření, uspořádání objektů
do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu; reflexe a vztahy zrakového vnímání
ke vnímání ostatními smysly; smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření.“235
„Uplatňování subjektivity – prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie,
představ a osobních zkušeností; typy vizuálně obrazných vyjádření; přístupy k vizuálně
obrazným vyjádřením.“236
„Ověřování komunikačních účinků – osobní postoj v komunikaci; komunikační obsah
vizuálně obrazných vyjádření; proměny komunikačního obsahu.“237
Výtvarný úkol:
Vzdělávací cíle výtvarného úkolu ve smyslu očekávaných výstupů RVP ZV (pozn. vybrané
očekávané výstupy s komentáři):

-

„Žák vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných
vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,

235

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT. 2017. s. 90. [cit. 2018-0513]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/.
236
Tamtéž, s. 90.
237
Tamtéž, s. 91.
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představ a poznatků“238; (žáci v přípravné fázi vybírají prvky vyjádření pro svoji
tvorbu, zahrnují vjemy a poznatky o principech tvorby představených umělců)

-

„Žák užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie“ 239 ; (žáci využívají vybrané vyjádření k zaznamenání interpretace
zadaných pojmů hodnotové tématiky)

-

„Žák k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médií – fotografie, video“240; (žáci volí k zachycení svého autentického
počinu videodokumentaci nebo fotodokumentaci)

-

„Žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření“ 241 ;
(vzniká osobitý performativní proces i výsledek po zapojení pohybu, využití těl
a mimiky včetně osobnosti žáků)

-

„Žák ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených
vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích“ 242 ; (žáci komentují průběh,
dokumentování a výsledek své práce, zamýšlejí se a sdělují kvality procesu
a výsledku, s doplněním osobního stanoviska).

238

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT. 2017. s. 89. [cit. 2018-0513]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/43792/.
239
Tamtéž, s. 89.
240
Tamtéž, s. 89.
241
Tamtéž, s. 89.
242
Tamtéž, s. 90.
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5.6.2 Realizace výukové jednotky
V této kapitole popisuji jednotlivé fáze výtvarného úkolu jako realizaci vzdělávacího
obsahu. Jsou jimi přípravná a následná motivační fáze žáků, poté fáze realizační, fáze
reflektivní a popis hodnocení. Nakonec je popsaná návaznost na výtvarný úkol v části
transfer. Pro výukovou jednotku jsme vytvořila scénář, který shrnuje jednotlivé kroky.
Přípravná fáze
příprava výtvarného materiálu (minimálně tři prostěradla, jedno do každé skupiny),
fotoaparát a další zařízení žáků (mobily, tablety), kancelářské papíry, tužky, a další dostupné
pomůcky žáci vybírají postupně v průběhu práce (vlastní oblečení, vybavení třídy apod.);
Motivace žáků:
Je zaměřena na představení umělců, kteří využívají ve své tvorbě performativní prvky, prvky
inscenace a divadelního přesahu a v neposlední řadě své tělo, které je nástrojem pro
vysvětlení podstaty myšlenky. Tento zájem o využitím vlastního těla a jeho pohybu jako
prostředku pro převyprávění obsahu či vizuálního záměru stojí nejvýše (Tadeusz Kantor, Aj
Wej-wej, Juliana Höschlová a Marina Abramović – inspirace z obrazových materiálů
na internetových stránkách). Motivace se skládá v případě tohoto úkolu z části výtvarné,
z dialogu s žáky nad ukázkami prací umělců, jejich principech tvorby a zpracovávaných
tématech, z dialogu s žáky nad možnostmi uchopení, jejich vzpomínkami či zkušenostmi.
Zadání výtvarného úkolu – scénář:
Nejdříve se rozdělte na tři skupiny, počet žáků ve skupině není přesně dán, výběr
nechám na vás. Každá skupina bude mít minimálně tři pojmy z tematického okruhu
spojeného s hodnotami směřovanými všeobecně k lidským hodnotám a dětským
právům. K vykonání výtvarného úkolu budete potřebovat pomůcky, které jsem vám
připravila (fotoaparát, do každé skupiny aspoň jedno prostěradlo, tužku a papír
na poznámky a další pomůcky už si případně vyberete sami z dostupných zdrojů).
Jedna skupina si napíše na připravený papír pojmy „Respekt, Spolupráce,
Vyjadřování vlastních názorů a Věnování názorům dětí patřičnou pozornost“, druhá
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„Vzdělání dětí, Dětská práce, Stejná práva pro všechny“, třetí „Právo (dětí) na volný
čas, Bohatství a chudoba, Právo na život“. Snažte se o vytvoření co nejpřesvědčivějšího
a autentického výtvarného počinu. Ke každému pojmu vznikne jedna výsledná
fotografie, která bude danou problematiku vystihovat. Teď se zamyslete se nad tím,
jak danou tématiku můžete ztvárnit a tyto způsoby si také zaznamenejte na papír.
Formou brainstormingu si sepište vše, co vás napadne. Poté formulujte 2–3 věty
ke každému pojmu. Byli jste seznámeni s tvorbou umělců a jejich tvůrčími principy,
teď je můžete přiměřeně využít a modifikovat je k vlastnímu prospěchu. Hlavní
myšlenkou zadání je využití vlastních těl pro záměr, který máte a podpořit ho právě
s využitím různých pomůcek. Obsah i formu naznačujete a vykládáte tělem, které
doplňujete vybranými detaily. Dokumentace těchto počinů probíhá fotografováním,
kdy ke každému pojmu předložíte jednu výslednou fotografii a opatříte ji názvem. Se
zapojením všech členů skupiny tvoříte umělecké dílo, pro fotografii lze využít i menší
počet členů. Kdo bude chtít, můžete fotit na vlastní mobil nebo tablet, ostatní
zaznamenám já. Jinak kolem vás budu průběžně procházet, sledovat průběh
a v případně potřeby s vámi konzultovat. Nakonec si ještě jednou projdu všechny
skupiny a sdělíte mi, jak jste postupovali a co vzniklo. To bude příprava na příští
hodinu, kde na jejím začátku budete spolužákům prezentovat vaši práci
a okomentujete svoje fotografie. Po dokončení práce nezapomeňte sepsat názvy vaší
fotografické dokumentace.
Při realizaci výtvarného úkolu lze následně uvést tyto kroky – fáze:
-

seznámení žáků s inspiračními východisky;

-

rozdělení třídy na tři skupiny, zadání výtvarné práce;

-

brainstorming ve skupině nad pojmy a debata ohledně směřování práce;

-

sepsání několika vět k pojmům a ujasnění obsahu a formy počinu;

-

průběžná individuální konzultace a vlastní tvorba performativního charakteru
s využitím pomůcek směřovaná k jedné výsledné fotografii ke každému pojmu;

-

průběžné dokumentování počinů (fotodokumentace);

-

sepsání názvu;
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Reflexe a hodnocení:
Reflektivní dialog žáků se objevuje v průběhu práce a nad výslednou prací ve skupině. Žáci
komentují zapojení vlastní tělesnosti do připravené aktivity, včetně snah o zapojení gest
a pohybu těla. Reflektivní dialog následně probíhá s učitelem individuálně anebo ve skupině.
Jedná se o reflexi výsledné práce, zdařilost výtvarného záměru, dále reflexe způsobu
zpracování myšlenky, reflexe zážitku tvorby performativního charakteru a inscenování,
včetně zapojení těla při tvorbě a reflexe vlastních prožitků.
Jako hodnocení lze zvolit tyto kritéria:
-

Žák je schopen vyjádřit obsah a svůj záměr skrze výtvarnou performativní či jinak
aktivní tvorbu.

-

Žák je schopen využít výtvarných prostředků účelně (gesto, pohyb, aktivita, zapojení
svého těla i těl spolužáků, včetně pomůcek, které aktivně vyhledává).

Transfer:
Možné další propojení a využití nových médii (plánování tvorby GIF z nahromaděných
fotografií k prezentaci), smysl zážitku a procesu tvorby nikoli samotného výsledku,
prezentace formou výstavy na chodbě školy.
Realizace výtvarného úkolu byla přínosem pro žáky i učitele, kdy to byla pro obě strany
nová zkušenost. Výsledek byl čitelný, a to následně i skrze provedenou dokumentaci. Žáci
byli seznámeni s tvorbou umělců, pro svoji tvorbu využili performativní prvky a záměrně
zapojili své tělo jako výtvarný vyjadřovací prostředek včetně zapojení pomůcek, které
dovedli využít k dotvoření zdařilé inscenace.
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Obrázek 62: Akce Uklízeč, 1. skupina
Performativní počin, pojem dětská práce.

Obrázek 63: Akce Továrna, 1. skupina
Performativní počin, pojem dětská práce.
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Obrázek 64: Akce Továrna s dohledem, 1. skupina
Varianta performativního počinu s dozorem, pojem dětská práce.

Obrázek 65: Akce Dospělácká, 1. skupina
Performativní počin, pojem dětská práce.
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Obrázek 66: Akce Obyčejný školní den, 1. skupina
Performativní počin, pojem právo na vzdělání.

Obrázek 67: Akce Mám rád referáty, 1. skupina
Performativní počin, pojem právo na vzdělání.
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Obrázek 68: Akce Čtení, 1. skupina
Performativní počin, pojem právo na vzdělání.

Obrázek 69: Akce Právo na jídlo, 1. skupina
Performativní počin, pojem stejná práva všem.
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Obrázek 70: Akce Právo na život, 1. skupina
Performativní počin, pojem stejná práva všem.

Obrázek 71: Akce Právo na život, 1. skupina
Průběh akce, pojem stejná práva všem.
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Obrázek 72: Akce Právo na vzdělání, 1. skupina
Performativní počin, pojem stejná práva všem.

Obrázek 73: Akce Etuda se smetáčkem a lopatkou, 2. skupina
Performativní počin, pojem spolupráce.
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Obrázek 74: Akce Spolu a lépe, 2. skupina
Performativní počin, pojem spolupráce

Obrázek 75: Akce Má úcta, 2. skupina
Performativní počin, pojem respektování.

150

Obrázek 76: Akce Ruku na to, 2. skupina
Performativní počin, pojem vyjadřování vlastních názorů.

Obrázek 77: Akce Máme štěstí, 3. skupina
Performativní počin, pojem právo na život.
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5.6.3 Reflektivní bilance učitele
Výtvarný úkol: HODNOTY
Třída: 7.C (říjen, 6. a 7. vyučovací hodina, středa)
Návaznost: Třída dlouhodobě pracuje s tématem dědictví. V počátku výtvarné úkoly
vycházeli z dědictví předků a folklóru, dále se pak rozvíjeli směrem k tradičním lidovým
technikám a lidovým tradicím a hodnotám. (Pozn.: V době, o které vypovídá bilance,
vyučující znala třídu druhý měsíc.)
Vstupní přehled o hodině
Vyučující v přípravě hodiny navázala na model, který jsme zatím při výuce používali
a studenti na něj začali být zvyklí: (1) představení pojmu spojené s oživením jeho obsahu,
(2) tvorba konceptu a dramatizace, (3) výtvarná činnost. Studenti se měli vrátit k pojmům
TRADICE, HODNOTY, PRÁVA, NAŠI PŘEDKOVÉ, FOLKLÓR.
Odpolední výuka výtvarné výchovy byla už poněkud utahaná, ale přesto je program nabitý,
a žáci očekávali zadání výtvarného úkolu s napětím. V sedmé třídě se pravděpodobně prvně
setkali s dramatizací obsahu, hraním rolí, a tématy popsanými výše, a tak byli soustředěni.
Napětí jsem cítila také já, tématika n byla jednoduchá, dalo mi zabrat i seřazení myšlenek
před zadáním a provedením úkolu. Cítila jsem dále plnou zodpovědnost za povedenou akci
a výsledné dílo. Učebna, kde se výuka odehrává, je prostorná kvůli spojení s učebnou pro
pracovní činnosti. Studenti sedí u šestihranných stolů, děleni na tři skupiny. Mínusem je,
že studenty musí vyučující na začátku hodiny vybízet, aby se otočili a věnovali výkladu
patřičnou pozornost. Také ale existuje nepsané pravidlo, že když se v učebně rozsvítí světlo,
žáci by se měli utišit a začít se věnovat výtvarné výchově.
Začátek hodiny
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Než hodina začala, třída se pomalu plnila studenty. Po zvonění ještě dobíhalo několik žáků,
další povídali a snažila jsem se je zaujmout, a to rozsvícením světla v učebně. Hluk se
pomalu utišil a začala jsem se zadáním a vysvětlováním výtvarného úkolu.
Mluvu jsem začala trochu nevyrovnaně, byla jsem mírně nervózní, možná jako když jsem
začínala učit. Pořád to je pro mě nové, pro žáky taky, tak si na sebe zvykáme. Známe se
druhý měsíc, tak si to všechno ještě sedá. Třída byla až na stálé výjimky soustředěná
a vnímavá. Možná za to mohla zvědavost kvůli prostěradlům, která si měli přinést.
Na začátku zadání výtvarného úkolu žákům jsem připomněla naše předchozí prolínání
s tématikou tradice, historií předků a jejich hodnot, a vrátila jsem se k několika pojmům.
Inspirace a motivace
Měla jsem připravené tištěné obrázky, na kterých jsem demonstrovala a popsala principy
tvorby. Představila jsme žákům několik umělců, kteří se věnují tématům jako hodnoty
a tradice. Také se žáci inspirovali formou jejich umění a provedením díla. Nakonec jsem
představila pojmy, kterými jsme se zabývali a které jsme se pokusili výtvarně zpracovat.
Žákům jsem představila tvorbu autora Aj Wej-wej, který se ve své tvorbě vrací právě
k hodnotám a tradicím. Jeho nejnovější zájem směřuje k uprchlíkům a krizi lidstva, které
otevřeně kritizuje zejména formou soch. Dalším představeným umělcem byla Marina
Abramović, která svou radikální tvorbou nutí k zamyšlení nad využitím našeho těla pro
výtvarné dílo. Žákům jsem představila stěžejní Abramovićové retrospektivní výstavu
Umělkyně je přítomna, které dominuje performativní počin umělkyně. Umělkyně srbského
původu se vrací v tématech k minulosti, pracuje s gestem, konceptuálním přístupem k umění
a v této performance je sama uměleckým dílem v interakci s publikem. Další představený
polský umělec Tadeusz Kantor spojuje inscenace s výtvarným uměním a jeho častým
tématem je život sám. Jako posledního umělce pro inspiraci žáků, jsem hlavně po formální
stránce, vybrala Julianu Höschlovou, která využívá vlastního těla a jednoduchých gest pro
vysvětlení témat, které ji zajímají.
Příprava a práce s pojmy
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Před vysvětlením záměru a cesty úkolu jsem vzala z parapetu připravenou hromádku
nastříhaných papírů formátu menší než A6 a rozdělila jsem je na tři části a každou jsem
položila všem třem skupinám na stůl. Pro vysvětlení záměru úkolu jsem uvedla, že první
části úkolu bude, aby si žáci napsali na připravený papír pojmy, které se budou vázat k jejich
skupině, pro následnou diskusi. První skupina si napsala pojmy Spolupráce, Respekt
a Vyjadřování názorů včetně věnování těmto názorům patřičnou pozornost, druhá skupina
měla pojmy Právo na vzdělání, Dětská práce, Stejná práva všem a třetí skupina Právo na
volný čas, Bohatství a chudoba a Právo na život. Tyto okruhy pojmů se vztahují k právům,
k všeobecným hodnotám a tradicím a v neposlední řadě k sociálním problémům a realitě
ubírání práv. Tyto pojmy si žáci museli probrat ve skupině, diskutovat o nich, zkusit je
vysvětlit a přemýšlet nad nimi. Diktovali je postupně, ve skupině jeden psal a ostatní tomu
věnovali různou pozornost. Když konečně žáci napsali tyto skupiny pojmů na papír, bylo
na nich vidět zájem i rozpaky. Vybídla jsem je, aby si ve skupině promluvili, jak tyto pojmy
výtvarně ztvárnit. Budou využívat sebe a své tělo v rolích a taky několik pomůcek, které by
měli podtrhnout jejich záměr. Teď žáci zkoušeli psát pár myšlenek, jak by se to dalo zahrát.
Průběh i výsledek budou fotit a budu je fotit i já. Výsledkem práce bude jedna nebo víc
fotografií. Nakonec jsem ještě vysvětlila, že by se měli zapojit všichni a že každý by měl mít
svůj speciální úkol, ať už se ve výsledné fotografii objeví či nikoliv.
Nastala část hodiny, ze které jsme měli největší obavy, protože žáci s dramatizací
a inscenováním neměli bohužel z předchozích let moc zkušeností. Všichni byli v živé debatě,
mnozí si zkoušeli akce, někteří ještě trochu tápali a byli očividně rozpačití. Tato situace
netrvala dlouho, protože se chopili prostěradel, a to je hned povzbudilo.
Inscenace
Začal mírný neklid mezi žáky, když si mezi sebou vyměňovali názory a začínali si rozdělovat
role. Vybídla jsem je ke psaní, že čím více si toho poznamenají, tím lépe pro ně. Mohli se
tak opakovaně vracet k vybranému záměru, pokud by ztratili nit. Žáci se tvářili sdílně, rušně
diskutovali a bylo na nich vidět zájem o ztvárnění témat i využití dovolených pomůcek.
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Vymýšleli i využití dalších pomůcek. Hned jak se shodli, začali detailněji plánovat průběh
prvního tvoření, dělili si role a přemýšleli nad kompozicí fotografie.
Rozdělení do skupin jsem nechala čistě na nich, směřovala jsem je ale, aby měly skupiny
přibližně stejný počet účastníků. Jedna skupina byla složena čistě z chlapců, druhá čistě dívčí
a třetí skupina byla smíchaná. Všechny tři skupiny se zabraly do práce velmi svědomitě.
Bylo to možná i tím, že je tento nový typ úkolu velmi zaujal. Za chvíli zvonilo na přestávku
a po ní jsme měli pokračovat v tvoření. Žáci sice zvonění slyšeli, ale jen několik z nich si šlo
udělat přestávku, zbytek žáků pracovalo i v průběhu ní. Po zvonění na hodinu jsem opět žáky
obcházela, sledovala jsem a průběžně fotila průběh jejich práce. Na nic se mě zatím neptali
a já jsem nezasahovala do jejich tvoření. Každá skupina vytvářela postupně tři inscenace,
které některý ze žáků vyfotil.
První skupina
Tato skupina pracovala s pojmy Dětská práce, Právo na vzdělání a Stejná práva všem. Bylo
to čistě chlapecké obsazení, tak jsem byla zvědavá, jak dopadnou zejména v organizaci,
nikoli kreativitě. Tyto tři pojmy plánovali vyjádřit vždy třemi výstupy – fotografiemi.
K pojmu o dětské práci se váže myšlenka, že je dětská práce neetická a nepřípustná, ale stále
přítomna a tedy aktuální. Pojem Dětská práce byla v první variantě zastoupena žákem se
smetáčkem a lopatkou. Akce nese název Uklízeč. Mezi sebou se shodli a vybrali chlapce,
který reprezentoval dítě, které uklízelo v přítomnosti dalších lidí. Bylo očividně podřadné
a působilo méněcenně. Skupina si vybrala pro zachycení úkolu fotografování shora, aby víc
prohloubili propast mezi uklízejícím dítětem a dalšími přítomnými. Tomuto výjevu
předcházela varianta s hadrem na zem, ale chlapci se pak shodli, že větší důraz má smetáček
a lopatka. Dětská práce byla ve druhé variantě zastoupena dětskými dělníky v továrně. Akce
nese název Továrna. Nejdříve žáci vytáhli mobilní telefony a rozebrali je na části. Pro
dotvoření celkového obrazu a přesvědčivější výjev vymysleli, že si vypůjčí nářadí ze stolků
v části učebny pro pracovní činnosti. Mají to zakázané, ale v tuhle chvíli mi to přišlo
adekvátní jim to výjimečně povolit. Samozřejmě jsem to hned slovně komentovala, že je to
opravdu výjimečně. Skupina se během pár vteřin dostala do akce a najednou i dokonce hráli
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šikanu jednoho z dětských dělníků. V konečné fázi inscenace dosadili pro větší napětí mezi
dělníky i roli dozorce. Ten si bral na hlavu prostěradlo, aby se odlišil od zbytku osob
a nedošlo tak k nepochopení. Poslední fotografií k pojmu Dětská práce byla práce s názvem
Dospělácká a charakterizovala ji vybraný žák s metrem v ruce. Ten předstíral, že něco měří.
Tato inscenace byla nejméně zdařilá a méně výmluvná než další dvě. Možná proto, že byla
poslední a téma žáci v předešlých dvou již vyčerpali.
Druhý pojem Právo na vzdělání skupina zpracovávala opět jako tři výstupy v médiu
fotografie. Právo na vzdělání bylo míněno v kontextu vzdělání zejména pro děti, které je ve
většině světa nedostatečné či nedosažitelné. Toto právo bychom chtěli prosadit, a tak jsme
na něj upozorňovali dramatizací klasických školních procesů. Tato část se jim zdála podle
atmosféry těžší, a i výběr zobrazování byl poněkud podobný. První zobrazení byl obecný
výjev ze školy, s názvem Obyčejný školní den, kdy žáci seděli u „kulatého“ stolu, jeden
z nich se hlásil a další měli před sebou na stole sešity a něco psali anebo si četli. Jeden
chlapec se chopil „učitelování“ a na zdůraznění své pozice a role použil ukazovátko
z dřevěného metru určeného pro pracovní činnosti. Dva chlapci hráli při hodině spící žáky.
Druhá fotografie s názvem Mám rád referáty, o právu na vzdělání vypovídala o podobné
situaci ve škole, která byla ale teď už víc konkretizovaná. Jeden žák měl prezentovat referát
před třídou jako ve klasickém modelu školního vzdělávání. Žáci zdůraznili, že je tato činnost
vlastně baví a obohacuje. Litují žáky, kteří jsou ochuzeni o tuto možnost kvůli nemožnosti
docházení do škol. Každý ve skupině přistupoval ke své roli poctivě a vybíral z možností
různých činností při referátu spolužáka. Nakonec na třetí fotografii byl zachycen kroužek
na zemi tvořen žáky, který působil víc volnočasově než předešlé dva. Žáci jej koncipovali
jako kroužek čtení v odpolední družině. Akci nazvali Čtení. Sice zachycoval učení, odkazem
na knihy, které měli žáci k dispozici, ale dařilo se jim předvést volnější atmosféru.
Třetí pojem Stejná práva všem byl myšlen v obecnějších souvislostech a nebyl tolik zaměřen
na děti. Zde si žáci volili zaměření pro své výstupy po poradě ve skupině. Prvním zobrazením
bylo Právo na jídlo, kdy dva vybraní žáci performativně vystihli situaci, kdy člověk
s dostatkem jídla žijící očividně v blahobytu ukazoval při jídle záda jinému člověku. Ten jej
na kolenou prosil o kousek jídla. Ve tváři se mu promítala budoucí slast z dosažení cíle.
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Výraz ve tváři žáka, který konzumuje toto jídlo dodává situaci na přesvědčivosti. Další si
vybrali Právo na život. Žáci se shodli na tom, že situaci zasadí do kontextu již zmiňované
továrny. Vybraný žák byl dělníkem, který se nepohodl se spolupracovníky a ti jej
nemilosrdně sprovodili ze světa. Ještě na něm pro výstrahu nechali ležet zbraň, kterou
použili. Nejzajímavějším prvkem bylo použití červené bundy pod žákem na demonstraci
přítomné krve. Nakonec se žáci ještě pokusili o doplnění tématiky o stejných právech, právě
opětovným využitím Práva na vzdělání. Pravděpodobně tak učinili z důvodu svých
vyčerpaných možností vyučovacího bloku. Žáci výuku demonstrovali sezením v kruhu
na židlích, kdy si kolektivně četli v knize nebo sešitě a jeden chlapec zastával roli spícího
žáka. Ten nás upozorňuje na to, že si všichni tohoto práva dostatečně neváží. Toto ještě
ve výjevu umocňovala přítomnost chlapce s prostěradlem, který je chudým žákem. Chápeme
jej pouze jako přízrak, který není reálně přítomen ve výuce, jelikož se mu kvůli své chudobě
bohužel nedostává vzdělání. Jako rekvizita se opět opakovali knihy a sešity.
Druhá skupina
Tato dívčí skupina pracovala s pojmy Spolupráce, Respektování a Vyjadřování vlastních
názorů. Tyto pojmy jsme chápali obecně, bez užší návaznosti na děti. Ač bylo toto zaměření
obecnější, nenapomáhalo to obsahům zpracovaných výjevů. Dívky zpracovali pojem
Spolupráce pouze ve dvou variantách. První byla očividná spolupráce za pomocí smetáku
a lopatky. Nazvali jej Etuda se smetákem a lopatkou. Tři vybrané žákyně připravily
performance, kdy jedna s připravenou lopatkou čekala na své pomocnice a další dvě
se skláněly k zemi a navzájem si při této činnosti pomáhaly. Zaměření si žáci měli
rozhodnout již v části připadající brainstormingu na začátku, a tak pochybuji, že by to od
sebe skupiny odpozorovali. Druhé zpracování Spolupráce šlo víc do hloubky. Všech šest
žákyň využilo přineseného prostěradla a dívky se jej snažily rovnoměrně napnout. Tato
situace byla metaforou pro spolupráci lidí stejného zájmu směrem ke společnému cíli. Držení
napnutého prostěradla mělo taky evokovat stejný výchozí bod pro všechny. Akce nese název
Spolu a lépe.
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Pojem Respektování bylo pro tuto dívčí skupinu také výzvou. Děvčata místo třech výstupů
připravila jenom jeden. Ten byl dost prvoplánový, nějakou hloubku tam však nalézt
můžeme. Úcta byla v atmosféře inscenace zřejmá, žákyně se pomocí gest a mimiky
vzájemně chválily a tím potvrdily vzájemný respekt. Tento výstup neměl velkou
vypovídající hodnotu, spíše jsme mohli hodnotu spatřit v hledání vhodných gest pro
výslednou fotografii. Tato práce zabrala vesměs všechen čas určený pro tuto dílčí část úkolu.
Akci nazvali Má úcta.
Třetí pojem Vyjadřování vlastních názorů se ve dívčí skupině zpracovalo také jen v jedné
variantě. Názory byli obsaženy ve výjevu nenápadně a naše pozornost byla upřena už jenom
na chvíli po vyjádření svých názorů obou stran. Tyto strany byli zastoupeny dvěma lidmi,
kteří měli svůj názor i názor toho druhého, ač byl odlišný, respektovali. Jako potvrzení si
podali ruce a tuto chvíli právě zachytili fotografií. Akce nese název Ruku na to.
Třetí skupina
Třetí skupina pracovala s pojmy Právo na volný čas, Bohatství a chudoba a Právo na život.
Skupina byla jako jediná smíšená, nějak jsem nemohla přijít na to, jak to je možné.
Pravděpodobně to bylo dílo náhody, protože chlapec v této skupině má dobré vztahy
k dalšími chlapci ve třídě. Zde musím upozornit i na to, že náhoda zamíchala karty
i v případě fotografických výstupů z úkolu, protože je, až na jednu výjimku, v souboru
uložené bohužel nemám. Nevím, jak se to mohlo stát. Je to velká škoda, jelikož tyto
autentické výpovědi nelze ničím nahradit. Pokusila jsem se vám je tedy popsat co nejpřesněji
zpaměti. První pojem Právo na volný čas skupina pojala ve dvou variantách. První výstup
Člověk pracuje velmi tvrdě odkazoval k tvrdé práci lidí, kteří si po práci dopřáli právě
slibovaný volný čas. Druhá varianta upozorňovala hlavně na volnost, kterou mnohdy
neprožíváme natolik, jak bychom mohli. Ta byla zachycena jako performance skákajícího
člověka, který si tento prožitek volnosti náležitě užíval.
Druhý pojem Bohatství a chudoba popisoval tyto rozdíly mezi sebou vcelku prvoplánově.
Pro výjev bylo využito symbolu krále s charakteristickými atributy, kdy k sobě pro
zdůraznění ani nepotřebovali dalších performerů. Žákyně, která ztvárnila krále si svou roli
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náležitě užívala. Využila zejména pláště na zdůraznění symbolické propasti. Další variantou
pojmu byla performance vybrané žákyně, která na něj upozornila v roli bezdomovce.
Atmosféru bezdomovectví připomnělo zakrytí těla pláštěm v čase spánku.
Třetí pojem Právo na život měl také opět jenom dvě varianty. První z nich se vracela
k historickým událostem. Toto právo by možná sneslo spíše aktuální zpodobení a vysvětlení
v aktuálních souvislostech, jako například dnešní situace interrupcí. Možná bylo na vině
téma ještě vzdálené této věkové skupině, a tak žáci sáhli ke známějším možnostem
vybraných z dějepisných souvislostí, přesněji k ženám (čarodějnicím) hořícím na hranici.
Vybraná žákyně gesty vyjadřovala svůj neblahý osud a snažila se o přiblížení patetické
atmosféry. Další žáci měli představovat hranici a plameny. Druhá varianta tohoto pojmu
jediná zůstala zachycena fotografií. Jednalo se o Právo na život, kdy žákyně upozornili na
život obecně, kdy je třeba si vážit každé chvíle. Žákyně ztělesnili veselost a štěstí, které není
vždy automatické. V kontextu dnešní doby se parta šťastných, smějících se lidí nechá fotit
chytrým telefonem a snaží se tak zvěčnit a zachovat tuto pomíjivou chvíli.
Představení spolužákům
Ke konci hodiny jsem po žácích chtěla, aby své nejlepší dílo předvedli spolužákům.
Nezbývalo nám dostatek času, a tak jsem je vyzvala, ať vyberou opravdu to nejpovedenější
a představí ho spolužákům. K představení se nečekaně hlásila první chlapecká skupina
s předváděním výjevu dělníků v továrně, kteří opravovali a montovali mobilní telefony
s dohledem. Představení je velmi bavilo a ve své střídmosti bylo docela úderné. Třída chvíli
pozorně sledovala, ale představení se jim začne zdálo dlouhé, tak pozornost klesala. Někteří
žáci ale zřejmě pochopili, o co šlo. Ozývali se první názory a celkem seděli. Spolužáci
odhalili, že se jedná o práci v továrně. Skupina, která výjev předváděla pak doplňovala pro
zbytek třídy další detaily. Další šla dívčí skupina a pro spolužáky připravila ochutnávku
tvorby v podobě Spolupráce. S výběrem jsem jim trochu pomohla, chtěla jsem, aby náhodu
nevybrali něco jednoduchého z lenosti, ke které bohužel někdy inklinují. Výjev byl zaměřen
na držení prostěradla všemi žákyněmi. Zbytek třídy zkoušel hádat o co jde. Nakonec se jim
povedl komentář a žáci trefili, že šlo o nějakou spolupráci. Třetí smíšená skupina poté
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představila Právo na život, konkrétně hořící čarodějnici na hranici. Vybrali ji nejspíš kvůli
zapojení všech osob a velké části dramatizace pro pochopení záměru. Ukázka byla
přesvědčivá a třída po chvíli chápala, že šlo o nějaký oheň a bezpráví. Nakonec jsem ještě
upozornila žáky na to, že pocity a zážitky nelze sdělovat pouze slovy, mnohdy jde lépe
vyjádřit gesty, mimikou, a i beze slov je mluva obsažná a výrazná. Nakonec jsme hromadně
zatleskali všem žákům. Za chvíli zvonilo, tak jsem žáky navedla k úklidu a někteří, co měli
splněno, už netrpělivě postávali u dveří a čekali na zvonění.
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5.6.4 Návrh na zlepšení
Praktickým cílem navazujícím sepsání reflektivní bilance je vypracování návrhu na zlepšení.
Tato zlepšující alterace realizované výuky slouží učiteli k příštímu lepšímu rozhodování.
Věnovat se v širších souvislostech jak současnému umění a také přímo umění těla, akční
tvorbě, s inscenačními a performativními prvky, či konkrétněji námětům těla ve výtvarné
výchově může být v mnoha ohledech, pro obě strany, překvapivé a náročné. V reálné výuce
i reflektivní bilanci bylo možné zjistit, že taková výuka může být někdy komplikovaná. Díky
tomuto ohlédnutí lze o situaci přemýšlet a lépe tak rozhodovat při další pozdější přípravě.
Reflektivní bilance sepsané po realizaci výukových jednotek detailně popisují průběh
a na základě této skutečnosti si lze uvědomit a dohledat situace, které by šlo naplánovat lépe.
V následujících částech jsou tyto situace popsány spolu s navrhovanou možností zlepšení.


Žáci v sedmé třídě neměli dosud tolik možností věnovat se současnému umění.
Na začátku hodiny jsem se krátce vrátila k pojmům tradice, historie předků a hodnot.
Díky reflektivní bilanci jsem se mohla vrátit k této situaci. Zjistila jsem, že jsem se
vlastně nevěnovala tomu, aby akční umění a dramatizace obsahů zapadala
do předešlé výuky. V podstatě jsem žáky automaticky seznámila až s tvůrčími
principy a obsahy vybraných umělců. Návrh na zlepšení je tedy v tom, že bych
do vysvětlení pojmů na začátku hodiny vložila i vysvětlení pojmu akčního umění
a pojmy s tím spojenými. Lépe bych tak mohla navázat na inspirační zdroje tohoto
úkolu.



Práce s pojmy byla koncipována jako diskuze ve skupině. Pro další přípravu bych
zvážila probrat tyto pojmy hromadně, jako učitel a třída, popřípadě skupiny. Tato
diskuze nad pojmy by mohla být samostatnou jednotkou, včetně zkoušky
vyjadřování obsahů gesty, aby se tak povědomí o tématu, či způsobech vyjádření
staly hlubší.
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ZÁVĚR
Diplomová práce Tělo jako živý obraz byla zaměřena na fenomén těla. Tento fenomén byl
chápan jako prostředník mezi vnitřním a vnějším světem, se důrazem na jeho aktivitu.
Diplomová práce popsala obecná teoretická východiska a vývoj umění těla. Tato oblast byla
subjektivně mapována v úzkém vztahu k výtvarnému umění a ve spojení s pedagogikou.
Vlastní autorská tvorba byla založena na volném souboru prací performativního charakteru,
tvořící cyklus. Tematická řada výtvarných úkolů s náměty těla s vypracovanými
reflektivními bilancemi ukončila tuto práci.
Témata těla v těchto souvislostech přitahují pozornost velkého počtu lidí, od diváků
a konzumentů umění, přes umělce, až po teoretiky, výzkumníky a kolegy pedagogy. Náměty
těla v pedagogice si stále hledají své místo, hlavně kvůli mnohovrstevnatosti a přesahů
do dalších oborů.
Význam studovaného problému tematiky těla, v souvislosti s jeho aktivitou a přednesen
v názvu Tělo jako živý obraz, byl spatřen zejména v jeho úzkém zaměření. Diplomová práce
byla pokusem o subjektivní mapování této tematiky.
Při vypracování diplomové práce se odkrylo, že téma Tělo jako živý obraz je v těsné
souvislosti zejména jak s výtvarným uměním, tak s pedagogikou. Náměty těla ve výtvarném
umění jsou propojeny a toto těsné fungující spojení s výtvarným uměním dává naději, že se
obdobný těsný fungující vztah vyvine i mezi náměty těla a pedagogikou.
Těžiště diplomové práce náleželo ve vytvoření charakteristických typologických proudů
a ve vlastní autorské tvorbě na téma umění těla. Velký důraz byl kladen na realizaci
tematické řady výtvarných úkolů na náměty těla. Rozšíření těžiště zajistilo následné
zaměření na popsání reflektivní bilance této realizace a vytvoření návrhů na zlepšení.
Reflexe vlastní pedagogické praxe mělo za cíl obohatit vlastní pedagogické působení
a přispět ke zlepšení další plánované realizace výuky.
V teoretické části diplomové práce bylo cílem zaměření na popis teoretických východisek
a vývoj umění těla, v první řadě v širších kontextech a následně v úzkém zaměření
přítomnosti těla a jeho vnější a vnitřní aktivity. Dalším cílem bylo poukázat na tematiku těla
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jako média, ve spojitosti s výtvarným uměním, vytvořit a popsat charakteristické
typologické proudy vycházející z výtvarného umění a tento fenomén charakterizovat
v pedagogice. Tyto vzniklé typologické kategorie vytvořily šest hlavních proudů, které byly
demonstrovány na základě vybraných uměleckých děl. Tyto proudy nesou názvy: Teatrální
proud, Intimní proud, Proud – Uvnitř vně, Genderový proud, Hranice a krajnosti
radikálního proudu a Pop-artový proud. V empirické části bylo cílem charakterizovat
vlastní autorskou tvorbu s tematikou těla. Vznikl tak volný soubor prací s náměty těla, který
vytvořen jako cyklus akcí. Tyto akce performativního charakteru byly inspirovány
vytvořenými typologickými proudy charakterizovány v teoretické části diplomové práce.
Akce byly zachyceny jako snímky, které byly posléze sestaveny do animací. Akce byly také
kromě vytvořených animací ve dvou případech dokumentovány jako videozáznamy.
Následným cílem empirické části bylo po vlastní autorské tvorbě popsat využití námětů
umění těla ve výuce výtvarné výchovy. Zejména hlavním zájmem bylo realizování tematické
řady s výtvarnými úkoly. Výtvarné úkoly nesou názvy: Tělo v přírodě, Intuitivní gestická
kresba, Inscenovaný obraz a Hodnoty. Empirická pedagogická část měla za cíl zmapovat
specifika umění těla pozorováním, popsáním a podrobným reflektováním vlastní výuky
skrze reflektivní bilanci učitele. Na reflektivní bilanci učitele navázalo vytvoření návrhů,
které se vztahují ke zlepšování vlastní pedagogické praxe.
Diplomová práce byla rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V rámci kapitoly Teoretická
východiska umění těla byla popsána teoretická východiska v širším kontextu včetně vývoje
gesta, výrazu a patosu směrem k akčnímu umění, kdy je umění těla jeho nedílnou součástí,
včetně popsání rysů a příčin tělového umění. Tato východiska byla sepsána na základě
subjektivního zájmu. V kapitole Typologie umění těla byly popsány a charakterizovány
typologické kategorie – proudy. Tato typologie zaměřila svou pozornost na šest linií
tematiky těla ve výtvarném umění. Kategorie vytvořené skrze různé umělecké druhy spojilo
médium těla v dílech autorů a další charakteristické prvky. Vytvořené typologické proudy
se následně vztáhli k vlastní autorské tvorbě a k výtvarným úkolům tematické řady. Na tuto
část navázala kapitola Vybrané příklady tvorby umění těla, byla věnována hlubšímu pohledu
na díla vybraných autorů, kteří byli stěžejní v souvislostech zaměření na vlastní autorskou
tvorbu. Poslední kapitola Pedagogika umění těla byla zaměřena na tematiku těla ve výtvarné
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výchově v pedagogické praxi. Téma těla byla v této části zaměřena na možnosti pro
výtvarnou výchovu a její specifika. Jako součást byly vytvořeny a realizovány výtvarné
úkoly s náměty těla, na které následně navázaly reflektivní bilance učitele a návrhy
na zlepšení vlastní pedagogické praxe.
Další návaznost na diplomovou práci Tělo jako živý obraz by byla v rozpracování tematické
řady na náměty těla ve výtvarné výchově a další přidané výtvarné úkoly inspirované
vytvořenými typologickými proudy. Variantou by byla i možnost vytvoření výtvarného
projektu s touto tematikou. V neposlední řadě by bylo možné také rozšířit typologii o další
proudy a s těmi poté nakládat jako s inspiračními východisky pro rozšiřující tematickou
řadu. Tato tematika je tak bohatá, že její možností by šlo snadno využít. Diplomová práce
byla vypracována jako příspěvek k umění těla ve výtvarné výchově, a tak by mohla být
v tomto kontextu i střípkem inspirace pro kolegy pedagogy.
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