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Abstrakt

Disertační práce se zabývá českým uměním v období osmdesátých let 
20. století a tím, jak bylo reflektováno v souvislosti s dobově aktuálním 
pojmem postmodernismu. Jako široce diskutované téma vstupuje postmo-
dernismus na domácí scénu v polovině osmdesátých let, kdy vznikají 
klíčové texty (především Jany a Jiřího Ševčíkových a Ludvíka Hlaváčka) 
a kdy se konají první Konfrontace, výstavy studentů pražských vysokých 
uměleckých škol. Dobová praxe identifikovala postmoderní tendence ve 
výtvarném umění s tvorbou mladých umělců. Nová malba nebo nové umění 
tak bylo vnímáno a interpretováno jako projev nebo manifestace životních, 
etických a politických postojů umělců „postmoderní generace“. Podstatné 
přitom byly generační divadelní, hudební a obecně performativní aktivity 
(soubory Pražské pětky, vernisážová hudební vystoupení Martina Johna 
a Vladimíra Skrepla, hudební skupina Václava Stratila, Margity Titlové 
Ylovsky a Vladimíra Merty Apage Satanas ad). Práce poukazuje na ně-
které sdílené projevy generační postmoderní „nálady“ a v detailnějším 
záběru pak v tomto výkladovém rámci interpretuje tvorbu vybraných 
umělců (Martin John, Vladimír Skrepl, František Skála, Martin Mainer, 
Jiří Kovanda, Margita Titlová Ylovsky, Jiří Surůvka ad.).



Abstract

The thesis deals with Czech art of the 1980s and with the way it was at 
its own time reflected in relation to the concept of postmodernism. As 
a widely discussed topic postmodernism enters Czech art scene in the 
middle of the 80s. At that time key texts were written (primarily by Jana 
and Jiří Ševčíks and Ludvík Hlaváček) and first unofficial exhibitions of 
students of Prague art academies known as Confrontations took place. 
“New painting” or “new art” was interpreted and perceived as an expres-
sion or manifestation of the ethical, political and life attitudes of the 
“postmodern generation”. In this context generational theatrical, musi-
cal and performative activities were of particular importance (theatre 
ensembles of Pražská pětka, musical performances of Vladimír Skrepl 
and Martin John at the openings of their exhibitions, Vaclav Stratil’s, 
Margita Titlova Ylovsky’s and Vladimír Merta’s band Apage Satanas 
and others). The thesis discuses some shared attributes of postmodern 
„mood“ and in this broad framework interprets work of some particular 
artists (Martin John, Vladimír Skrepl, František Skála, Martin Mainer, 
Jiří Kovanda, Margita Titlová Ylovsky, Jiří Surůvka and others).
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Úvod

Kdy začalo být české umění postmoderní? Pojem postmodernismus dnes 
označuje tolik a tak různých koncepcí a jevů, že se snaha jednoznačně 
odpovědět na takto formulovanou otázku zdá být předem odsouzena 
k neúspěchu. Odpověď by byla zjevně jiná, pokud bychom vyšli z kon-
cepce konce velkých vyprávění Jeana-Françoise Lyotarda, a jiná v případě 
„kulturní logiky pozdního kapitalismu“ Fredrica Jamesona. Nebo je 
možné otázku úplně odmítnout a tvrdit, že postmodernismus není 
uměleckohistorické ani obecně sociokulturní období, nýbrž představuje 
postoj, který se může (stejně jako modernita) uplatnit v různých časech 
a na různých místech.1 Tyto a další podobná dilemata tato práce obejde. 
Její náplní není má interpretace umění prostřednictvím postmoderní 
teorie, ale doba, kdy pojem postmodernismu začal být integrální součásti 
umělecké, divácké nebo interpretační praxe.

Opověď na úvodní otázku se tak stane překvapivě snadnou. Pokud jde 
o výtvarné umění, dorazila do Čech postmoderna v polovině osmdesá-
tých let.2 V roce 1984 se konají první dvě Konfrontace, výstavy studentů 
Akademie výtvarných umění a Vysoké školy uměleckoprůmyslové, na 

1 K postmoderním teoriím souhrnně viz Perry Anderson. The Origins of 
Postmodernity. London: Verso, 1998. K „neperiodizační“ koncepci postmodernismu 
se přiklání Jean-François Lyotard, jeho pozice je nicméně v tomto ohledu 
nevyjasněná. Ve stati Postmoderní situace, zakládajícím textu postmoderní 
filozofie, zároveň „postmoderní perspektivu“ spojuje se zjevně historicky 
situovaným rozvojem kybernetiky, informačních technologií a související 
proměnou kapitalistické ekonomiky. Viz Jean-François Lyotard. „Postmoderní 
situace“. In: Týž. O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav, 1993.

2 Z praktických důvodů necháme stranou architekturu, ve které se postmoderní 
teorie začala v domácím prostředí uplatňovat už na konci sedmdesátých 
let a které se věnoval Jiří Ševčík předtím, než se začal systematicky zabývat 
současným uměním. Jiří Ševčík byl v letech 1966 až 1989 vědeckým pracovníkem 
Fakulty architektury ČVUT. Tuzemskou postmoderní teorii architektury (včetně 
dobových překladů základních zahraničních textů) představuje Jiří Ševčík – 
Monika Mitášová (eds.). Česká a slovenská architektura 1971–2011: Texty, rozhovory, 
dokumenty. Praha: VVP AVU, 2013.
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druhou se dostavují klíčové postavy tuzemské postmoderní teorie Jana 
a Jiří Ševčíkovi. V stejném roce začali společně vystavovat Martin John 
a Vladimír Skrepl. V roce následujícím začíná Ludvík Hlaváček spolu s šir-
ším okruhem mladých historiček a historiků umění vydávat samizdatový 
časopis Někdo něco, ze kterého se stává platforma pro systematickou 
reflexi postmoderního umění.3 V roce 1985 zároveň manželé Ševčíkovi 
formulují program postmoderní generace v eseji Loučení s modernis-
mem. Z postmodernismu, nového umění, nové malby a nové, postmoderní 
generace se v krátké době stává všudypřítomné téma. Mladí umělci za-
čínají „cítit“ a tvořit postmoderně a teoretici a kritici postmoderně 
interpretovat a vidět.

To samozřejmě neznamená, že by u nás nezaznělo samotné slovo 
postmoderna v souvislosti s výtvarným uměním dříve. V roce 1969 v časo-
pise Orientace byl publikován překlad eseje Konrada Fiedlera The Case of 
Postmodernism, na který vzápětí navázala historička umění a umělecká 
kritička Věra Jirousová v článku Případ postmoderny pro časopis Výtvarná 
práce.4 Jeden článek ale „vlnu“ nedělá, a právě postmoderně jako vlně 
nebo jako obratu se bude tato práce věnovat především. Jedná se totiž 
o rys, který dělá z „postmoderního umění“ něco skutečně pozoruhodného. 
Jakkoli totiž bylo ve své uvědomělé formě záležitostí relativně sevřeného 
okruhu umělců a teoretiků – a v tomto směru mělo mnoho společného 
například s formováním uměleckých směrů v rámci modernistických 
skupin –, bylo zároveň reflektováno, ale i zakoušeno nebo cítěno jako 
jeden z projevů změněné „nálady“ nebo „atmosféry“ doby.

Základní otázka, která vyvstala z mé četby dobových textů věnovaných 
postmodernímu umění, je, co obraz mladé, nové a postmoderní nálady 
v osmdesátých letech v praxi vlastně utvářelo. Na textech Jany a Jiřího 
Ševčíkových mě od počátku fascinovala a zároveň provokovala lehkost 
a samozřejmost, s jakou v nich autoři přecházejí od práce konkrétního 
okruhu umělců k velmi sumárním charakteristikám kolektivních postmo-
derních postojů, a to nejen tvůrčích, ale i obecně politických a etických. 
Je to jen povrchní rétorika nebo se za větou o změněné náladě doby, která 
„zasáhla celou kulturu, vědu, ale i politickou oblast, způsoby jednání, 
postoje nejbanálnější společenské praxe i soukromého života“, mohla 
skrývat reálná zkušenost s uměleckou tvorbou? A jak mohlo být umělecké 

3 Ke vzniku Někdo Něco viz Pavlína Morganová. „Učili jsme se za pochodu: Rozhovor 
Pavlíny Morganové s Ludvíkem Hlaváčkem“. In: Jiří Ševčík – Edith Jeřábková (eds.). 
Mezi první a druhou moderností 1985–2012. Praha: VVP AVU, 2012, s. 211–213.

4 Konrad Fiedler. „The Case of Postmodernism“. Orientace. 1969, č. 3, s. 69–74 a č. 4., 
s. 50–56. Věra Jirousová. „Případ postmoderny“. Výtvarná práce. 1970, roč. 18, č. 5, 
s. 1 a 6.
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dílo vnímáno jako výraz nebo projev takto široce pojímané kulturní, etické 
a politické „změny nálady“?

Obecně se tedy v této práci pokusím vysvětlit vztah mezi tím, jak se 
v osmdesátých letech o umění psalo a jak k němu umělci i diváci přistu-
povali. Pokusím se tak ukázat, že figura změněné nálady, atmosféry nebo 
cítění mohla říkat něco podstatného o tom, jak byla umělecká tvorba 
generace umělců nastupujících v osmdesátých letech vnímána. Postupovat 
budu metodou strategicky zvolených sond, rozhodně není mou ambicí 
vytvořit úplnou mapu dobové scény. Jsem si vědom toho, že co se počtu ve 
větším detailu probíraných autorů týče, je můj záběr relativně omezený. 
Přiznávám, že o Vladimíru Skreplovi, Martinu Johnovi, Františku Skálovi, 
Josefu Daňkovi, Jiřímu Kovandovi, Jiřímu Surůvkovi, Václavu Stratilovi, 
Margitě Titlové Ylovsky nebo Martinu Mainerovi píši tolik, protože to 
jsou umělci, na kterých lze velmi dobře demonstrovat mé řešení otázky 
postmoderní nálady. Určitou satisfakcí úzkého výběru z oblasti toho, čemu 
se spíše z terminologické bezradnosti říká výtvarné umění, jsou přesahy 
do oblasti divadla, hudby a především fotografie. A musím přiznat ještě 
jeden důvod, proč píši o jmenovaných umělcích, jakkoli to není v oblasti 
historických věd důvod úplně legitimní – více prostoru dostali často ti, 
jejichž práci považuji za umělecky výjimečnou. U některých jmen psaní 
této práce stvrdilo a posílilo mé předchozí přesvědčení (např. Václav 
Stratil nebo Vladimír Skrepl), jinde jsem objevoval kvality, které jsem 
předtím znal málo nebo je nechápal (např. Margita Titlová Ylovsky), 
a ještě jinde pro mě šlo o skutečné objevy (např. Josef Daněk).

V samotném názvu této práce stojí slova teorie a praxe. Především můj 
přístup k teorii si zaslouží předběžné vysvětlení. Když jsem koncipoval 
téma této práce, představoval jsem si, že budu systematicky dohledá-
vat a rekonstruovat myšlenkové systémy tuzemských textů věnovaných 
postmodernímu umění a že budu určovat jejich zahraniční filiace. Jedním 
z důvodů, proč se touto „filologickou“ cestou nevydávám, je, že tuzemská 
teorie s takovými systémy pracuje málo a „nesystematicky“. Jana a Jiří 
Ševčíkovi reprezentují to, co generačně starší teoretik a estetik Josef 
Hlaváček nazval programovou teorií. Hlavním vzorem pro ně nebyl Jean-
François Lyotard nebo teoreticky erudovaná kritika okruhu časopisu 
October, ale programový mluvčí a kurátor italské transavantgardy Achille 
Bonito Oliva nebo kurátor maďarské postmoderní generace Lóránd Hegyi. 
Josef Hlaváček jejich programový přístup k teorii v roce 1991 odlišil od 
postmoderní filozofie a celkem výstižně tvrdí, že programoví teoretici 
„některé podněty postmoderní filosofie zjednodušili na jakousi ma-
lou násobilku“. „[J]sou-li ideologie mrtvy, je nutno přijmout existující 
společnost, zbavit se zbytečného modernistického rozporu mezi snem 
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a skutečností, opustit tragismus avantgardy pramenící z rozporu mezi 
umělcem a společností a pracovat eklekticky, pěstovat tzv. estetický no-
mádismus, pohrávat si s vypůjčenými znaky, neboť jejich význam neplatí,“ 
parafrázoval v roce 1991 dikci Olivových, Hegyiho a Ševčíkových textů 
Hlaváček.5 Na co ale Josef Hlaváček odpověď nedal, je, jak je možné, že 
postmoderní vlna nebyla vnímána jen jako produkt takové „postmoderní 
násobilky“, že umělci, teoretici i publikum mohli vnímat nové umění jako 
změnu „cítění“, jako změnu nálady, jako změnu životních postojů a nejen 
jako realizaci nebo ilustraci postmoderního programu.

Dobové texty při hledání odpovědi sehrají přirozeně klíčovou roli, mož-
ná více než postmoderní pojmy mě v nich ale budou zajímat postmoderní 
„dojmy“ – metafory, přirovnání a expresivní popisy. Právě proto pro mě 
bude například tak podstatný krátký katalogový esej Josefa Kroutvora 
k výstavě Cesty k postmoderně. Kroutvor v něm opouští tuhou dikci 
„postmoderní násobilky“ a spíše jako kritik než jako teoretik píše o „ve-
selém nerozumu“ postmoderny nebo o její „půvabné nezodpovědnosti“. 
Podobně bude pro výklad podstatné přirovnání prezentace mladých uměl-
ců ke „kostýmovému převleku“ nebo „nasazování masky“ v textu K mladé 
generaci od Ivo Janouška. Ludvík Hlaváček jako teoretik postmodernismu 
vybočuje přesností svých formulací, filozofickými ambicemi a erudicí, 
neznamená to ale, že by se přitom nedíval na díla samotná, jak dokládají 
jeho přesvědčivé charakteristiky práce Františka Skály nebo Stanislava 
Diviše. Podobné momenty najdeme v celé řadě dalších dobových textů 
a setkáváme se s nimi ve formulacích samotných umělců roztroušených 
v rozhovorech a vzpomínkových textech. Oproti běžnému přesvědčení, že 
je lepší se takovým zpětným komentářům vlastní tvorby vyhnout, v nich 
jednak nacházím cenné informace o tom, jak chtěli být umělci viděni, 
ale někdy také o tom, jak sami sebe viděli. Za nejlepší příklad pokládám 
rozhovor s Jiřím Surůvkou pro časopis Fotograf z roku 2008. Jeho slova 
o „vydávání se za umělce“ a tvůrčí „panické onanii“ pojmenovávají rozměr 
postmoderní nálady, který dobová teorie pojmenovat nedokázala.

První kapitola připraví půdu pro celý další výklad. Nejprve v ní de-
monstruji, že dobová teorie i praxe identifikovala postmoderní umění 
s uměním mladé nebo nové generace. Právě takto generačně pojímaná 
postmodernita pak bude předmětem celé práce. Následně ukáži, že tvorba 
tuzemských postmoderních malířů a sochařů byla rámována širokým 

5 Josef Hlaváček. „Postmoderna a naše 60. a 70. léta“. In: Petr Nedoma – Josef 
Prokeš. Pod jednou střechou. Fenomén postmoderny v úvahách o českém 
výtvarném umění. Brno: Jota, 1994, s. 159. Text pochází z roku 1991, kdy jej Josef 
Hlaváček přednesl na konferenci INSEA.
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spektrem hudebních, divadelních a performativních aktivit. Klíčová 
bude pasáž, ve které naváži na úvahy o „uměleckém významu“ populár-
ní hudby v knize Strange Tools od amerického filozofa Alvy Noëho. Ten 
podle Noëho nespočívá v hudbě samotné, ale v prezentaci charakteru 
zpěváků a hudebníků – jejich životních, politických a etických postojů. 
Argumentuji, že něco podobného platí i o malbě, soše a obecně o novém 
umění osmdesátých let. Navazuji oddílem, kde vysvětluji, jak mohla mít 
postmoderní vlna a doba „náladu“. První kapitolu uzavře oddíl, ve kterém 
dokládám, že také tvorba generace šedesátých let byla v období norma-
lizace vnímána jako projev nebo výraz nálady.

Tomu, jak se uvolněná postmoderní nálada projevovala v etické a po-
litické rovině, se věnuji v kapitole druhé. Představuji v ní postmoderní 
kritiku morálních postojů generačně starších umělců, které podle Jany 
a Jiřího Ševčíkových a Ludvíka Hlaváčka představovaly internalizaci 
represí následujících po srpnu 1968. Ve zvlášť vyhraněné podobě repre-
zentovala morální politiku odmítnutí kontaktu se světem „režimních“ 
institucí undergroundová kultura. Proti tomu uvolnění a dobře naladění 
postmodernisté tento svět začali na konci osmdesátých let znovu dobý-
vat a byli přitom připraveni jednat „pragmaticky“, nebo, slovy Ludvíka 
Hlaváčka, jednat s „funkční mírou odvahy“. V tomto rámci se v druhé 
kapitole mimo jiné zaměřím na „projekt“ skupiny Tvrdohlaví.

Jednou z hojně komentovaných charakteristik postmoderní nové vlny ve 
výtvarném umění, hudbě i divadle byla její vtipnost či zábavnost. Věnovat 
se jí budu v kapitole třetí. Představím zábavné vernisáže výstav skupiny 
Tvrdohlaví a dotknu se zde i „politických vtipů“, které propojovaly nála-
du umělců s náladou doby. Speciální pozornosti se dostane travestiím 
a vtipům na účet uměleckých institucí, v tomto směru se zaměřím na 
performativní aktivity Františka Skály a Josefa Daňka s Blahoslavem 
Rozbořilem. Travestii akademického malířského školení mohla předsta-
vovat divoká malba, jak doložím na příkladu Martina Mainera. Podobně 
vycházel fotografický humor a vtip Slovenské nové vlny z atmosféry na 
Katedře fotografie FAMU, kterou určoval rigidní systém úkolů a cvičení.

Široce reflektovaným rysem malířské nové vlny byla její „novost“. Mladí 
postmodernisté byli kritizováni za to, že jsou povrchní a módní, sami 
ale kladli důraz na svou informovanost a aktuálnost v mezinárodním 
kontextu současného umění. Ve čtvrté kapitole se nejdříve zaměřím 
na dobovou kulturu shánění informací o současném dění „na Západě“ 
a na to, jakou roli v ní hrály západní umělecké časopisy. Naváži refle-
xí obecného projevu uvolněné nebo hedonistické postmoderní nálady 
– provokativní otevřenosti módě, „trendům“, a tedy i „komerci“ a „kon-
zumu“. Ve zkratce mladí umělci byli možná vnímáni podobně jako Šimon 
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a Michal Cabanovi – jako „zářivě pestrý, vymydlený, nablýskaný a voňavý“ 
předobraz kapitalistů, v jejich případě ovšem kapitalistů současného 
umění soutěžících, slovy Josefa Hlaváčka, „na světovém rynku“. V po-
sledním oddíle čtvrté kapitoly se zaměřím na to, jak se „módnost“ nebo 
„povrchnost“ postmoderní nálady projevovala v samotných uměleckých 
dílech. Jedno ze stylových pojítek nové malby představuje efektní, umělá 
a módní materialita a barevnost. V souvislosti s „umělou“ barevností se 
budu věnovat tomu, jak byly vnímány v práci umělců a obecně v kultuře 
osmdesátých let umělé hmoty.

Pátá kapitola poněkud naruší představu o uvolněné, spontánní a hra-
vé postmoderní náladě. Věnovat se budu stylizaci, póze a hraní rolí. 
Především na ostravském umělci Jiřím Surůvkovi představím klíčový 
postmoderní princip, který pojmenovává devíza „z nouze ctnost“. Ukáži, 
že řada umělců „přetavovala“ v umění nesmělou, křečovitou nebo trapně 
naivní „hru na umění“. Kapitolu uzavřu trojicí případových studií. Pro 
Václava Stratila se ze zkušenosti rozporů mezi jeho různými životními 
a uměleckými rolemi stala klíčová tvůrčí strategie. Podobně pracoval 
se dvěma rozpornými rolemi nebo „tvářemi“ malíř Vladimír Skrepl. Byl 
ambiciózním současným umělcem a intelektuálem se skvělým přehledem 
a zároveň rezignovaně apatickým malířem, který „mazal“ barvy po plátně. 
Nakonec se budu věnovat institucionálně a diskursivně slabě ukotveným 
aktivitám umělců působících v Kamenné kolonii v Brně.

Tuzemské postmoderní generaci drtivě dominovali muži. Maskulinitě 
postmoderní nálady bude věnována kapitola šestá. Tři kontrastní popkul-
turní obrazy mladých mužů reprezentuje generační film Kouř, který je 
dílem okruhu divadel Pražské pětky, a má tak blízko k celé postmoderní 
generaci. Vedle sebejisté a suverénní maskulinity, tak jak ji reprezentovala 
nová malba, zacílím pozornost na alternativní charaktery nervózních, 
nesmělých nebo jemných postmodernistů. Jiří Kovanda jako novovlnný 
malíř rozvíjel obraz nesmělého kluka, Martin John byl malíř elegantní 
a jemný. Pozoruhodný příklad práce s nemaskulinní nebo přímo an-
drogynní stylizací odvozenou ze západní populární hudby představují 
aktivity Václava Jiráska a Petra Krejzka. V závěru kapitoly se zaměřím 
na pozici žen v rámci dominantně maskulinní malířské kultury. V de-
tailnějším záběru představím práci Margity Titlové Ylovsky a ukáži, 
jak svůj malířský projev formulovala syntézou „maskulinní“ divokosti 
a „feminního“ dekorativismu.

Jana a Jiří Ševčíkovi píší na konci osmdesátých let o tom, že nová 
malba prodělává „zlom od počátečního entuziasmu k racionálnější-
mu odstupu“. První fáze postmoderního umění byla podle nich naivní 
a romantická, druhá je konceptuálnější, racionálnější nebo chladnější. 
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Právě této „změně fází“ bude věnována poslední kapitola. Ukáži, že i fáze 
první pro některé umělce představovala „intelektuální projekt“. Pokud 
se v případě Jiřího Davida „podíváme za obraz“, neuvidíme uvolněného, 
spontánního nebo hravého postmodernistu, ale zapáleného účastníka 
diskusí o postmodernismu a postmoderním umění, který své kompaktní 
malířské cykly „formuluje“ v návaznosti na aktuální témata a problémy. 
Pokud jde o druhou fázi, ukáži, že nepředstavovala spontánní jev, ale 
odrážela přesun zájmu pražského postmoderního jádra kolem Jany 
a Jiřího Ševčíkových od německé divoké malby a italské transavantgardy 
k „neokonceptuálním tendencím“ a s ním související proměnu teoretické 
diskuse. Zdaleka ne všichni umělci se byli ochotni fázového posunu účast-
nit, v detailním záběru ukáži, jak se s ním pokoušel vyrovnat Jaroslav 
Róna. Závěrečná kapitola tak zároveň předvede, jak „exkluzivní“ druhá 
fáze vedla k rozpadu obrazu sdílené postmoderní nálady.

Co se týče pramenů a literatury, jsou pro mě samozřejmě zásadní 
dobové texty, rozeseté v editních i ineditních publikacích, periodicích 
a katalozích výstav. Zásadní byl již zmíněný časopis Někdo Něco, který 
od roku 1985 představoval platformu pro reflexi a živou polemiku nového 
umění. Manželé Ševčíkovi našli oficiální prostor k publikaci několika svých 
stěžejních textů v časopise Umění a řemesla a od roku 1988 začal vychá-
zet oborový časopis Ateliér. Zajímat mě budou i samizdatová periodika 
undergroundu. Egon Bondy se nové malbě věnoval na stránkách časopisu 
Vokno, do kterého také psal a jehož redaktorem byl od roku 1985 Lubomír 
Drožď, pozoruhodná postava undergroundové kultury osmdesátých let. 
Drožď také v letech 1983 až 1986 vydával kulturní samizdatové periodikum 
Sado-Maso, v němž se potkávala hudba, film a výtvarné umění.

Práci mi výrazně usnadnily archiv Libri prohibiti, Archiv výtvarného 
umění a archiv Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných 
umění. Především v posledním případě nejde jen o texty, ale také o ob-
razový materiál – na prvním místě fotografický archiv Jany a Jiřího 
Ševčíkových. Co se sekundární literatury týče, je syntetizujících prací 
věnovaných českému umění osmdesátých let zatím málo. Projekt podob-
ný výstavě a knize Osemdesiate. Postmoderna v slovenskom výtvarnom 
umení 1985–1992 v českém prostoru schází. Překračováním hranic mezi 
uměleckými obory mu byla blízká výstava Brněnská osmdesátá, ke které 
byl vydán materiálově bohatý katalog. Brna, nebo přesněji Moravy, se týká 
kniha Navzájem. Umění a společenství na Moravě 70. a 80. let 20. století 
Barbory Klímové. Především díky ní může hrát Josef Daněk a Blahoslav 
Rozbořil v mém výkladu tak podstatnou roli. Dále čerpám informace 
shromážděné v monografiích jednotlivých umělců. Jak jsem předeslal, 
slouží mi jako pramen také paměť jednotlivých umělců, zaznamenaná 



15

v publikovaných rozhovorech nebo vzpomínkových textech. Sám jsem 
pořídil rozhovory s řadou umělců a umělkyní, zásadní pro mě byly jako 
zdroj doplňkových a upřesňujících informací. Přímé citace z nich pou-
žívám výjimečně, v situacích, kdy bych obtížně a zbytečně hledal vlastní 
formulaci určitého nosného postřehu nebo popisu situace.

Tato práce nemá komparativní charakter, jakkoli nepopírám, že by 
komparace se zahraničními scénami mohla být nosná.6 Nesleduji tedy 
nijak soustavně práce věnované zahraničnímu umění osmdesátých let. 
Podstatná pro mě byla zkušenost se zásadně rozdílným přístupem k pre-
zentaci německé divoké malby na dvou zahraničních výstavách v roce 
2015. Přehlídka Die 80er. Figurative Malerei in der BRD ve frankfurtském 
Städel Museum prezentovala plátna německých divokých malířů tradič-
ním muzeálním způsobem. Ostře s ní kontrastovala výstava „Geniale 
Dilletanten“. Subkultur der 1980er-Jahre in Deutschland v mnichovském 
Haus der Kunst. Také na ní byla zastoupena řada slavných německých 
malířů, spíše než jako malíři zde ale byli představeni jako členové rozlič-
ných hudebních a hudebně performativních formací a jako frekventanti, 
provozovatelé i dramaturgové hudebních klubů.7 Mou ambicí je oba 
přístupy kombinovat. Inspirací je mi v tomto směru kniha Are We Not 
New Wave? – Modern Pop at the Turn of the 80s amerického muzikologa 
a historika populární hudby Thea Cateforise. Jakkoli se v ní autor věnuje 
široké škále prostředků vizuální a performativní stylizace představitelů 
hudební nové vlny, je zároveň schopen v detailní analýze ukázat, jak své 
role hudebníci prezentovali zároveň hudebně – vokální technikou. V po-
dobném duchu se pokusím předvést, jak Vladimír Skrepl, Martin John, 
Martin Mainer a další malíři své role prezentovali technikou malířskou.

6 Práce se věnuje umělcům působícím na území současného Česka. Vynechání 
Slovenska snad částečně omlouvají praktické důvody, ale také skutečnost, že české 
a slovenské umělecké scény fungovaly v osmdesátých letech relativně nezávisle. 
K slovenské postmoderně viz Osemdesiate: Postmoderna v slovenskom výtvarnom 
umení 1985–1992. Bratislava: Slovenská Národná galéria, 2009.

7 Martin Engler (ed.). Die 80er: Figurative Malerei in der BRD [katalog výstavy]. 
Berlin – Stuttgart: Hatje Cantz, 2015.; „Geniale Dilletanten“: Subculture in 
Germany in the 1980s [katalog výstavy]. Berlin – Stuttgart: Hatje Cantz, 2015.
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I.

Generace – nová, mladá a postmoderní

„Zhruba do roku 1984 datujeme u nás nástup nové generace malířů 
a sochařů. Jejich zápas o novou malbu a plastiku po dobu prvních pěti 
let ukazuje tato výstava.“

Citát představuje první dvě věty z katalogu výstavy Popis jednoho zá-
pasu, kterou v roce 1989 připravili Jana a Jiří Ševčíkovi. „Než se pokusíme 
charakterizovat, co přinesli [malíři a sochaři] nového, je třeba naznačit 
širší společenský a myšlenkový rámec, v němž se pohybují,“ pokračuje 
katalogový text a následuje typická ukázka toho, co Josef Hlaváček později 
označil jako „postmoderní násobilku“:

„Všichni dnes víme, že na Západě i Východě se dnes ustupuje od tvr-
dých abstraktních modelů a společnost směřuje k civilizaci označované 
předponami post- (postindustriální, postmoderní, postideologické atd.). 
Mnohokrát se již psalo o tom, že nás opustil optimismus utopií, přímoča-
rého pokroku a projekcí do budoucnosti. […] Proti předchozímu období se 
umění v postmoderní atmosféře orientovalo na využití konvencionálních 
jazyků společnosti, ať už jde o jazyky tradice či dokonce historické sym-
boliky, jazyky konzumu, jazyky periferie, menšin, ale i kýče nebo jazyky 
politické a ideologické propagace.“8

Výstava Popis jednoho zápasu, jak vidno, položila rovnítko mezi tvorbu 
mladé generace a umění určované „postmoderní atmosférou“. V tomto 
směru přístup manželů Ševčíkových naprosto nepředstavuje anomálii. 
Nové umění, novou malbu nebo novou vlnu, jak znějí nejčastější ozna-
čení pro umění mladé generace, spojovala s postmoderním obratem 
drtivá většina dobových aktérů. Odrážejí to samozřejmě i texty a výstavní 

8 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. Popis jednoho zápasu. Česká výtvarná avantgarda 
80. let [katalog výstavy]. 1989, nepag.
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projekt reflektující domácí nástup „nového umění“. Manželé Ševčíkovi 
píší už v roce 1985 v Loučení s modernismem o „nástupu nejmladší ge-
nerace“, Ivona Raimanová se v recenzi výstavy Václava Stratila, Margity 
Titlové Ylovsky a Vladimíra Merty věnuje intencím „dnešní generace“, 
Ivo Janoušek se ve stejné době v textu s podtitulem K mladé generaci 
pokouší podchytit proces „formování generace“9… Výčet bychom mohli 
skoro libovolně rozšiřovat, na novou, mladou nebo nejmladší generaci 
a ke konci dekády už i na „generaci osmdesátých let“ narážíme všude 
– v názvech výstav, v rozhovorech, v recenzích, v katalozích, esejích… 
Někdy je téma generačního nástupu pojednáno systematičtěji, tak jako 
u Janouška, většinou zaznívá jaksi samozřejmě, mezi řečí, jako něco, 
čemu všichni rozumí. Naprostá většina dobových textů zkrátka, ať už 
implicitně nebo explicitně, pracuje s ekvivalencí:

postmoderní umění = nové umění = umění nové/mladé/nejmladší 
generace.

Pracovat s ní budu také já. Samozřejmě netvrdím, že zde neexistovali 
i disentní hlasy a odchylky od pravidla, například estetik a kritik pro-
gramové postmoderní teorie Josef Hlaváček by s takovou rovnicí jistě 
nesouhlasil a Jan Kříž například spojuje s postmoderní atmosférou 
tvorbu příslušníka střední generace Michaela Rittsteina.10 Pokud jsem 
si ale dal za úkol vysvětlit obraz postmoderny jako vlny a obratu, mohu 
nechat výjimky stranou.

Jestliže ale postmoderní umění znamenalo v osmdesátých letech umění 
mladé generace, pak nebylo nijak striktně vymezeno, kdo do ní patří a kdo 
již ne. Východiskem pro úvahy o „postmoderní náladě“ mladých umělců 
bývá obvykle několik akcí, výstav, „generačních vystoupení“, potažmo ome-
zený počet umělců, který se jich zúčastnil. Jana a Jiří Ševčíkovi tak v roce 
1985 vidí nástup „nejmladší generace“ ve dvou prvních Konfrontacích 
a na dvou výstavách Vladimíra Skrepla s Martinem Johnem.11 Centrální 
role série neoficiálních výstav, které pod názvem Konfrontace od roku 
1984 pořádali studenti Akademie výtvarných umění a Vysoké školy umě-
leckoprůmyslové, respektuje snad všechny dobové, ale i pozdější narativy 

9 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“ 
[1985]. In: Titíž. Texty. Praha: Tranzit.cz – VVP AVU, 2010, s. 192; Ivona Raimanová. 
„Vladimír Merta, Václav Stratil, Margita Titlová: Kulturní středisko Opatov, 8. 8. – 
7. 9. 1985“. Někdo něco [samizdat]. 1985, č. 2, nepag; Ivo Janoušek. „Poznámky na 
okraj (K mladé generaci)“. Někdo něco [samizdat]. 1985, č. 2, nepag.

10 Těmito a dalšími „disentními“ interpretacemi pojmu postmoderny jsem se 
zabýval v Josef Ledvina. „K historické pravdě postmoderního umění“. Sešit pro 
teorii, kritiku a příbuzné zóny. 2013. č. 15, 20-33. Michaela Rittsteina prezentuje 
Kříž jako postmoderního malíře v Jan Kříž. Michael Rittstein. Praha: Odeon, 1990, 
s. 53–54.

11 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, s. 192.
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„nástupu nové generace“.12 Co se ale významu dalších protagonistů týče, 
názory se nezanedbatelně různí. Příslušnost Margity Titlové Ylovsky, 
Vladimíra Merty a Václava Stratila byla například kontroverzní. Ivona 
Raimanová v roce 1985 o nové generaci píše právě v souvislosti s jejich 
výstavou, manželé Ševčíkovi je celá osmdesátá léta ignorují, pro Ludvíka 
Hlaváčka je Václav Stratil v roce 1985 „mužem na rozcestí“.13 Egon Bondy 
se do kontextu nové malby pokouší dokonce vřadit undergroundové-
ho Viktora Karlíka, jakkoli je v tomto svém pokusu spíše osamocen.14 
Jednotliví teoretici a kritici se ale liší i v tom, jak významnou roli spatřují 
v jejich tvorbě pro utváření obecné představy o generačním charakteru. 
Pro Ludvíka Hlaváčka je zjevně paradigmatickým postmodernistou, 
zřejmě prvním umělcem, u kterého „u nás“ postmoderní „principy“ ob-
jevil, František Skála.15 Právě na základě jeho práce formuluje své pojetí 
postmoderní spontaneity, a „skálovskou“ spontánní hravost pak hledá 
a odhaluje i u dalších autorů. Naproti tomu u manželů Ševčíkových stojí 
dlouho Skála na okraji zájmu a klíčovými figurami pro ně jsou naopak 
Skrepl s Johnem. 

Věk ani doba studia nehrála v pojmu mladé postmoderní generace 
rozhodující roli. Milan Knížák (1940) nebo Viktor Pivovarov (1937) se do 
něj sice nevejde,16 pokud se ale vrátíme k Popisu jednoho zápasu, mezi 
nejstarším Janem Mertou (1952) a nejmladším Alexandrem Pečevem 
(1963) byl jedenáctiletý věkový rozdíl. Jiří Kovanda, který se narodil v roce 
1953, žádnou školu nestudoval. Redukovat generaci na okruh či okruhy 
spolužáků ze školy zjevně nelze. Věkové rozdíly a rozdílná životní situace 

12 Ke Konfrontacím obecně viz Barbora Špičáková. Výstavy Konfrontace: Začátky 
generace 80. let. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 
Ústav pro dějiny umění, 2015.

13 vňk [Ludvík Hlaváček]. „Stratil – muž na rozcestí“. Někdo něco [samizdat]. 1986, č. 
5, nepag.

14 „Pokud škatulkujeme, zařadíme Karlíka jistě bez problému do proudu nové ‚wilde 
Malerei‘.“ Egon Bondy. „Návštěva v ateliéru V. K.“. Vokno, 1989, č. 16, s 57.

15 V kapitole „Postmoderna a neoexpresionismus“ Akademických dějin umění 
Hlaváček označuje „za první postmoderní dílo v užším smyslu“ v Československu 
sochu Františka Skály v zámeckém parku ve Veltrusích z roku 1980. Ludvík 
Hlaváček. „Postmoderna a neoexpresionismus“. In: Rostislav Švácha – Marie 
Platovská (eds.). Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 2 (1958–2000). Praha: 
Academia, 2007, s. 718.

16 Nevyjasněná pozice Milana Knížáka ve vztahu k postmodernismu je příznačná. 
Především jeho experimenty na poli nábytkového designu z počátku osmdesátých 
let jsou přinejmenším stylově nepopiratelně postmoderní. Zcela srovnatelné 
s prací Alessandra Mendiniho a produkcí studia Alchemia a to dlouho před tím, 
než se podobným směrem vydala domácí designerská skupina Atika. Přesto se 
Knížáka manželé Ševčíkovi zdráhají k postmoderně přiřadit a zařazují ho, spolu 
se sestrami Válovými nebo Karlem Malichem, mezi tzv. paralelní informace: 
„Říkali jsme tomu paralelní informace, abychom odlišili, že to není mechanicky 
brané jako postmoderní. […] Milan Knížák patří spíše k avantgardě než 
k postmoderně […].“ Marta Smolíková. „Zajímalo nás rozbít určitý model, který 
tady byl“ [1996]. In: J. Ševčíková – J. Ševčík. Texty, s. 561–562.
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generačně založené formy socializace komplikovaly. Například Tomáš 
Císařovský vzpomíná, že pro něj byly „tahouny Konfrontací“ Stanislav 
Diviš a Jiří David, „staří chlapi, kteří byli po vojně, měli malé děti a měli 
nouzi, a tak do toho byli ochotni co nejvíc šlapat.“17 Generační postmo-
derní vlna se na žádné společenství kamarádů neomezovala. Generace 
mě bude zajímat právě spíše jako otevřený a neuspořádaný proces hle-
dání, objevování, uvědomování si postmoderních souvislostí, vztahů, 
blízkostí i sounáležitostí. Je to proces bez definitivního výsledku. Pojmy 
jako postmoderní nálada nebo atmosféra navozují spolu s „postmoderní 
násobilkou“ vágní představu, že mladí umělci musí mít mezi sebou a se 
svou dobou něco společného, už ale moc neříkají, co přesně by to mělo 
být. Co měli společného tak odlišní autoři jako František Skála a Vladimír 
Skrepl? Něco mít společného museli, když byli oba postmodernisté. Možná 
byli oba postmoderně uvolnění nebo spontánní, i když každý, jak uvidíme, 
úplně jinak.

Právě ale historickou logiku neuspořádaného a neukončeného hledání 
postmoderních souvislostí hodlám následovat, a tím snad i ozřejmovat. 
Neomezím se přitom striktně na souvislosti, které jsou doloženy v do-
bových textech nebo na společných výstavních projektech. Do výkladu 
jsem například zahrnul i brněnskou dvojici – Josefa Daňka a Blahoslava 
Rozbořila – nebo ostravského Jiřího Surůvku, ačkoli o jejich práci do-
bová postmoderní teorie mlčí. Důvodem je, že mají velmi blízko k práci 
Františka Skály i k tomu, jak o ní píše Ludvík Hlaváček. Možná je to 
souvislost, kterou vnímám až z historického odstupu. Důvodem bude ale 
spíše to, že zatímco centrum periferii zřejmě nevidělo, opačným směrem 
to platit nemuselo. Jiří Surůvka dění v Praze sledoval, vypravil se do ní 
dokonce na jednu z Konfrontací, a skupinu Tvrdohlaví a její vernisážové 
vtipy zažil v polovině roku 1989 na výstavě a na divokém zahajovacím 
večírku v Havířově.18

Pokud chceme vysvětlit postmoderní vlnu, je vágnost a otevřenost 
pojmu mladé postmoderní generace, představa, že všichni jsou „nějak“ 
naladěni na stejné vlně a že je jen třeba hledat, v čem toto společné na-
ladění spočívá, jedině vítaná. Je to až naznačená praxe hledání širších 
a širokých souvislostí, co zakládá „fenomenologii“ vlny či obratu, která 
postmodernismus odlišuje od skupiny nebo hnutí. Navíc, a to je pro celý 
další výklad zásadní, toto hledání neprobíhalo jen v rámci výtvarného 

17 Kateřina Černá – Jan Skřivánek. „Cezení paměti: Rozhovor s Tomášem 
Císařovským“. Art+Antiques. 2010, č. 10, s. 28–29. Tomáš Císařovský (1962) studoval 
na AVU o ročník níže než Jiří David (1956) a Stanislav Diviš (1953), byla ale o šest 
respektive osm let mladší. Císařovský se zúčastnil se všech šesti Konfrontací.

18 Rozhovor J. Ledviny s Jiřím Surůvkou (Ostrava, 24. 6. 2016).
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umění. Generační souvislosti byly formovány, hledány a nalézány napříč 
obory a žánry – mezi výtvarným uměním, hudbou, divadlem, filmem, 
architekturou, designem, fotografií, módou, ale také obecně životním 
stylem „mládeže“. Tvorba umělců je tak vnímána jako součást celkového 
kulturního obratu. Tato práce je věnována „tuzemské“ postmoderní vlně 
a budou mě tak zajímat její lokálně specifická východiska a projevy. Je 
ale dobré mít na paměti, že generace byla vnímána a sama sebe vnímala 
jako součást vlny globální.19 Nejde přitom jen o to, že mladí čeští umělci 
v praxi čerpali inspiraci v německém, italském nebo americkém umění. 
Když Jana a Jiří Ševčíkovi píší o „změněné náladě doby“, které odpovídá 
tvorba „mladých“, uvažují v globálním měřítku. 

19 Klíčová byla pro české umělce německá divoká malba a italská transavantgarda. 
K nim obecně viz Martin Engler (ed.). Die 80er: Figurative Malerei in der BRD. 
Ostfildern: Hatje Cantz, 2015; Ida Gianelli (ed.). Transavanguardia. Milan: Skira, 
2003.
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Návrat k malbě: Ano, ale…

Osmdesátá léta 20. století jsou zpravidla považována za období, kdy 
současné umění ovládla malba a  v menší míře socha. Jako dobu 
malířského revivalu představily „osmdesátky“ dosavadní pokusy o his-
torickou syntézu – například výstava Česká malba 80. let a doprovodná 
publikace a do značné míry i kapitola „Postmoderna a neoexpresionis-
mus“ v Akademických dějinách umění.20 Co je ale pro mě podstatnější, jde 
také o pohled, který má nezpochybnitelnou oporu v hlase dobových aktérů. 
Texty i kurátorské aktivity Jany a Jiřího Ševčíkových se v osmdesátých 
letech týkají skoro výhradně malby. Jejich bilanční výstavní projekt Popis 
jednoho zápasu, ve kterém prezentovali svou verzi domácího postmod-
erního obratu, sestával z maleb (a několika málo soch) v konvenčním 
instalačním aranžmá.21 Nahlédneme-li do samizdatového sborníku Někdo 
něco, píše se zde zase především o malbě. Mladí umělci, kteří vystavovali 
na Opatově, byli takřka výhradně malíři.22 Přesto ale může být tento pohled 
na věc zavádějící. Dominantní malířský obraz osmdesátých let narušíme 
ze dvou důvodů. Jednak abych mohl poukazovat na intermediální charak-
ter „vlny“, a jednak proto, že i pro samotné malíře a sochaře bylo malování 
zpravidla součástí pestré škály performativních výrazových prostředků.

V osmdesátých letech se ještě úplně neuzavřela domácí tradice umě-
lecké performance nebo akčního umění – věnovali se mu stále Vladimír 
Havlík, Marian Palla nebo Tomáš Ruller.23 Zkušenosti s akčním uměním 
byly podstatné i pro práci některých nových malířů – platí to nepřekvapivě 
u Jiřího Kovandy, ale například také u Margity Titlové Ylovsky. Podstatnější 
než performance v úzkém slova smyslu je ale obtížně kategorizovatelná 
škála divadelních, estrádních a hudebních vystoupení, skečů a gagů, 
kterým se věnovali umělci paralelně se svou malířskou tvorbou. Zpravidla 
byly amatérské povahy, často výsledkem spontánní improvizace.

Malíři a sochaři, kteří na něco alespoň příležitostně nehráli, nebyli 
součástí nějakého více či méně diletantského a více či méně stabilního 
divadelního sdružení, představují výjimku. Řada z nich se v nějaké for-
mě angažovala v „paradivadelních akcích, v příbuzném pomezním dění 
při divadle, vedle něho, volně s divadlem souvisejícím a rozšiřujícím 

20 Richard Adam (ed). 1984–1995: Česká malba generace 80. let [katalog výstavy]. 
Brno: Mediagate, 2010. L. Hlaváček. „Postmoderna a neoexpresionismus“, s. 715–
727.

21 J. Ševčíková – J. Ševčík. Popis jednoho zápasu. Česká výtvarná avantgarda 80. let. 
22 Přehled výstav v Galerii Opatov viz Opatov 1984–1982. Praha: Galerie Chodovská 

tvrz a Jaroslav Krbůšek, 2012.
23 K Pallovi a Havlíkovi viz Barbora Klímová. Navzájem. Umělci a společenství na 

Moravě 70. a 80. let 20. století. Praha: Tranzit.cz – Brno: FaVU VUT v Brně, 2013. 
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jeho prostor“24, v rámci souborů generačního divadelního metasouboru 
Pražská pětka. Z členů Tvrdohlavých to byli František Skála, Jaroslav 
Róna, Čestmír Suška a Zdeněk Lhotský, manažer skupiny Václav Marhoul 
aktivity „metasouboru“ zajišťoval produkčně. Výrazným „multižánrovým“ 
centrem, kde se potkávalo divadlo, hudba a výtvarné umění, byl od roku 
1982 Juniorklub Na Chmelnici. Záhy se z něj stala hlavní scéna „pražské 
new wave“. Na jeho dramaturgii se přitom výrazně podílel absolvent 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové, grafický designér a člen novovlnné 
skupiny Hudba Praha Karel Haloun. V novovlnné hudební skupině Krásné 
nové stroje působil Stanislav Diviš, na vernisážích (a nejen na nich) hrál 
Václav Stratil nebo dvojice Vladimír Skrepl a Martin John. Zpěvákem, 
recitátorem, tanečníkem a „screamerem“ v brněnské avantgardně roc-
kové skupině E byl od roku 1985 Vladimír Kokolia.25 František Skála hrál 
dva roky na bicí s Mikulášem Chadimou. Mnohému se budu věnovat dále 
v konkrétních souvislostech, na tomto místě jde jen o pokus naznačit 
šíři sledovaného jevu.

A jev byl ještě širší. Když se v roce 1988 vrací k „nástupu nové malby 
na českou scénu“ undergroundový filmař a kulturní publicista Lubomír 
Drožď, uvádí, že byl „především díky samotné povaze Konfrontací i díky 
všem okolnostem, prezentován i jako určitý ‚happening‘, ozvláštněný 
reálným prostředím špinavých městských dvorů, labyrintním způsobem 
instalací (např. i ve sklepeních) i bloudivým prouděním ‚lidského fakto-
ru‘ (diváků i samotných tvůrců) prostorem výstav.“26 Drožď měl zřejmě 
v paměti uloženou především Konfrontaci II, která proběhla v květnu 
1984 v prostorách „činžáku“ ve Vršovicích v Krymské ulici [1].27 Díla na ní 
obsadila v podstatě celý dům – od vstupní chodby, přes dvorek, pavlač, 

24 Jan Dvořák. „Boj o Ještěd“ [online]. Divadelni-noviny.cz. 7. 6. 2016 [cit. 13. 5. 2018]. 
Dostupné z: https://www.divadelni-noviny.cz/boj-o-jested.

25 Ke skupině E a ke Krásným novým strojům viz Aleš Opekar et al. Excentrici 
v přízemí. Praha: Panton, 1989, s 91–94 a 123–125. K Juniorklubu Na Chmelnici 
Karel Haloun. „Tenkrát Na Chmelnici“ [nepublikovaný příspěvek]. Mezinárodní 
sympozium Czechdesign. Brno, 14. 6. 2006.

26 Řehoř Samsa ml. [=Lubomír Drožď]. „Nová malba se starým obsahem?“. Vokno 
[samizdat]. 1988, č. 14, nepag.

27 K sérii šesti neoficiálních výstav studentů pražských uměleckých škol známých 
jako Konfrontace viz R. Adam (ed). 1984–1995: Česká malba generace 80. let, 
s. 10–33. 
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několik místností prvního patra, až po půdu.28 Atmosféru akce zachycuje 
i krátký filmový záznam, který tehdy na osmimilimetrovou kameru pořídil 
Jiří David.29 Ruku umělce za kamerou sice vede snaha zdokumentovat 
pro budoucnost vystavená, popiskami opatřená díla jednotlivých „autor-
ských individualit“, dokumentační záběry ale zároveň prokládají drobné 
performativní výstupy účastníků. Jeden z umělců mává na kameru, jiný 
vystrkuje hlavu střešním oknem a dělá na kameru „opičky“, teoretik 
Ludvík Hlaváček v (němém filmu) promlouvá a v sebeironickém gestu si 
po způsobu intelektuála prohrabuje vous.

Především v prvních postmoderních letech splývala díla a vernisážové 
veselí v dojem jedné kolektivní, odvázané, divoké a pestrobarevné festi-
vity. Rozlišování jednotlivých „tvůrčích individualit“ vyžadovalo zvýšené 
úsilí. Patrné je to z referátu Olgy Malé o Konfrontaci IV pro samizdatový 
sborník Někdo Něco: 

„Samotné entrée výstavy tvořil tradiční omšelý dvůr nyní doslova zahl-
cený nepřehledným množstvím ‚exponátů‘ vesměs ve stylu ‚Neue Wilde‘. 
V důsledku této nezvyklé pestrobarevné dekorace dvorek došel podoby 
jakéhosi pestrobarevného slunečného skladiště plného pouťových kulis, 
které zde kdosi více či méně malebně rozprostřel. Něco z nevázané a svá-
teční atmosféry vnesli i sami návštěvníci (leckteří lehce excentrického 
vzezření) přelévající se v hlaholících skupinkách na stísněném prostoru 
dvorka.“30

Až následně pokračuje Olga Malá – po povzdechu nad tím, že nastíně-
né aranžmá poněkud ztěžuje koncentraci – spíše stručnými kritickými 
zmínkami o práci několika málo vybraných autorů.  

Jakkoli se výstavní prezentace mladých umělců, s tím, jak v dalších 
letech pronikají do standardního galerijního prostředí, postupně forma-
lizují, je neformální performativita počátků pro to, jak bylo v Čechách 
postmoderní umění vnímáno, klíčová. Právě zde má zřejmě kořeny do-
minantní obraz uvolněné, spontánní, hravé a veselé postmoderny. Nejde 
přitom jen o Konfrontace, kde se ostatně setkávalo neformální veselí 

28 vra. „Několik slov ke Konfrontacím 1984-86“. Někdo něco [samizdat]. 1986, 
č. 5, nepag. „Prostory vršovického domku – od vstupní chodby, přes dvorek, 
pavlač, několik místností prvního patra, až po půdu – byly prolnuty nadšením 
z expresivního výrazu, znovu probuzeného a neurovnaného gesta, vše spojovala 
radostně uvolněná atmosféra, otevřená novým projevům malby a sochařství, 
stavícího se proti akademickým normám a předešlému vývoji umění. Alternativní 
výstavní prostor vytvořil ideální pozadí pro působivé vyznění estetiky nové vlny: 
bezprostřední, jakoby neuspořádané a neomalené vyjadřování je doprovázeno 
revoltou proti kultivovaným výstavním místům.“

29 Jiří David. Konfrontace II v Krymské [film] [online]. 1984 [cit 6. 2. 2019]. Dostupné z: 
https://artycok.tv/16865/konfrontace-ii-v-krymske-1984.

30 om [Olga Malá]. „Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986“. Někdo něco [samizdat]. 
1986, č. 5, nepag.
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s vážnými ambicemi představit svou aktuální tvorbu. Podstatná je i změť 
více či méně živelných setkání, aktivit a akcí, které se děly již dříve v rám-
ci a kolem společného studentského života a z nichž se dochovaly jen 
fragmenty ve vzpomínkách a v nahodile pořizovaných fotografických 
momentkách. Přátelství se formovala na plenéru v Poněšicích, „tahouni“ 
Konfrontací Stanislav Diviš s Jiřím Davidem na AVU organizovali „Filmový 
klub“ a uspořádali „mystifikační konkurz na divadelní představení“. Diviš 
na půdě akademie spoluorganizoval „mikulášské a fialkové merendy“ 
a později vzpomíná mimo jiné na to, jak se na těchto akcích setkávali 
umělci s členy hudebních skupin a divadelních souborů. 

„Moje kapela Krásné nové stroje už fungovala a mně se ji podařilo 
nacpat na mikulášský a fialkový merendy, kde hrával Žentour, Garáž, 
Precedens a jiný kapely. Při prvním ročníku došlo k organizačním zádrhe-
lům, nebyla hudba a tak se jenom bubnovalo na všechno, co bylo po ruce, 
zpívalo se a freneticky tančilo, nakonec to bylo fascinující. Druhý rok už 
to bylo se vším všudy, udělala se obrovská výzdoba, na který dělaly celý 
ateliéry, objevil se tam velkej objekt v podobě hamburgeru, myslím, že ho 
dělal Humhal ještě s někým, já udělal třímetrovýho růžovýho bulteriéra 
a další lidi vyrobili spoustu objektů a grafik. Sešli se tam studenti snad 
ze všech uměleckých škol.“31

I mimo merendy a špinavé městské dvory bylo ale v podstatě pro celá 
osmdesátá léta dominantním formátem setkávání se s novým uměním 
za přítomnosti autora. A performativní složka nemusela mít jen zcela 
neformální a spontánní charakter „proudění“ a hlaholení veselých a ně-
kdy opilých lidí. Vladimír Skrepl a Martin John systematicky rámovali 
prezentace své malířské tvorby svým diletantským hudebním vystoupením. 
Jejich druhá výstava proběhla v klubu Vysoké školy chemicko-technolo-
gické v Dejvicích, třetí na Suchdole v klubu Vysoké školy zemědělské.32 
Instalační aranažmá jejich dvou „klubových“ přehlídek bylo podobné. 
Divoce pomalované papírové plachty pokryly nízké stěny klubových prostor 
od podlahy po strop a právě v těchto kulisách odehráli John a Skrepl svůj 
vernisážový koncert [2]. 

Komplexní vernisážový zážitek připravili návštěvníkům Václav Stratil, 
Margita Titlová Ylovsky a Vladimír Merta na své společné výstavě, která 
proběhla v roce 1985 na Opatově. Umělci z předsálí, kde se v opatov-
ském kulturním centru obvykle vystavovalo, expandovali do prostoru 

31 Jiří Olič (ed.). Tvrdohlaví 1987–1999: výtvarná skupina. Praha: Kant, 1999, s. 35.
32 K oběma výstavám viz René Crha. Neoexpresivní období v raném díle Vladimíra 

Skrepla. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 
Seminář dějin umění, 2015.
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koncertního sálu. V něm také probíhala akce s kašírovaným balónem 
natřeným na stříbrno, nebo, slovy jednoho z recenzentů, s „obrovským 
pumlíčem, který rozvášnění diváci popoháněli po sále až do úplného zni-
čení koule“.33  A součástí zahájení bylo vystoupení hudební skupiny Apage 
Satanas, ve které účinkovali všichni tři umělci. Merta hrál na basu, Stratil 
na kytaru a Titlová Ylovsky zpívala a zároveň obsluhovala elektrické 
varhany. O průběhu akce v Někdo Něco referovala Ivona Raimanová a ve 
svém textu vyzdvihla právě význam „zahajovacího setkání“.34 Jde podle ní 
o širší generační jev. Vernisáže nemají být jen „formálním úvodem výstavy, 
ale znamenají zároveň příležitost k manifestaci životního stylu, k němuž 
se vystavená díla váží“: „Hudba, tanec, způsob zábavy a v neposlední 
řadě i oblečení všech, kdo se zahajovacího setkání účastní, dotvářejí celé 
prostředí výstavy.“ Opatovskou výstavu přitom v tomto směru srovnává 
s Konfrontacemi a vystoupením dvojice Skrepl a John. 

33 bý. „Opatovská konfrontace“. Někdo něco [samizdat]. 1985, č. 2, nepag.
34 Ivona Raimanová. Vladimír Merta, Václav Stratil, Margita Titlová: Kulturní 

středisko Opatov, 8. 8. – 7. 9. 1985.
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Ne-akusmatická nová malba

Živelná intermedialita aktivit postmoderní generace, na kterou jsem 
dosud kladl důraz, by ale neměla zastřít skutečnost, že malba v os-
mdesátých letech na domácí umělecké scéně nezpochybnitelně zaujímala 
centrální pozici. Většina umělců byla vnímána a sama sebe vnímala 
jako malíře. Po ošuntělých alternativních počátcích umělci své malby 
také vystavovali zarámované na neutrálních, v rámci možností bílých 
stěnách galerií a reprodukovali je na bílých stránkách katalogů. Tradiční 
malířské formy prezentace a sebeprezentace svádí k tomu dvě oblasti 
aktivit oddělit – na jednu stranu postavit „vážnou malířskou práci“ a na 
druhou kolej odstavit různé performativní „skopičiny“. Takové řešení, 
jakkoli se k němu občas uchylovali i samotní umělci, je ovšem spojeno 
s určitými obtížemi. Odvažuji se tvrdit, že pokud dnes budeme například 
rané expresivní malby Vladimíra Skrepla, Martina Mainera, Jaroslava 
Róny a dalších hodnotit jen jako malby ve vztahu k předešlým proměnám 
moderního malířství, vyznějí zpravidla prázdně. Ostatně dobová kritika 
si s nimi právě jako s malbami zřejmě nevěděla moc rady, jak naznačují 
citované texty, kde se píše o oblečení, muzice a lidech více než o samot-
ných obrazech. Problém možná vzniká, když chceme obrazy mladých 
postmodernistů hodnotit na základě autonomně malířských kvalit. Možná 
se míjíme s jejich smyslem a možná se s ním míjíme podobným způsobem, 
jakým se míjí britský konzervativní estetik a skladatel vážné hudby Roger 
Scruton se smyslem populární hudby. Jeho omyl popsal americký filozof 
Alva Noë.35  Scruton tvrdí, a jako příklad mu přitom posloužila grungeová 
skupina Nirvana a její frontman Kurt Cobain, že fanoušci populární hudby 
soustředí veškerou svou pozornost na své „idoly“ a samotnou hudbu 
v podstatě neposlouchají. Opravdovou hudbu podle něj tak v populární 
hudbě nahradil kult osobnosti. Noë s ním v podstatě souhlasí, podle jeho 
kritérií není na ní často moc co poslouchat – rytmus nahradil u Nirvany 
skutečně tupý puls, hlasovou modulaci Cobainův nářek. Scruton se podle 
Noëho mílí, nikoli ale proto, že by podceňoval hudební význam Nirvany:

„V tom má skoro pravdu. Má pravdu, že u Nirvany nejde o hudbu; 
jde o Cobaina, nebo charakter, který Cobain manifestuje [manifests] 
prostřednictvím své písně. Bylo by mu třeba dát za pravdu, že hudba 
Nirvany, přinejmenším v jistém smyslu, nevyvolává potřebu soustředěného 
poslechu [close listening] a možná ani takový poslech neodměňuje. To, 
co jí dává význam, spočívá v něčem jiném.“36 

35 Alva Noë. Strange Tools: Art and Human Nature. New York: Hill and Wang, 2015.
36 Tamtéž, s. 169.
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V čem tedy? Noë ve své argumentaci nejprve odlišuje populární hud-
bu od hudby vážné a vypomáhá si přitom příběhem o řeckém filozofu 
Pythagorovi. Ten měl svým přívržencům, známým jako akusmatikoi, 
přednášet schovaný za závěsem proto, aby svou pozornost soustředili 
výhradně na obsah jeho slov a ne na jeho osobu. Odtud pojem „akusma-
tický ideál“, který je podle Noëho skutečně platným ideálem v případě 
vážné hudby – její umělecký význam spočívá v rytmických, melodických 
a harmonických kvalitách kompozice. Akusmatický ideál ale podle něj 
jde naopak zcela proti smyslu hudby populární, jenž spočívá v prezentaci 
životního stylu, etických, politických a obecně životních postojů zpěváka.37

Analogický argument se pokusím uplatnit v případě nové malby osm-
desátých let. Rovněž malířství má svou akusmatickou tradici. Jednu její 
výraznou linii shrnuje slavný diagram „vývoje“ moderního malířství 
Alfreda H. Barra a související akusmatickou variantu umělecké kritiky 
reprezentují formalisté Clement Greenberg nebo Michael Fried. To, co 
Greenberga a Frieda zajímá, na co soustředí svou pozornost, jsou formální 
problémy malby – obecné otázky kompozice, tvaru, plochy, barvy.38 Jakkoli 
se ale mladí umělci v osmdesátých letech vracejí k „malbě“, jejich návrat 
není návratem k této ani nějaké další jí podobné malířské tradici. Jestliže 
je zajímá styl, nemíní jím rozvíjení, transformace a proměny autonom-
ních malířských forem, ale styl v mnohem širším slova smyslu. Pro jazyk 
dobové kritiky je charakteristická tranzitivita mezi stylem díla a stylem 
životním. Štětcová faktura je divoká (nebo křečovitá, nervózní, uvolněná), 
barvy obrazů jsou veselé nebo povrchní, stejně jako život umělce a jeho 
generace. Mladé malíře a jejich publikum nezajímá specificky malířský 
styl, ale styl, který je stejně tak malířský, jako módní, styl individuální, ale 
také styl kolektivní a generační. Vladimír Skrepl tak později příznačně 
tvrdí, že si zpočátku „umění naivně představoval [...] jako životní styl“39 
a když vysvětluje, jaký dojem na něj udělaly obrazy německých Neue 
Wilde, spojuje je i se svými hudebními zájmy a aktivitami: „Ty obrazy 
vyjadřovaly to, co jsme cítili kolem sebe, co jsme spontánně vyjadřovali 
v muzice.“40 Nová malba je v určitém smyslu slova transparentní – to, co 

37 Tamtéž, s. 172. “It is in the attention to style and attitude and posture and politics 
that the art of pop happens.”

38 Reprezentativní ukázkou formalistické kritiky je slavný Greenbergův esej z roku 
1961: Clement Greenberg. „Modernistická malba“. In: Tomáš Pospiszyl (ed.). Za 
obrazem: Antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Praha: OSVU, 1998, s. 35–42.

39 „Já jsem si umění naivně představoval – vím, že to zní blbě – ale spíš jako životní 
styl.“ Tomáš Pospiszyl – Vladan Šír. „Rozhovor s Vladimírem Skreplem“. Umělec, 
2002, č. 4.

40 L. Hlaváček. „Postmoderna a neoexpresionismus“, s. 721. „Ty obrazy vyjadřovaly to, 
co jsme cítili kolem sebe, co jsme spontánně vyjadřovali v muzice.“
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skrz ni vidíme, je osobnost, charakter manifestovaný umělcem. Právě 
tak byla nahlížena divoká expresivní malba, se kterou je u nás nástup 
postmoderny především spjatý.

Americký kritik Hal Foster tvrdí v eseji The Expressive Fallacy, že 
se v expresionismu oproti realistické malbě uplatňuje pouze „jiný typ 
transparence“. Jestliže realistický malíř „potlačuje nenaturalistické 
skvrny [marks] a barvy tak, aby simuloval (předstíranou) realitu,“ ex-
presionista „ ‚osvobozuje‘ tyto skvrny a barvy od naturalismu tak, aby 
simuloval přímý výraz.“ „Oba typy reprezentace“ pro něho představují 
„kódy“.41 Podle Fostera je přitom ale expresionistický program založen 
na principiálně chybné představě, že malba může fungovat bez kódu, 
že může být přímým, konvencemi nezprostředkovaným výrazem vnitřní 
reality subjektu – reality domněle vyšší, hlubší nebo pravdivější, než je 
zcizená objektivní realita vnějšího světa. 

Česká nová malba (a ne jen česká) se ale naopak proti této „ideo-
logii bezprostřednosti“42 historického expresionismu často explicitně 
vymezuje. Tuzemská teorie a kritika především vehementně odmítá její 
transcendentalistické předpoklady. Jakkoli Jana a Jiří Ševčíkovi vyzdvi-
hují v práci nových expresionistů moment bezprostřednosti, je pro ně 
zároveň právě jakákoli forma transcendentalismu nepřítelem číslo jedna. 
V Loučení s modernismem tak například kritizují „Chalupeckého […] 
ryzí ‚transcendentální apel umění‘, vymykající se cizotě našeho světa, 
praktického života a směřující k absolutní nezávislosti“.43 Systematickým 
argumentem vymezuje novou expresi vůči historickému expresionismu 
Ludvík Hlaváček v eseji z roku 1988.44 Hlaváček nejprve obecně odmítá 
„přístup“, který je „určen abstraktní opozici modelu člověka zapuštěného 
do mechanismů každodenní skutečnosti obstarávání a zajišťování a na 
druhé straně člověka duchovního, který se z této zapuštěnosti osvobo-
dil k hlubokému osobnímu pochopení transcendentálních souvislostí 

41 “In expressionist painting another type of transparency is operative: the 
material elements tend to be subsumed by what the painting expresses, by its 
subjective reality. Both types of representation are codes: the classical painter 
suppresses nonnaturalistic marks and colors so as to simulate (a staged) reality; 
the expressionist ‘frees’ such marks and colors of naturalism so as to simulate 
direct expression.” Hal Foster. „The Expressive Fallacy“. In: Týž. Recordings. Art, 
Spectacle, Cultural Politics. Seattle: Bay Press, 1985, s. 60.

42 Vypůjčuji si zde pojem od Martin Seel. „Expresivität. Eine kleine Phänomenologie“. 
In: Marion Saxer – Julia Cloot (eds.). Expressionismus in der Künsten. Hildesheim 
– New York – Zürich: Georg Olms Verlag, 2012, s. 25–35.

43 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, s. 189.
44 Ludvík Hlaváček. „Poznámka k Davidově ‚sociální vybledlosti‘ a ideovým sporům 

současného českého umění“. Někdo něco [samizdat]. 1988, č. 11. s. 45–59.
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 smyslu.“45  Hlaváčkův text je z doby, kdy styl divoké exprese již u řady 
umělců vystřídalo malované citování „znaků“ a jejich eklektické mísení. 
Vrací se v něm ale i k rané expresivní „fázi“ tuzemské postmoderny. 
Zdůrazňuje přitom, že tehdejší obrazy Jiřího Davida a dalších divokých 
malířů nebyly přes svůj expresivní charakter „sondami do hlubin indi-
viduální duše“, naopak podle něj představovaly „bezprostřední reflexi 
vlastního každodenního života v rámci daného společenství“. „Byly to 
pokusy o novou komunikaci a jejich spontánní ‚neestetický‘ charakter byl 
především odmítnutím umělé opozice mezi každodenností a bytostnou 
skutečností,“ uvádí Hlaváček.

Nová exprese tedy v Hlaváčkově dobovém pojetí dokonale souzní s pohle-
dem, který jsem odvodil z Noëho úvahy o uměleckém významu populární 
hudby. Smysl divoké malby spočívá v manifestaci „života“ – životního 
stylu, etických, politických a obecně životních postojů společenství ma-
lířů. Je samozřejmě otázkou, jak moc byla tato manifestace spontánní 
a bezprostřední. Hlaváček ji jako takovou možná opravdu vnímal, pro jiné, 
například pro Ivo Janouška v roce 1985, byla povrchní – představovala jen 
pózu, stylizaci, kostým nebo masku.46 Nepůjde mi o to rozhodnout, kdo 
má v těchto a podobných sporech pravdu. Podstatné je, že se obě strany 
dívají na práci umělců ne-akusmaticky. Kritici, stejně jako zastánci, 
píší o umělcích a jejich charakterech, jakkoli se neshodnou, jestli jsou 
skutečně spontánní, nebo jestli jsou to povrchní pozéři.

Nakonec je na místě zdůraznit, proč je pro mě to, že se doboví aktéři 
dívali na postmoderní umění ne-akusmaticky, tak podstatné. Alva Noë 
ukazuje, že „tématem“ populární hudby je „charakter“ a populární hudba 
je samozřejmě úplně stejně multimediální jako novovlnné malířství. Stejně 
jako novovlnní muzikanti se novovlnní malíři zpravidla neomezovali na 
své „médium“. Nejen že rozličnými způsoby „manifestovali svůj charak-
ter“ na pódiu (ať už hudebním nebo divadelním) nebo neformálněji na 
vernisážích a kolem nich, ale nechávali se také někdy jako hudební hvězdy 
fotit a poskytovali rozhovory.47 Ne-akusmatický pohled nám tak pomáhá 
vysvětlit základní obraz všeobjímající „vlny“, která se neomezuje jen na 
jeden umělecký žánr či druh, nýbrž „zasahuje“ kulturu jako celek. Tuto 

45 L. Hlaváček. „Poznámka k Davidově ‚sociální vybledlosti‘ a ideovým sporům 
současného českého umění“. Esej Hlaváček napsal v reakci na text Jiřího Davida 
Totální distance v období sociální vybledlosti: Jiří David. „Skutečnost jako 
fragmentální věcnost: nebo-li fixovaná pomíjivost v období sociální vybledlosti“. 
Tamtéž.

46 K Janouškově kritice podrobně na straně 73.
47 Stylizované portréty všech členů skupiny od Ivana Pinkavy byly v katalogu první 

výstavy skupiny Tvrdohlaví: Tvrdohlaví [katalog výstavy]. Praha: Odbor školství 
a kultury ONV, 1987. Rozhovory s umělci se objevovaly například v Někdo Něco.
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soudržnost nezakládají samotné formální, stylové a obsahové podob-
nosti, ale to, že všechny výrazové modality směřují k manifestaci nových 
individuálních, především postmoderně generačních charakterů, postojů 
a nálad. Stejně tak nám ale pomůže vysvětlit způsob, jak k některým 
polohám nového umění přistupovalo publikum. Nevěnovalo pozornost 
autonomním malířským kvalitám, ale vztahovalo se k malbě, hudbě, 
divadlu, módě (…) a tím vším křížem krážem a dohromady vyjádřeným 
charakterům.
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Postmoderní nálada

Když v roce 1985 Jana a Jiří Ševčíkovi formulují v Loučení s modernismem 
svůj postmoderní program, podtrhují závažnost nástupu nové malby tím, 
že ji zasazují do kontextu všeobjímajícího dějinného obratu: „Obrat [...] 
vyjádřil skutečně změněnou náladu doby, která zasáhla celou kulturu, 
vědu, ale i politickou oblast, způsoby jednání, postoje nejbanálnější 
společenské praxe i soukromého, života.“48 Na citátu je pozoruhodná 
myšlenka, že nová postmoderní doba, a potažmo i noví postmoderní 
lidé a mladá postmoderní generace, mají jinou, specificky postmoderní 
náladu. Psychologické pojmy tvoří ve skutečnosti kostru celého textu 
manželů Ševčíkových. Předně jimi autoři charakterizují podle jejich 
názoru v domácím prostředí nezdravě zakonzervované modernistické 
postoje, které mají mít v místně specifické situaci normalizovaného 
Československa charakter jakéhosi posttraumatického stavu. Patří tak 
k nim „rozmrzelost“, „přecitlivělá ostražitost a pocit úzkosti“ nebo 
„existenciálně laděná senzibilita ohroženosti“. Nová postmoderní nálada 
proti tomu přináší uvolnění a nová malba pak má podle Jany a Jiřího 
Ševčíkových dokonce plnit i určitou terapeutickou funkci – „uvolnit naše 
sebepoznání, vykoupit nás, abychom mohli znovu vstoupit do života bez 
úzkosti.“49 

„Psychoanalýza“ tuzemské umělecké scény v  podání manželů 
Ševčíkových má svá výrazná specifika, jak ale záhy ukážu, pokoušela se 
povahu generačního postmoderního obratu s pomocí psychologických 
termínů postihnout řada dalších autorů. Myslím, že je lze všechny s jistou 
mírou zjednodušení zahrnout pod pojmem nálada, proč bude snad zřej-
mější vzápětí. Před tím, než se ale na postmoderní nálady spolu s jejich 
modernistickými a undergroundovými protiklady podíváme blíže, je třeba 
alespoň rámcové terminologické vyjasnění. Interpretaci pojmu nálady, 
která bude pro nás funkční, nabízí Gilbert Ryle ve své klasické kritice 
karteziánského dualismu The Concept of Mind. Nálady podle Rylea na 
rozdíl od pocitů neoznačuje momentální rozpoložení, ale obecný „sklon“ 
k určitému typu jednání: 

„Osoba ve frivolním rozmaru má náladu dělat více vtipů než obvyk-
le, smát se cizím vtipům více, než je obvyklé, odbýt závažné pracovní 

48 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, s. 191 
(kurz. J. L.).

49 Tamtéž, s. 194.
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záležitosti bez úzkostlivého rozvažování, dávat srdce a duši do dětinských 
her a tak dále, donekonečna.“50 

Smutek, rozmrzelost, bezstarostnost, nervozita, rozvernost, apatie 
a další podobné termíny, s kterými dobová kritika pracuje, mohou tedy 
vymezovat určité typy nálad, které ovšem mají veřejně přístupný výraz 
v chování, jednání a vystupování jedince – v jeho habitu, stylu chůze 
a barvě hlasu, oblékání, slovním projevu, v tom, jakou hudbu poslouchá, 
jakou péči věnuje svému zevnějšku, v přístupu ke konzumaci alkoholu 
a omamných a psychotropních látek, v politických postojích, v přístupu 
k práci – k umělecké i k práci obecně. Gilbert Ryle zároveň ale zdůrazňuje, 
že nálada je zpravidla časově ohraničená a pouze v případech, kdy je 
„chronická“, používáme „náladový slovník“ k popisu charakteru: „Osoba 
může být dnes melancholická, aniž by byla melancholickou osobou.“51 

Další fenomenologický průzkum obyčejného jazyka by možná ukázal, že 
dynamický pohyb od nálady k charakteru a vice versa nepředstavuje ani 
tolik anomálii, jako spíše podstatnou vlastnost obou pojmů. Na tomto mís-
tě stačí zdůraznit, že se takto dynamicky budu pohybovat mezi náladou 
a charakterem, a ve spojeních, jako jsou nálada doby, generační nálada 
nebo dejme tomu postmoderní nálada Františka Skály, slouží pojem více 
k vystižení charakteru doby, generace nebo Skály než k pojmenování 
tříminutového či týdenního rozpoložení. Pohled na postmoderní umění 
jako na projev postmoderní nálady se zde, jak vidno, produktivně prolíná 
s pohledem ne-akusmatickým.

Zpět k postmoderní náladě. Její základní charakteristikou je „uvolně-
ní“. Postmodernista úzkostně neřeší, co je správně a co špatně, a dělá, co 
se mu zachce, nebo co ho baví. O syntetický pohled na domácí postmoderní 
obrat se v roce 1990 pokusil Josef Kroutvor na výstavě Cesty k postmo-
derně. Ve snaze souhrnně charakterizovat pestrý soubor vystavených 
děl, která do dnešní doby ojediněle zahrnovala volné a užité umění, píše 
v katalogovém eseji o „tvarech, barvách a nápadech“, které jsou „neseny 
hudební euforií, tanečním pohybem a dobrou až bezstarostnou náladou“, 
dále o „veselém nerozumu“ nebo o „hedonismu a estetice bez zábran“: 
„Postmoderna je hravá, nezávazná a půvabně nezodpovědná […], baví se 
a žertuje.“52 Podobně při líčení dojmů, které si doboví kritici a komentá-
toři odnášeli z kolektivních akcí mladých tuzemských postmodernistů, 
často vykreslují obrazy bezstarostného veselí a dobrého rozmaru, aniž 

50 Gilbert Ryle. The Concept of Mind. London: Penguin Books, 2000, s. 99.
51 Tamtéž, s. 98–99.
52 Josef Kroutvor (ed.). Cesty k postmoderně. Průzkum osmdesátých let [katalog 

výstavy]. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 1990, nepag.
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by přitom jasněji oddělovali lidi a (jejich) díla. Stačí si připomenout, jak 
Olga Malá píše v souvislosti s čtvrtou Konfrontací o „pestrobarevném 
slunečném skladišti plném pouťových kulis“ a „nevázané a sváteční 
atmosféře“.53 A když v roce 1987 charakterizuje Ludvík Hlaváček práce 
Stanislava Diviše představené na jeho samostatné výstavě v Kulturním 
centru Blatiny, zmiňuje se o „obsahové lehkosti, hravosti, konkrétní 
osobní radosti namísto názorotvorné a slohotvorné závažnosti“54

Motiv nezáměrnosti, spontaneity i hravosti se v dobové teorii a kritice 
objevuje často. Dáván je v ní zpravidla do protikladu k modernistickému 
akcentování racionální a distancované subjektivity. Proti plánu, rozvrhu, 
jasně formulovanému záměru a vážnému názoru má ve věku postmoder-
ny stát bezprostřednost hry, ve které věci plynou samy od a ze sebe, bez 
předchozího tázání proč a jak. V tomto duchu například Ludvík Hlaváček 
tvrdí, že díla Františka Skály prezentovaná v roce 1986 na výstavě v Ústavu 
makromolekulární chemie „[n]ejsou výpovědí o světovém názoru svého 
tvůrce, ale o událostech radostného setkání s věcmi.“ „Díla staví svého 
autora, F. Skálu ml., do kouta, jako někoho, kdo jen asistoval u jejich 
zrodu.“55 Hlaváček ve svých textech dokonce pracuje s něčím, co bychom 
mohli označit jako teorii postmoderní hravosti, a snaží se obhájit její po-
zitivně osvobodivou funkci. Nejsystematičtěji v eseji ...Ztráta paměti vole, 
který vznikl v roce 1986 jako odpověď na rozhovor s Václavem Stratilem. 
Název je citací Stratilovy odpovědi na otázku, jak vnímá eklektismus 
postmoderního umění.“56 Hlaváček Stratilův pojem paměti interpretuje 
jako „souvislost idejí, které vstoupily do povědomí jistého společenství 
na základě společných dějin a do života člověka na základě jeho zkuše-
ností.“ Dále se odkazuje k postmoderní kritice „vražedného mýtu dějin“ 
a jeho internalizovaného korelátu ve „formě posvátných přesvědčení“. 
„Institucionalizované struktury naší mysli“ má pomoci rozbít „stálý živý 
styk s vnějškem“, který přijímá věci eklekticky – „bez porozumění, bez 
zařazení do paměti“. Hlaváčkův výklad dostává pointu v sugestivním líčení 
setkání v blíže neurčeném fotografickém ateliéru, které se spontánně 
překlopilo v hravou performanci samotného Václava Stratila a Margity 
Titlové Ylovsky. Hudba, víno, divoké barevné obrazy na bílých stěnách…: 

53 O. Malá. „Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986“.
54 vňk [Ludvík Hlaváček]. „Standa Diviš: Výstava obrazů. KS Blatiny. 16. 3. – 4. 4. 1987“. 

Někdo něco [samizdat]. 1987, č. 8, nepag.
55 vňk [Ludvík Hlaváček]. „Výstava obrazů a plastik Františka Skály ml.“. Někdo něco 

[samizdat]. 1986, č. 5, nepag.
56 vňk [Ludvík Hlaváček]. „...Ztráta paměti, vole“. Někdo něco [samizdat]. 1986, č. 5, 

nepag.
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„Tancovali jsme nebo něco takového, až se v tom mumraji postupně 
posadili dva z nás a ti ostatní, jak si jich postupně všimli, se posadili 
ke zdi. Jistě více než hodinu jsme pak hleděli na pantomimické divadlo, 
které ti dva předváděli. V živelně se valícím proudu improvizovali scén-
ky, posílali si nápady, brali do ruky věci a proměňovali je v jiné. Bylo to 
tak čisťounské, protože ti herci nepředváděli sebe, nedávali nic ze své 
paměti. V jejich nápadech nebyla žádná geniální myšlenka. Oni byli jen 
prostředníky přítomnosti, která se jimi přebohatě rozpovídala.“57

V praxi samozřejmě neměla tuzemská postmoderna jen jednu uvol-
něnou, spontánní a hravou náladu. Jak ukáže další výklad, byla často 
nervózní, křečovitá nejistá nebo apatická. V této fázi je ale mým úmyslem 
ukázat, jak mohl být postmoderní obrat pojímán jako celek, nikoli rozli-
šovat mezi tvůrčími individualitami. A jako celek vyvstane postmoderní 
nálada v jasnějších obrysech ve chvíli, kdy ji postavíme vedle nálady pozd-
ního undergroundu.58 Ta je vážná, ponurá a tísnivá. Hudebně ji ideálně 
reprezentuje Filip Topol a Psí vojáci, v literatuře Děti ráje Jana Pelce.59 
Nahlédneme-li do samizdatového časopisu Sado-Maso, který v letech 
1983 až 1986 vydával na společenství undergroundu navázaný Lubomír 
Drožď, panuje v něm heslo „No Future“. Většina diskutovaných kapel je 
punková, z postpunkových tendencí se zde nápadně objevují úzkostní 
a temní Joy Division. V orwellovském roce 1984 se příznačně jedno číslo 
Sado-Maso věnuje monograficky právě odkazu a aktuálnímu významu 
románu George Orwella.60 Podobně signifikantní je ale také to, jak pro 
sebe objevil na sklonku osmdesátých let undergroundový okruh kolem 
časopisu Revolver Revue zapomenutého solitérního malíře dystopických 
vizí Pavla Brázdu. V březnu roku 1989 se díky iniciativě Viktora Karlíka 
objevil výběr jeho prací z padesátých let na velké konfrontační přehlídce 
Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici.61

57 Tamtéž.
58 Nejen k druhé generaci českého undergroundu viz Josef Alan (ed.). Alternativní 

kultura. Příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 
2001.

59 Filipu Topolovi a obecně úzkosti v populární hudbě konce osmdesátých let se 
věnuje Karel Veselý. Černé slunce: Pocity jak žiletky [podcast] [online]. 2019 [cit. 21. 
1. 2019]. Dostupné z: http://www.institutuzkosti.cz/events/cerne-slunce-pocity-jak-
ziletky?src=cz.

60 O časopise Sado-Maso včetně jeho kompletní bibliografie a reprodukcí obrazového 
doprovodu viz Martina Romanová. „Sado-Maso“. Revolver Revue, 2013, č. 92, 
153–194.

61 Výstavě obecně a Brázdově participaci speciálně se věnuje tematický blok 
v Revolver Revue. 1999, č. 40, s. 247–298.
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Nálada generace šedesátých let

Jestliže umění postmoderny i undergroundu bylo vnímáno ne-akus-
maticky, nabízí se naopak představa, že tvorba generace šedesátých 
let akusmatická být mohla. Řada textů z osmdesátých let nicméně 
naznačuje, že tomu tak být nemuselo, a to i v případech, kdy bychom 
to mohli očekávat. Viděli jsme již, že Loučení s modernismem interpre-
tuje tvorbu umělců starších generací nikoli z hlediska autonomních 
obsahových či formálních kvalit a řešených problémů, ale jako výraz 
specifického typu generační nálady – ostražité, úzkostné, přecitlivělé. 
A jakkoli se text pohybuje v poměrně obecné rovině, narazíme v něm 
i na momenty, které naznačují, na jakých aspektech uměleckých děl 
manželé Ševčíkovi zakládají své interpretace. Tak když například píší 
o „minimalistické askezi“, spojují životní styl (askeze) se stylem arte-
faktu (minimalističnost).62 Redukci materiální podstaty díla Ševčíkovi 
vnímají jako výraz etického postoje, který odmítá nečistou materialitu 
vnějšího světa, zříká se ambice realizovat se vně a vystačí si s málem nebo 
minimem, nebo v případě konceptuálního umění s „čistou myšlenkovou 
konstrukcí“. Je pravděpodobné, že při psaní textu tanula Janě a Jiřímu 
Ševčíkovým na mysli práce některých českých umělců. Nabízí se Stanislav 
Kolíbal, kterého později také vyzdvihují jako exemplárního nositele mod-
ernistické nálady – „přísné, estetické a hrozně moralistní“ – a právě jako 
takové kontrastní exemplum Kolíbala také zařazují na konci osmdesátých 
let do skupinové výstavy současné české malby v německém Esslingenu.63 
Na achromatickou, čistě bílou a formálně redukovanou tvorbu Stanislava 
Kolíbala „sedí“ pojem minimalistické askeze, ale také „harmonický a ne-
barevný klid“64, o němž Ševčíkovi píší v souvislosti s modernou. Dokonale 
čisté, sněhobílé dílo může být výrazem kázně, přísnosti a péče – někdy 
neurotické a úzkostlivé, aby se dílo „neumazalo“. Dokonale čistá věc je 
také odtržena od životní praxe, kde se „věci“ záhy umažou a opotřebují. 
Barevná harmonie je zase výrazem plánovitě rozvržené práce, živelnost 
a spontaneita přináší naopak barevnost ve smyslu neuspořádané, dis-
harmonické a nahodilé „strakatosti“.

62 „Moralismus se mohl docela dobře spojit s minimalistickou askezí […].“ J. 
Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, s. 192.

63 „[…] nás zajímalo rozbít model, který tady byl – přísný, estetický a hrozně 
moralizující. Za takovým pohledem stáli např. i Kolíbal nebo Šrámková...“ 
Marta Smolíková. „Zajímalo nás rozbít určitý model, který tady byl“. K výstavě 
v Esslingen viz Knut Wilhelm – Alexander Tolnay (eds.). Tschechische Malerei 
Heute [katalog výstavy]. Esslingen: 1989.

64 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, 
s. 189–190.
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Pohled Jany a Jiřího Ševčíkových na tvorbu umělců generace šede-
sátých let je zaujatý a schematicky vyostřený tak, aby v textu mohl 
plně zaznít význam změny, již přináší postmoderní obrat. Nejsou to 
ale jen oni, kdo v osmdesátých letech tvorbu této generace spojují s ži-
votním stylem, charakterem nebo náladou. S velkou přímočarostí tak 
činí její největší vykladač, zastánce a praktický podporovatel Jindřich 
Chalupecký. Pochopitelně ovšem netvrdí, že by generace šedesátých let 
byla usoužená, fobická nebo neuroticky přecitlivělá – na askezi by se 
nicméně s Ševčíkovými možná shodl, ačkoli volí méně vyhrocený termín 
– „skromnost“. Čeští umělci se podle něj neohlížejí na kritiky a kurátory 
a neusilují o to, aby se proslavili, a právě proto jsou „pokaždé původní“:

„Je to právě důsledek té vytrvalé skromnosti českého umělce. Nemá po-
cit, že by měl nějak přispět do současných dějin umění, umístit se v nich. 
Zůstávají pod stálým tlakem svých nesnadných podmínek, musí si stále 
znovu vybojovávat sami před sebou právo tvořit. Dělá-li umění, dělá je 
především ze sebe a pro sebe. Jeho umělecký osud a životní styl splývají.“65

K tomuto obrazu rozpoložení generace se také později hlásí Stanislav 
Kolíbal, když v roce 2007 popisuje v rozhovoru pro časopis Flash Art, jakou 
proměnou procházela jeho tvorba v reakci na normalizační represe:

„Dost možná, že zrovna tehdy vznikl ve mně pocit silného existencio-
nalismu, kdy jsem chodil do svého ateliéru jako do své galerie, do svého 
muzea. Dělal jsem tam své věci, nechal je vyfotografovat Janu Svobodovi, 
a pak je zase sundal. A právě tehdy se dělo u mě pokračování linií ve 
formě provázků a nití, které se mohou utrhnout a rázem zničit. Zde je, 
myslím, ten hlavní bod. Ve chvíli, kdy jsem místo čáry použil provázek.“66

Obraz a sebeobraz skromného umělce, který tvoří sám pro sebe, spo-
kojen ve své ateliérové klauzuře a bez ohledu na to, zda se jeho dílo 
prosadí, nemusel ale nutně působit přesvědčivě. Kolíbal měl například 
v sedmdesátých a osmdesátých letech řadu samostatných zahraničních 
výstav, mezi nimi v roce 1980 přehlídku v newyorské privátní galerii Ok 
Harris. Umělec v souvislosti s ní byl schopen pragmaticky zareagovat na 
požadavek galeristy Ivana Karpa, aby na výstavu neposílal efemérní pro-
storové instalace, ale „něco závěsného“, co by mohl snáze prodat. Vznikl 
tak soubor reliéfů, ve kterých Stanislav Kolíbal pracuje s provázkem, tak 
jako s ním předtím pracoval v prostoru svého ateliéru.67

65 Jindřich Chalupecký. „Neznámé umění“ [1985]. In: Týž. Cestou necestou. Praha: 
H+H, 1999, s. 256.

66 Helena Kontová. „Rozhovor se Stanislavem Kolíbalem“. Flash Art: Czech & Slovak 
Edition. 2007, roč. 2, č. 5, s. 46–47.

67 K pozadí vzniku závěsných „provázkových“ reliéfů viz Jan Skřivánek. „Stanislav 
Kolíbal“. Art+Antiques. 2018, č. 11, s. 32–33.
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II

Zakázané uvolnění? – Zodpovědnost a politika charakteru

V nepublikovaném rozhovoru z roku 1984 se manželé Ševčíkovi ptají 
Vladimíra Skrepla a Martina Johna, jak „domácí prostředí“ reagovalo 
na jejich první vystoupení. „Nemáme prý žádnou zodpovědnost. Na naší 
výstavě nám někteří veteráni vytýkali, že nemáme vztah k tomu, co děláme, 
že to můžeme vyhodit. Proč prý ne na plátno, to byl jejich největší pro-
blém,“ zaznívá v Johnově odpovědi.68 Za pojmem zodpovědnosti, který 
se v ní objevuje, se možná skrývá víc, než by se mohlo na první pohled 
zdát. Na jedné straně jej totiž lze velmi dobře vztáhnout k umělecké 
tvorbě samotné – nedostatek zodpovědnosti ve vztahu k vlastní práci 
se projevuje v nedbalém provedení, ne jen v tom, že si Skrepl s Johnem 
„nedali práci“ s tím, aby si opatřili plátno a spokojili se s pomíjivým 
papírem, ale také i v nedbalé, „odfláknuté“ malířské faktuře. Zároveň má 
ale pojem zodpovědnosti obecný etický rozměr. Jak jsem ostatně zmínil, 
Ivo Janoušek naznačil možnost, že by nové umění mohlo být také výrazem 
„lhostejnosti“. Osvobodivá postmodernistická devíza „anything goes“ pro 
Janouška zavání nihilistickým „cokoli“.69 Podobně se ale estetika a etika 
prolíná u Josefa Kroutvora, když euforickou, hravou, dobře naladěnou 
postmoderní náladu spojuje s frivolností, hedonismem a ve své podstatě 
tedy také s nezodpovědností. Hlavním důvodem, proč jsem se s takovou 
dychtivostí chopil pojmu nálady, je to, s jakou úspornou elegancí nám 
umožňuje postihnout dobovou provázanost díla a jeho stylu, ať už jej 
charakterizujeme jako uvolněný, frivolní, rezignovaný, hedonistický, 
zábavný nebo třeba povrchní, s etickými a politickými postoji generace. 

68 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. „Rozhovor s Martinem Johnem a Vladimírem 
Skreplem“ [1984]. In: Titíž. Texty, s. 443.

69 I. Janoušek. „Poznámky na okraj (K mladé generaci)“.
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Uvolněná, například nezávazně eklektická tvorba a uvolněné jednání 
v širším společenském kontextu mohly být a často byly vnímány jako 
projev téhož generačního naladění. 

Kritika morálních postojů umělců starších generací byla ústředním 
tématem tuzemské postmoderní teorie a představovala hlavní zdroj mezi-
generačních animozit. Především Jana a Jiří Ševčíkovi velmi ostře útočili 
na „moralismus“ a „totalizující morálku“ generačně starších umělců 
a hlásali proti ní otevřenost reálnému životu ve světě v jeho rozpornosti 
a komplexitě.70 Moralismus domácí scény přitom Ševčíkovi odvozují z lokál-
ního politického vývoje uplynulých dvou dekád. „Avantgardní optimismus 
vzestupného vývoje nutí spojovat umění s určitými společenskými kon-
cepcemi, ale zákonitě ho stavěl do protikladu s realitou, která se s ním 
rozcházela,“ tvrdí nejprve obecně v Loučení s modernismem, následně 
ale svou tezi spojují s místními poměry: „To je situace dvou předchozích 
desetiletí u nás, kdy se vyvinula velmi kritická distance.“71 Nevyřčeným, 
ale mezi řádky jasně přítomným původcem posttraumatického stavu 
tuzemské scény je zkušenost srpna 1968, která znamenala pro umělce 
s nadějně se rozvíjejícími kariérami drastické zklamání optimistického 
výhledu. Následovalo stažení se do vlastního nitra, únik z nečistého 
světa do transcendentálních výšin. Odtud i polemicky vyhrocený obraz 
„modernistické nálady“, která je po traumatu z událostí srpna 1968 ni-
koli optimistická, vizionářská, ale zklamaná, usoužená a sama do sebe 
uzavřená. Méně osobně, s větší dávkou teoretického odstupu a filozofické 
erudice, v principu ale velmi podobně argumentuje o čtyři roky později 
Ludvík Hlaváček. V upřednostňování autentické niternosti, „zkušenosti 
v 1. osobě“, spatřuje možný projev „internalizované represe“: 

„Zdá se mi, že naše uzavřenost světu je vskutku tragická právě tam, 
kde se zniterňuje, kde se mění z vnější represivní omezenosti na vnitřní, 
pozitivně chápané sebeuspokojení ze soustředění do vlastního nitra jako 
výlučného zdroje duchovních hodnot.“72

A právě hravá postmoderní nálada, projevující se například v uvolně-
ném a nezávazném eklektismu, jak jsem ji popsal v předešlé kapitole, 
představuje antidotum proti této internalizaci politického útlaku.

 Jak se ale konkrétně projevovala postmoderní proměna nálady v po-
litické rovině? V tom, co bylo doposud uvedeno, se již rýsuje její základní 
normativní ambivalence. Pozitivně byla uvolněná nálada postmoderny 
v teorii a kritice nahlížena jako „zdravá“ otevřeností světu, radostem 

70 Tamtéž.
71 Tamtéž, 192.
72 L. Hlaváček. „...Ztráta paměti, vole“.
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a možnostem, které přes svou nedokonalost nabízí, negativně jako výraz 
povrchnosti, nezodpovědnosti nebo nihilismu rezignující na jakákoli hod-
notová měřítka. V praxi se tu dotýkáme praktických rozhodnutí a jednání 
spojených s výkonem povolání, které ovšem byly v kontextu  „státního 
socialismu“ posuzovány z morálního a politického hlediska. Je „lepší“ 
publikovat v časopise Umění a řemesla, tak jako Jana a Jiří Ševčíkovi, 
nebo psát do samizdatu, do Vokna nebo Revolver Revue? Mám tvořit 
v tichosti a trpělivě „sám pro sebe“ a několik svých přátel, nebo vyrazit 
ven a hledat cesty a kličky, jak uspořádat výstavu v kamenné galerii pod 
hlavičkou nějaké kulturní organizace, i když to bude vyžadovat taktizování 
a kompromisy? A pokud ano, tak kde začít a kde skončit? A je v pořádku 
chtít vystavovat v Mánesu – centrále normalizačního Svazu českých 
výtvarných umělců? A ze širšího hlediska, když jsem v práci, na úřadě 
nebo ve škole, mám se snažit „projít a vyjít“ nebo „bouchnout dveřmi“ 
a jít topit do kotelny?

 Dilemata tohoto typu, tenze, spory a nevraživosti, které k nim pa-
třily, byly i v osmdesátých letech nedílnou součástí každodenního života 
na scéně i mimo ni. Nekompromisní postoj kulturně-politické opozice 
reprezentovalo od poloviny sedmdesátých let především společenství 
undergroundu. V té době její program kodifikoval v kultovní, nespočet-
někrát přepisované a přetiskované Zprávě o třetím českém hudebním 
obrození Ivan Martin Jirous: 

„Jakmile řekne ďábel (který dnes mluví ústy establishmentu) první 
podmínku přistřihněte si vlasy jenom tak trošku, a budete moci hrát, 
je třeba říci ne. Jakmile ďábel (který dnes mluví ústy establishmentu) 
řekne – změňte si název a budete moci hrát, je třeba říci ne, nebudeme 
tedy hrát.“73 

Jak citlivě byl nekompromisní postoj undergroundu ještě v polovině 
osmdesátých let vnímán, lze dobře ukázat na kritice undergroundových 
„dogmat“, kterou na stránkách samizdatového časopisu Vokno uveřejnil 
v roce 1986 Mikoláš Chadima. V článku Chadima rozlišuje „alternativu“, 
kterou sám jako zakladatel skupiny Extempore výrazně formoval, od 
„undergroundu“ a pokouší se vysvětlit, proč obě tato společenství neo-
ficiální hudby s jejich publiky nesplynula. Příznačně v nich na prvním 
místě figuruje veskrze praktická záležitost: „alternativní“ kapely odmítly 

73 Cituji z Ivan M. Jirous. „Zpráva o třetím českém hudebním obrození“ [1975]. In: Jiří 
Ševčík – Pavlína Morganová – Dagmar Dušková. České umění 1938–1989. Programy, 
kritické texty, dokumenty. Praha: Academia, 2001, s. 374.
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undergroundové „dogma“, které zapovídalo účast na tzv. přehrávkách.74 
Plastic People of the Universe v době normalizačních represí možnost 
jakékoli další účasti na přehrávkách ztratili a tuto situaci podle Chadimy 
vyřešili „odchodem do soukromí“: 

„Magor pak odchod do soukromí teoreticky zpracoval tak, že se na 
přehrávky chodit nebude a kapely, které se jich zúčastní, se ‚zaprodají 
ďáblu‘, a pokud se jich někdo z undergroundu zúčastní, bude z něj vylou-
čen. Podle Magorova názoru tím totiž začíná sešup do hlubin kolaborace 
a komerce.“75

Proti Jirousovu stanovisku Chadima hájí postoj „alternativních“ kapel, 
které chtěly vystupovat před pokud možno co nejširším publikem, na 
přehrávky chodily a byly v rámci nich ochotné i kompromisů – „klidně 
na ně i nastudovaly repertoár, který byl pro přehrávkovou porotu stra-
vitelnější.“ Zároveň poukazuje na to, jak samotné opoziční stanovisko 
bylo pro undergroundové kapely zdrojem legitimity a zaručovalo jim 
úspěch u redukovaného publika tvořeného „bratry a sestrami v boji“, 
a to bez ohledu na umělecké kvality jejich hudebního výkonu. Jakkoli ne 
v tak radikální formě, narazíme i v rámci umělecké scény na podobný typ 
„opoziční ideologie“. Ta důsledky normalizačních represí, které pro řadu 
dříve úspěšných umělců a umělkyň znamenaly náhlou ztrátu možnosti 
veřejně prezentovat, interpretuje jako požehnání. Stejně jako v případě 
hudby mělo totiž na umělce číhat dvojí nebezpečí, jednak by si mohli 
„zadat“ s režimem, a jednak by mohli podlehnout „komerčním tlakům“. 
Pramen „původnosti“ českého umělce spatřuje Jindřich Chalupecký 
v tom, že je zcela osvobozen od pokušení chtít uspět, chtít se prosadit 
svou prací. Nejsou podle něho „ničím povinováni své proslulosti; nemusí 
se ohlížet na žádného kritika či žurnalistu ani svého galeristu či na 
muzejního kurátora“: „Dělá-li [český umělec] umění, dělá je především 
ze sebe a pro sebe.“76 

Politicky se postmoderní uvolnění tehdy projevovalo právě v odmítnutí 
tohoto typu „opoziční ideologie“. Dochází k němu přitom v době, kdy 
se mladým umělcům, většinou s čistým kádrovým profilem, postupně 
otevíraly reálné možnosti přesunout se ze „sklepů a dvorů“ do oficiál-
ních výstavních síní. Překonávat tabu, uvolnit se a zbavit se „neurotické 
ostražitosti“ v tomto kontextu pro mladého umělce znamenalo přestat 
řešit, co ano a co už ne, aby si člověk „nezadal“, a naopak drze, dravě a se 

74 Santa Klaus [Mikoláš Chadima]. „Česká ‚neoficielní‘ rocková scéna“. Vokno. 1986, č. 
10, nepag. Přehrávky před komisí umožňovaly skupinám oficiálně vystupovat pod 
hlavičkou amatérské kapely.

75 Tamtéž.
76 Jindřich Chalupecký. „Neznámé umění“.



41

zdravou dávkou pragmatismu jít za svým cílem, který představuje dobře 
navštěvovaná výstava v „normální“ galerii. Opět se zde nabízí srovnání 
s undergroundem, tentokrát ale specificky výtvarným. 

Pavlína Morganová v recentní studii zmapovala fenomén bytových vý-
stav sedmdesátých a osmdesátých let.77 Dospívá v ní mimo jiné k závěru, že 
pro „generaci osmdesátých let nebyla bytová výstava východiskem z nou-
ze, ale přirozenou formou prezentace“78 a svou tezi dokládá aktivitami 
undergroundové komunity soustředěné kolem samizdatového periodika 
Revolver Revue (první čísla vyšla v roce 1985 pod názvem Jednou nohou). 
Konkrétně Morganová zmiňuje výstavy v bytě Jáchyma Topola v ulici 
U Santošky. V roce 1982 tu vystavoval Viktor Karlík, následovala prezentace 
Davida Němce a v roce 1983 skupinová výstava „Desítky“ volného seskupení 
spřátelených umělců a umělkyň ze Střední průmyslové školy grafické. 
Morganová má nepochybně pravdu, že pro druhou generaci undergroundu 
bylo vystavování v bytě pro pozvané přátele plnohodnotnou a „přirozenou“ 
formou prezentace, vztahovat tento postoj na celou generaci osmdesátých 
let ale nelze. Jakkoli se první výstava Vladimíra Skrepla a Martina Johna 
konala rovněž v privátním prostoru bytu, měla velmi odlišný charakter. 
Jednu místnost svého bytu v ulici Rosy Luxemburgové Johnovi se Skreplem 
k akci zapůjčil kamarád, který odjížděl na stáž do zahraničí. Morganová 
sama tvrdí, a následně dokládá, že se bytové výstavě snažili umělci dát 
v rámci možností charakter regulérní „galerijní prezentace“. Výstava po 
vernisáži trvala ještě týden, obyvatelka bytu dopředu sdělila, kdy bude 
doma, takže měla i otevírací hodiny, zároveň sami umělci vyvíjeli cílené 
úsilí, aby na akci dorazilo relevantní odborné publikum, se kterým se 
chtěli konfrontovat. Skrepl na ni takto sám například přivedl Františka 
Šmejkala.79 To vše jasně ukazuje, že pro Vladimíra Skrepla a Martina 
Johna nebyl byt přirozeným prostorem, ale startovací plochou, jejíž spe-
cifické alternativní, neformální kvality se nesnažili ani tak rozvíjet, jako 
spíš překonat. Cílem byla zjevně výstava v galerii, jakkoli jejich cesta k ní 
vedla ještě přes alternativní prostory vysokoškolských klubů. Proti tomu 
pro okruh Revolver Revue zůstal alternativní prostor pozitivní součástí 
identity, a to i v momentě, kdy do něj nejsou vytlačováni okolnostmi.

Postmoderní teorie, tak jak ji formulovali manželé Ševčíkovi a Ludvík 
Hlaváček, v osmdesátých letech sehrávala i veskrze praktickou roli. 
Systematická obhajoba změněné nálady doby pomáhala legitimizovat 

77 Pavlína Morganová. „Bytové výstavy. Médium neoficiálního umění sedmdesátých až 
osmdesátých let“. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. 2019, č. 25, s. 73–97.

78 Tamtéž, s. 93
79 Tamtéž, s. 94.
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pragmatismus při realizaci záměrů spojených s výkonem povolání umělce, 
který by jinak na domácí scéně mohl působit přinejmenším problematicky. 
To ovšem přinášelo možnost realizovat konstruktivní kulturní politiku, 
formulovat své legitimní potřeby a požadavky jakožto kulturních pracov-
níků směrem k „režimu“, konkrétně Svazu českých výtvarných umělců, 
v momentě, kdy taková „drzost“ již nebyla jen symbolický gestem odpo-
ru, ale existoval reálný výhled, že přinese praktické výsledky. Praktický 
rozměr dobré a uvolněné nálady mladých postmodernistů ilustruje akce 
ze začátku června 1987. 

František Skála měl v té době svou druhou samostatnou výstavu v di-
vadle Semafor.80 Během večera se vernisážová „parta“, údajně spontánně, 
rozhodla vyrazit do budovy S.V.U. Mánes, v té době sídla Svazu českých 
výtvarných umělců (SČVU) – všeobecně opovrhované instituce, která 
byla produktem normalizačních represí a která následně iniciovala 
řadu postihů a restrikcí.81 Výpadu do „sídla nepřítele“ se zúčastnili 
mimo jiné Skálovi někdejší spolužáci z Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
Stefan Milkov a Jaroslav Róna. V restauraci SČVU, kam jinak pravidelně 
docházeli svazoví funkcionáři, pokračovala skupina ve vernisážovém 
mejdanu, Milkov hrál na kytaru, ostatní halekali a zpívali. Obsluha nosila 
víno a měla prý „radost, že se tam objevil někdo mladý“ [3].82 Jakkoli 
mohla návštěva klubu SČVU skutečně vzniknout spontánně z uvolněné 
vernisážové nálady, ukazuje zároveň, v jakém smyslu byla dobrá nálada 
politická. Svaz českých výtvarných umělců reprezentoval de jure všechny 
pracovníky na poli výtvarného umění, tedy i Skálu, Rónu a Milkova, měl 
jim také poskytovat zázemí k práci, sídlo svazu tak z logiky věci mělo 
sloužit také jim. „Mejdan v Mánesu“ je tak možné vnímat jako součást 
příprav k založení skupiny Tvrdohlaví, ke kterému došlo o dva dny poz-
ději – 3. června 1987 – podpisem zakládací listiny ve Slovanském salonku 
Obecního domu.83 

Členů bylo celkem deset. S výjimkou manažera Václava Marhoula, 
absolventa produkce na FAMU, šlo o studenty či absolventy Akademie 
výtvarných umění (Jiří David, Petr Nikl, Michal Gabriel, Stanislav Diviš, 
Čestmír Suška) a Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Stefan Milkov, Zdeněk 

80 František Skála, Praha, Výstavní síň Semafor, 1. 6. – 21. 6. 1987.
81 K uměleckým svazům a normalizaci viz Jan Mervart. Kultura v karanténě: 

Umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace. Praha: NLN, 2015.
82 Rozhovor J. Ledviny s Františkem Skálou (Praha, 6. 12. 2018).
83 K Tvrdohlavým viz Jiří Olič (ed.). Tvrdohlaví 1987–1999: výtvarná skupina. 

Informace o korespondenci Václava Marhoula se SČVU čerpám z materiálově 
bohaté práce Eva Ohnůtková. První výstava Tvrdohlavých v Lidovém domě v Praze. 
Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Dějiny umění, 
2012.
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Lhotský, Jaroslav Róna, František Skála). Založení Tvrdohlavých, jakkoli 
bylo rámováno veselou a komickou složkou (název skupiny, místo založe-
ní), mělo ovšem na rozdíl od „mejdanu“ už jednoznačně ráz strategicky 
naplánovaného kulturně-politického aktu. Dne 6. července 1987 tak ma-
nažer Marhoul odeslal dopis, ve kterém dával Svazu českých výtvarných 
umělců na vědomí, že byla skupina založena, a zároveň SČVU „žádal“ 
o to, aby byl nápomocen při realizaci jejích aktivit. Mezi požadavky ne-
chybí „umožnění scházet se v klubových prostorách Mánesa“, ale ani 
z praktického hlediska podstatnější „umožnění představit se veřejnosti 
skupinovou výstavou ve svazových prostorách“ nebo „vydání propagačních 
materiálů“. Dopis zůstal bez odpovědi, následoval další, v němž Marhoul 
žádal poskytnutí výstavních prostor Mánesa pro skupinovou výstavu v roce 
1988. Ten se již odpovědi dočkal, i když zamítavé. Jako důvod uvádí svaz 
v dopise z 25. listopadu 1987 nedostatek volných výstavních termínů.84

Jakkoli postmoderní teorie pragmatický přístup mladých postmoder-
nistů obhajovala a vysvětlovala, neznamená to, že by nemohl být stále 
vnímán jako problematický. Egon Bondy v článku pro undergroundo-
vé Vokno věnovaném první výstavě Tvrdohlavých a přehlídce KROK 88 
„přesun výstav mladých a nejmladších výtvarníků ze sklepů a dvorů do 
oficiálních prostor“ vítá, jak ale sám zdůrazňuje, činí tak „za svou osobu“ 
a zmiňuje i „skutečnost, že to s sebou nese v našem zřízení určité etické 
konsekvence“.85  Nevítali ho ovšem všichni a s nejmenšími sympatiemi se 
přirozeně setkával v rámci undergroundového společenství. Viktor Karlík, 
v osmdesátých letech jeden z velkých Bondyho obdivovatelů, ve svém 
„zpětném deníku“ vysvětluje, že okruh časopisu Revolver Revue v praxi 
působil jako „umělecká skupina nebo hnutí“, ostře ji však vymezuje vůči 
Tvrdohlavým a obecně vůči přístupu mladých postmodernistů: 

„Zároveň to ovšem v žádném případě nebyl vědomý, natož utilitární 
koncept, jako byly ty, které se uskutečňovaly v rámci povolených norem 
a s cílem, jímž nebylo v prvé řadě umění ani solidarita. Tady myslím 
probíhala jedna ze zásadních dělicích čar mezi undergroundovou nebo 
samizdatovou kulturou vůbec a například perestrojkovými nadšenci 
přizpůsobivci či pragmatiky, kteří byli cosi schopni provozovat třeba 

84 E. Ohnůtková. První výstava Tvrdohlavých v Lidovém domě v Praze, s. 21–25.
85 „V r. 1987 se začaly výstavy mladých a nejmladších výtvarníků pomalu ale jistě 

stěhovat ze sklepů a dvorů do oficiálních prostor. Pominu skutečnost, že to 
s sebou nese v našem zřízení určité etické konsekvence – za svou vlastní osobu 
však tento posun rozhodně vítám.“ Egon Bondy. Z výstavních síní [K pražským 
výstavám „Tvrdohlaví“ (Lidový dům) a „KROK 88“ (Dům barikádníků).]. [léto 1988], 
č. 14, s. [59–66].
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i v Paláci kultury, pod hlavičkou SSM, nebo na stránkách oficiálně vydá-
vaného tisku […].86 

Pozoruhodně Tvrdohlavé označil za „typickou perestrojkovskou skupi-
nu“ v rozhovoru z roku 2010 také Tomáš Císařovský, účastník Konfrontací 
a jeden z umělců, se kterým intenzivně spolupracovali manželé Ševčíkovi.87 
Císařovský sám se členem skupiny nestal a přívlastek „perestrojkovský“ 
má poukázat na „problematickou“ souvislost mezi jejími aktivitami 
a politikou strany a vlády. Má ale zároveň své opodstatnění, pokud si 
pod pojmem přestavby či perestrojky představíme proměnu společenské 
a politické situace na konci osmdesátých let.88 Již tak značně rozvolněný 
termín „neoficiální“, který obvykle označuje široké spektrum aktivit, které 
se nějakým způsobem vyhýbaly dohledu oficiálních orgánů, v té době 
ztrácí svůj význam. Stejně tak ale ztrácí smysl slovo oficiální, pokud má 
konotovat loajalitu k režimu. Pokud jsou Tvrdohlaví oficiální, tak v tom 
smyslu, že „normálně“ vystavují.

Proměnu v náladě mladé generace se pokusil s odstupem v roce 1996 
souhrnně charakterizovat její systematický vykladač a obhájce Ludvík 
Hlaváček. Aktivity studentů uměleckých škol, počínaje Konfrontacemi, 
podle něho „nesly ráz civilní aktivity s funkční mírou odvahy, rozumu 
i emocí“.89 Jestliže měl Hlaváček potřebu zdůraznit funkčnost v souvislosti 
s odvahou, je na místě se ptát, co si představoval pod odvahou nefunkční. 
Zřejmou odpovědí je určitý typ konfrontačně protirežimního heroismu. 
Mimořádná míra odvahy, která jej provázela, nepředstavovala odhodlání 
zkusit něco prosadit, přestože výsledky a důsledky jednání nejsou jisté. 
Pragmatické hledisko šlo v tomto případě zcela stranou a funkce odváž-
ného jednání se realizovala především na symbolické úrovni. Odvaha, 
která ústila v represe a utrpení, totiž zároveň představovala pro oběti 
zdroj uznání autority. Právě v tomto kontextu se formuje jistý kult oběti 
a přirozeně se projevuje i v tvorbě spojené s kulturní a politickou opozicí. 
Pro neoficiální uměleckou scénu nastolil téma umělce jako oběti znovu 
Jindřich Chalupecký. V Chalupeckého pojetí se z utrpení stává stvrzení 
umělecké opravdovosti. V textu Dílo a oběť z roku 1978 tak cituje celou 
plejádu teoretických, filozofických či uměleckých autorit – od Baudelaira 
přes Artauda po Satieho –, aby doložil, že posláním a osudem moderního 

86 Viktor Karlík. Podzemní práce: Zpětný deník. Underground Works: Retroactive 
Diary. Praha: Revolver Revue, 2012, s. 5.

87 K. Černá – J. Skřivánek. „Cezení paměti: Rozhovor s Tomášem Císařovským“, s. 28-
29.

88 K pojmu přestavby viz Michal Pullmann. Konec experimentu: Přestavba a pád 
komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011.

89 Ludvík Hlaváček. „Konfrontace – spontánní umělecký výraz 80. let“. In: Marcela 
Pánková – Milena Slavická (eds.). Zakázané umění II. 1996, č. 1–2, s. 151.
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umělce je nejen zřeknutí se úspěchu, ale dokonce cílené vyvolávání neú-
spěchu, opovržení, odporu. Stát se „skutečným umělcem“ znamená také 
stát se „obětí“.90

Jakkoli formuluje Chalupecký své myšlenky v sedmdesátých letech 
v bezprostřední návaznosti na tvrdé represe, které postihly řadu jeho 
uměleckých přátel, zůstává oběť pro některé umělce tématem i v letech 
osmdesátých. Výrazným příkladem je performance, kterou realizoval 
v srpnu 1988 Tomáš Ruller (1957). Tehdy třicetiletý absolvent Akademie 
výtvarných umění měl mít původně výstavu v Galerii Opatov, která byla ale 
na poslední chvíli zakázána zřizovatelem kulturního střediska. Nahradil 
ji tedy performancí, která začala před budovou opatovského kulturního 
střediska a pokračovala v městském prostoru sídliště. Jak akce probíhala, 
vylíčil Jaroslav Krbůšek:

„[Ruller] skákal do různých zapomenutých stavebních materiálů, pís-
ků, hromad vápna a cementu, obaloval se prachem... Akce vyvrcholila na 
území bývalé betonárky, kde se postavil nad jednu z obrovských kaluží, 
něčím se polil a zapálil se, pak rozepjal ruce a jako postava ve tvaru kříže 
spadl do všudypřítomného bahna.“91 

Série dokumentačních snímků Hany Hamplové zdůrazňuje drásavý 
patos celé akce, která byla snadno čitelným symbolickým odkazem k oběti 
Jana Palacha. [4] Ruller byl o rok mladší než Jiří David, na Akademii 
výtvarných umění se ale nepotkali, absolvoval v roce 1982, kdy David na 
školu teprve nastupoval. Samotná podoba jeho performance ale ukazuje 
ještě jiný důvod, proč nebyl vnímán jako součást postmoderní generace. 
Je totiž projevem, který se s uvolněnou náladou postmoderní generace 
nejen míjí, ale který představuje její přímý protiklad. To, vůči čemu se 
tuzemští postmodernisté explicitně vymezovali. Jana a Jiří Ševčíkovi 
zmiňují v Loučení s modernismem se zjevným odporem jako příklad 
„masochistických postojů“ dvě konkrétní akce „inscenované v kulisách 
silného prostředí“ – scénicky pojaté skupinové prezentace v malé terezín-
ské pevnosti (1980) a opuštěného starého Mostu (1981–1982), který čekala 

90 Jindřich Chalupecký. „Dílo a oběť“ [1978]. In: Týž. Cestou necestou. Jinočany: H&H, 
1999, s. 246–254. Vycházím zde ze své studie: Josef Ledvina. „Umění kolem roku 
1980 jako pole kulturní produkce“. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. 2010, 
č. 9, s. 30–54. V ní jsem poukázal na souvislost mezi obrazem umělce jako oběti, 
tak jak se s ním u nás setkáváme v období normalizace, a obecnými „pravidly“ 
autonomního pole kulturní produkce. To podle Pierra Bourdieua převrací obecně 
platná pravidla na ruby. Otevřeně deklarovaný zájem maximalizovat ekonomický 
zisk je tu nahrazen otevřeně deklarovaným zájmem žádný zištný zájem nemít.

91 Opatov 1984–1982. Praha: Galerie Chodovská tvrz a Jaroslav Krbůšek, 2012., s. 75.
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demolice kvůli těžbě uhlí.92 Obou se účastnil mimo jiné Jiří Sozanský. 
I když jsou Sozanského sochy zraněných a spálených těl v jiných aspektech 
odlišné, k jejich náladě má Ruller v každém případě blíže než k postmo-
derní hravosti, hedonismu, frivolnosti, ale nakonec i nudě nebo apatii.

92 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, s. 191. 
K Mostu viz Most 81/82. Praha: Jazzová sekce, 1982. K Terezínu viz Terezín ‚80. 
Praha, 1980.
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III

Postmoderní zábava a politické vtipy

Podle Josefa Kroutvora se postmoderna ráda „baví a žertuje“.93 Zábava, 
humor a vtip jsou jedním z projevů „změněné nálady doby“, se kterým 
se setkáváme napříč médii, obory a žánry. Věk modernistické „askeze“ 
skončil, lidé postmoderního věku, umělci i jejich publikum, (se) chtějí 
bavit. Zábavná jsou představení divadel Pražské pětky, zábavné jsou 
pestrobarevné obrazy Stanislava Diviše, „zábavné i dost moderní vize“ 
představují podle Milana Knížáka eklektické obrazy Jiřího Kovandy,94 
„humorem a recesí“ podle Olgy Malé „přímo marnotratně jiskřily [...] 
poetické kreace“ Františka Skály instalované v jeho výstavě v Ústavu 
makromolekulární chemie na Petřinách.95 V souvislosti s hudební novou 
vlnou zmiňují zábavu, a dokonce lidovou, ve svých dějinách českého „big-
bítu“ Vojtěch Lindaur a Ondřej Konrád. Zatímco alternativní kapely se 
podle autorů „snažily vytvořit jakousi globální hudební řeč, založenou 
na experimentu, a posunout hranice vnímání rockové hudby, novovlnné 
skupiny […] vrátily rocku formu lidové zábavy.“96 Přívlastky zábavné, 
hravé, vtipné nebo humorné v sobě ale často skrývají i kritický osten. 
Zábava je tradičně spojována s pokleslostí, komercí nebo poplatností 
publiku, skutečné umění nemůže být „jen zábava“. Vzato do důsledků, 
znamenala by dobrá postmoderní nálada rezignaci na autonomii vážné 
umělecké tvorby. 

93 J. Kroutvor (ed.). Cesty k postmoderně. Průzkum osmdesátých let.
94 Milan Knížák. „K výstavě ve Vysočanském Lidovém domě“. Revolver Revue. 1987, č. 

8, nepag.
95 Vyplývá to z výhrad, které měla Olga Malá ke Skálově prezentaci v rámci 

smíchovské Konfrontace: „Vytratily se humor a recese, jimiž přímo marnotratně 
jiskřily Skálovy poetické kreace instalované v červnu na Petřinách.“ O. Malá. 
„Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986“.

96 Vojtěch Lindaur – Ondřej Konrád. Bigbít. Praha: Plus, 2010, s. 150.
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Tuzemská postmoderní zábava přitom nebyla z počátku „komerční“. 
Odehrávala se často na neformální, neinstitucionalizované nebo málo 
institucionalizované úrovni, na které se ale také mohly setřít rozdíly mezi 
„blbnutím“ provozovaným pro pobavení přátel (a pobavení sebe sama) 
a „skutečným“ tvůrčím usilováním. Úspěch a smysl spontánně se rozví-
jející, „postmoderně“ uvolněné akce se realizoval v odezvě přítomných, 
v tom, jak se bavili, přizvukovali, smáli se. Samozřejmě, že v momentě, 
kdy Ludvík Hlaváček rozebírá „večírkovou“ hru Václava Stratila a Margity 
Titlové Ylovsky ve svém eseji …Ztráta paměti vole, přestává jít „jen“ 
o zábavu a stává se z ní reflektovaná alternativa k názorové závažnosti 
práce generačně starších umělců. Jakkoli šlo možná v momentě konání 
o spontánní projev, už samotný názor, že také „toto“ může být bráno 
vážně jako umění, představuje kritiku ustálené představy o tom, jak 
má umění vypadat. Strategie navazování, přerámovávání a rozvíjení 
předuměleckých, protiuměleckých nebo mimouměleckých aktivit, byla 
pro umění osmdesátých let klíčová, má ale také své limity a ne každý na 
ni byl ochoten přistoupit. Kam například zařadit „představení“ divadla 
Sklep Sněhurka a sedm trpaslíků, v rámci kterého herec vypil sedm 
panáků levných hospodských likérů? Do oblasti hospodského humoru, 
divadelní avantgardy nebo spíše k zábavě estrádního typu? Odpovědi 
by se nepochybně lišily podle toho, koho bychom se ptali, ale také podle 
toho, kdy bychom se ptali. Sněhurka a sedm trpaslíků vznikla mezi přá-
teli ještě „u Vávrů“ ve sklepě jako zábava pro kamarády. Když se dostala 
na skutečné divadelní pódium, byla možná přijata jako součást drzého 
a osvobodivého závanu „divadelní postmoderny“ a v situaci, kdy se ze 
Sklepa stává všeobecně známý, populární divadelní soubor, se v jistém 
ohledu vrací tam, odkud vzešla. Jen nyní již nejde o zábavu vyvolávající 
salvy smíchu u skupiny kamarádů, ale v přeplněných divadelních sálech 
nebo před televizní obrazovkou.97

Určitým specifikem tuzemské postmoderní „zábavy“ je její opozičně 
parodický rozměr. Postmodernisté zesměšňují oficiální televizní zábavu, 
kinematografii, vyprázdněnou oficiální režimní rétoriku. S politický-
mi vtipy pracují (nejen) ve svých performativních aktivitách František 
Skála, Jaroslav Róna, brněnská dvojice Josef Daněk a Blahoslav Rozbořil, 
v Ostravě zesměšňuje od poloviny osmdesátých let režim ve všech jeho 
formách Jiří Surůvka a jeho přátelé v rámci Kabaretu Návrat mistrů 
zábavy [5]. Černý humor kabaretů čerpá (slovy Surůvky) „z tendenčních 

97 K divadlu Sklep viz Jan Dvořák (ed.). Sklep 1971–1999. Praha: Pražská scéna, 1999. 
Sklep vznikl ve sklepě domu rodičů Davida Vávry, Sněhurka a sedm trpaslíků 
patřila k jeho prvním představením.
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válečných filmů, zideologizovaných a demagogických estrád komunismu, 
hudební popkultury sedmdesátých a osmdesátých let“ a inspiruje se 
„obskurní estetickou disfunkčností svých předloh, jako byli: oni sami [tj. 
Surůvka a jeho přátelé], Stalin, Hitler, Lenin, Miki Volek, Gary Glitter, 
skupiny Olympic a Katapult, české divadlo, česká estráda a pop music, 
vlastní rodiče, čeští historici umění, básníci a celá řada dalších [...].98

Politický rozměr dodával postmodernímu humoru na závažnosti a od-
lišoval ho tak od „nevinné“ a „prázdné“ zábavy, tak jak ji reprezentovala 
například oficiální „pop music“, ale i západní hudební mainstream.99 
Pokládat ho za rys, který by vyčleňoval autonomní oblast umělecké tvor-
by z kulturních projevů realizovaných v širším sociálním prostoru, ale 
nelze. Opak je pravdou. Politické vtipy představují most mezi uměním 
a společností. Nálada umělců a nálada doby se v nich výrazně potkává. 
Politický humor v práci Františka Skály, Josefa Daňka s Blahoslavem 
Rozbořilem nebo Jiřího Surůvky není produktem „uměleckého pole“, 
ale čerpá z řady neformálních aktivit, které dlouho unikaly institucio-
nalizaci a které se odehrávaly spíše v registru populární kultury. Jakkoli 
byly někdy vynalézavější, sofistikovanější a excentričtější než „průměr“, 
tvoří přirozené kontinuum s pestrou škálou politických vtipů, travestií 
a persifláží, kterými občané v době normalizace vyjadřovali svou distanci 
k režimu.100 

 Politický humor patří také k performativním aktivitám provázejí-
cím zahájení výstav skupiny Tvrdohlavých. Platí to především o výstavě 
v Havířově ve Výstavní síni Viléma Wünscheho, kde umělci sborově zpívali 
píseň Dobrý den majore Gagarine a recitovali slogan: „Nabízejí Tvrdohlaví 
východisko – nebo západisko?“. Slogan byl slovní hříčkou vztahující se k ti-
tulu recenze první skupinové výstavy – Nabízejí Tvrdohlaví východisko? –, 
kterou napsal do Rudého práva kmenový kulturní redaktor deníku Peter 
Kováč.101 Na politický vtip narazíme ale i v dílech artefaktuální povahy, 
jak dokládá Hodnostář Michala Gabriela prezentovaný v září 1989 na 

98 Jiří Surůvka. Kabaret Návrat mistrů zábavy. Klub Atlantik, Ostrava [online]. 25. 
8. 2012 [cit. 7. 1. 2019]. Dostupné z: https://artycok.tv/15369/kabaret-navrat-mistru-
zabavy-klub-atlantik-ostrava-1998.

99 K „obsahové vyprázdněnosti“ oficiální populární hudby viz Petr A. Bílek. „K práci 
i oddechu. Znakový systém normalizační popmusic“. In: Petr A. Bílek – Blanka 
Činátlová (eds.). Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: 
Pistorius a Olšanská, 2010.

100 Bezpočet příkladů lidového politického humoru je shromážděno v trojici „lexikonů 
lidové tvořivosti z dob socialismu“. Jan Nejedlý – Jakub Šofar. Po práci legraci. 
Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu. Brno: Bizbooks 2016. Titíž. Po práci 
legraci II. Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu. Brno: Bizbooks 2017. Titíž. Po 
práci legraci III. Lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu. Brno: Bizbooks 2018.

101 Peter Kováč. „Nabízejí Tvrdohlaví východisko?“. Rudé právo. 28. 12. 1987, roč. 68, č. 
304, s. 5.
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výstavě Tvrdohlavých v Ústředí lidové umělecké výroby [6]. Monumentální 
dílo mělo podobu kašírované atrapy figurálního pomníku obklopené-
ho obligátním květinovým záhonem, v tomto případě byly ovšem květy 
z krepového papíru. Namísto některé z významných postav národních 
dějin nebo dějin revolučního hnutí měla ale figura podobu anonymního 
tělnatého funkcionáře oděného do špatně padnoucího obleku. 

Příznačná je pro dobovou situaci i reflexe díla v recenzi Petera Kováče 
otištěná v časopise Ateliér.102 Ten ho přes jeho zjevný politický rozměr hod-
notí pozitivně a legitimizuje jej oficiálním diskursem přestavby. Gabriel 
se podle Kováče „pustil do ještě sžíravější společenské kritiky“ nežli 
Stanislav Diviš a Jiří David (ti se podle něj „ve svých obrazech-pojmech 
zamýšlejí nad národními hodnotami“ a tím, jak „tyto hodnoty v mysli 
některých lidí devalvují a ztrácejí na skutečném významu“). Hodnostář 
má být kritikou „neprůstřelných golemů údobí administrativně direktiv-
ního řízení“. Nakonec Kováč práci všech tří umělců srovnává s výstavou 
sedmi mladých moskevských umělců, která proběhla v polovině roku 1989 
v Budapešti v galerii Mücsarnok a kterou právě charakterizuje přívlast-
kem „perestrojková“. Ke konci osmdesátých let tak otevřená prezentace 
k režimu kritického humoru definitivně přestává plnit distinktivní funkci, 
kterou dříve měla jako projev osobní odvahy. Nejen že již není doménou 
odvážných opozičně naladěných kruhů (disentu, undergroundové bohé-
my), ale otevírá se mu už i režim.103

Pokud se vrátíme k podobě zahájení skupinových výstav, je právě 
explicitně politický humor jednou z jejich složek. Obecně je prováze-
jí performativními aktivity zábavného charakteru. Na první vernisáži 
Tvrdohlavých v Lidovém domě na Vysočanech se servíroval jako občerstvení 
národní pokrm, chléb a sůl, a hostesky zde roznášely v ošatkách natvrdo 
uvařená vejce.104 Výstava v Ústředí lidové umělecké výroby byla už pojata 
jako velkolepá „šou“. V pasáži ÚLUVu bavilo davy návštěvníků cirkusové 
představení v podání profesionálního souboru Duo Jovanni a zpěvák 
Bruno Ferrari zde pronesl „trapný projev“. V samotné výstavní síni obsta-
rával kabaretní zábavu kouzelník, kytarové struny a telefonní seznamy 
zde trhal estrádní silák Stanislav Nedorost.105 Skupina Tvrdohlavých 
tak na konci osmdesátých let radikálně přesahuje svět umění a jejich 

102 Peter Kováč. „Tvrdohlaví podruhé“. Ateliér. 1989, roč. 2, č. 19, s. 3.
103 Tuto změnu je možné sledovat na stránkách humoristického časopisu Dikobraz. 

K tomu viz Jiří Pernes. Dějiny Československa očima Dikobrazu 1945–1990. Brno: 
Barrister & Principal, 2003.

104 E. Ohnůtková. První výstava Tvrdohlavých v Lidovém domě v Praze, s. 29–30.
105 Marie Gabrielová. Tvrdohlaví podruhé a potřetí. Diplomová práce. Olomouc: 

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Dějiny výtvarných umění, 
2018, s. 40–42.
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prezentace v mediálnímu prostoru, i to, jak k nim přistupuje publikum, 
má blíže k pozici populární hudební skupiny než v běžném slova smyslu 
uměleckému sdružení. Z Tvrdohlavých se stávají skutečné hvězdy. Nepíše 
se o nich jen v tehdy nově založeném (1988) oborovém časopise Ateliér, 
nebo Rudém právu, jak jsem již zmínil, ale jako skupina „deseti tvrdo-
hlavých mužů“ pózují členové na obálce Mladého světa a o udělení ceny 
Bílá vrána referuje Československý filmový týdeník. 

„Deset tvrdohlavých mužů“, jak Tvrdohlavé představuje titulek v Mladém 
světě v roce 1989, reprezentovalo pro širokou veřejnost radost z probíha-
jících politických změn a tuto svou reprezentační úlohu sami ochotně 
přijali a svůj mediální obraz aktivně utvářeli.106 V revolučním období roku 
1989 se tak dokonce skupina na chvíli stala součástí kulturní reprezentace 
nového revolučního vedení země a opět přitom uplatňovala svůj smysl 
pro humor a dobrý politický vtip. Václav Havel je pozval na prezidentské 
oslavy silvestra do Domu kultury kovoprůmyslu na Smíchově. Kameraman 
Originálního videojournalu zachytil vtipnou scénku, při které František 
Skála předává prezidentovi „vlastnoručně vyrobené korunovační klenoty“, 
Havel děkuje a zároveň Tvrdohlavé upozorňuje, že „začíná demokracie 
a ne monarchie“.107

Jestliže ale Tvrdohlaví přesahovali a jako skupina do značné míry vlast-
ně opouštěli svět umění, byli v něm naopak doma Jana a Jiří Ševčíkovi, 
kteří právě v jeho prostoru vždy artikulovali své postoje a budovali svou 
pozici. Od skupiny jako celku se tak příznačně na sklonku osmdesátých 
let distancují. Hravost a vtip, vlastnosti, které jsou základem popularity 
Tvrdohlavých, podrobili kritice na stránkách časopisu Ateliér, v recenzi 
jejich výstavy v ÚLUVu. Skoro nikdo z členů skupiny se podle nich „neu-
brání, aby nekomentoval vtipně skutečnost a nesklouzl rovnýma nohama 
do hodnocení a ironizace, která je jen únikem z tíživé situace.“108 Jakkoli 
Ševčíkovi v avantgardistickém zápalu svých postmoderních počátků 
hlásali živý kontakt s publikem, kritizovali elitářství moderny, hráli 
v podstatě roli typických modernistických kritiků. Zajímalo je v praxi 
jednak umění, které je aktuální v mezinárodním kontextu, a jednak 
umění, které provokuje právě tím, že jde proti „náladě doby“. Proto také 
v předlistopadové době ovládané dobrou náladou překvapivě píší o „tíživé 
situaci“. Představa, že by umění mohlo být zábavné, byla na neoficiál-
ní scéně v roce 1984 otevřenou provokací namířenou směrem ke starší 

106 Michal Třeštík. „Bílá vrána ’88“. Mladý svět. 1989, roč. 31, č. 15, s. 7.
107 Originální videojournal, 1990. Anotace: Oslavy Silvestra za účasti prezidenta 

Václava Havla – novoroční přípitek
108 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. „Tvrdohlaví kriticky“. Ateliér. 1989, roč. 2, č. 19, s. 3.
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a střední generaci, v roce 1989, kdy se objevuje skupinový portrét „deseti 
tvrdohlavých mužů“ tomu tak již ale nebylo. Z podobných důvodů se ale 
nakonec rozpadla i skupina samotná. Část členů si užívala bezstarostnou 
jízdu na vlně popularity. Především František Skála dodnes pracuje se 
svým performativním „showmanstvím“ a daří se mu tak udržovat svou 
pozici výtvarného umělce a populární osobnosti v jednom. Proti tomu Jiří 
David se rozhodl vyrazit spolu s manželi Ševčíkovými a vytrvale zápasit 
o svou pozici současného umělce.109

Zatím jsem věnoval pozornost postmoderní zábavě a opozičně pa-
rodickým projevům jako výraznému momentu tuzemské postmoderní 
nálady. Co se druhého týče, představovali specifickou variantu obecného 
jevu pestré formy parodizace a travestií rituálů a oficiálního uměleckého 
provozu, které popíši nyní. Mimořádné šíře dosahují v tomto i dalších 
směrech aktivity, které rozvíjel od poloviny sedmdesátých let František 
Skála s okruhem přátel a spolužáků ze střední uměleckoprůmyslové školy 
pod hlavičkou Tajné organizace Bude konec světa (B.K.S.).110 Patřila mezi 
ně i série „výstav“, kterou Skála realizoval u sebe doma pro kolegu z tajné 
organizace Jiřího Levého, toho času dojíždějícího do Prahy z Valašského 
Meziříčí. První proběhla v roce 1974, v roce 1977 se pak u Skálů konaly 
Krizové tendence v současném umění a rok na to Umění poraženého lidu. 
První název si hrál s normalizačním diskursem předsrpnového krizového 
vývoje, druhý odkazoval k aktuální oficiální „monstrakci“ Umění vítězného 
lidu – přehlídce, která probíhala u příležitosti třicátého výročí Vítězného 
února snad ve všech pražských výstavních síních.111

Krizové tendence v současném umění nebo Umění poraženého lidu 
představují spíše než seriózní pokusy realizovat výstavní prezentaci 
v alternativních podmínkách juvenilní „hru na výstavy“, srovnatelnou 
možná s tvůrčí „panickou onanií“, jak své v některých aspektech podobné 
protoumělecké aktivity popisuje Jiří Surůvka.112 Zároveň ale František 
Skála s vynaložením mimořádného úsilí vybavuje výstavy některými atri-
buty „standardního“ uměleckého provozu. Vedle názvů jsou to především 
„výstavní katalogy“, ve kterých je zapsán název každého z představených 

109 Jiří David souhrnně viz Marek Pokorný (ed.). Jiří David: Předběžná retrospektiva 
[katalog výstavy]. Brno: Moravská galerie v Brně, 2009.

110 Podrobně k B.K.S. viz monografické číslo časopisu Výtvarné umění. B.K.S. 1994, č. 3.
111 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění 

k 30. výročí Vítězného února, 1978 (únor – květen). Výstava probíhala v Galerii 
Václava Špály, v Galerii Hollar, v Jízdárně Pražského hradu, v Galerii bratří 
Čapků, ve Středočeské galerii, v Mánesu, v Galerii Československý spisovatel, 
v Galerii Nová síň a v Galerii Vincence Kramáře. Viz katalog Umění vítězného lidu: 
Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného 
února. Praha: Svaz československých výtvarných umělců, 1978.

112 K Surůvkově „panické onanii“ více na straně 88.
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děl spolu s jeho „cenou“. Že by se díla na výstavě skutečně prodávala, 
samozřejmě nepřicházelo příliš v daném kontextu v úvahu, nevážnost 
podniku ostatně podtrhují i uvedené částky, které se pohybují mezi 1,25 
a 1 135 000 Kč [7]. Podobný typ institucionálních travestií rozvíjí Skála 
s pozoruhodnou vynalézavosti a nasazením i v osmdesátých letech. Pro 
často neformální nebo poloprivátní akce produkuje nepřístojně formální 
katalogy, pozvánky, plakáty, organizuje zahájení uměleckých sezón…, 
především ale sepisuje vernisážové proslovy, přednášky, úvodní slova. 
Náročný program a komplexní aranžmá mělo I. Zahájení umělecké sezóny, 
které proběhlo 24. října 1986 v umělcově ateliéru [8]. V rámci akce mimo 
jiné poprvé vystavovali své fotografie Lukáš Jasanský a Martin Polák 
a svou premiéru si zde odbyl jeden z řady generačních performativně 
hudebních projektů – trio Tros Sketos (vedle Skály, Aleš Najbrt a Jaroslav 
Róna). Především zde ale sám Skála vystoupil s projevem, zaměřeným 
na „problematiku mladé generace“: 

„Někdo je lepší, někdo slabší, někdo dobrý, někdo strašný. Častokrát 
se setkáváme s tolikrát citovaným ‚zajímavým názorem‘, jenž se svou 
ubohostí přehoupl přes hranici a ocitá se na špici. Ale už jsou tu díla, 
která se nám vrývají do paměti a jejich význam, zvláště ve světovém 
měřítku, není zanedbatelný. Přiznejme si, že zde v naší zemi je ideální 
klima pro pravé umění, ostatně jako na celém světě. Zde jsou ty květy 
uknísané z našich prud.“113

V citovaném závěru proslovu se objevuje neologismus „pruda“, který 
Skála zavedl v rámci B.K.S. Označoval jím úmornost, otravnost a „buzera-
ci“, která byla nedílnou součástí povinné participace na širokém spektru 
oficiálních rituálů. Jako obecným dobovým příkladem takové „prudy“ 
mohou posloužit přednášky z marxismu-leninismu nebo dějin revoluč-
ního hnutí, které musel absolvovat každý vysokoškolský student.114 Účast 
na nich měla přitom zpravidla charakter formálního splnění povinnosti 
a stejně formálně byly obvykle realizovány ze strany přednášejícího, který 
svou povinnost plnil tím, že korektně uplatnil rigidní formu ideologic-
kého jazyka bez většího zájmu o skutečný obsah vlastní promluvy. Právě 
nekonečně se táhnoucí „přednášky“, „projevy“ či „příspěvky“ byly tedy 
jakýmsi modelovým příkladem prudy.

V rámci B.K.S. probíhaly i několikadenní „sympozia prudy“, na nichž 
byli účastníci vystaveni sérii extrémně nudných a únavných příspěvků 

113 J. Olič (ed.). Tvrdohlaví 1987–1999: výtvarná skupina, s. 67.
114 Pavel Urbášek. Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
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a „v podstatě se čekalo, kdo vydrží nejdéle“.115 Zprvu se posluchači a partici-
panti rekrutovali z okruhu Tajné organizace B.K.S., později ze spřízněného 
divadla Sklep. V únoru roku 1986 Skála koncept prudy představil v autore-
ferenčním projevu „Pruda jako forma společenského vědomí“ na večírku 
v ateliéru Čestmíra Sušky. Projev se nedochoval, jeho název ale naznačuje, 
že právě forma ideologického jazyka byla i zde klíčovou komponentou 
jeho poetiky. V obecné rovině můžeme Skálovu prudu přiřadit k fenoménu 
pozdně socialistických politických travestií, v kontextu umění je ale jejich 
terčem rituál vernisáže a především úvodní slovo nebo zahajovací řeč.

Jakkoli osobité jsou v detailu aktivity Františka Skály, najdeme k nim 
řadu paralel. Ať už v divadle Sklep, ve kterém ostatně sám Skála příleži-
tostně účinkoval, na obecnější úrovni ale také v poetice v osmdesátých 
letech velmi populárního Divadla Járy Cimrmana, byť jsou představení 
etablovaného divadelního souboru formálně ukázněnější a politicky méně 
vyhraněné. Blízko mají ale Skála a B.K.S. především k brněnské dvojici 
Ladislav Daněk a Blahoslav Rozbořil.116 Jestliže Skála v osmdesátých letech 
navazoval na své protoumělecké hry, byla situace Daňka s Rozbořilem 
jiná v tom, že ani jeden z dvojice nebyl studentem umělecké vysoké školy. 
Prvnímu se až v roce 1989 podařilo po řadě odkladů a průtahů dostudovat 
obor učitelství výtvarné výchovy na brněnské pedagogické fakultě, druhý 
absolvoval na Universitě Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova 
Universita) studium sociologie. Ke „standardnímu uměleckému provozu“ 
se oproti sice „nonkonformnímu“, ale diplomovanému umělci Františku 
Skálovi vztahovali více jako věční outsideři.

 Pokud jde konkrétně o umělecký provoz, zaslouží si pozornost 
zejména Daňkova a Rozbořilova výrazná participace na komplexní akci 
s názvem Muzeum pro výzkum života a díla Ivo Sedláčka v Žabčicích.117 
V jeho středu stojí figura malíře a Daňkova kolegy z pedagogické fakulty 
Ivo Sedláčka, který na sobotu 21. 5. 1988 pozval hosty z okruhu brněnské 
kulturní bohémy do Žabčic u Brna, do domu kamaráda Jana Cee na ote-
vření svého vlastního „muzea“. Performativní složku zájezdu zajišťovali 
právě Daněk s Rozbořilem [9]. Návštěvníky z dálky vítal monumentální 
nápis Muzeum a v domě byl skutečně prezentován soubor Sedláčkových 
maleb, kreseb a objektů. Nezbytnou součástí slavnostního aktu byly tak 
jako v případě akcí B.K.S. proslovy. Přednesli je Daněk, Rozbořil a malíř 
a kamarád Milan Magni. Součástí parodie na slavnostní akt otevření 

115 Rozhovor J. Ledviny s Františkem Skálou (Praha, 24. 8. 2018)
116 K Daňkovi s Rozbořilem viz Barbora Klímová. Navzájem. Umělci a společenství na 

Moravě 70. a 80. let 20. století, s. 93–141.
117 K Muzeu pro výzkum života a díla Ivo Sedláčka v Žabčicích viz Tamtéž, s. 104–105.
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muzea bylo jejich simultánní tlumočení do španělštiny, které zajišťovala 
PhDr. Marcela Bayerová. Překlad do světového jazyka značící v „nor-
málních“ podmínkách internacionální rozměr události byl v komickém 
nesouladu s realitou události, jejíž publikum se omezovalo na úzký okruh 
kamarádů z Brna. Podobnou funkci plnil už samotný pojem „muzea“, 
který implikuje zvěčnění vyhrazené mrtvým osobnostem mimořádného 
významu a který byl v komickém rozporu s tím, co byl ve své podstatě 
výlet a neoficiální víkendová výstava brněnského víkendového malíře. 
Projev Josefa Daňka nazvaný Co zamýšlí Ivo Sedláček? je pak dokladem 
toho, že vtip může být zároveň formou institucionální kritiky: 

„Je potrhlým bláznem, který maluje pro budoucnost, přestože je vše-
obecně známo, že už moc dlouhá nebude, nebo je naopak vychytralý 
šplhoun, který se chce zavděčit vkusu úředníků tím, že dobrovolně přistou-
pí na jejich pravidla hry, to jest sám se stylizuje do podoby neškodného 
blba, naloženého do špiritusu muzejní hrobky, kde trpělivě vyčkává, až 
mu bude vydáno povolení uspořádat v nějakém větším závodním klubu 
svého rodného hnojníku posmrtnou výstavu? Co na tom záleží? Jestliže 
pokusy prosadit své ego jsou opovrženíhodné a směšné, snaha uchovat 
něco pro budoucí generace – která leží vždy v samém základu muzejní 
činnosti – je navíc, vzhledem ke dvěma předchozím charakteristikám, 
ještě neuskutečnitelná. [...] Kromě toho, že nevíme, jestli budoucí generace 
stojí o podobné dědictví, není mezi námi nikdo, kdo by mohl s určitostí 
tvrdit, že ještě nějaké generace budou.“118

Josef Daněk ve svém projevu cílí nejen na funkci instituce muzea 
umění („uchovat něco pro budoucnost“), ale popisuje i paradoxní pozici 
uměleckého outsidera. Jeho situaci necharakterizuje jako „úděl“ a zdroj 
autentických hodnot (tedy tak, jak ji líčil například Jindřich Chalupecký), 
ale jako prožívanou absurditu. Ambice „prosadit se“, být „zvěčněn“, stát 
se skutečným uměleckým velikánem je tématem celé přednášky a vlastně 
i celého podniku Muzeum Ivo Sedláčka, jakkoli v daných podmínkách 
působí představa, že dojde k jejímu naplnění groteskně.

118 Strojopis přednášky je součástí autorsky adjustované dokumentace akce Muzeum 
pro výzkum života a díla Ivo Sedláčka v Žabčicích. Viz obrázek č. 9.
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Malířské školení a drzá forma

Jako příklad široce sdílené zkušenosti s vyprázdněným ideologickým 
jazykem jsem zmínil vysokoškolskou výuku marxismu-leninismu. Škola 
obecně byla prostorem, kde byli studenti nuceni plnit celou řadu vysoce 
reglementovaných úkolů, zadání a cvičení, o jejichž smyslu často nejen 
pochybovali, ale které často považovali za vysloveně zbytečné. To platí jistě 
o školní výuce obecně (a ne jen marxismu-leninismu), v případě vysokých 
uměleckých škol to ale platí dvojnásob. Umění je tradičně považováno 
za činnost, která nemůže být podřízena pravidlům. Legitimita jediných 
uměleckých škol – Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Akademie výt-
varných umění – byla navíc v důsledku normalizačních postihů značně 
podkopána. Řada umělců, kteří jimi prošli v sedmdesátých a osmdesátých 
letech, pravidelně význam studia shazuje.119 Neznamená to samozřejmě, 
že by studium a především absolutorium nepřinášelo četná privile-
gia, tím nejpodstatnějším byl status umělce ve svobodném povolání, 
a tedy vyvázání se z pracovní povinnosti. A je také zřejmé, že jakkoli 
bylo problematické, bylo studium a absolutorium školy pro umělce pod-
statné. Dokládají to nakonec nejen opakované přihlášky na školu (Jiří 
David byl na AVU přijat až naposedmé), ale také vzpomínky umělců bez 
vysokoškolského uměleckého vzdělání na to, že se na ně někteří diplo-
movaní kolegové dívali „skrz prsty“. Vladimír Skrepl byl tak například 
označován za „malujícího kunsthistorika“.120

Platí nicméně, že na školách učili často lidé, kteří neměli v očích mla-
dých postmodernistů jako umělci mnoho autority. Škola a její pedagogové 
jim především nebyla schopna poskytnout pro ně klíčové informace 
o současném umění a výuka samotná, která kladla důraz na technickou 
stránku a relativně tradiční malířský projev, mohla být někdy vnímána 
jako Skálovská „pruda“. Častým důsledkem tak byla „dvojkolejnost“ 
tvůrčí práce, umělec se ve škole prezentoval s relativně konformnějšími 
pracemi v rámci studia a jeho „opravdová“ tvorba se odehrávala mimo 
ni. Právě potřeba prezentovat svou „skutečnou“ práci vedla také studenty 
Akademie v roce 1984 k uspořádání prvních Konfrontací. Studenti VŠUP 

119 Řadu příkladů lze nalézt ve vzpomínkových textech diplomantů AVU 
shromážděných v Marcel Fišer (ed.). Diplomové práce na Akademii výtvarných 
umění v Praze 1969–1989. Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2018. Rozhodně 
to ale neplatí univerzálně, respekt měl u některých studentů například profesor 
Jan Smetana. Srov. vzpomínku Vladimíra Kokoliy: Tamtéž.

120 „Jak jste chápal tehdy Skrepla, jako kunsthistorika/malíře..?“ „Jako 
kunsthistorika, co rád maluje, a je to vidět… každopádně dnes je malíř…“ 
Odpověď Martina Mainera na dotaz Reného Crhy v R. Crha. Neoexpresivní období 
v raném díle Vladimíra Skrepla, s. 16.
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se ji nejprve pokusili představit na půdě školy v rámci dvojice výstav 
nazvané příznačně Domácí práce, jejich pokus ale skončil zákazem 
a hrozbami vyloučením.121

Přesto se ale výjimečně setkáváme s pokusy vyjádřit svou distanci 
k systému výuky i v rámci plnění samotného školního úkolu. Na Akademii 
výtvarných umění si takto v roce 1983 „vystřelil“ z povinné účasti v soutěži 
SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost) mladý malíř Martin Mainer.122 
Pro soutěž namaloval dva obrazy podle fotografií ze zahraničních ča-
sopisů – na jednom byl kapitalistický „sexsymbol“, „bondgirl“ Ursula 
Anderss s odhaleným poprsím, druhý nesl název Mein Haut ist mein 
Kapital a byla na něm blíže neurčená modelka [10]. Díla jsou provedena 
uvolněnou, nedbalou technikou, která svědčí o chvatu, ve kterém vznikla, 
samotná metoda „nedbalého přemalování“ fotografií staví provokativně 
vzhůru nohama v konzervativní škole zřejmě panující představu o malbě 
jako prostoru pro realizaci svébytného „tvůrčího názoru“. Provokací je 
samozřejmě nakonec i volba tématu. Mainerovy obrazy neprošly bez 
komentáře, umělec uvádí, že rozzuřily především profesora Františka 
Jiroudka, který je měl označit za propagaci „americké pornografie“ 
a nechat je vynést před školu.123 Pro dokreslení poměrů na škole stojí za 
pozornost i další detaily celé „kauzy“. Mainer nestudoval v Jiroudkově 
ateliéru, ale u Arnošta Paderlíka, toho jednání kolegy mělo naštvat, 
údajně na něj „řval, ať se stará o svoje studenty“. Svého studenta se 
tak vlastně zastal, i když mu pak také sám prý vyčinil. Štvát ho měla 
expresivita Mainerova malířského projevu: „[N]esnášel expresi a ještě 
špatně namalovanou, […] inteligentní klasik Páďa takovou drzou formu 
nesnášel,“ vysvětluje jeho nevoli Mainer.124

Zmínka o „špatně namalované expresi“ jako o tom, co vyvolalo ne-
gativní reakci pedagoga, poukazuje na obecnější tendenci ve vnímání 
expresivního malířského projevu v práci postmoderní generace. Je 
snadné sklouznout k interpretaci malířské exprese jako „přirozené 
techniky“, která je výrazem nestrojenosti, především v kontrastu s od-
cizenou profesionální technikou nebo manýrou. Tento pohled částečně 
podporuje i jazyk dobové teorie a kritiky, především Ludvíka Hlaváčka, 

121 K výstavám „domácích prací“ viz J. Olič (ed.). Tvrdohlaví 1987–1999: výtvarná 
skupina, s. 66.

122 Martin Mainer: Ursula Anderss, 1983, akryl, plátno, 90 x 70 cm, Martin Mainer: 
Mein Haut ist mein Kapital, 1983, akryl, plátno, 80 x 100 cm. K Mainerovi obecně 
viz Dušan Brozman. Mainer. Praha: Galerie Klatovy / Klenová – Arbor vitae – 
Zámek Týnec, 2007. Ke SVOČ viz s. 26–27.

123 Celou kauzu líčí Mainer ve vzpomínkovém textu v M. Fišer (ed.). Diplomové práce 
na Akademii výtvarných umění v Praze 1969–1989

124 Tamtéž.
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které zdůrazňují spontaneitu postmoderní malby – nová exprese má být 
podle něj „bezprostřední reflexí vlastního každodenního života v rámci 
daného společenství“.125 Jak ale dále naznačuje Mainerův vlastní pojem 
„drzé formy“, nešlo často ani tolik o „přirozenou techniku“, ale o extro-
vertní vzdor a výsměch malířským pravidlům hry. K pochopení nálady 
a charakteru některých divokých malířů nám znovu pomůže srovnání 
s populární hudbou. Nástroj k postižení některých klíčových kvalit nové 
malby osmdesátých let nám nabízí analýza „rockového zpěvu“ britského 
muzikologa Richarda Middletona.126

Výrazový rejstřík většiny rockových zpěváků podle Middletona určuje 
kombinace tří hudebních tradic. Centrální pozici mezi nimi zaujímá „při-
rozená“ technika s kořeny v blues, gospelu, folku a country. Individuálně 
rozrůzněné neškolené hlasy, které mají blízko k mluvenému projevu, jsou 
v kontextu rockové hudby valorizovanou známkou výrazové pravdivosti. 
Protikladem „přirozené“ nečistoty těchto rockových témbrů stojí styl 
„bel canto“, pro který je charakteristická objektivizující čistota tónu 
a obecně vytříbenost techniky. Třetí strana pomyslného trojúhelníku 
„zpochybňuje autenticitu „technikami stylizace odvozenými z tradice 
divadla, kabaretu a karnevalového hraní rolí“: 

„Zde, v místě kde se stýkají a překrývají a o pozornost soupeří image 
hvězdy, performativní show a hlasy protagonistů písňových textů 
[protagonistic ‚voices‘], se nalézá doména persóny – doména posílená 
prostředkující rolí nahrávacího studia, filmu a videa.“127

Pokud máme v tomto schématu hledat místo pro charaktery řady 
mladých proponentů divoké malby, nesmíme podcenit rovinu stylizační. 
Divokost pro ně není přirozeným „témbrem“, ale směrem k publiku na-
mířenou provokací, která je součástí jejich malířského „kabaretu“. Takto 
motivovaný a vnímaný nedbale expresivní výraz mohl být dokonce zprvu 
mezi mladými umělci objevován a formulován bez přímé návaznosti na 
aktuální trend divoké malby a jeho souvislost s nimi mohla být odhalována 
a prohlubována až následně. Jakkoli byla faktura Mainerových obrazů 
pro SVOČ „odfláklá“, měla ve skutečnosti ke stylově vyhraněné divoké 

125 L. Hlaváček. „Poznámka k Davidově ‚sociální vybledlosti‘ a ideovým sporům 
současného českého umění“.

126 Richard Middleton. „Rock singing“. In: John Potter (ed.). The Cambridge 
Companion to Singing. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 28–41.

127 Tamtéž. “The third side of the triangle, however, puts such authenticity in 
question through techniques of stylisation, derived from traditions of theatre, 
cabaret and carnivalesque role-play. Here – where star image, performative ‘show’ 
and the protagonistic ‘voices’ of song texts meet up, overlap andcompete – is 
the sphere of persona, rendered all the more powerful by the mediatory roles of 
recording studio, film and video.”
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malbě velmi daleko. Zřejmě bez hlubšího obeznámení a vědomí návaznosti 
na zahraniční dění vznikaly například také rané divoké malby Jaroslav 
Róny. Pozoruhodný je v této souvislosti jeho soubor Vražd z roku 1982.128 
Pozoruhodně je zde neumělá expresivita jen jednou z poloh, uplatňovanou 
především u figur. Představu, že by byla pro malíře přirozená, vyvrací 
motivy střelných zbraní, které jsou naopak vždy narýsované s mecha-
nickou přesností technického výkresu. Zejména Vraždě v parku dodává 
další vrstvu nepřirozenosti syntetická barevnost plošně pojednaného 
a geometricky členěného pozadí [11].

Pokud jde o hudební souvislosti, stojí za zmínku, že Róna na přelomu 
sedmdesátých a osmdesátých let psal texty pro studentskou punkovou 
kapelu Energie G, ve které působil jeho kamarád a spolužák z VŠUP David 
Cajthaml.129 Právě punk se nabízí jako určitá analogie i pro Mainerovy 
malby z doby kolem roku 1985, jakkoli k jeho práci patří i dávka novovln-
ného odlehčení a humoru. Ačkoli je technicky kompetentním malířem, 
volí diletantské postupy, které jakoukoli malířskou kompetenci popírají. 
Svědčí o tom i zkušenost restaurátora Libora Jaroše s restaurováním 
jednoho jeho obrazu z poloviny osmdesátých let: 

„Restauroval jsem také obraz Martina Mainera, to byla ukázka doko-
nalého řemeslného diletantství. [...] Autor použil olejovou barvu, na ni 
nanášel akryl a na to vše ještě temperu. Šlo o věci zcela neslučitelné, ale 
možná to taky byl princip díla. Obraz byl téměř nerestaurovatelný, a tak 
jsem jej všelijak injektoval. […] Takže nakonec obraz vypadá docela kom-
paktně. Ale byla to hrozná práce. Mně připadá zvláštní, že tento malíř učí 
na vysoké škole. Proti jeho dílu nic nemám, ale způsob pokládání barev 
je pro něj tak podružný, že mu nevěnoval pozornost.“130

Middleton ale ve své studii ukazuje, že nestrojenost punkového dile-
tanství je relativní: „Základní pěvecký modus Johnny Rottena [z punkové 
skupiny Sex Pistols] představuje narativní deklamace, veškerý půvab 
hudební techniky se tu zdá být zavržen. Při bližším pohledu se ale ‚natu-
ralismus‘ ukáže být natolik přehnaný, že se začne být strojený.“131 Detaily 
rozboru Rottenovy vokální techniky můžeme nechat stranou, neplatí ale 

128 K Jaroslavu Rónovi viz Jiří Olič. Róna. Praha: Gallery, 2010. Jaroslav Róna: Vražda 
s vyjícím psem, 1982, olej, plátno, 115 x 95 cm. Týž: Vražda tety, 1982, olej, plátno, 95 
x 115 cm. Týž: Vražda v parku. 1982, olej, plátno, 95 x 115 cm.

129 K Energii G viz Petr Hrabalík. „Energie G“. In: Bigbít. Internetová encyklopedie 
rocku [online]. 1998 [cit. 7. 6. 2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/
specialy/bigbit/kapely/62-energie-g/.

130 Hana Babyrádová. Výtvarná dílna. Praha: Triton, 2005, s. 260–261. Za upozornění 
na tuto informaci děkuji Terezii Nekvindové.

131 Tamtéž. “Johnny Rotten’s basic singing mode is one of narrative declamation; all 
appeal of musical technique seems to be refused. Yet on closer acquaintance, the 
‘naturalism’ here is revealed as so exaggerated, so distorted, as to be mannered.”
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něco velmi podobného také o Mainerově malbě? Na Konfrontaci III se 
umělec prezentoval s pomalovaným, možná šest metrů dlouhým pruhem 
balicího papíru instalovaným v exteriéru, na zahradní zídce. [12] Dílo 
je členěno do řady menších obrazových polí, takže může trochu připo-
menout komiksový strip, v úhrnu jde ale o obsahový nonsens střídající 
groteskní antropomorfní figurky s králíky, ještěrkami a jinými obtížněji 
identifikovatelnými zvířátky. Diletantská technika na první pohled pů-
sobí jako projev neškoleného „primitiva“, nikoli nedělního malíře, který 
chce malovat dobře. Tento dojem samozřejmě zcizuje již fakt, že dobový 
divák vždy věděl, že autorem je akademický malíř. Stejně jako v případě 
punkového zpěvu tu navíc do obrazu vstupují různé zcizující strategie: 
sedmkrát „pitomě“ zopakovaný, na jednoduchý znak redukovaný motiv 
červeného jablka s lístkem, především ale různé formy jednoduché orna-
mentace – barevné variace pruhovaného pozadí nebo v jednom momentě 
pravidelně uspořádané žluté puntíky. Výsledný efekt není upřímnost 
neškoleného projevu, ale „kabaretně“ strojená „nablblost“, kterou chce 
Martin Mainer provokovat, zlobit, ale zároveň také novovlnně bavit.
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Atmosféra na Katedře fotografie

Jestliže účast Martina Mainera ve SVOČ vyvolala konflikt, který vedl 
k tomu, že umělec napříště malířsky provokoval mimo školu, relativně 
liberálnější prostředí Katedry fotografie FAMU otevíralo studentům 
prostor pro rozvíjení „hravých a vtipných“ subverzí v rámci povinných 
školních aktivit. Ty jsou charakteristické zejména pro okruh slovenských 
studentů, kteří na školu nastoupili v letech 1980 až 1982, a pro který se 
vžilo označení Slovenská nová vlna.132

I nonkonformní aktivity respektovaly v osmdesátých letech rozlišení 
uměleckých oborů podle média a fotografie se s malbou v rámci stejných 
výstavních projektů potkávala jen výjimečně.133 V dobových textech Jany 
a Jiřího Ševčíkových nebo Ludvíka Hlaváčka nenajdeme o fotografii ani 
slovo. Postmoderní nálada ale ovládala i práci mladých fotografů. Vedoucí 
oddělení užité grafiky a fotografie Uměleckoprůmyslového musea Josef 
Kroutvor do výstavy Cesty k postmoderně zahrnul práce třech slovenských 
proponentů fotografické nové vlny – Rudo Prekopa, Petera Župníka a Tona 
Stana. V úvodu článku Postmoderna a fotografie z roku 1990 Kroutvor 
v podstatě zopakoval svůj syntetický obraz frivolního postmoderního 
rozmaru: „[P]ostmoderna je lehce frivolní a blaseovaná, každopádně 
múzická, hravá, zábavná až ironická. Pokud vyznává nějakou filozofii, 
pak to rozhodně není existenciální přemítání, ale hédonismus konce 
20. století.“ A konstatuje v něm také, že „[f]otografie vystavené v UPM 
celkem přesvědčivě zapadají do rámce výstavy, jejich poetika je naladěna 
na stejnou vlnu.“134

Na souvislost poetiky Slovenské nové vlny s „atmosférou FAMU a územ 
školních cvičení“ poukázala před pěti lety výstava v Galerii hlavního 
města Prahy. V doprovodné publikaci Tomáš Pospěch uvádí, že „[p]odle 
vyprávění tehdejších studentů byla atmosféra školy sešněrována školními 
povinnostmi, termíny a přesnými zadáními.“135 Řešením této situace ale 
pro ně nebyla tak jako u studentů AVU nebo VŠUP dvojkolejnost – roz-
víjení paralelní, „skutečně volné“ tvorby mimo školu a formální plnění 

132 K Slovenské nové vlně viz Tomáš Pospěch – Lucia L. Fišerová. Slovenská nová 
vlna. The Slovak New Wave. Praha: Kant, 2014; Osemdesiate: Postmoderna ve 
slovenskom vytvarnom umení 1985–1992.

133 Jednou takovou výraznou výjimku představovala druhá výstava Tvrdohlavých, na 
kterou byli jako hosté přizváni Lukáš Jasanský a Martin Polák. V katalogu výstavy 
nicméně zastoupeni nejsou: 2. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví [katalog 
výstavy], Praha, 1989.

134 Josef Kroutvor. „Postmoderna a fotografie“. Československá fotografie, 1990, č. 8, 
s. 344–345.

135 T. Pospěch – L. L. Fišerová. Slovenská nová vlna. The Slovak New Wave, s. 10.
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školních povinností. Právě z „přesných zadání“ se často stával odrazový 
můstek pro vtip a hru, která narušovala hranici mezi „povinným cvičením“ 
a „volnou tvorbou“. Příkladů představila výstava celou řadu. Týkaly se 
cvičení „Homo faber“ nebo úkolu „Václavské náměstí“ – obojí pod vedením 
dokumentaristy Pavla Štechy. V tomto směru vyniká ale především kurz 
„Kniha o slohu“. Na něm si měli studenti pod vedením Jaroslava Rajzlíka 
osvojit základy fotografie architektury a „pochopit vztah mezi stranami 
publikace v jednom uceleném souboru“. Standardním výstupem bylo 
fotografické ztvárnění ceněných, například barokních nebo secesních 
architektonických forem. Nejnápadněji a nejzábavněji se od standardu 
odchýlil Tono Stano.136 V rámci kurzu vyrazil v roce 1982 na domovské 
jižní Slovensko a fotografoval zde kutilskou architekturu pařenišť a fó-
liovníků. Výsledkem byla „Kniha o slohu z PVC“ [13]. Stano cvičení splnil 
– prokázal, že ovládá práci s velkoformátovou fotografií – zároveň je ale 
jeho kniha parodií cvičení a žánru „fotografie architektury“ obecně. 
K němu totiž patřily ne jen technické parametry, ale také očekávání 
týkající se toho, co si v jeho rámci zaslouží být fotografováno. A právě 
hodnotový kontrast mezi vysokou architekturou, řekněme, pražského 
baroka a „nearchitekturou“ jihoslovenských pařenišť byl zjevnou pointou 
Stanova fotografického vtipu.

Pokud jde ale o obor „umělecká fotografie“ s jeho měřítky profesionality 
a profesní etiketou, tak jak jej u nás reprezentovala Katedra fotogra-
fie na FAMU, představuje mezi „profesionálními fotografy“ radikální 
fotografickou skepsi dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák. Na FAMU 
začali spolužáci z pražské Střední uměleckoprůmyslové školy grafické 
studovat až v polovině osmdesátých let a jejich tvorba je také zpravidla 
reprezentována v jiném generačním kontextu. Na tomto místě se ale 
pokusím ukázat to, že ji lze nahlížet v souvislostech postmoderní nálady 
osmdesátých let.137 Jejich společná práce je alespoň v některých ohledech 
fotografickou obdobou malířského „kabaretu“ Martina Mainera.

Jakkoli je „nálada“ zralé práce Jasanského s Polákem odlišná od 
frivolního a hedonistického rozmaru Slovenské nové vlny, východisko 
ve zkušenosti s atmosférou školy, určovanou systémem přesně vymeze-
ných školních cvičeních a rigidními „škatulkami“ fotografických žánrů, 
s ní sdílejí. Zřejmé je to z jejich raného cyklu Pragensie (1986–1990). 
Název je sice pozdější – přišel s ním v roce 1998 Karel Srp u příležitosti 
výstavy v Galerii hlavního města Prahy – podtrhuje ale jen „pointu“ 

136 K Stanovi viz Magdalena Juříková. Tono Stano. Praha: Torst, 2005.
137 K L. Jasanskému a M. Polákovi souhrnně viz Tomáš Pospiszyl (ed.). Lukáš 

Jasanský, Martin Polák. Praha: Tranzit.cz, 2012.
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fotografického souboru.138 Ještě jednoznačněji než Rajzlíkova „Kniha 
o slohu“ je žánr reprezentativních fotografických publikací označovaných 
jako pragensie spojen s řadou očekávání, co se obsahu týče – dominují 
mu zpravidla panorama Hradčan, tajemná malostranská zákoutí, svatý 
Mikuláš nebo Havelský trh. Jakákoli taková očekávání ovšem Pragensie 
Jasanského s Polákem radikálně a cíleně zklamávají. Stejně radikálně 
ovšem zklamávají i mnohem obecnější představu o tom, co si zaslouží 
být fotograficky ztvárněno – toho co je fotogenické. Určující kompetencí 
profesionálního fotografa, tak jak je tradičně tato profese pojímána, je 
přitom právě vedle zvládnutí fotografické techniky schopnost fotogra-
ficky vidět, rozpoznávat fotogenické situace a „previzualizovat“ výsledný 
fotografický obraz. Z Pragensií je proti tomu ale zřejmé, že se dvojice 
studentů fotografe při volbě záběrů naopak „bavila“ hledáním toho, 
co je fotograficky, ať už samo o sobě nebo v rámci cyklu, „impotentní“. 
Pokud by se například mohlo zprvu zdát, že poetiku souboru určují šedé 
utilitární stavby z prostředí reálně socialistické městské periferie, je 
i tento dojem na jiných snímcích vyvrácen. Chybí v něm sice Hradčany, 
narazíme v něm ale na novobarokní pavilon z pražského výstaviště nebo 
novogotický vstup do bludiště na Petříně. Možná podstatnější je naprostá 
svévole kompoziční. V některých případech jde o zjevnou „oborovou“ 
provokaci. Nerespektuje například základní pravidla dobře komponované 
fotografie, jako je například záběr, který v samém středu přetíná stožár 
pouliční lampy, jinou kompoziční absurditou je pohled zespoda nějaké 
stráně na „zadek“ zaparkovaného automobilu [15].

V úhrnu je základní dojem z Pragensií absence jakékoli konzistentní 
tvůrčí intence (pominu-li samozřejmě skutečnost, že právě tato absen-
ce je skutečnou tvůrčí intencí Jasanského s Polákem). Jakékoli kvality 
a hodnoty, které jsou tradičně spojovány s prací uměleckého fotografa, 
jsou v jejich práci postaveny na hlavu. Můj „dojem“, tak jak jsem jej for-
muloval v předešlém odstavci, potvrzuje reakce, se kterou se Pragensie 
setkaly u příležitosti své výstavní premiéry ve Výstavní síni Kniha v roce 
1989, na které Jasanský s Polákem poprvé prezentovali část cyklu v rámci 
výstavy. Tehdy ještě nenesl název Pragensie a „prázdný“ název výstavy 
Výstava fotografií nenabízel žádné vodítko. O akci tehdy referoval oborový 
časopis Československá fotografie:

„Autoři přinesli do redakce několik fotografií, abychom měli vhodný 
doprovodný materiál k této informaci o výstavě, ale byli jsme jejich vý-
tvory mírně šokováni a nic nás neupoutalo. Fotografie byly ‚prázdné‘, 

138 K výstavě v GHMP a k Pragensiím obecně viz Karel Srp (ed.). Lukáš Jasanský – 
Martin Polák. Pragensie 1985–1990. Praha: GHMP – JNJ Galerie, 1998.
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bez jakékoli invence a jiskry, přestože se autoři nechali slyšet, že jde 
o tvůrčí záměr.“139

Text nakonec vyšel bez jakéhokoli obrazového doprovodu. Jakkoli je ale 
zmínka o prázdnotě fotografií míněna negativně, pojmenovává přesně 
charakter práce Jasanského s Polákem. Jestliže autor zprávy hledal 
fotografickou jiskru a invenci, hledal právě to, čemu se dvojice snažila 
cíleně vyhnout.

 Dosud jsem upozorňoval na společná východiska v tvorbě fotografů 
Slovenské nové vlny a dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák, poukázal 
jsem na souvislost s „atmosféru školy“ a obecně s „pravidly oboru“. 
Zmínka o „prázdnotě“ mě ale přivádí k podstatným rozdílům. Přístup 
Tona Stana, Miro Švolíka, Petra Župníka nebo Rudo Prekopa souzní 
s postmoderní náladou, tak jak ji charakterizovali Josef Kroutvor a další 
– je vtipná, hravá, uvolněná, zábavná. Jako taková také oslovila tuzemskou 
fotografickou komunitu. Práce mladých slovenských fotografů se přes 
svou oborovou provokativnost v rámci oboru záhy etablovala. Zastání 
našla u hlavní teoretičky fotografie Anny Fárové, referovaly o ní oboro-
vá periodika Československá fotografie a Revue fotografie, pravidelně 
byla zastoupena na kolektivních prezentacích současné československé 
fotografie.140 

Vysvětlení je třeba hledat v tom, že Jasanský s Polákem se ve své práci 
nedistancují jen od mechaniky školních úkolů a fotografických žánrů, 
ale v další fázi také od toho, co bylo východiskem úspěchu Slovenské nové 
vlny u oborového a následně i širokého publika. Postmoderní hravost, 
vtip a zábavu nahrazují radikální poetikou nudy a prázdnoty. Obecně 
lze spojit jejich práci s chladnutím postmoderny, které podle manželů 
Ševčíkových zasahuje tuzemskou scénu v roce 1987.141 Právě díky „nudě“ 
a „prázdnotě“ si také Jasanský s Polákem udržují distanci od „pouhé 
zábavy“, se kterou tuzemská postmoderna v očích některých kritiků 
splývala. Pragensie v tomto směru nejsou osamocené. Velmi explicitně 
vstupuje prázdnota a nuda do projektu 10 000. Jeho myšlenka se zrodila už 

139 rs. „Lukáš Jasanský a Martin Polák“. Československá fotografie. 1989, č. 10, s. 435.
140 Pro zformování fenoménu Slovenské nové vlny byla klíčová výstava Hra na 

čtvrtého, která proběhla v roce 1986 ve Fotochemě a na které Anna Fárová 
přednesla úvodní slovo: Anna Fárová. „Zahajovací řeč k výstavě Hra na čtvrtého: 
Michal Pacina, Rudo Prekop, Tono Stano“. In: Táž. Dvě tváře. Praha: Torst, 2009, 
s. 633-634. Tona Stana, Rudo Prekopa, Mira Švolíka a Petera Župníka zahrnula 
Fárová v roce 1988 také do výstavy 11 v galerii Fotochema: Anna Fárová. 11 [katalog 
výstavy]. Praha, 1988.

141 K „chladnutí“ tuzemské postmoderny viz s. 121.
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v roce 1987, i když byla realizována o více jak dvacet let později.142 Jasanský 
s Polákem v něm využili čtyřmístné mechanické počitadlo – původně 
součást gramofonového přístroje –, každou z jeho 10 000 možných čísel-
ných kombinací vyfotili, ručně zvětšili na barytový papír standardního 
formátu 13 x 18 a vyleštili. 

Na druhou stranu by ale byla chyba práci Lukáše Jasanského a Martina 
Poláka přehnaně intelektualizovat. Byla a je založena na společné hře 
a vtipu; sebe a ty, kteří jsou schopni na jejich hru přistoupit, nadále 
bavili provokativním zklamáváním očekávání. Jakkoli je soubor 10 000 
na jedné straně tak nudný, jak jen je to možné, je zároveň vtipný v tom, 
jak radikálně nenaplňuje představu uměleckého díla jako něčeho „zají-
mavého“, „kreativního“ a zejména pokud jde o postmoderní novou vlnu 
i zábavného. Předmětem zesměšnění se pro Jasanského s Polákem na 
konci osmdesátých let stává samotná „jiskra“, hra, zábava, vtip. Z jejich 
„vtipů“ se tak stávají vtipy o vtipech.143 Explicitně to platí o jejich neob-
hájené diplomové práci. Ta sestává ze dvou povinných částí – praktické 
a teoretické. První představuje Vtipy spočívající v kombinaci černobílé 
fotografie a textové legendy. Vtip Vtipů Jasanského s Polákem spočívá 
zpravidla právě v tom, že vůbec vtipné vůbec nejsou. Například snímek 
páru obnošených sandálů doplňuje text „Beze slov“ [15].144

142 Informace o genezi cyklu čerpám z vlastního rozhovoru s umělci (Praha, 11. 5. 
2016). V souborném katalogu je práce datována 1987–2010: T. Pospiszyl (ed.). Lukáš 
Jasanský. Martin Polák. Poprvé byl soubor 10 000 představen v roce 2010: Lukáš 
Jasanský / Martin Polák: 10 000 chlapi. Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy, 6. 3. – 
9. 5. 2010.

143 Takové vtipy se objevují i v rámci lidové slovesnosti. Jejich pointa spočívá v tom, že 
pointu neočekávaně postrádají. Jeden příklad: „A: Chceš říct kameňák? / B: Ano. / 
A: Kámen.“

144 Teoretická část diplomové práce vyšla v reprintu: Lukáš Jasanský – Martin Polák. 
Vtipy a reportáže. Teoretická diplomová práce, 1993. Klatovy: Galerie Klatovy / 
Klenová, 2010.
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IV

Současní umělci a současné časopisy

V rozhovoru z roku 1984, který s Vladimírem Skreplem a Martinem Johnem 
připravili Jana a Jiří Ševčíkovi, zaznívá výtka, s níž se stoupenci nové 
malby setkávali velmi často. „Na vaší výstavě padla celá řada námitek, že 
se podobáte mladým Němcům…“, poznamenávají Ševčíkovi. „Asi proto, že 
viděli mladé Němce“, reaguje Vladimír Skrepl a dále vysvětluje, že nejde 
o povrchní nápodobu a že podobnosti jsou dány podobnostmi problémů 
a cítění: „Vztah k Němcům je takový, že poloha cítění je blízká.“ John se 
proti tomu nezdráhá jmenovat své favority, a jeho odpověď tak prozrazuje 
velmi dobrou obeznámenost s tím, co se děje „na Západě“, především 
v evropských centrech nové malby – v Německu a Itálii. Jak uvádí, má rád 
Salomého, líbí se mu „věci od Middendorfa, co dělal v galerii na zdech“, 
z Němců má ještě osobní vztah k Peteru Böhmelsovi; z Italů ho nejvíce 
zajímá Francesco Clemente: „Některé věci moc obdivuju, některé jsou mi 
nepochopitelné“. Dále ho zajímá Mimmo Paladino, proti tomu Sandro 
Chia vůbec ne.145

Na téma „napodobování zahraničních vzorů“ narážíme v dobových 
textech reflektujících nástup nové malby všude. Osciluje přitom mezi 
vyjádřením opatrné podpory v úsilí o překonání uzavřenosti domácí scény, 
více či méně blahosklonným pochopením pro něco, co patří k období, 
kdy se teprve „formuje tvůrčí názor“ mladého umělce, a ostré kritiky 
otrockého následování „módy“ a „trendů“. Tak se například Olga Malá 
v závěru své Zprávy o Smíchovské konfrontaci vrací k „tolik diskutované 
otázce původnosti“ a uvádí, že „pominula evidentní paralely i zjevné 
poplatnosti nové expresivní vlně a echům postmodernismu“:

145 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. „Rozhovor s Martinem Johnem a Vladimírem 
Skreplem“, s. 446.
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„Vycházím totiž z mnohokrát konstatovaného poznatku, že v tvorbě 
mladých umělců je určitá rezonance a závislost na vzorech zákonitá a pro 
počáteční orientaci nutná – naopak odtržení a izolace měla v českém 
umění vždy spíše negativní dopad.“146

Zároveň ale v době čtvrté Konfrontace (1986) konstatuje, že vlna nad-
šení mladé generace ze souznění se „současnými progresivními trendy“ 
dosáhla kulminačního bodu a může již jen opadávat. Napříště už si každý 
„bude muset hledat svou individuální cestu“. S touto rétorikou pochopení 
pro práva mladých na přirozený vývoj naopak příkře kontrastuje agresiv-
ní výpad směrem k mladým postmodernistům, se kterým se setkáváme 
v textu Karla Srpa, věnovaném tvorbě Václava Stratila:

„[...] Stratil svůj výtvarný názor neformuluje podle toho, co otiskne 
Flash Art, ani si nepřeříkává teoretiky Artfora. Není tím, kdo se orientuje 
podle poslední módy, ale je tím, u koho se projevuje vnitřní kontinuita 
genia loci.“147

Bylo by snadné podobné typy kritiky jednoduše ignorovat jako povrchní 
projev mezigeneračního konfliktu, který provází každý nástup nové (nejen) 
umělecké generace na scénu, a nevypovídá tak nic specifického o generaci 
postmoderní.148 Netvrdím, že Srpova kritika jde do hloubky, pokud chci 
ukázat, jak bylo postmoderní umění vnímáno jako celek, nelze novost 
pominout. Nová malba byla na prvním místě nová – aktuální, módní, 
podle trendů. Adjektivum nový ji provází všude, počínaje samotnými 
názvy – nová malba, Noví divocí, nová vlna –, změněná, jiná, a tedy také 
nová je ale i nálada generace a doby. V Loučení s modernismem manželé 
Ševčíkovi novost postmoderny vyslovují s avantgardistickou razancí, 
elánem a bojovností. Nové umění překonává staré pořádky, bojuje se 
zkostnatělou minulostí, boří tabu a zbavuje umění dogmat.

Novost nové vlny byla ovšem vnímána přinejmenším ambivalentně. 
Hranice mezi pozitivně přijímanou aktuálností, současností nebo me-
zinárodní relevancí projevu a odsuzovaným „otrockým přejímáním“ je 
vratká a často je určena právě tím, jaké místo v rámci scény zaujímá 
ten, kdo promlouvá. Jana a Jiří Ševčíkovi byli již v roce 1984 zahraniční 
literaturou poučení teoretici postmoderny, svůj zájem se v té době snažili 
přesunout z oblasti architektury do sféry volného umění a hledali v ní 
materiál, na kterém by mohli uplatnit své kompetence. Jejich kritické oko 

146 O. Malá. „Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986“.
147 ks [Karel Srp]. „Václav Stratil“. Někdo něco [samizdat]. 1986, č. 3, nepag.
148 Za konstitutivní část symbolického zápasu v rámci relativně autonomního 

uměleckého pole je považuje Pierre Bourdieu: Pierre Bourdieu. The Rules of Art. 
Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford: Stanford University Press, 
1996, s. 239–242.
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bylo především okem hledačů aktuálních, v mezinárodním kontextu rele-
vantních podobností a rezonancí. Když dorazili na druhou Konfrontaci, 
tak na ní přirozeně viděli projev aktuální, v mezinárodním kontextu 
relevantní „proměny cítění“. Propojování domácí scény s děním na scéně 
mezinárodní považovali za součást své profese a poslání. S řadou mla-
dých umělců navázali systematickou spolupráci, zvali je k sobě domů na 
diskusní setkání, která měla i určitý vzdělávací rozměr. Promítali se na 
nich například diapozitivy s reprodukcemi děl přefocenými z Flash Artu, 
Artfora a dalších zahraničních zdrojů, aby si umělci mohli udělat lepší 
představu o tom, jak rozměrná plátna italských transavantgardistů a ně-
meckých Nových divokých reálně působí.149 Podobně „své“ umělce zasazují 
do kontextu postmoderní debaty ve svých textech, které příležitostně 
publikují právě i v zahraničním Flash Artu. V momentě, kdy se k tomu 
otevírají příležitosti, také pomáhají realizovat první výstavy tuzemských 
postmodernistů v zahraničí.150 I když v oblasti nové malby jistě o něco 
méně, přesto bylo nepochybně poučené i oko Karla Srpa – podobností 
mezi tvorbou tuzemské mladé generace s tím, co „zaplavovalo“ stránky 
Flash Artu a Artfora si nemohl nepovšimnout. Jeho pozice byla ale zcela 
jiná než pozice manželů Ševčíkových. Před nástupem nové malby se již 
intenzivně zabýval současným uměním. Psal ale o Adrieně Šimotové, 
Václavu Boštíkovi, o minimálním a akčním umění, tedy přesně o těch 
umělcích, vůči kterým se postmoderní generace ostře vymezila.151 Na tomto 
pozadí je dobře pochopitelné, že totéž, co Ševčíkovi vnímali jako pozitivní 
projev aktuálnosti, spatřoval Srp otrockou nápodobu „poslední módy“.

V každém případě ale novost nepředstavuje prázdný rétorický orna-
ment, zejména zpočátku musela „bít do očí“. Nápadnější ji činila náhlost 
a rychlost změny, která kontrastovala se znehybněním sedmdesátých 
a počátku osmdesátých let. Zatímco střední generace – umělci jako Jiří 
Sozanský, Michael Rittstein nebo Ivan Ouhel – pěstovala kontinuitu 

149 Příběhy o tom, jak manželé Ševčíkovi umělcům „ukazovali, jak se má malovat“ 
se záhy staly na české umělecké scéně součástí folklorní slovesnosti. Věcně tuto 
praxi Ševčíkovi později popsali v rozhovoru s Martou Smolíkovou. Viz Marta 
Smolíková. „Zajímalo nás rozbít určitý model, který tady byl“, s. 559.

150 O zahraničních výstavách a „manažerství“ manželů Ševčíkových více na s. 75. Ve 
Flash Artu Jana a Jiří Ševčíkovi v osmdesátých letech publikovali: Jana Ševčíková 
– Jiří Ševčík. „From Prague. Tradition Becomes s Moral Obligation“. Flash Art. 
1988, č. 139, březen-duben, s. 93–95. Měl v něm vyjít i rozhovor s Martinem Johnem 
a Vladimírem Skreplem, ze kterého jsem citoval v úvodu kapitoly, na přání umělců 
k tomu ale nakonec nedošlo. 

151 Karel Srp například jako člen Jazzové sekce připravil sérii publikací pro edici 
Situace, které se monograficky věnovaly významným figurám neoficiální scény. Viz 
například Karel Miler – Karel Srp. Karel Miler: Možnosti. Situace 2. Praha: Jazzová 
sekce, 1979. Karel Srp. Adriena Šimotová: Koláže, objekty, kresby. Situace 1. Praha: 
Jazzová sekce, 1979. Týž. Václav Boštík: Obrazy. Situace 10. Praha: Jazzová sekce, 
1981.
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a solidaritu se starší generací, část mladých umělců se v polovině osm-
desátých let rozhodla tuto kontinuitu zpřetrhat a zdroje své jinakosti 
našli především v zahraničí.152 Nejednalo se přitom o postupný, v čase 
rozprostřený proces. Nová malba do Čech přišla v roce 1984, kdy proběhly 
první dvě Konfrontace a kdy uspořádali Vladimír Skrepl s Martinem 
Johnem své první dvě výstavy, a za krátko byla všude. Pokud jde o roz-
poznávání podobností mezi západním uměním a tvorbou tuzemských 
postmodernistů v jejich konkrétnosti, napomáhaly mu ještě další specifika 
fungování domácí neoficiální scény. Zdrojů inspirace na ní bylo v první 
polovině osmdesátých let relativně omezené množství, v podstatě celou 
scénou cirkulovaly tytéž zahraniční časopisy a výstavní katalogy (zhusta 
tytéž exempláře, které doslova putovaly z ruky do ruky).

 Představu toho, co je aktuální a současné, na tuzemské scéně tedy 
určovaly primárně importované časopisy a katalogy zahraničních výstav. 
Informace o tom, co se děje „venku“, přitom nepřicházely samy, mladí 
umělci je museli vyhledávat. Klíčové byly kontakty na literaturou dobře 
zásobené a obecně o zahraničním dění dobře informované „zdroje“. 
Komparativní výhodu měli přirozeně zaměstnanci galerijních institucí, 
a tak nepřekvapí, že Jiří Kovanda, od roku 1977 depozitor Národní galerie, 
nebo historik umění a kurátor Galerie hlavního města Prahy Vladimír 
Skrepl, ač jinak malující autodidakti, byli, co se této klíčové kompetence 
týče, velkými profesionály. Situaci, kdy se časopisy a katalogy chodily 
půjčovat, nebo se do nich chodilo nahlížet ke konkrétním, v rámci scény 
obecně známým osobám, pro změnu dobře ilustruje glosa v textu Egona 
Bondyho v samizdatovém časopise Vokno z roku 1987. Bondy si v něm 
nejprve libuje, že bylo v nedávné době možné v Praze zhlédnout „na vlast-
ní oči“ něco z nové malby na výstavě britského malířství osmdesátých 
let v Městské knihovně, ihned ale dodává, že jsme jinak „chudáci, kteří 
jsou radostí bez sebe, když si můžou prohlídnout Flash Art, který už 
dávno nedostává žádná veřejná knihovna a snad je ho možno půjčit jen 
u akademika Kotalíka a Egona“.153  Jde samozřejmě o vtipnou nadsázku, 
založenou na juxtapozici oficiózní figury ve služebním voze Tatra 613 
jezdícího ředitele Národní galerie a Bondyho undergroundové perzóny. 
Flash Art rozhodně neměl jen Kotalík a Egon Bondy, naopak šlo právě 

152 Ke střední generaci viz Marie Klimešová. „Od nové figurace k nové expresi 
a grotesce, 12/15“. In: R. Švácha – M. Platovská (eds.). Dějiny českého výtvarného 
umění VI/1, 2 (1958–2000)

153 Egon Bondy [Ivan Telecký]. „Něco o malování“. Vokno [samizdat], 1987–1988, č. 13, 
s. 78. Zmiňovaná výstava britského malířství: Současné tendence: Britské malířství 
a sochařství osmdesátých let. 1987 červen-srpen, Národní galerie v Praze, Městská 
knihovna. 
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o periodikum na dobové poměry celkem dostupné, odebírala jej například 
i knihovna Akademie výtvarných umění. A do Čech se dostával také díky 
kontaktům na Helenu Kontovou, která před tím, než se usadila v Itálii 
a stala se jeho redaktorkou, pracovala v Národní galerii.154

Mimořádně důležitou roli hrály časopisy v práci Jiřího Kovandy. Zájem 
o aktuální umělecké trendy se u něj příznačně propojoval s jeho zá-
jmy o trendy hudební. Populární hudba patřila a patří ke Kovandovým 
velkým zálibám.155 V sedmdesátých a osmdesátých letech na burzách 
kupoval a směňoval jinak nedostupná alba západních kapel a počátky 
svých uměleckých ambic příznačně spojuje (vedle „klukovského“ zájmu 
o surrealismus) s výrobou plakátů pro psychedelické koncerty svých 
hudebních přátel. V průběhu času se jeho hudební zájmy přirozeně 
proměňovaly v návaznosti na proměny hudební scény, v šedesátých le-
tech to byl psychedelický rock, o patnáct let později hudební nová vlna. 
V osmdesátých letech byl ale otevřený i popovějším žánrům. Vzpomíná 
například na to, jak byl s manželkou na filmu ABBA a že z kina odcházeli 
spokojení.156 Praxe sledování aktuálních trendů a listování časopisy má 
v jeho případě obdobně „fanouškovský“ charakter v oblasti současného 
umění i hudby. Z uměleckých magazínů si Kovanda například pracně pro 
soukromé účely pořizoval překlady a zajímaly ho příznačně především 
rozhovory s umělci.157 Kovandovo kombinované zaujetí zahraničními 
periodiky skvěle dokládá fotografie z roku 1987, na které figuruje jedna 
z jeho maleb ve stylu neo-geo. Pořízena byla v umělcově bytě pro katalog 
výstavy v libereckém Okresním kulturním středisku.158 Vedle samotné 

154 Pozici Flash Artu dokládá i to, jak často se překlady rozhovorů a článků z něj 
objevovaly v samizdatovém časopise, počínaje prvním číslem: bflm. „Paladino: 
Zkrácená parafráze rozhovoru Gianncarla Politiho s Mimmem Paladinem, 
Flash Art. č. 126, květen 1985, s. 36–45“. Někdo něco [samizdat]. 1985, č. 1, nepag. 
Překlady z Flash Artu se objevily i v undergroundovém časopise Sado-Maso: S-M. 
„New Painting v Německu“ [překlad z časopisu Flash Art]. Sado-Maso [samizdat]. 
Podzim 1985, č. 5, nepag; […]. „Zeitgeist“ [překlad z časopisu Flash Art]. Sado-Maso 
[samizdat]. Podzim 1985, č. 5, nepag.

155 Ke Kovandovi souhrnně viz Edith Jeřábková (ed.). Jiří Kovanda. Klatovy: Galerie 
Klatovy / Klenová – Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2010.

156 Rozhovor J. Ledviny s Jiřím Kovandou (5. 5. 2016). Příznačně, když tento svůj 
zážitek Kovanda sděloval svým alternativně naladěným přátelům z šedesátých let, 
tvářili se prý zhnuseně.

157 Jeden takový překlad, rozhovor s Carlem Andrem, byl přetištěn, prý bez 
Kovandova vědomí a k jeho nelibosti, ve sborníku Jazzové sekce: Karel Srp (ed.). 
Minimal & earth & concept art: 1.část. Praha: Jazzová Sekce, 1982. Kovandově 
vztahu k časopisům a probíraném „zátiší s časopisy“ jsem se věnoval v Josef 
Ledvina. „Mezi řeholí a manažerstvím: Josef Hlaváček o situaci počátku 80. let“ 
[nepublikovaný příspěvek]. Josef Hlaváček: dějiny umění a estetika. Praha, Vysoká 
škola uměleckoprůmyslová, 27. 11. 2014.

158 Nakonec se v něm ale zrovna tato fotografie neobjevila: Jiří Kovanda – Martin John 
– Vladimír Skrepl. Jiří Kovanda. Martin John. Vladimír Skrepl [katalog výstavy]. 
Liberec: Okresní kulturní středisko v Liberci, 1988.
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malby a atributů maloburžoazní domácnosti (větévka vánočního kaktusu, 
popelník z lisované imitace broušeného skla) na něm vidíme dva přes sebe 
položené časopisy [16, 17]. Na vrchu leží Flash Art z jara 1988, můžeme 
se dohadovat, že právě v něm mohl Kovanda objevit a nadchnout se pro 
novinku v podobě „neo-geo“ (podobně jako v něm předtím mohl objevit jiné 
své oblíbené umělce, například Kennyho Scharfa a Davida Saleho). Pro 
Kovandův přístup k časopisům je ale stejně důležité i druhé periodikum. 
Zpod Flash Artu vykukuje jedno z květnových čísel předního hudebního 
týdeníku New Musical Express. Neo-geo malba z našeho snímku však 
s Kovandovými hudebními zájmy souvisí ještě jinak. Je součástí většího 
cyklu, který byl prezentován v předsálí Paláce kultury na výstavě konané 
v roce 1987 jako doprovodné akce hudebního festivalu Rockfest. Co je 
však podstatné, vedle toho, že jednotlivé čtvercové obrazy samy o sobě 
představují geometrické kompozice, zastupují zároveň písmena, která 
dávají dohromady slovo HOKKAIDO. Červené kolečko na bílém pozadí 
z publikované fotografie například takto plní funkci písmene O. Hokkaido 
bylo názvem „nahrávací společnosti“ sestávající z okruhu Kovandových 
přátel, kteří si mezi sebou nahrávali a sdíleli hudbu.

Jako součást kultury hledání a shánění byly podobnosti obrazů tuzem-
ské nové vlny s díly reprodukovanými v zahraničních časopisech nutně 
nápadné a působily hledaným a chtěným dojmem. Nápadné navíc nebyly 
jen generačně starším nebo názorově jinak orientovaných kolegům. 
Vidět je ve své práci museli také mladí umělci sami. Oni byli těmi, kteří 
informace sháněli a kteří tak o současnost či novost často usilovali. 
Jiří David vzpomíná na to, jak v počátcích svého postmoderního obratu 
namaloval Hlavu generála. Když ji ukázal kamarádovi a spolužákovi 
z ročníku Stanislavu Divišovi, reagoval prý na obraz slovy: „To je jako 
Neue Wilde.“ [18] Následně se o ně začal David více zajímat, k několika 
číslům Flash Artu se měl například dostat prostřednictvím knihovníka 
Akademie výtvarných umění.159 Jakkoli má obraz z roku 1982 s německou 
divokou malbou překvapivě málo společného, je v Davidově vyprávění 
velmi přesvědčivě zachycena epizoda rozpoznání podobnostního aspektu 
– ono obecné „X je jako Y“ –, které zde vedlo k hledání dalších informací 
a k následným korekcím a posunům výtvarného názoru v dialogu se 
sledovaným vzorem. 

Pokud jsem výše zmínil Karla Srpa jako jednoho z kritiků „otrockého 
napodobování“, je třeba dodat, že jeho stanovisko ve vyhrocené podobě 
reprezentuje mnohem rozšířenější úhel pohledu. Více či méně přiznané, 

159 Rozhovor J. Ledviny s Jiřím Davidem (Praha, 10. 11. 2016).
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každopádně ale nápadné usilování mladé generace o současnost či aktu-
álnost, všudypřítomná rétorika novosti, to vše stálo v provokující opozici 
proti představě, že právě vyvázání tuzemských umělců z tlaků na úspěch 
je zdrojem autenticity českého umění, která našla vlivného zastánce 
v osobě Jindřicha Chalupeckého. Sledování trendů a listování časopisy 
a obecně také pojmy, jako jsou trend a móda, navíc tvorbu mladých umělců 
spojují se světem designu a jak jsem ukázal na příkladu Jiřího Kovandy 
především populární hudby. Souvislost s obory, které obvykle konotují 
„komerci“, byla ovšem nutně vnímána jako kontroverzní.
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Postmoderna vonící i čpící komercí

 „Mladá generace však přináší i psychologické a sociální odlišnosti. Vedle 
proklamace bezprostředního uchopení a chápání života, jednou z nich 
je i odlišná vzhledová stylizace, často v duchu či alespoň s nádechem 
punk, ovšem – což je dáno výtvarným cítěním a mnohdy vyšší kultivova-
ností domácího rodinného zázemí – víceméně jako kostýmový převlek či 
aplikace masky […].“

„[Z]atím [se] často setkáváme s přebíráním formálních postupů a výrazů 
‚nových vln‘ západní výtvarné produkce. Mladí se vůbec netají svou mnohdy 
vynikající informovaností o současném uměleckém dění […], ani někdy 
přímo programovou eklektičností u své vlastní tvorby […].“

V roce 1985 symptomaticky spojil malířské trendy se stylizací od-
vozenou z populární hudby ve své reflexi nástupu mladé generace Ivo 
Janoušek. Obojí je podle něj projevem povrchnosti, přejímání „západních 
nových vln“ a „stylizace s nádechem punk“ jsou součástí „kostýmové-
ho převleku“. A Janouškovi se také nelíbí, že hudební vzory mladých 
postmodernistů začínají „čpět komerčností“.160 V kapitole „Zakázané 
uvolnění? – Zodpovědnost a politika“ charakteru jsem se pokusil ukázat, 
jak se uvolněná postmoderní nálada projevovala ve „zdravém“ pragmati-
smu mladých umělců při realizaci záměrů a ambic spojených s výkonem 
povolání umělce v lokálním kulturně-politickém kontextu. Stejně jako 
večírek v klubu SČVU přestávaly být pro uvolněné a frivolní postmoder-
nisty tabu úspěch a „komerce“. Jasný a paradigmaticky vyostřený obraz 
postmoderních hédonistů skýtá Baletní jednotka Křeč a aktivity bratrů 
Michala a Šimona Cabanových. Komerce v jejich podání „nečpí“, ale voní.

Baletní jednotka zaznamenává už v druhé polovině osmdesátých let 
skutečný komerční úspěch. Šimon a Michal Cabanovi v té době točili re-
klamní spoty – v roce 1986 například reklamu na sušenky Disko. V tomto 
a jiných směrech skutečně zábrany neměli: vlamovali se do státní televize, 
filmu Barrandov, stávali se exportním artiklem pod kuratelou podniku 

160 I. Janoušek. „Poznámky na okraj (K mladé generaci)“. O hudbě „čpící 
komerčností“ se Janoušek zmiňuje v souvislosti s vystoupením Vladimíra Skrepla 
a Martina Johna:„Při vernisáži [první výstavy Vladimíra Skrepla a Martina 
Johna] proklamace ‚vzpoury a rozchodu s tradicí‘ byla presentována i punk 
stylizací oblečení a hudebního vystoupení autorů a jejich přátel. K tomu si však 
nemohu odpustit poznámku: chápu vcelku pohnutky této stylizace jako snahu 
o nekonvenčnost, nesdílím však pocit, že se jedná o autentické vyjádření jak 
autorů, tak naší skutečnosti. Proč si jinak hodní hoši hrají na zlé? Nehledě na 
fakt, že KISS a vůbec oblast heavy metal rocku začíná čpět komerčností“.
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Art Centrum…V roce 1989 se jim také podařilo na posledním předre-
volučním festivalu Rockfest v Paláci kultury realizovat bombastickou 
multimediální Show Tomáše Tracyho pro novovlnnou hudební formaci 
Laura a její tygři. Křeč přitom začínala jako amatérská taneční „gro-
teska“ dvojice sourozenců, která zprvu vystupovala na středoškolských 
plesech a dalších studentských festivitách. Iniciační a křečovitě parodic-
ký „slipper dance“ (provozovaný ve slipech) Šimon a Michal příznačně 
tančili na hity švédské popové skupiny ABBA. V této fázi zapadá Křeč 
do obrazu generační nálady, tak jak ji reprezentují kolegové z divadla 
Sklep, ale také František Skála, Jiří Surůvka, řada novovlnných skupin 
a obecně všichni, kdo dělali „z nouze ctnost“.161 Své diletantství postupně 
ale překonala a vydala se naopak směrem k maximálnímu profesiona-
lismu. Jak působily divadelní a další aktivity Baletní jednotky Křeč na 
diváky v kulturní, ale i obecně konzumní nabídce reálně socialistických 
osmdesátých let popisuje sociolog a někdejší fanoušek Bohuslav Blažek: 
„Uprostřed světa kalné šedi, špíny, odřenosti a zápachů byli zářivě pestří, 
vymydlení, nablýskaní a voňaví (také by se dalo říct, že ve světě skuhrání, 
byli provokativně spokojení).“162

Jednotka reprezentovala v pozdně normalizačním Československu 
exotický svět kapitalistického „konzumu“ – to, co zde chybělo a po čem 
lidé toužili. Právě jeho estetické kvality jsou v citátu výstižně pojmenová-
ny – pestrost, nablýskanost a voňavost. Podle Blažka byli „provokativně 
spokojení“ bratři Cabanové také „předobrazem poctivých, nadaných 
a šíleně úspěšných dobrodružných kapitalistů“.163 Předobraz plynule 
přešel v obraz a jejich práce přirozeně dále expandovala v transformač-
ních devadesátých letech. Baletní jednotka Křeč v osmdesátých letech 
reprezentovala ideální obraz toho, co bude, a toho, co v lidové imaginaci 
už mělo být na Západě – veselého, šťastného, voňavého a nablýskaného, 
dravého, ale poctivého kapitalismu. Hedonistické a nijak neinhibované 
přitakání komerci nepochybně i provokovalo, pozoruhodně tento typ 
kapitalistického hedonismu nemusel být vnímán jen jako systémová 
afirmace, ale také jako jistá forma protisystémového postoje. Být voňavým 
a spokojeným kapitalistou v šedivém a „zapáchajícím“ světě reálného 
socialismu znamenalo stát proti systému a přirozeně také budovat sys-
tém nový.

161 K dělání „z nouze ctnosti“ jako klíčové tvůrčí strategii tuzemské postmoderny viz 
s. 86.

162 Michal Caban – Šimon Caban – Jan Dvořák. Baletní jednotka Křeč. Praha: Pražská 
scéna, 2003, s. 551.

163 Tamtéž, 552.
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Nebyla ale podobně jako Šimon a Michal Cabanovi starší generaci 
provokujícím, pro jedny voňavým a pro jiné čpícím „předobrazem pocti-
vých, nadaných a šíleně úspěšných dobrodružných kapitalistů“ celá řada 
tuzemských postmoderních malířů – kapitalistů současného umění? Slávě 
a úspěchu šli naproti ve spolupráci s manželi Ševčíkovými, svými teore-
tiky, kurátory a vlastně i manažery, jakkoli toto slovo v kontextu umění 
působilo a působí nepřístojně. Jana a Jiří Ševčíkovi by jistě sami sebe za 
manažery neoznačili, když ale Josef Hlaváček v roce 1994 na konferenci 
INSEA polemizoval s tím, jak nakládají s postmoderní filozofií, uvedl na 
úvod příspěvku, že nechce znevažovat práci těchto teoretiků umění, kteří 
„pro propagaci našeho nejmladšího umění v zahraničí vykonali neoby-
čejně záslužný kus práce“.164 Roli, kterou měli Ševčíkovi později hrát, ale 
Hlaváček popsal už v roce 1981. V příspěvku na neoficiálním setkání na 
statku Bedřicha Dlouhého v Netvořicích kriticky reflektuje dva současné 
názory na situaci neoficiálního umění. První je ten, který formuloval 
především Jindřich Chalupecký – izolace je vlastně dobrodiním, protože 
umění a umělce vyvazuje „z hektického provozu trhu, z diktátu uměleckých 
magazínů a teoretiků“.165 Druhý, který mě zde zajímá především, se na 
situaci díval kriticky: „Chybí konfrontace se světovými trendy a ta je mož-
ná jen v tržní soutěži a v konfrontaci na světovém rynku“. A z „takového 
názoru“ podle Hlaváčka „trochu promlouvá ono manažerství teoretiků, 
proti kterému první tvrzení – jako proti jejich ‚diktátu‘ – brojilo“.166

I to je součást „hedonistické“ a „frivolní“ nálady, nejen pragmatické 
jednání se Svazem českých výtvarných umělců, ale i kapitalistický, sou-
těživý duch v rámci „světového rynku“, ke kterému ovšem nedílně (stejně 
jako k jednání se SČVU) patřili manažerské dovednosti a schopnosti 
(sebe)propagace.167 Slávě a s ní spjatému finančnímu úspěchu šla naproti 
i skupina Tvrdohlaví, i když jejich arénou nebylo ani tolik současné umění, 
jako spíše hudební a kulturní průmysl obecně, s jehož hvězdami se na 
chvíli skupině dařilo svádět vyrovnaný souboj. A pokud teoretici Jana a Jiří 

164 Josef Hlaváček. „Postmoderna a naše 60. a 70. léta“, s. 159 (kurz. J. L.). Vycházím 
zde částečně ze svého nepublikovaného příspěvku: Josef Ledvina. „Mezi řeholí 
a manažerstvím: Josef Hlaváček o situaci počátku 80. let“ [nepublikovaný 
příspěvek].

165 Josef Hlaváček. „Netvořice 81“ [1981]. In: Jiří Ševčík – Pavlína Morganová – Dagmar 
Dušková. České umění 1938–1989. Programy, kritické texty, dokumenty. Praha: 
Academia, 2001, s. 388.

166 Tamtéž, s. 389.
167 V tomto kontextu stojí za zmínku, že se Jiří David, Stanislav Diviš, Michal Gabriel, 

Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Martin Mainer a další postmodernisté generace 
osmdesátých let stali na začátku devadesátých let kmenovými autory první 
polistopadové komerční galerie MXM. K MXM viz Kateřina Lahodová. Galerie MXM. 
Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny 
umění, 2017.
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Ševčíkovi implicitně hráli ve vztahu k mladým umělcům roli manažerů, 
Tvrdohlaví figuru skupinového teoretika nahradili skutečně a neskrývaně 
manažerem. Václav Marhoul, jako manažer a jeden z deseti, v katalogu 
první výstavy sedí za psacím stolem, v levé ruce drží pero, v pravé diář, 
na kterém je zlatým písmem vyraženo „Diary of Financial Time 1987“ 
[19].168 Samozřejmě, již samotná prezentace manažera jako plnohodnot-
ného člena skupiny, a tedy vlastně jednoho z umělců, je míněna ironicky. 
Druhá stránka věci je, že ironický odstup pomáhal v praxi legitimizovat 
Marhoulovu skutečnou pragmatickou manažerskou práci, stejně jako 
ironická distance legitimizovala umění sebepropagace a dobré zábavy, 
kterým byla skupina zjevně obdařena a které jí „nečpělo“.

V teorii byla otevřenost modernismem tabuizovaným oblastem „komer-
ce“ a „konzumu“ součástí postmoderního uvolnění od počátku. Zahrnout 
jí lze pod „pád rozdělení vysokého a nízkého“, který manželé Ševčíkovi 
konstatují už v roce 1985.169 Praxe byla ale v době, kdy českou postmodernu 
ovládala italská transavantgarda a divoká malba, poněkud komplikova-
nější. Pojmy tajemství, mýtu, nebo „zasvěcujícího rituálního obřadu“, se 
kterými manželé Ševčíkovi v té době pracují, nelze s módní povrchností 
jednoduše spojit. O tři roky později se ale Jana a Jiří Ševčíkovi k tématu 
mezaliancí mezi světem umění a zbožní produkce vracejí v textu Umění 
80. let. Pokud pro ně ale v roce 1985 představovali to nejaktuálnější na 
světové scéně Enzo Cucchi, Mimmo Paladino, Reiner Fetting nebo Helmut 
Middendorf, vystřídali je v roce 1988 „nové neokonceptuální tendence“:

„S nástupem nové neokonceptuální generace v zámoří se však objevila 
podstatnější změna. Mnoho umělců je dnes přesvědčeno, že neexistuje 
žádný rozdíl mezi uměním, designem a předměty konzumu, protože 
jsou všechny součástí jednoho systému komunikace. Neokonceptuální 
umělec cituje pop-art, vyrovnává se opět s každodenními objekty. Nový 
žánr zbožních objektů předpokládá nezaujaté zacházení s banálními 
předměty a schopnost kombinovat velmi neutrální, chladná média s vol-
nou fantazií.“170

Článek doprovází komentovaný výběr děl zahraniční provenience. 
Pokud jde o zámoří a neokonceptuální tendence, objevuje se mezi nimi 
leštěný nerezový Králík Jeffa Koonse a neo-geo obraz Vězení s kanálem 
od Petera Halleyho. V něm Halley podle manželů Ševčíkových proměňuje 
„duchovní abstrakci v prosté obrazy, připomínající spíše moderní elek-
troniku, tištěné obvody a informační systémy malované fluorescentními 

168 Tvrdohlaví [katalog výstavy]. Praha: Odbor školství a kultury ONV, 1987.
169 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“.
170 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. „Umění 80. let“. Umění a řemesla. 1988, č. 4, s. 75.
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barvami.“171 Podobně jako v roce 1984, kdy navštívili první Konfrontaci, 
hledali Jana a Jiří Ševčíkovi na domácí scéně „nové divoké“, hledají nyní 
na konci osmdesátých let „neokonceptuální umělce“. Pokud jde konkrétně 
o neo-geo, našli je především ve dvojici Martin John a Vadimír Skrepl.

V roce 1988 viděl neo-geo na výstavě KROK 88 rovněž Lubomír Drožď. 
V své recenzi pro undergroundové Vokno podrobil přehlídku nejprve su-
mární kritice, ve které padá i slovo „povrchnost“. Jeho prvotní okouzlení 
novou malbou v době, kdy se jí věnoval na stránkách fanzinu Sado-Maso, 
zřetelně opadlo. Ve srovnání s prvními Konfrontacemi konstatuje „určité 
regresivní tendence, spojené s náhlou omezeností nápaditosti, upřímnos-
ti, autenticity i významuplnosti […]“ a uvažuje, že by mohlo jít o „určitý 
symptom povrchnosti sezónních a módních výtvarníků s přehnanými 
ambicemi být ‚in‘ za každou cenu“.172 Undergroundově naladěný Drožď na 
výstavě zjevně hledal alternativní syrovost prvních Konfrontací, kterou mu 
ale výstavy mladého umění v roce 1988 už nemohly nabídnout. Podstatněji 
ale Drožď svou kritiku obrací konkrétně k práci Martina Johna: 

„Vlevo od vchodu nám ukázal ‚nové‘ možnosti takřka absolutního 
nudismu M. John. Jeho ne-obsažné kompozice v rozzívaných nebarvách 
byly (jak jinak) označeny ‚bez názvu‘. I kdyby to všechno byl tvůrčí záměr, 
což se bohužel nedá vyloučit, nuda prostě momentálně v kurzu není, ani 
kdyby byla sebe ne-provokativnější, a na nadčasovou hodnotu nudy bych 
taky nevsázel.“173

Martin John vstoupil na scénu v roce 1984 společně s Vladimírem 
Skreplem a v prvních letech společně na domácí scéně reprezentovali 
zřejmě nejuvědomělejší, o zahraničním dění skvěle informované „nové 
divoké“. V roce 1987 nicméně dochází v práci obou umělců k charakteri-
sticky příkrému obratu. Divokou malbu ve stylu Neue Wilde nahrazuje 
nový „trend“ – neo-geo. Právě některé z Johnových neo-geo obrazů musel 
Drožď na výstavě vidět a oproti excentrické divokosti malby ve stylu Neue 
Wilde pro něj zjevně byly zklamáním. Podobně zklamaný by nepochybně 
byl také z výstavy trojice Jiří Kovanda, Martin John a Vladimír Skrepl, 
která proběhla na přelomu září a října 1988 v Malé výstavní síni OKS 
v Liberci [20].174 Programově prázdná a povrchní byla v Liberci díla všech 
tří umělců. Skrepl se v jednom z vystavených souborů omezil na to, že 
natřel sedm čtvercových pláten sedmi různými průmyslově vyráběnými 

171 Tamtéž, s. 67.
172 Řehoř Samsa ml. [=Lubomír Drožď]. „Nová malba se starým obsahem?“ (kurz. J. 

L.).
173 Tamtéž.
174 Jiří Kovanda – Martin John – Vladimír Skrepl. Jiří Kovanda. Martin John. Vladimír 

Skrepl [katalog výstavy].
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syntetickými barvami. Kovanda sice nenatírá, ale na rámy vypíná „prázdný 
ornament“ – vzorovanou konfekční látku (s motivem usměvavých šášů) 
doplňuje malovanými kolečky. Konkrétně ze souboru neo-geo děl Martina 
Johna vyniká několik, ve kterých umělec pracuje s výraznou růžovou 
a zlatou barevností [21, 22]. Monotónně natřené plochy obrazů (a jednoho 
objektu) jsou nepochybně v určitém ohledu prázdné a nudné – manželé 
Ševčíkovi píší v souvislosti s Johnovou růžovou a zlatou geometrií v ka-
talogovém textu o „zlehčení a vyprázdnění abstrakce“. Zlehčení míří 
ale možná ještě jiným směrem, přívlastek nudný k růžové a zlaté příliš 
nesedí, jakkoli jsou Johnovy zlaté a růžové obrazy obsahově prázdné, 
jsou zároveň elegantní a efektní – zářivé pestré, vymydlené, nablýskané 
a voňavé.

Ponechme nyní stranou zámořská neokonceptuální východiska 
Johnových prázdných, ale také elegantních růžových a zlatých obrazů 
nyní stranou. Otázka, kterou si chci nyní položit, zní, jestli se s podob-
ným „módním odlehčením“ sekáváme v širším kontextu jako s jedním 
z projevů postmoderní nálady, nebo jestli jde jen o záležitost skvěle 
informovaných umělců Johna, Skrepla a Kovandy. Že do jisté míry platí 
první varianta, naznačuje volná souvislost růžových a zlatých neo-geo 
obrazů s barevností postmoderní nové vlny jako celkem. Růžová, fialová, 
pastelové barvy, umělé, lesklé, blyštivé povrchy dodnes neodmyslitelně 
patří k vizualitě osmdesátých let. Setkáváme se s ní nejen v umění, ale také 
v architektuře, designu, módě a především v populární hudbě. Růžová, 
fialová a efektní blyštivé povrchy mohou například evokovat prostředí 
diskotékového klubu. Se skutečně efektní postmoderní barevností se 
v prostředí reálně socialistického Československa setkáváme v impor-
tovaných filmech Horečka sobotní noci a Flashdance. Jejich vizualitu 
se podařilo koncentrovat Václavu Zieglerovi ve dvojici skvělých plakátů. 
V případě Horečky sobotní noci Ziegler evokuje imersivní atmosféru 
diskotékového dance-flooru, když extatickým úsměvem rozzářenou tvář 
tanečníka Tonyho utápí v mihotavé záři luminiscentních barev s domi-
nantním tónem růžové, v druhém se omezil na dynamickou typografii, 
znovu ale barevně „podsvícenou“ – růžově, žlutě, oranžově a fialově [23, 
24].175 Nechci přitom tvrdit, že se jednotliví umělci inspirovali přímo 
discem, ale spíše naznačit horizont, ve kterém mohla být povrchnost 
postmoderny a postmoderních obrazů ve své době vnímána. A že nejde 
o svévolnou spekulaci, dokládá dobová recenze, která charakterizuje 
práce Margity Titlové Ylovsky instalované v sále kulturního domu na 

175 V kontextu populární hudby z fialové udělal svou barvu v osmdesátých letech 
zpěvák Prince.
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Opatově (1985) jako „postmoderní výzdobu diskotékové světnice“ nebo 
výstava Jiřího Kovandy ve smíchovském tanečním klubu Futurum (1984).176

Zpět k obrazům, sklon ke hře s módní a komerční barevností můžeme 
sledovat u řady dalších tuzemských postmodernistů. Růžová a především 
fialová se výrazně uplatňuje i v expresivních plátnech Jana Bačkovského.177 
Zlatá, růžová i fialová spolu s dekorativním odlehčením charakterizují 
od poloviny osmdesátých let expresivní projev Margity Titlové Ylovsky.178 
Se zlatými a růžovými spreji experimentoval na konci osmdesátých let 
také mladý student AVU Václav Jirásek. Tento jev získá širší, zároveň 
ale pevnější obrysy, když srovnáme práci novovlnných malířů s tvorbou 
příslušníka druhé generace domácího undergroundu Viktora Karlíka.179  
Jeho malby byly svou expresivitou blízké práci tuzemských nových di-
vokých, což je skutečnost, která Egona Bondyho vede k tvrzení, že lze 
Karlíka řadit „bez problému do proudu nové ‚wilde Malerei‘“.180 Jak jsem 
už ovšem naznačil, byla Karlíkova nálada vyhraněně undergroundová. 
Týká se to jeho odporu k jakýmkoli „módám“ a „trendům“181, nesmlouvavé 
opoziční politiky v civilním a uměleckém životě, ale nakonec i estetiky či 
stylu, který nás zde zajímá. Co se materiálu týče, zůstává Viktor Karlík 
věrný tradičnímu oleji, zatímco postmodernisté jednoznačně preferují 
akryl a disperzi, a nápadně jiná je i barevnost, které dominují přirozené, 
organické tóny – hnědá, okry, tlumené zemité odstíny červené a žluté. 
V kontrastu s tím tuzemská nová malba už ve svých divokých, „romantic-
kých“ začátcích pracuje zpravidla se syntetickými barvami i barevností. 
Mainerův obraz Armádní sex (1985) je jedovatě růžový a růžová se dostává 
i do jeho pozdějších „psychedelických“ maleb, kolorit Skreplovy divoké 
malby s motivem dvou hlav z roku 1985 určuje kombinace latexu a dis-
perze, která dává vzniknout agresivní, až fluorescentní zelené a nechybí 
ani růžové a fialové akcenty [25]. „Neuvěřitelně reflexní růžová“ se obje-
vuje v expresivním figurálním obrazu Láska od Eriky Bornové [26]. Pro 
dobu, kdy bylo spektrum dostupných malířských materiálů omezené, je 

176 Kresby a plastiky Jiřího Kovandy, Praha, Futurum, červen 1984. Na výstavě 
prezentovaná díla viz Edith Jeřábková (ed.). Jiří Kovanda, s 54. 

177 Např. Jan Bačkovský: Třetí den, 1987, akryl, plátno, 240 x 200 cm. Viz Jiří Luhan – 
Petr Pouba (eds.). Splátka na dluh: dokumentace českých výtvarníků narozených 
v padesátých a šedesátých letech. Praha: Torst, 2000, s. 190–193.

178 Skvělou ukázkou postmoderní barevnosti v práci M. Titlové Ylovsky je například 
její Psí spřežení z vlků a psů, 1988, 250 x 500, kombinovaní technika. Reprodukce: 
R. Adam. 1984–1995: Česká malba generace 80. let, s. 300.

179 Ke Karlíkovi viz Viktor Karlík. Podzemní práce: Zpětný deník. Underground Works: 
Retroactive Diary. Praha: Revolver Revue, 2012.

180 „Pokud škatulkujeme, zařadíme Karlíka jistě bez problému do proudu nové ‚wilde 
Malerei‘.“ Egon Bondy. „Návštěva v ateliéru V. K.“. Vokno, 1989, č. 16, s 57.

181 Karlík razí pro tvorbu umělců, kteří hledají informace a inspiraci v časopisech, 
termín „vylistované umění“.
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příznačné i to, jak ji Bornová do obrazu dostala. Běžnou dobovou praxí 
bylo levnější, náhražkové šepsování pláten směsí vajec a latexu, které 
bylo dostupné mimo jiné v růžové barvě. Malířka s touto okolností cíleně 
pracuje, když nechává na některých místech růžový podklad mezi expre-
sivními štětcovými tahy odhalený, jinde prosvítá modrou olejomalbou, 
a vznikají tak sonorní fialové tóny.182

Pokud jsem dosud zmínky o růžové, zlaté, o fluorescentních barvách, 
disperzi a akrylu doprovázel přívlastky syntetický nebo umělý, a zmiňo-
val lesklé a reflexní povrchy, chtěl jsem tak předem naznačit souvislost 
mezi „umělými“ barvami a umělými hmotami. Také plasty v užším slova 
smyslu se v tuzemské postmoderní produkci příležitostně objevují. Ve 
svých materiálových hrách je na konci osmdesátých let využívá František 
Skála, a jejich potenciál pak plně rozvinul v letech devadesátých. Jestliže 
předtím bylo jeho hlavním materiálem dřevo, začleňuje nyní do několika 
svých subtilních instalací-objektů nalezené plastové předměty. V Lehké 
vášni se vznáší nafukovací igelitový polštářek, Lehké lásce dodává jemný 
růžový akcent podstavec lampičky z tónovaného ohýbaného plexiskla 
[27, 28].183 Michal Gabriel zase do sádrového kubistického těla Tanečníka 
zalévá barevné plastové dílce „housenky“ – dobově populární hračky pro 
batolata [29, 30].184

Mimo pražské centrum pro svou práci plasty v roce 1987 objevuje Josef 
Daněk.185 Tavením a zapékáním hraček a drobných průmyslových výrobků 
z umělých hmot započíná soubor, který o něco později nazval Tavitelé 
krámů [31]. Výsledek zapékání byl jásavě barevný, vtipný, působil „psyche-
delicky“.186 Daněk vzpomíná, jak se „každý, kdo ty roztavené věci uviděl, 
[…] okamžitě začal smát“, že jeho „objev“ byl zprvu motivován potřebou 
„dělat něco barevného, čistě výtvarného a také rukodělného“ a že šlo 

182 Rozhovor J. Ledviny s Erikou Bornovou (Praha, 11. 1. 2019). 
183 Práce F. Skály souhrnně viz František Skála. František Skála. Praha: Arbor Vitae – 

Český Krumlov: Egon Schiele Art Centrum, 2004.
184 Michal Gabriel. Tanečník. 1989, kombinovaná technika, výška 60 cm. Za 

identifikaci použité hračky děkuji Milanu Mikuláštíkovi. J. Luhan – P. Pouba (eds.). 
Splátka na dluh: dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých 
a šedesátých letech.

185 Detailně okolnosti a souvislosti tohoto svého objevu Daněk líčí v Barbora Klímová. 
Doslovný opis skypové komunikace mezi Josefem Daňkem a Barborou Klímovou 
[online], 19. 7. – 30. 8. 2010 [cit. 16. 1. 2019]. Dostupné z: http://www.tranzitdisplay.
cz/en/node/159. „[P]rvní roztavené předměty skutečně nevypadaly nijak drasticky, 
působily spíš takovým vesele bláznivým dojmem – spíš tak psychedelicky.“

186 Barbora Klímová. Doslovný opis skypové komunikace mezi Josefem Daňkem 
a Barborou Klímovou [online], 19. 7. – 30. 8. 2010 [cit. 16. 1. 2019]. Dostupné z: http://
www.tranzitdisplay.cz/en/node/159. „Když jsem je (myslím v roce 1988) prezentoval 
na pedagogické fakultě spolu s psychedelickými obrazy Martina Sojky, vytvořili 
jsme divoce a temně vyhlížející instalaci, jež zaplnila dlouhé stoly i stěny jisté 
menší místnosti na konci chodby.“
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o „nezávaznou barevnou hru“. Okouzlení syntetickou barevností zapadá 
do obrazu postmoderního „veselého nerozumu“ (Kroutvor), Josef Daněk 
ji ale záhy začal propojovat s explicitně kritickou rovinou, kterou také 
formuluje v programovém textu Tavitelé krámů. Tavené hračky, sponky 
a hřebeny, jakkoli zábavné, nyní představují „nejsměšnější zástupce 
hmotného světa“, „zplozence fabriky“, „poslíčky konzumu“, a exempli-
fikují pro umělce „ne-pravost“.187 Soubor takto koncepčně jednoznačně 
zarámován získává „antimodernistický“ rozměr. Plast, kdysi futuristický 
materiál, je zde spojen ze „zvrácenou modernitou“ – s odcizenou prací 
a ekologickou katastrofou.

Takové vnímání „umělých materiálů“ možná ale představovalo jeden 
z široce sdílených projevů změněné nálady doby. Jeho podprahovou 
všudypřítomnost, která překračuje nejen hranice a hierarchie tvůrčích 
oborů, ale týká se i každodennosti životního stylu, zachycuje drobný detail 
z rozhovoru Lubomíra Droždě se Stanislavem Divišem. Vznikl v lednu 1986 
pro Drožďův samizdatový časopis Sado-Maso a nebyl věnován Divišovi 
jako malířovi, ale jeho novovlnné kapele Krásné nové stroje.188 V jednom 
momentě se hovor stáčí k vizuální prezentaci KNS. Drožď poukazuje na 
změnu ve stylizaci tanečníka Martina Choury. Formální oděv evokující 
styl třicátých let nahradil nový „kostým“ – oranžová „krešlaková bunda“, 
stylem léta šedesátá.189 Další pasáže rozhovoru si zaslouží úplnější citaci:

„D: [...] Martin chce tímhle oblečením vyjádřit celou kulisu té doby, to 
zasažení umělou hmotou – které trvá vlastně dodnes.

SM: Očarování bakelitem, plexisklem, silonem, dederonem…
D: Právě, jde o všechen ten sajrajt, o ten posun do současna, kdy všech-

no tohle v těch lidech dodnes zůstalo, jen na sebe natahujou už trochu 
módnější ‚bundičky ze šrešlaku‘. Jde o ten prvek umělý hmoty, která se 
dostala lidem do hlav.

SM: Vzpomínka na dobu Gagarinů!
D: A šrešlaku – kterej byl náznakem jednoho z dějinných uzlů, těch 

nejhorších, protože jakmile se ten šrešlak začíná vyrábět, dostává se od 
ovzduší, do výživy i do lidí, prostě všude. Totální degenerace šrešlakem! 
Je to jemnější, ale i drsnější.“

187 Tamtéž. „Pro mne to byly plastové krámy a k tomu, abych jimi pohrdal, mne 
nevedly osobní důvody týkající se nešťastných vztahů k jejich původním 
vlastníkům, nýbrž bytostně přezíravý vztah k těmto nejsměšnějším zástupcům 
hmotného světa – ‚Zplozencům fabriky‘. Základní zdroj odporu k těmto 
‚smradlavým poslíčkům konzumu‘ vycházel z odmítání jejich ne-pravosti.“

188 SM [=Lubomír Drožď]. „Krásné nové stroje“. Sado-Maso [samizdat]. Zima 1986, č. 6, 
nepag.

189 Tamtéž. „Ale teď za pár měsíců je jeho styl, jeho ‚kostým‘ – krešlaková bunda –, 
stylem 60. let.“
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Nejprve je namístě ozřejmit, co to krešlak byl.190 Šlo o syntetickou 
tkaninu pokrytou barevným syntetickým lakem, přičemž lesklý lakovaný 
povrch nebyl dokonale hladký, ale jakoby pomačkaný (odtud pravdě-
podobně český název krešlak, z anglického crush – muchlat, mačkat). 
V šedesátých letech měl krešlak status materiálu budoucnosti, spolu 
s další syntetikou s ním tehdy například pracoval futuristicky oriento-
vaný módní návrhář André Courrèges. V Československu zažíval krešlak 
dobu své největší slávy v sedmdesátých letech, kdy byly žádaným módním 
artiklem zejména krešlakové pláště. Nejde ale o detaily, pro mě i pro 
Droždě s Divišem „krešlaková bundička“ exemplifikuje širší jev „plasto-
vého zamoření“ (spolu s „bakelitem, plexisklem, silonem, dederonem...“). 
Rozhovor takto vlastně zachycuje širší „postmoderní obrat“ v celkovém 
vnímání umělosti a plastů. 

Plasty byly už od první vlny jejich masového šíření na začátku 20. sto-
letí vnímány ambivalentně.191 Na jedné straně reprezentovaly modernitu, 
byly výdobytkem vědy, průmyslu a nových technologií, snadno vyrobitel-
né, zpracovatelné, dávaly vzniknout dostupným produktům, a byly tak 
(oproti exkluzivním „tradičním materiálům“) příslibem demokratizace. 
Na druhé straně ale měly „umělé hmoty“ od počátků status neautentické, 
nepravé, vulgární náhražky. Plastové produkty měly morálně pochybné 
„měňavkovité“ vlastnosti, dostávaly snadno tvar a barvu odpovídající 
vkusu zákazníka. Jejich šíření bylo v Evropě vnímáno jako projev ameri-
kanizace a odmítání plastu tak dlouho bylo (a často dodnes je) znakem 
dobrého vkusu. Kultura kosmických a optimistických šedesátých let, slovy 
Stanislava Diviše „doba Gagarinů“, akcentovala první rovinu, šedesátá 
léta byla dobou vynalézání a experimentování s novými syntetickými 
materiály, rozvíjení jejich potenciálu a tvárných možností. Právě tento 
jejich status zachytila v roce 1972 výstava Design a plastické hmoty, kte-
rou v Uměleckoprůmyslovém museu připravila Milena Lamarová.192 Proti 
tomu v osmdesátých letech se vnímání plastů podstatně mění. Daněk 
mluví o plastových produktech jako o krámech a ksindlu, procesem tavení 
zdůrazňuje jejich zrádnou beztvarost a nestálost a průvodní smrad ze 
škvířících se plastů navíc akcentuje jejich jedovatost. Diviš s Drožděm 
pak proti sobě explicitně kladou „gagarinovské“ očarování a aktuální 

190 Antonín Rubín. „Krešlak a jiné lakované materiály“. Naše řeč, 1975, roč. 58, č. 2, 
s. 108–109.

191 Ke kulturnímu významu plastů viz David Summers. Real Spaces. World Art History 
and the Rise of Modernism. New York: Phaidon Press, 2012, s. 84.

192 K výstavě viz Lada Hubatová-Vacková. „Vzdušné zámky v době normalizace: 
výstava Design a plastické hmoty, pneumatické struktury a alternativní design 
70. let“. In: Cyril Říha (ed.). Nefoťte mě před knihovnou. Praha: Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová, 2009.
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zhnusení, oděv z umělé hmoty spojují s umělostí, ale také tvárností 
umělohmotného subjektu („dostává se jim do hlav“).

Při bližším pohledu se samozřejmě ukáže, že umělé barvy a hmoty 
hrály v dílech umělců odstíněnější role. Dystopický antimodernismus, 
na kterém se příznačně shoduje novovlnný malíř a hudebník Stanislav 
Diviš s undergroundovým Lubomírem Drožděm, je jen jednou z poloh. 
Častější je pohyb na hraně. Jak jsme viděli, Josef Daněk si nebyl jist, 
roztavené předměty na jedné straně konceptualizuje jako ksindl a zplo-
zence fabriky, na druhé ho rozesmívá a okouzluje jejich psychedelická 
barevnost. V Gabrielově Tanečníkovi barevné kusy hraček podobně figurují 
jako příklady současného ksindlu – v komickém kontrastu s ušlechtilým 
kubistickým tvarem –, a zároveň působí odlehčeně a vesele. A už vůbec 
opovržení nevystihuje to, jak k nalezeným plastovým „krámům“ přistu-
puje František Skála. Pro něj je naopak charakteristický jemnou ironií 
zabarvený sensualismus a objevování krásy v něčem, co bývá běžně před-
mětem výsměchu či opovržení. To samé ale platí také o umělých barvách 
v obrazech novovlnných malířů, které s plasty tvoří kulturní kontinuum 
a které jsou často agresivní a jedovaté, stejně jako jásavě barevné, efektní, 
módní a povrchní.
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V

Postmoderna nejistá, křečovitá a pózující

Obecný kontext populární hudby, kterého jsem se několikrát dotkl 
v předešlých kapitolách, podtrhuje ne-akusamtický rozměr umělosti, 
povrchnosti, komerčnosti nebo módnosti nového umění. Povrchní může 
být jak „předmět konzumu“, tak s ním zaměnitelný, povrchně efektní 
nebo módní obraz. Podobně komodifikovaný může ale být i subjekt, uměle 
stylizovaný nebo navržený tak, „aby se líbil“ nebo „aby se prodával“. 
Obrazy umělých, komodifikovaných charakterů, konstruovaných pouze 
pro pódiovou show, pro přebaly alb, pro objektivy kamer, pro pohledy 
fanoušků nabízí právě hudební průmysl. Komodifikovaná a neautentická 
může být samozřejmě i „autentická“ stylizace dlouhovlasého rockera. 
V populární hudbě se ale v sedmdesátých letech objevují a v osmdesátých 
explozivně rozvíjejí tendence, které nejen v praxi uměle konstruují své 
hvězdy, ale cílí pozornost diváka právě na konstruovanost, umělost, 
povrchnost a pozérství. V jistém ohledu tak odhalují jindy skrývanou 
tvář hudebního průmyslu, jehož produkty jsou v nějaké míře vždy umělé. 
A z širšího hlediska zároveň zpochybňují představu jedné, pravé a sta-
bilní identity, když předvádějí stylizaci, pózu a pluralitu tváří či rolí, 
jako její pravou podstatu. V praxi se tak „performativní subjektivita“ 
stává tématem v době a v kontextech, kde o teorii nikdo neslyšel. Situaci 
shrnuje Glenn Adamson a Jane Pavitt v doprovodné publikaci k výstavě 
věnované postmodernismu, která proběhla na přelomu let 2011 a 2012 ve 
Victoria&Albert Museum:

„Předtím než teoretici začali psát [talked the talk] – předtím než Judith 
Butler analyzovala genderovou identitu jako performativní akt a před tím 
než Donna Haraway přišla se svou kryptickou tezí, že jsme všichni chimé-
ry, teoretizované a vyrobené hybridy stroje a organismu – už performeři 
všeho druhu kráčeli postmoderním krokem [walked postmodern walk]. 
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Tanečníci a choreografové; artdirektoři sci-fi filmů, popových promovideí 
a lifestylových magazínů [style magazines]; performační umělci; drag 
queens; popové hvězdy, dýdžejové; kabaretní zpěváci, účastníci večírků 
[party goers], pozéři, night-clubeři: to byli nepravděpodobní autoři prv-
ních vizualizací postmoderní identity.“193

Obecnou tezi pak Adamson a Pavitt dokládají na celé řadě příkladů – od 
zpěvačky Grace Jones a její spolupráci s Jean-Paulem Goudem přes drag 
queen a výraznou persónu londýnské klubové scény Leighe Boweryho, 
skupiny Devo, Visage a Kraftwerk po „chameleona“ Boy George a jeho 
skupinu Culture Club. Je na místě doplnit v mnoha směrech průkopnický 
a na tuzemské umělecké scéně velmi populární glam rock, především 
Davida Bowieho a Bryana Ferryho, ale také Garryho Glittera, kterého 
zmiňuje jako klíčový inspirační zdroj ostravský Jiří Surůvka.194 

To, že praxe předbíhala teorii, platí v jistých ohledech také v kontextu 
tuzemské výtvarné scény. Ivo Janoušek vytýká mladé generaci, že je její 
stylizace „kostýmovým převlekem nebo nasazenou maskou“. Novovlnní 
malíři a performeři často nepochybně působili křečovitě a povrchně i ve 
chvílích, kdy chtěli být tajemní nebo divocí. Tuzemská postmoderna ne-
byla jen hravá a uvolněná a často ani nechtěla prezentovat bezrozporný 
a nutně idealizovaný obraz své hravosti, spontaneity a uvolnění. Takový 
ideální sebeobraz by byl případem toho, co Jacques Lacan nazývá „jáským 
ideálem“. Zatímco „normální“ dění subjektu spočívá v neukončené dia-
lektické syntéze rozporů mezi ideálem a vlastní skutečností, „šílenství“ 
podle Lacana spočívá v bludu neprostředkované koincidence skutečnosti 
a idealizovaného obrazu sebe sama. „[J]estliže člověk, který se pokládá 
za krále, je blázen, tak král, který se pokládá za krále, není bláznem 
o nic méně,“ píše Lacan v Přednášce o psychické kauzalitě a jako příklad 
uvádí Ludvíka Bavorského. Myšlenku pak rozvádí v souvislosti s postavou 
Napoleona Bonaparta, když tvrdí „že Napoleon se za Napoleona vůbec 
nepokládal, protože velmi dobře věděl, jakými prostředky Napoleona 
vyrobil, a jako Napoleon, podoben v tom bohu Malebrancheovu, každým 

193 Glenn Adamson – Jane Pavitt. Postmodernism. Style and Subversion, 1970–1990. 
London: V&A Publishing, 2011, s. 50. “Before theorists startet to talk the talk – 
before Judith Butler anatomized gender identity as preformative act, and before 
Donna Haraway delivered her criptic pronouncement that we are all chimeras, 
theorised and fabricated hybrids of machine and organism – performers of all 
kind were already walking the postmodern walk. Dancers and choreographers; 
art-dirctors for sci-fi films, pop promo videos and style magazines; performance 
artists; drag queens; pop stars; disc jockeys; cabaret singers, party goers, poseurs 
and night-clubers: these were the unlikely authors of the first visualisations of 
postmodern identity.”

194 Rozhovor J. Ledviny s Jiřím Surůvkou (Ostrava, 24. 6. 2016).
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okamžikem zajišťoval jeho existenci.“195  Mladí umělci nebyli šílenci, někdy 
vytvářeli více či méně uvědoměle své ideální sebeobrazy (podobně jako 
Napoleon). V osmdesátých letech ale řada z nich, obvykle z různých peri-
ferních pozic, cílí pozornost na to, jak sami sebe „vyrábějí“, jak se snaží 
být umělci a jak se učí být umělci, jak pózují jako umělci. Pozoruhodně 
tak odhalují, že být současným umělcem, neznamená „být sám sebou“, 
nebo být „nadán“, ať už od pána boha nebo od přírody, ale že jde znovu 
jen o jednu z rolí, kterou je třeba naučit se hrát. Právě pozérství a teatra-
lita nakonec z širšího hlediska odlišuje postmoderní náladu od obrazu 
bezrozporné nálady niterného usebrání generace šedesátých let.196

Nehodlám ale v práci jednotlivých umělců vytyčovat pevnou hranici 
mezi „naivní“ fází, spočívající v prezentaci idealizovaného sebeobrazu, 
a fází „kritickou“, která cílila pozornost na proces vlastní „sebevýro-
by“. Činnost Laca Garaje, Josefa Daňka a Blahoslava Rozbořila nebo 
raného Františka Skály a řady dalších často oscilují mezi „blbnutím“ 
a „čirou“ radostí ze hry, naivním sněním, nervozitou a křečí provázejí-
cími reálné ambice být něčím, na co (zatím) „nemám“, a distancovanou 
pózou, která vychází právě z nahlédnutí neadekvátnosti vlastních snů 
a ambic. Takovému uvědomění přitom nemusí předcházet plán, scénář 
nebo „koncept“. Může k němu docházet velmi bezprostředně, přímo „na 
pódiu“, kde se z naivní neobratné hry na umělce stává otevřeně komická 
hra na umělce – hra, která se může setkat s úspěchem a která se pak 
stane součástí „repertoáru“. Jestliže patří reflektovaná křeč, nervozita 
a trapnost ke klíčovým charakteristikám tuzemského postmoderního 
generačního naladění, vychází často ze strategie, pro kterou se hodí 
označení „z nouze ctnost“.

Výchozí situace tvůrčí nejistoty se mohla stát snadno zdrojem nových 
kvalit – kvalit, které jsou následně zpřesňovány, testovány a revidovány 
či validovány na základě reakcí vlastních i reakcí publika. Pro udržení 
obrazu „generační nálady“ je podstatné, že jsou to znovu kvality, které 
objevuje a osahává „vlna“ jako celek – malba stejně jako hudba nebo 
divadlo. Naznačenou dialektiku „z nouze ctnosti“ výstižně popisuje 
ve své „zpovědi“ zpěvák české novovlnné hudební skupiny Nahoru po 
schodišti dolů band Martin Krajíček v televizním dokumentu Bigbít. 
Krajíček v něm líčí, jak se musel nejprve ke zpěvu „tlačit“, protože 
zpíval falešně a měl zpočátku „hroznou trému“. Právě to prý ale dávalo 

195 Jacques Lacan. „Presentation on Psychical Causality“. In: Týž. Écrits. New York – 
London, 2005, s. 123–158.

196 Téma obrazů a sebeobrazů umělců v období normalizace podnětně otevřel Tomáš 
Pospiszyl. „Já může být někdo jiný“. In: Vladimir 518 et al. Kmeny 0. Praha: Bigg 
Boss – Yinachi, 2013.
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jeho zpěvu „zvláštní dimenzi“: „[V]šichni si mysleli, že to je úžasně 
promakaná póza, image, stylizace, já byl ale úplně v křeči, voči vyvalený 
a teď jsem křičel do toho mikrofonu a bylo to ono […].“197 Podobný typ 
sebeprezentace měl zřejmě zpočátku skutečně povahu experimentování 
s afektivitou a vtělenými reakcemi samotného performera i publika. 
Jestliže zkušenosti s nervozitou, studem nebo pocity trapnosti provází 
i profesionálního herce, baviče, zpěváka, ale také malíře, mají být tyto 
počátky zpravidla překonány a zapomenuty (popřípadě se stát předmě-
tem pobaveného vzpomínání na časy juvenilní nesmělosti). Proti tomu 
řada umělců generace osmdesátých let z nich naopak dělá, podobně 
jako Krajíček, součást „představení“.

Fenomén vyvstane v ostřejším světle, pokud jej srovnáme s žánrem 
klasické performance. Prezentace prostřednictvím jednoho kanonického 
snímku zpravidla nabízí obraz homogenního závažného prožitku, i když 
reálná zkušenost performera a jeho publika mohla být někdy dost od-
lišná. Za obrazy tichého pohroužení se mohla skrývat nejistota, pocity 
studu a úsměvy. Možnost rozporu mezi realitou a fikcí skvěle ozřejmuje 
Pokus o spánek Vladimíra Havlíka z roku 1982, při kterém se umělec 
přikryl travním drnem a „pokusil se“ pod přírodní peřinou usnout.198 
Naplánovanou zkušeností byl zřejmě závažný prožitek splynutí s příro-
dou. Olomoucký „outsider“ se právě v této akci zjevně pokusil zařadit 
po bok respektovaných pražských akčních umělců, nápadně blízká je 
zejména akce Spaní na stromě Petra Štembery. Jedna pečlivě vybraná 
fotografie také takový závažný, možná mystický obraz Pokusu o spánek 
skutečně mohla reprezentovat. Další fotografie z Havlíkova archivu, na 
které se performer zpod trsu trávy směje na někoho z přihlížejících, ale 
odhaluje, že místo pohroužení vyvolávala akce na straně publika i perfor-
mera pobavení. Pokud se chtěl Vladimír Havlík zařadit po bok pražských 
akčních umělců, musel by se takové nezamýšlené komice vyhnout, nebo 
ji prostředky pečlivě selektované dokumentace utajit. Tuzemský postmo-
dernista proti tomu ale s nezdary, rozpaky, neobratnostmi a naivitou 
naopak vstupuje na „pódium“.

Příkladem umělce, který nejistotu outsidera dostal na pódium sou-
časného umění, je Jiří Surůvka. Od devadesátých let je pro něj hlavním 

197 Bigbít 34/42 [dokumentární seriál]. Režie Zdeněk Suchý – Václav Křístek – Zdeněk 
Tyc – Václav Kučera. Česká televize, 1998–2000.

198 K Havlíkovi podrobně viz B. Klímová. Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 
70. a 80. let 20. století, s. 61–91. K fotografické reprezentaci performance obecně 
Hana Buddeus. Zobrazení bez reprodukce: Fotografie a performance v českém 
umění sedmdesátých let 20. století. Praha: Umprum, 2017.
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tvůrčím nástrojem „fotoperformance“.199 Umělec se převléká do různých 
kostýmů a pózuje pro fotoaparát – někdy jako lokální rocková hvězda 
Miki Volek, jindy jako superhrdina Batman [32]. Faktickým, ale i kýženým 
výsledkem samozřejmě není přesvědčivé ztvárnění fikční postavy – su-
perhvězdy nebo superhrdiny – ale groteskní dojem z pokusu zahrát roli, 
která umělci padne stejně málo jako kostýmy na těsno obepínající křivky 
jeho mohutného těla. Pro plné pochopení (nejen) Surůvkovy výrazné 
performerské poetiky se vyplatí obšírnější citát z rozhovoru, ve kterém 
vysvětluje, jak se k těmto aktivitám propracoval:

„Má to kořeny v dětství. Odmala jsem fotil inscenované situace, sbí-
ral převleky… Souvisí to s mým tehdejším únikem z reality pomocí 
literatury a snění. Později jsem si vyráběl makety kytar a natřásal se 
v předsíni u zrcadla, když nikdo nebyl doma. Na gymplu jsem zjistil, že to 
víceméně dělají i někteří kamarádi a po tomto coming outu jsme skládali 
takové no-groups. Neuměli jsme hrát na nástroje, tak jsme si je jen na-
podobili, zapnuli magneťák a s mopem na hlavě jsme se svíjeli u někoho 
doma v dětském pokoji. Později jsem se vydával za studenta umění nebo 
undergroundového umělce. Byla to taková hra na něco, co jsem teprve 
formuloval v mysli. Primární byla touha něco dělat, šlo to až z třísel, ta 
touha, ale nic jsem neuměl. Byla to taková panická onanie.“200

Jiří Surůvka se v osmdesátých letech pohyboval v okruhu ostravské 
bohémy. S ním také začal provozovat Kabaret Návrat mistrů zábavy, 
podobně založil punkovou hudební grotesku Vzhůru do dolů [5]. Studoval 
tehdy pedagogickou fakultu (1984–1991), ze které se rekrutovali někteří 
jeho kulturně založení přátelé, zároveň se ale po nějaký čas živil „na 
trubkárně“ ve vítkovických železárnách. Po polovině osmdesátých let 
zkouší, podobně jako Laco Garaj a Rostislav Čuřík v Brně v Kamenné 
kolonii, „všechno“. Vedle rozličných performativních aktivit vytváří 
koláže, později drobné figurální grotesky z kombinace na pracovišti 
nafasovaného drátu a vizovického těsta, na konci osmdesátých let se 
dostává k divoké malbě a sleduje také, co se děje v Praze, vyráží do ní 
dokonce na jednu z Konfrontací, ačkoli nikoho z umělců příliš nezná 
a tráví při té příležitosti noc na Hlavním nádraží.201 Na ostravské scéně 
byl ve stejné době účastníkem a často i hybatelem řady alternativních 
aktivit – ať už to byla představení jeho kabaretu, různé alternativní 
koncerty, výstava „na haldě“ na podzim roku 1988, série výstav na půdě 

199 Rané fotoperformance viz Jiří Surůvka. Surůvka. Praha: Divus, 1998.
200 Pavlína Morganová. „Jiří Surůvka: performance by měla být zařazena na 

olympijské hry“. Fotograf. 2008, roč. 7, č. 11, s. 78–85.
201 Rozhovor J. Ledviny s Jiřím Surůvkou (Ostrava, 24. 6. 2016).
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v domě Pavla a Heleny Šmídových v Poděbradské ulici nebo v květnu 
1989 průlomová výstava v podchodu na ostravském náměstí Republiky 
nazvaná Ahoj lidi.202 Jiří Surůvka v citátu popisuje, jak chtěl být zpě-
vákem, ale nic neuměl, a jak se později „vydával“ za studenta umění 
nebo undergroundového umělce. Později se umělcem skutečně stal. 
Vystavoval na Benátském bienále, učí na Fakultě umění Ostravské 
univerzity. Základem jeho úspěchu je ale to, že nepřestal předstírat, že 
je umělcem – že podobně jako Krajíček neustále přetavoval a přetavuje 
autentickou křeč ve svou roli.

„Z nouze ctnost“ se ale neomezuje jen v úzkém slova smyslu na perfor-
mativní projevy. V každém případě není náhoda, že řada umělců, kterými 
se v práci zabývám, nebo ještě zabývat budu, v různých fázích svých více 
nebo méně etablovaných uměleckých kariér přistupuje k prezentaci svých 
juvenilí, které nahlíženy z perspektivy profesionála působí trapně nevy-
zrále nebo naivně. Takovým gestem bylo zčásti i řízené odhalení činnosti 
Skálovy Tajné organizace Bude konec světa na výstavě v galerii Pi-Pi-Art 
v roce 1991.203 Na jindy spíše nežádoucí kontinuitu ve svém „oeuvre“ pou-
kázali v roce 1989 Lukáš Jasanský a Martin Polák na výstavě 37 mladých 
fotografů Juniorklubu na Chmelnici.204 Nepatřičné bylo, že představený 
soubor svých prací v době, kdy jim ještě nebylo ani 25 let, koncipovali jako 
„malou retrospektivu“. Především do ní ale zařadili fotografický soubor, 
který vznikl jako školní práce během studia na Střední průmyslové škole 
grafické na zadání „předvánoční ruch“. Pokud jsem v souvislosti s tvor-
bou Jasanského s Polákem psal o „nepovedených vtipech“, tak jejich 
Předvánoční ruch dokládá, že také oni mohli navazovat v tomto směru 
na autentické juvenilní zkušenosti [33].

Mnohem později, v roce 2006, kdy byl už mezinárodně respektovaným 
umělcem, vystavil Jiří Kovanda soubor svých „naivně nevyzrálých“ surre-
alistických koláží z počátku sedmdesátých let.205 Kovanda je ale možná 
také příkladem outsidera mezi novovlnnými malíři, který „předstírá, že 
je malíř“ a podobně jako Surůvka ze svého předstíraného umělectví dělá 
z této své situace ctnost. Pomineme-li surrealistické koláže a plakáty ke 
koncertům, začínal Kovanda jako performer. Na konci sedmdesátých let 

202 K ostravské scéně osmdesátých let viz Jan Balabán. „Zpráva o spontánní výtvarné 
tvorbě v Ostravě v letech 1987–1989“. In: Ivo Janoušek et al. Situace 1970–1989. 
České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku. Frýdek-Místek: 
Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku, 1991. Tomáš Knoflíček. „Přelet nad hořícím 
hnízdem. Ostravská scéna“. In: Michal Koleček (ed.). Ze středu ven. Umění regionů 
1985–2010. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2014.

203 17 let tajné organizace B.K.S [katalog výstavy]. Praha: Unie výtvarných umělců, 1991.
204 Anna Fárová. 37 fotografů na Chmelnici [katalog výstavy]. Praha, 1989.
205 Kovanda: Radši bych byl andělem, Ateliér Josef Sudka, 6. 12. 2006 – 14. 1. 2007.
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ale jeho kolegové z pražského akčního okruhu (Jan Mlčoch, Petr Štembera 
a Karel Miler) s uměním skončili. Kovanda proti tomu následuje aktu-
ální trendy udávané obsahem jeho oblíbených uměleckých magazínů 
a postupně se přeorientovává od umění akce a instalace k nové malbě. 
Změna média pro něj znamená zásadní novou zkušenost. Malba tradičně 
předpokládá technické kompetence, které „amatérovi“ Kovandovi chyběly. 
Podobně sice chyběly Vladimíru Skreplovi, ten ovšem apaticky a rezig-
novaně „čárá a maže barvy po papíře“, a bez techniky se tak obejde. Na 
obraze Toužení (1987) zvolil Kovanda proti tomu velmi odlišnou polohu 
novovlnného malířství [34]. V řadě aspektů jde o až ilustrativní uplatnění 
postmoderních principů eklektického mísení a zrušení hierarchie vyso-
kého a nízkého. Ideogram černé šipky evokuje modernistické typografie 
a k modernistické abstrakci odkazují čisté geometrické tvary (červený 
čtverec a zelený kruh), nízký je pán v brýlích převzatý z vtipů Vladimíra 
Jiránka, vysoká zase ikona pravěkého umění Věstonická venuše. Obraz byl 
vystaven v roce 1987 na skupinové výstavě v Lidovém domě na Vysočanech. 
Výstavu navštívil Milan Knížák, sám jeden z vystavujících, který pak práci 
všech umělců (s výjimkou práce své) podrobil velmi ostré kritice. Došlo 
v ní i na Jiřího Kovandu:

„Bylo by docela příjemné potkat se s jeho obrazy na výstavě nedělních 
malířů. Své zábavné i dost moderní vize se autor snaží tradičně umalovat. 
To je bohužel mindrák amatérů. Chybí mu svoboda.“206

Knížák je spokojen s Kovandovou moderní nebo spíše postmoderní 
vizí, není ale spokojen s podáním nebo technikou. Co konkrétně mohl 
Milan Knížák mínit „snahou tradičně umalovat“? Pravděpodobnou od-
pověď nabízí především motiv venuše – iluzivní objemy pravěké sošky 
jsou budovány drobnými tahy štětce, nepochybně v neustálém kontaktu 
s fotografickou předlohou. Umělcově technice chybí lehkost, která pro-
zrazuje sebejistou ruku skutečného profesionála stejně jako suverenita 
alternativě uměleckého malířského „primitiva“, který o techniku nedbá. 
Naopak ukazuje úzkostlivou snahu „nedělního malíře“, který se snaží 
dělat něco, co pořádně neumí, jak nejlépe to svede. Podobně jako Surůvka 
udělal ze své „panické tvůrčí onanie“ ctnost, tak ji udělal s jistou mírou 
licence Jiří Kovanda ze své pozice „zamindrákovaného nedělního malíře“, 
ale také obecně „nedělního současného umělce“.

V roce 1995 představil pozapomenutou první kapitolu svého pomysl-
ného catalogue raisonné v Nové síni Václav Stratil. Stěny galerie tehdy 
od podlahy po strop „vytapetoval“ neuvěřitelnou, nijak neselektovanou 

206 M. Knížák. „K výstavě ve Vysočanském Lidovém domě“.
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změtí figurálních i abstraktních maleb ze svého olomouckého období. 
Se zjevnou dávkou ironie píše v katalogu o této explozi spontánní a od 
kontextu současného umění odstřižené explozi mladistvé kreativity, jako 
o „latentní postmoderně“.207 Pointu ještě podtrhuje fotografie Martina 
Poláka, na níž umělec „hrdě“ pózuje uprostřed výstavní síně před tím, co 
většina současných umělců v momentě své zralosti nerada vystavuje [35]. 
V nové síni ale Václav Stratil neprezentoval poprvé svou „ranou tvorbu“, 
ještě hlouběji do minulosti se vrátil na společné výstavě s Vladimírem 
Mertou a Margitou Titlovou Ylovsky v roce 1985 na Opatově.

Jeden z recenzentů opatovské výstavy podrobil na stránkách Někdo 
něco kritice její „nevyjasněný rozvrh“ – jako „diskutabilní“ se mu jevilo, 
že „tam, kde mohl mít Stratil malé kresby, jimiž by důsledně doku-
mentoval logiku svého uměleckého vývoje, tj. v zamklých vitrínách, se 
nacházely školní práce V. Merty a M. Titlové, jejichž smysl se, stejně jako 
pozvánka, nevymanil z rámce studentské recese“.208 Recenzent se mílí, 
když v souvislosti s instalací ve vitríně zmiňuje jen Mertu a Titlovou 
Ylovsky – nacházely se v ní ve skutečnosti práce všech umělců. Margita 
Titlová Ylovsky se v ní prezentovala dětskými kresbami indiánů, Vladimír 
Merta komiksovou postavičkou „vězně“, kterou si jako dítě vymyslel, 
a Václav Stratil několika dětskými kresbami lišek.209 A recenzent také 
podcenil význam „studentské recese“. Pozvánka, kterou tvoří koláž různě 
stylizovaných fotografií všech tří umělců, spolu s vystoupením umělecké 
hudební skupiny Apage Satanas, vnáší do celé výstavy rovinu stylizace 
a pozérství, která je v postmoderní náladě podstatná právě tím, jak na-
rušuje představu „logického uměleckého vývoje“. Mladí postmodernisté 
se jako umělci logicky nevyvíjejí, ale (jak umělci a nejen jako umělci) 
pózují. V kolážích se nachází i jedna fotografie Stratilovy tváře, na které 
má jedno oko zavřené, jako ve spánku, a druhé bděle otevřené. S totožným 
motivem se setkáme na snímku ze série Řeholní pacient, který Václav 
Stratil započal v roce 1991 a který patří ke stěžejním dílům českého 
umění devadesátých let [36, 37].210 A pokud jde o infantilní lištičky, ty 
tvoří konstantu jeho pozdějšího malířského díla. Pro Stratila nepřed-
stavuje póza a hra s vlastním sebeobrazem „jen“ vtip, jakkoli může být 
někdy vtipná, ale podstatu jeho práce. Třebaže pro ni nalezne v deva-
desátých letech pregnantní a současnou formu v podobě systematicky 

207 Václav Stratil. Hu-Haba [katalog výstavy]. Praha: Nová síň, 1995.
208 KS. „Opatov 85“. Někdo něco. 1985, č. 2, nepag.
209 Informace o instalaci ve vitríně čerpám z vlastního rozhovoru s Margitou Titlovou 

Ylovsky (22. 2. 2019).
210 Stratilovy autoportrétní fotosérie viz Václav Stratil. I’m History. Praha: Tranzit.cz, 

2005.
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budovaných autoportrétních fotosérií, jejich podstatu objevoval a žil už 
v letech osmdesátých. Na případu Václava Stratila a Vladimíra Skrepla 
se v následujících dvou podkapitolách pokusím ukázat, jak mohla vyústit 
tvůrčí, ale i obecně životní praxe v reflexi rozporné plurality rolí a nikoli 
ve zformování (nebo neúspěšnou snahu o zformování) jednoho „pravého“ 
(autentického) bezrozporného sebeobrazu.
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Hlavy Václava Stratila

Václav Stratil se chtěl v polovině osmdesátých let, krátce poté, co se 
z Olomouce přestěhoval do Prahy, stát současným, aktuálním a možná 
i módním novovlnným malířem. Je to patrné z toho, jak v té době „ak-
tualizuje“ svůj zavedený autorský výraz, i z diskusí, které jeho nové 
práce provázely. Souvislosti se současnými trendy ukazují nové práce 
a především „barevné hlavy“, které umělec představil na dvou výstavách 
v roce 1985, nejprve na přelomu srpna a května společně s Vladimírem 
Mertou a Margitou Titlovou Ylovsky na Opatově, samostatně pak v lis-
topadu téhož roku na Petřinách, v Ústavu makromolekulární chemie.211 
V návaznosti na obě akce byla na stránkách samizdatového sborníku 
Někdo něco věnována mimořádná pozornost právě Stratilovi. Důvodem 
nebývalého zájmu byla především dvojice velkoformátových kreseb 
z Petřin, na kterých umělec zkombinoval svou techniku časově náročného 
rýsování monumentálních černých monochromů s „cizorodými“ vstupy 
v podobě výrazně barevných tváří provedených v divokém expresivním 
stylu. Souvislost inovace se současnou tvorbou mladých českých a potažmo 
i zahraničních postmoderních malířů musel postřehnout každý divák 
se základním rozhledem po aktuálním dění. Nabízí se na prvním místě 
srovnání s motivem tváří-masek Vladimíra Skrepla, se kterým byl Stratil 
po přesunu do Prahy v přátelském kontaktu [25]. V rozhovoru s umělcem 
z dubna 1986 tak Karel Srp nepřekvapivě konstatuje, že byli diváci na 
Petřinách „pravděpodobně nejvíce šokovaní červenou a modrou hlavou“ 
a ptá se Stratila na „genezi“ těchto kreseb [38]. Podobným směrem míří 
i otázka, zda na něho poté, co se z Olomouce přestěhoval do Prahy, měli 
vliv někteří výtvarníci, se kterými se dříve neznal, a jak se dívá na „práci 
současné nastupující generace“.212 Srpovy otázky neústí v pojmenování 
aktuálních souvislostí, naopak umělec v odpovědích obhajuje svou nezávis-
lost na nastupující generaci. Stratil se dobovému tématu „inspiračních 
zdrojů“ a závislosti na „trendech“ zcela vyhnul a když vysvětluje, od-
kud se do jeho kreseb dostaly „barevné hlavy“, buduje performativně 
ideální sebeobraz umělce, kterého současnost zcela míjí: „Týká se to 
Pohanska, velkých dubů a řeky Dyje. Modrou hlavu jsem potkal dřív, v té 
vodě. Červenou na Dubičí o něco později. Jako dotyky minulého času.“213

211 K Václavu Stratilovi obecně viz Ladislav Daněk (ed.). Václav Stratil. Kresby 1955–
2000. Olomouc: Muzeum umění v Olomouci, 2000.

212 KS [Karel Srp]. „Rozhovor s Václavem Stratilem“. Někdo něco [samizdat]. 1986, č. 4, 
nepag.

213 Tamtéž.
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Stylizace do figury umělce-mystika, jakkoli byla zřejmě vážně míněná, 
nemohla ale základní dojem snahy „být také současný“ úplně potlačit. 
Většina komentátorů s touto Stratilovou snahou měla zjevně problém. 
Karel Srp se ji v rozhovoru spolu s umělcem snaží vehementně popřít. 
Pro jednoho z recenzentů znamená „oživení základního kvadrátového 
schématu šrafovaných polí expresivními graffiti znaky a čáry krvavě rudou 
barvou“ z „hlediska věcného“ zajímavý kontrast ke „‚geometricky‘ chápané 
struktuře obrazového pole“, co znamená z hlediska umělcova dalšího 
vývoje, neví: „Nejsem sto posoudit, zda je to plus nebo minus ve Stratilově 
tvorbě.“214 Ivona Raimanová je posunu příznivěji nakloněna. V souvislosti 
s výstavou na Opatově zdůrazňuje na jedné straně spontaneitu v dílech 
všech tří umělců, které podle ní vznikají „paralelně se současným new-
-artem“ a ne jako jeho vnějšková recepce, zároveň je ale dává do souvislosti 
s „mnohými tendencemi umění osmdesátých let“. U Stratila konkrétně 
vyzdvihuje primitivizující prvky a jejich souvislost s „graffiti artem“.215 
Také Ludvík Hlaváček si všímá v Ústavu makromolekulární chemie „ex-
presivních tváří“ ostře vybočujících s umělcovy předešlé tvorby – Stratil 
pro Hlaváčka představuje „muže na rozcestí“, který je rozkročen mezi 
modernistickou niterností a postmoderní otevřeností světu.216

„Šok“ z nových kreseb Václava Stratila úzce souvisí s očekáváními, které 
byly s jeho prací spojovány. Na rozdíl od Vladimíra Skrepla a dalších mla-
dých malířů měl Stratil v roce 1985 už svůj zavedený styl. Ještě před tím, 
než se v roce 1983 na stálo přestěhoval z Olomouce do Prahy, začal Stratil 
vytvářet monochromní černé kresby ortogonálním překryvem obrovského 
množství rýsovaných černých čar. Od menších formátů se postupem času 
posouval ke stále větším papírovým plachtám. Důvodem pozitivního přijetí 
na neoficiální scéně bylo, že jeho práce skvěle korespondovala s vážnou, 
asketickou a vnitřně soustředěnou náladou generace šedesátých let a na-
opak velmi daleko měly k dobré, frivolní, uvolněné náladě postmoderny. 
Právě ideální obraz vlastního života a práce Stratil v roce 1985 výrazně 
komplikuje. Ticho a vnitřní soustředění rozbíjejí hlučně extrovertní 
a nápadně současná nebo dokonce módní neoexpresionistická gesta.

Obrazu Václava Stratila jako „tichého meditačního pracovníka“ trá-
vícího desítky a stovky hodin o samotě, rýsováním,217 nekomplikovaly na 
Opatově jen „barevné hlavy“. Výraznou součástí vernisáže byla hudební 

214 bý. „Opatovská konfrontace“. Někdo něco [samizdat]. 1985, č. 2, nepag. 
215 Ivona Raimanová. „Vladimír Merta, Václav Stratil, Margita Titlová: Kulturní 

středisko Opatov, 8. 8. – 7. 9. 1985“, s. 10.
216 Hlaváček, L. „Stratil – muž na rozcestí“.
217 Vypůjčuji si charakteristiku Stratilova dobově převládajícího obrazu od Ladislava 

Daňka: L. Daněk (ed.). Václav Stratil. Kresby 1955–2000, s. 10.
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exhibice v rámci skupiny Apage Satanas. Stratil hrál na kytaru už na 
střední škole, kde měl se spolužáky skupinu The Harald Beat, později 
byl „frontmanem“ Hu Haba bandu. Na jedné straně jakoby u Stratila 
stála niterná soustředěnost a spiritualita a na druhé jeho extrovertní, 
často až exhibicionistické bohémské „aktivity“. Když v roce 1979 v under-
groundovém časopise Vokno referoval Jiří Kostúr o Stratilově neoficiální 
výstavě na dvoře domu v Praskové ulici, nechává příznačně dílo stranou 
a vypichuje naopak, že „[v]ernisáž zahájil posílený notnou dávkou rumu 
po ránu Hu Haba Band“.218

Rozpory mezi různými svými „tvářemi“ – mystik, ožrala, šoumen, módní 
postmodernista – se přitom Václav Stratil nesnaží překonat dialektickou 
syntézou vlastní skutečnosti a ideálního sebeobrazu a není ani frivolním 
postmodernistou s eklektickou nezávazností střídající „pózy“, „kostý-
my“ nebo „masky“. Stratil bere všechny své tváře vážně a „vyznává“ se 
ze skutečných konfliktů, které přenáší realita života, ve které hraje a je 
nucen hrát více konfliktních rolí. Jak ukazují citáty z rozhovoru s Karlem 
Srpem, snažil se někdy rozpory zastřít v jednom, nutně fikčním sebeob-
raze, jen aby je vzápětí nebo přímo na vernisáži relativizoval svou živou, 
„kravící se“ a rumem nasáklou přítomností. Rozpory, které byly možná 
někdy neuvědomělé nebo měly zůstat skryty za obrazem a divák se měl 
pohybovat ve fikčním světě implikovaného autorství, se právě u Václava 
Stratila stávají nejvýrazněji součástí hry. Autoportrétní fotosérie, jimž 
se věnuje systematicky až po roce 1989, tak vlastně jen v novém médiu 
a soustředěně rozvíjejí jeho umělecké hledání tváře a sebeodhalování 
osmdesátých let. První série nazvaná Řeholní pacient příznačně osciluje 
mezi performativním komediantstvím a smrtelně vážným mysticismem 
a setkáme se v ní i s motivy „mejdanových kousků“ z doby, kdy se pohy-
boval v prostředí olomoucké bohémy. Jednak to je efektní držení cigarety 
mezi posledními dvěma články prostředníku a jednak zmíněný trik se 
zavřeným okem [36].

218 [Jiří Kostúr]. „Výstava v Olomouci“. Vokno, prosinec 1979, č. 2, s. [46].



96

Dvě tváře Vladimíra Skrepla

Podobně jako Václav Stratil měl více nesmířených tváří také Vladimír 
Skrepl. Jak jsem již uvedl, když se v roce 1985 ohlíží Ivo Janoušek za první 
výstavou Skrepla s Johnem, klade čtenáři řečnickou otázku, proč si „jinak 
hodní hoši hrají na zlé“.219 Zjevně od umělce očekával jeden konzistentní 
charakter – buď může být „zlý“ nebo „hodný“. Právě Vladimír Skrepl ale 
přinejmenším dvě tváře měl. Jedna z nich byla v určitém slova smyslu 
opravdu hodná – Skrepl byl intelektuál s velkým přehledem o současné 
kultuře, který zodpovědně a systematicky pracoval na tom, aby se stal 
současným umělcem. Přívlastek zlý ale jeho druhou tvař a její náladu 
přesně nevystihuje. Ta je přitom v některých aspektech blízká náladě 
undergroundu, nikoli ale v jeho extrovertní punkové poloze. Vladimír 
Skrepl neřve do světa No Future, Skreplovi je budoucnost, stejně jako 
minulost nebo přítomnost jedno. S undergroundem sdílel například 
zájem o postpunkovou skupinu Joy Division, kterou se inspiroval ve 
společných hudebních vystoupeních s Martinem Johnem a která slovy 
hudebního publicisty Karla Veselého, nahradila „punkové naštvanosti 
vůči světu, naštvaností vůči sobě, sebedestrukcí, soukromou marností, 
depresí“.220 Jeho první tvář je patologicky apatická a rezignovaná. Skrepl 
apatik maluje, i když neví, co maluje.

V roce 1988 vystavil Vladimír Skrepl v Liberci sedm monochromů na-
třených průmyslovými barvami [20]. Na jedné straně je tento soubor 
dokladem umělcových ambicí, rozhledu a schopnosti reflektovat posun 
v domácí teoretické debatě, podle které měla aktuálně začít nahrazovat 
romantickou a divokou první fázi postmodernismu fáze chladná, indi-
ferentní a neokonceptuální.221 Na druhé straně jej ale můžeme nahlížet 
právě i jako výraz apatie a rezignace na jakoukoli smysluplnou tvůrčí 
práci. Umělec v nich nic nevymýšlí, nekoncipuje a pouze bezmyšlenkovitě 
„natírá“. U Vladimíra Skrepla ve skutečnosti můžeme právě z hlediska 
postmoderní nálady sledovat kontinuitu mezi divokým a geometrickým 
obdobím. Jakkoli ji pro většinu dobových diváků přebil nápadný formální 
„veletoč“, umělec sám ji vnímal.

219 I. Janoušek. „Poznámky na okraj (K mladé generaci)“. Interpretace Skreplovy 
práce rozvíjí některé motivy z mého staršího článku: Josef Ledvina. „Útrpný 
klaun“. Art+Antiques. 2014, č. 11, s. 46-48. Interpretace Skreplovy práce rozvíjí 
některé motivy z mého staršího článku: Josef Ledvina. „Útrpný klaun“. 
Art+Antiques. 2014, č. 11, s. 46-48.

220 Veselý, Karel. Černé slunce: Neznámé slasti [podcast]. Institut úzkosti, 2018 [cit. 12. 
1. 2019]. Dostupné z: http://www.institutuzkosti.cz/events/14-8-2018-podcast-cerne-
slunce?src=cz.

221 K chladnutí a konceptualizaci viz s. 122–123.
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Bližší pozornost si zaslouží obraz z roku 1987, který není geometrický, 
ačkoli vznikl v roce, kdy Skrepl již přešel k neo-geo. Dílo tvoří nijak ne-
upravená plocha vypnutého plátna, na které je štětcem hnědou barvou 
„načmáráno“ několik nepravidelně oválných útvarů. Odtud alternativní 
název Brambory doplňující Skreplovo obvyklé označení „bez názvu“ 
[39].222 Dílo ve skutečnosti balancuje na hranici zobrazivosti, především 
vertikálně orientovaný a dole zúžený ovál by mohl stejně dobře zobrazovat 
bramboru, jako jednu z tváří či masek, tak jak se objevují na obrazech 
ze Skreplova divokého období. Je ale dost pravděpodobné, že Brambory 
neměly zobrazovat nic – že u díla jakákoli zobrazivá intence na straně 
umělce chyběla a brambory se v něm objevily jen náhodou. Intence ale 
v díle chybí ještě v mnohem širším smyslu. Malba postrádá jakoukoli 
racionální organizovanost v kompozici – snaha vyčíst nějaký záměr za 
tím, proč je některá brambora větší a jiná menší a proč je kde která 
brambora na plátně umístěna, naprosto selhává. A nakonec jakoukoli 
racionální organizovanost postrádají Brambory také v rukopise: pohybu 
ruky, která štětec vedla, chybí pravidelnost, rytmus, nejsou ani rozmáchlé, 
ani razantní – jako by byly výsledkem znuzeného a apatického „čárání“ 
a „mazání“ barev po plátně. Podobné aspekty lze ale právě sledovat ve 
Skreplově rané tvorbě. Naše charakteristika Brambor a souboru mono-
chromů jako výrazu apatie a rezignace na ni mnohdy překvapivě dobře 
sedí.

 Nejlépe to lze ukázat na malbě disperzí na rozměrném pruhu bali-
cího papíru (300 x 150 cm) z roku 1985. Stejně jako Brambory nese dílo 
alternativní název, v tomto případě Listy [40].223 Co se zobrazivosti týče, je 
obsažnější a o něco stabilnější. Jednak je zde načáraná trojice mohutných 
oválných listů, na středu je pak umístěn černý ovál, který je formálně 
blízký probíraným bramborám. Znovu jde v podstatě o štětcem „načmá-
raný“ tvar, v tomto případě černý, barvou nevykryté štěrbiny v místě očí 
jej ale jednoznačněji identifikují nikoli jako bramboru nebo bezobsažnou 
„čáranici“, ale jako lidskou tvář. Pohyb mezi bezobsažným čmáráním, 
bramborou, listem a tváří se ale v úhrnu jeví jako plynulý, co kde bude, jak 
„čárání“ dopadne (brambora, hlava, list, nebo jen „mazanice“) se zdá být 
jedno, žádný zamýšlený obsah se za ním neskrývá. Rukopis je pak u listů 
možná ještě „bezmyšlenkovitější“ než v případě Brambor. Nejen černou 
tvář, ale i plochu pozadí Skrepl „vyčárává“ křížem krážem taženými 

222 Jako „Bez názvu (Brambory)“ se dílo objevuje v R. Adam (ed.). 1984–1995: Česká 
malba generace 80. let [katalog výstavy], s. 266. Není jasné, kdy tento název 
vznikl. Předpokládat ale lze, že až ex post a že měl zprvu neformální a pomocný 
charakter.

223 R. Crha. Neoexpresivní období v raném díle Vladimíra Skrepla, s. 54.
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pohyby štětcem, nahodile mění barvy, in situ v ploše papíru tak dochází 
k jejich částečnému míšení, výsledkem jsou i špinavé, nazelenalé a hoř-
čičné tóny. Především co do štětcové faktury bych mohl podobně popisovat 
řadu dalších Skreplových „divokých“ maleb. Neoexpresionistické období 
Vladimíra Skrepla je pravidelně spojováno s německou divokou malbou 
a z ní především s okruhem Galerie am Moritzplatz. Že právě odtud čerpal 
Skrepl zpočátku inspiraci, bylo a je zjevné, bližší pohled ale odhaluje 
i podstatné posuny. „Němečtí malíři, zejména Fetting, Middendorf a další“ 
nás podle manželů Ševčíkových vrhají „přímo a vášnivě do zasvěcovacího 
rituálního obřadu, mysteriózní atmosféry strženosti hudbou, tancem, 
barvou.“224 Na převážně rozmáchlou a suverénní gestičnost maleb Reinera 
Fettinga, Salomého nebo Helmuta Middendorfa taková charakteristika 
skutečně sedí. Skreplova nálada je přinejmenším v některých svých po-
lohách výrazně odlišná. V Bramborách, Listech, ale v obecnějším smyslu 
i v barevných neo-geo čtvercích se Vladimír Skrepl nepředstavuje jako 
člověk unášený „hudební euforií, tanečním pohybem a dobrou až bezsta-
rostnou náladou“, abychom si připomněli Kroutvorovu charakteristiku 
postmoderní nálady. Nenechává se ale ani pohltit vášnivými mystérii per-
formativního malování a koncertování Castelliho a Salomého.225 Skreplova 
práce zde není ani spontánní ve smyslu postmoderní hravosti, pokud 
je spontánní a uvolněná, tak ve smyslu, že když Skrepl maluje, snaží se 
nepřemýšlet, proč maluje a co maluje a jak maluje.

Prezentovaný pohled na Skreplovu malbu ale reprezentuje právě jen 
jednu z umělcových tváří. Obraz indiferentního, rezignovaného subjektu 
se u něj střetává s obrazem umělce, který evidentně věnuje soustředěné 
úsilí tomu, aby byl obeznámen s nejnovějšími trendy. Právě tento roz-
por komentoval mezi jinými Ivo Janoušek. Vladimír Skrepl představuje 
v tomto směru určitý extrém. Jihlavský rodák dospěl k rozhodnutí, že se 
stane umělcem zřejmě už na střední škole. Po maturitě na jihlavském 
gymnáziu (1971–1976) se neúspěšně hlásil na Akademii výtvarných umění. 
Náhradní variantou se pak pro něj stalo studium dějin umění na brněnské 
univerzitě, které ukončil v roce 1981 získáním magisterského titulu.226 
Následoval přesun do Prahy a zaměstnání v Galerii hlavního města Prahy, 
někdy v té době se „někde v hospodě“ také seznamuje s o pět let mladším 

224 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, s. 191.
225 K okruhu Galerie am Moritzplatz a obecně k německé divoké malbě viz M. Engler 

(ed.). Die 80er: Figurative Malerei in der BRD.
226 Přesněji na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně 

studoval obor Věda o výtvarném umění a Etnografie. V praxi se ovšem za tímto 
názvem skrývalo studium dějin umění.
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Martinem Johnem. S ním pak na jaře roku 1984 uspořádal první výstavu 
svých prací, v relativně rychlém sledu následovaly další.227

Vzděláním byl tedy Skrepl historik umění – sečtělý, vždy dobře infor-
movaný intelektuál – a jeho umělecká kariéra z odstupu působí velmi 
soustředěně a cílevědomě. Nezdar u přijímacích zkoušek na umělecké 
školy ho neodradil, zvolil logickou, s jeho zájmy a cíli „alespoň nějak“ 
spojenou alternativu. K umělecké práci se po škole vrátil, v době, kdy příliš 
nepřipadalo v úvahu, že by byl jako „amatér“ k nějaké, byť neoficiální 
výstavě přizván, zorganizoval svépomocí a s velkým nasazením několik 
společných vystoupení s Martinem Johnem. Skrepl není jen rezignovaný 
apatik, ale také plní „domácí úkoly“ nad rozevřeným Flash Artem. Usiluje 
o to, aby byla jeho tvorba aktuální, a uvědomuje si, v jakém kontextu 
tvoří. Ani tuto svou tvář se ale nesnaží zcela upozadit, jak dokládá jeho 
fotografický portrét z roku 1987 od Ivana Pinkavy [41]. Pokud bychom 
snad očekávali, že se na něm bude stylizovat do „zlého kluka“, nebo že na 
jakoukoli pečlivou stylizaci „rezignuje“, byli bychom na omylu. Oblečený 
v pulovru a košili dopnuté ke krku s brýlemi s masivními obroučky, jako 
tradičním atributem intelektuála, na ní Vladimír Skrepl prezentuje 
svou druhou tvář. Stejně tak je ale nutné zdůraznit, že jeho malířský 
antiintelektualismus není pouze formální. Skrepl vede nezodpovědný 
a nezřízeně divoký životní styl spojený se sebedestruktivní konzumací 
nadměrného množství alkoholu i jiných omamných látek, kterými svůj 
intelekt systematicky otupuje a poškozuje.

227 K prvním výstavám V. Skrepla a M. Johna viz s. 41.
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New Amateurish Art

Postmoderní spontaneitě a hravosti, tak jak ji popisuje Ludvík Hlaváček, 
odpovídaly nejlépe aktivity, které se odehrávaly „na okraji“ – v prostředí, 
které postrádalo institucionální a koncepční ukotvení a ve kterém termín 
eklektismus byl méně součástí dobového teoretického slovníku a více 
označením pro situaci, kdy „všichni zkoušejí všechno“. Václav Stratil pro 
podobný typ „eklektismu“ své rané malířské tvorby vymyslel ironické, 
ale přiléhavé označení latentní postmoderna. František Skála – para-
digma hravého postmodernisty – ve svých pozdějších postmoderních 
hrách, performativních ale i těch artefaktuálních, navázal také na svou 
„latentní postmodernitu“. Výrazným mikrosvětem spontánní tvořivosti 
byla v osmdesátých letech brněnská Kamenná kolonie. Především na 
případě Laca Garaje se pokusím ukázat, že spontaneita byla zároveň 
jen jedním ze sebeobrazů uměleckého outsiderství. Jeho druhou tvář 
určovaly ambice nebo sny o velkém úspěchu.

V někdejší dělnické kolonii se v osmdesátých letech soustředila bohém-
ská komunita básníků, hudebníků, literátů a výtvarníků. Určitý čas tu 
v jednom z domků bydlel i Josef Daněk, k ústředním figurám „Kamenky“ 
ale patřili absolventi brněnské Střední uměleckoprůmyslové školy Laco 
Garaj a Rostislav Čuřík. Jejich aktivity byly různorodé, často spontán-
ní a živelně intermediální. Už v roce 1980 Garaj s Čuříkem například 
spolupracovali se Zdeňkem Petržalkou na realizaci představení Lyrické 
agrese, vedle výpravy byli také autory plakátu pojednaného v primitivi-
zujícím expresivním stylu.228 V stejném roce vystavovali v Brně ve sklepě 
ve Slévárenské ulici u příležitosti prvního vystoupení brněnské alterna-
tivní skupiny Odvážní bobříci, rok na to proběhla v brněnském Divadle 
hudby jejich „multimediální performance“ ve spolupráci s hudebními 
experimentátory Petrem Randulou a Dušanem Svíbou. Vzhledem k tématu 
postmoderní stylizace a pozérství je na místě zmínit, že Randula s další-
mi studenty brněnských vysokých škol založil v roce 1982 další výraznou 
hudební formaci „brněnské alternativy“, skupinu Třírychlostní Pepíček, 
která na koncertech poutala pozornost typicky novovlnnými proprietami, 

228 Pro Brno bylo podobně jako v Praze typické prolnutí divadelních a výtvarných 
aktivit. K Zdeňku Petržalkovi (J. A. Pitínský), klíčové osobnosti brněnské divadelní 
alternativy osmdesátých let, viz: Jan Antonín Pitínský. J. A. Pitínský: Od Ameriky 
k Daliborovi. Praha: Pražská scéna, 2001.
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jako jsou paruky, sluneční brýle, extravagantní nebo neobvykle střižená 
barevná saka.229

Laco Garaj s Rostislavem Čuříkem malují často společně. V roce 1985 
vytvořili v brněnském Q klubu monumentální expresivní nástěnnou mal-
bu. Rozpustilý a uvolněný charakter malířské „akce“ zachycuje dobová 
fotografie, na které umělci v barvou zacákaných montérkách poskakují 
před svým dílem [42]. Zmínky o jednotlivých akcích, koncertech, mal-
bách a výstavách nebo „multimediálních performancích“ ale poněkud 
zkreslují celkový obraz, pro který je charakteristická situační zábava 
a nestálá improvizace bez jasně určeného začátku a konce. Právě tento 
nezávazný, nevázaný a spontánní charakter vyzdvihují často sami uměl-
ci, když vzpomínají na atmosféru osmdesátých let. Rostislav Čuřík tak 
v rozhovoru s Marcelou Macharáčkovou zdůrazňuje, že „výstavy nebyly 
žádné pasivní akce“: „Když se sešlo několik diváků, už byl důvod pořádat 
plánované i neplánované happeningy. Často improvizovaně, ale v kontextu 
s výstavou.“ A když se Macharáčková ptá konkrétně na „happeningy“, 
odpovídá Čuřík, že zkusili realizovat všechno, co je „napadlo“ – „v noční 
tramvaji, v běhu, vsedě u stolu“.230 Podobně vzpomíná Libor Jaroš, spolužák 
Čuříka ze střední uměleckoprůmyslové školy. Vyzdvihuje navíc živelnou 
„intermedialitu“ jejich počínání:

„Žili jsme tehdy hlavně dlouhé malířské noci. Tehdy všichni dělali 
všechno, alespoň se mi zdálo. Tak každý sochařil, jak uměl, psal a sám 
si vázal knížky (nejvíc ve třech výtiscích) a hlavně maloval, neboť to šlo 
zdánlivě snadno a rychle.“231

V nevyjasněném a nejistém vztahu k pojmům, jako jsou happening, 
environment nebo performance – ono opakující se dělali jsme všechno 
a neřešili jsme, co přesně děláme – se odráží „periferní“ pozice Čuříka, 
Garaje, Jaroše a dalších, kteří neabsolvovali vysokou uměleckou školu 
a fungovali mimo okruh teoreticky uvědomělé postmoderní scény. Ještě 
lépe tuto nejistotu zachycuje komentář jejich brněnského kamaráda 
a po určitý čas rovněž rezidenta Kamenky Ladislava Daňka. V rozhovoru 
s Barborou Klímovou tu reaguje na pojem „performance“, který se objevil 
v položené otázce:

229 K Třírychlostnímu Pepíčkovi viz Petr Hrabalík. „Třírychlostní Pepíček“. In: Bigbít. 
Internetová encyklopedie rocku [online]. 1998 [cit. 7. 6. 2018]. Dostupné z: http://
www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/2654-trirychlostni-pepicek/.

230 Marcela Macharáčková. „Rozhovor v Kamenné kolonii. Marcela Macharáčková 
s Rostislavem Čuříkem.“ In: Marcela Macharáčková (ed.). Brněnská osmdesátá. 
Brno: Muzeum města Brna, 2010, s. 43–46. 

231 Libor Jaroš. „Malé ušmudlané dobrodružství“. In: M. Macharáčková (ed.). 
Brněnská osmdesátá, s. 48.



102

„Vidíš, to je mimochodem tak zajímavé, kdy se vlastně prvně začalo 
vyskytovat slovo performance v našem slovníku (tj. společném slovníku 
dvojice Daněk a Rozbořil) – myslím až po revoluci a ještě jsme se mu 
vyhýbali, znělo nám dlouho tak nějak pitomě a připadalo mi dobré spíš 
pro Tomáše Rullera než pro nás – takové nějaké příliš vkusné.“232

Jestliže by ale byla chyba se u autorů, jako jsou Čuřík nebo Garaj, 
soustředit na stabilní a koncepčně podchycené položky v podobě výstav, 
performancí nebo happeningů, bylo by stejnou chybou omezit se na 
idealizované (sebe)obrazy spontánní a hravé kreativity. Barbora Klímová 
podrobila velmi přesné kritice obraz uměleckého outsidera tvořícího bez 
ambic a ohledů na „trendy“ v případě jiné, generačně poněkud starší 
figury brněnské bohémy – Miloslava Sonny Halase. Klímová ve své studii 
jasně a přesvědčivě dokládá, že Halas chtěl uspět – „toužil po respektu 
a sebeprosazení“ – a vyzdvihuje přitom zejména jeho „seriózní pokusy 
navázat kontakt s mezinárodním publikem prostřednictvím časopisu 
Flash Art“, které „svědčí o snaze proniknout do mezinárodního součas-
ného umění, zapsat se do historie.“233

 Jestliže pro generačně staršího Halase otevíralo tuto možnost v sedm-
desátých letech akční umění, byla to pro Laca Garaje a Rostislava Čuříka 
o dekádu později „nová malba“. Také v jejich aktivitách se střídala poloha 
nezávazné hry a ambicemi a úsilím vytvořit něco, co se prosadí a co přetrvá.

Zvenčí a seshora, z pozice vysokoškolsky vzdělaného umělce, který 
se orien tuje v aktuálním dění, přitom mohly tyto snahy působit snadno 
naivně. Právě pocit miniaturizované „hry na velké umění“ si z Kamenné 
kolonie odnášel zřejmě Vladimír Kokolia, který později vzpomíná v souvis-
losti s Kamenkou na „pitoreskní domečky“ a „kombinaci Karlova mostu 
a newyorské neoexpresionistické scény“.234 Vzorem, který pro sebe a své 
„domečky“ Garaj s Čuříkem v osmdesátých letech objevili, byla newyor-
ská celebrita Jean-Michel Basquiat.235 Blízký jim byl pozicí autodidakta, 
živelnou expresivitou, subkulturními východisky své práce i vazbami na 
hudební a klubovou scénu. Zároveň ale musela být tato blízkost spojena 
s vědomím nekonečné vzdálenosti mezi komorním prostorem Kamenky 
a velkým a nedostupným světem Manhattanu.

232 Barbora Klímová. Doslovný opis skypové komunikace mezi Josefem Daňkem 
a Barborou Klímovou [online], 19. 7. – 30. 8. 2010 [cit. 16. 1. 2019]. Dostupné z: http://
www.tranzitdisplay.cz/en/node/159.

233 B. Klímová. Navzájem. Umělci a společenství na Moravě 70. a 80. let 20. století, 
s. 144–157.

234 Vladimír Kokolia. „Brněnská osmdesátá forever“. In: Marcela Macharáčková (ed.). 
Brněnská osmdesátá, s. 31.

235 K Basquiatovi recentně viz Dieter Buchhart (ed.). Basquiat: Boom for Real. 
Munich: Prestel, 2018. 
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Postava Jeana-Michela Basquiata měla v polovině osmdesátých let dvě 
tváře. Basquiat na jedné straně nabízel obraz umělce ulice, který svět 
umění dobývá zdola, na druhé ale také dokládal astronomický finanční 
úspěch a „komercializaci“ nové malby. V únoru 1985 vyšel v magazínu New 
York Times slavný článek New Art, New Money.236 Fotografie na obálce 
nezachycuje umělce jako „dítě ulice“, ale v ironické póze [43]. Zeď studia 
za ním pokrývá jeho typicky „primitivní“ graffiti-malba, umělec je ležér-
ně usazen, v sepjatých rukou drží štětec namísto pera s jednou nohou 
nahoře, diváka probodává sebevědomým pohledem, oblečen je do čistého 
a dobře padnoucího obleku. Celkové aranžmá navozuje dojem suverénní-
ho, tvrdě, z pozice autority vyjednávajícího businessmana. Fotografie na 
obálce koresponduje s obsahem článku uvnitř. Narativ článku na jedné 
straně líčí Basquiatovy pouličních kořeny a na druhé popisuje závratný 
růst uměleckého trhu – dramatického nárůstu počtu galerií, sběratelů 
i částek zaplacených za plátna současných malířů. 

V roce 1988 nafotil pro Laca Garaje fotograf Jiří Krejčí sérii portrétů, 
na kterých umělec pózuje před svými novými malbami, většina z nich se 
od předešlého „divokého“ období odlišuje jistou mírou geometrického 
zklidnění, jejich dekorativismus připomene tvorbu jiného hvězdného 
Newyorčana Keithe Haringa. Barevné lomené pruhy a čáry se objevují na 
plátnech a zároveň je jimi pomalované umělcovo sako a tvář. V podobně 
pomalovaném obleku vystupuje Garaj také na fotografii ze stejného roku 
od Rostislava Čuříka. Umělec na ní zaujímá velmi podobnou suverénní 
pózu tvrdého businessmana jako Basquiat na obálce magazínu New 
York Times. V obleku, ležérně usazený, s nohama na stole a s pohledem 
namířeným k divákovi, ale skrytý za slunečními brýlemi. V pozadí je 
na zdi zavěšen obraz v primitivizujícím graffiti stylu s motivem rybek 
a vodních rostlin [44]. Její velmi blízká obdoba se pak ještě objevila na 
obalu katalogu Grajovy samostatné výstavy v brněnské Galerii mladých, 
na kterém je navíc doplněna o jeden detail – nápis „New – amateurish 
programme – Sunday Art“ [45].237 Promyšleně aranžovaná ironická póza 
ostře kontrastuje s bezprostředností momentky z roku 1985 zachycující 
Čuříkovo a Garajovo poskakování před obrazem v Q klubu. Jakkoli je 
formálně podobná, „vyznívá“ Garajova ironická póza zcela jinak než na 
Basquiatově fotografii v magazínu New York Times. Kamenná kolonie ne-
byla Manhattan, Garaj nebyl malířská celebrita a jeho obrazy se nejenom 
neprodávaly za desítky tisíc dolarů, ale neprodávaly se pravděpodobně 

236 Cathleen McGuigan. „New Art, New Money: The Marketing of an American Artist“ 
[online]. New York Times Magazine. February 10, 1985 

237 Laco Garaj. Obrazy, sochy, kresby [katalog výstavy]. Brno: Galerie mladých, 1988.
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vůbec. Na hvězdu si mohl Garaj pouze hrát, s vědomím toho, že jakákoli 
taková hra může v jeho situaci působit jedině jako vtip. Laco Garaj na 
obálce katalogu v kontrastu s obrazem hravé spontaneity ukazuje svou 
druhou tvář umělce, který chce být slavný jako Jean-Michel Basquiat, 
ironickou pózou si neudržuje tak jako slavný Newyorčan odstup od svého 
úspěchu, ale od naivity svých snů a ambic.
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VI

Mužná vlna

Když jsem v předešlé kapitole použil citát ze studie Glenna Adamsona 
a Jane Pavitt, pominul jsem v něm jednu klíčovou referenci. Autoři v textu 
odkazují ke klasické práci feministické teoretičky Judith Butler, res-
pektive k její koncepci genderu jako normativně určené performativní 
roli.238 Řada příkladů, kterým se věnují, v souladu s tím pak představují 
právě ty typy stylizace, které různým způsobem odhalují performativitu 
nebo umělost genderu, ať už je to syntetický „androgynní“ zpěvák Boy 
George nebo drag queen Leigh Bowery. V obecné rovině v západní popu-
lární hudbě od sedmdesátých let řada mužských performerů rozostřuje 
rigidní binaritu genderu a na pódiích nahrazuje „přirozenou“ mužnost 
rockerů pestrá škála extrémně stylizovaných „androgynních“ (glam rock) 
nebo „žensky“ jemných a citlivých charakterů (Prince).239 Je to zároveň 
typ stylizace spojený s postmoderní materialitou a barevností, která se 
uplatňuje v módě i v pódiovém aranžmá a která je stereotypně považována 
za ženskou, popřípadě queer.

Na úvod kapitoly věnované genderovým rolím tuzemské postmoderny 
je třeba zdůraznit skutečnost, že tuzemské postmoderní vlně drtivě do-
minovali muži.240 Jestliže Jana a Jiří Ševčíkovi v katalogu Popis jednoho 

238 Judith Butler. „Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 
Phenomenology and Feminist Theory“. Theatre Journal. 1988, roč. 40, č. 4, s. 519–
531.

239 K hnutí „Glam“ viz Darren Pih – Max Hollein (eds.). Glam: The Performance of 
Style. Bielefeld: Kerber Verlag, 2013.

240 Otázku genderu ve vztahu k umění generace osmdesátých let otevřel Tomáš 
Pospiszyl na konferenci Osmdesátá: Tomáš Pospiszyl. „Ženy a historie umění 80. 
let“ [příspěvek na konferenci]. Osmdesátá. Praha, Národní technická knihovna, 
24. 1. 2011. Záznam dostupný z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000033-
osmdesata/211251000290001/.
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zápasu v roce 1989 píší o „nástupu nové generace malířů a sochařů“, není 
nutné interpretovat jejich formulaci genericky. Na výstavě bylo skutečně 
21 malířů a sochařů a ani jediná malířka nebo sochařka. Generační „zá-
pas“ byl v podání manželů Ševčíkových, ale zdaleka nejen jich, v podstatě 
čistě mužskou záležitostí. Mužská byla skupina Tvrdohlaví a dominantně 
mužské byly i Konfrontace. První proběhla úplně bez žen, na dalších byly 
dvě, později jejich počet mírně narůstal v souvislosti s tím, jak rostl počet 
účastníků, a zároveň s tím, jak akce ztrácela původní relevanci iniciační 
události tuzemské postmoderny. Manželé Ševčíkovi prezentují v katalogu 
Popis jednoho zápasu jako přelomovou událost (a tečku za sérií šesti 
Konfrontací) konfrontační výstavu zástupců mladé a střední generace, 
která proběhla v květnu roku 1987 v Lidovém domě na Vysočanech: „Mladí 
potřebovali potvrdit svůj odlišný životní pocit a cítili se dost silní postavit 
se vedle umělců střední generace.“241 Účastníků bylo třicet, patnáct na 
každé straně „barikády“ a zápasili ovšem znovu jen muži. Nahlédneme-li 
do dalších dobových textů, umělkyně se v nich vůbec neobjevují, tak jako 
u manželů Ševčíkových nebo Ludvíka Hlaváčka, nebo se jim věnované 
pasáže většinou omezují na zmínky v délce jedné až tří vět. O zmín-
kách a výjimkách, především nepřehlédnutelné a relativně nepřehlížené 
Margitě Titlové Ylovsky bude ještě řeč. Pokud nás ale na prvním místě 
zajímá postmoderna jako vlna a pokud je evidentní, že dobový obraz 
postmoderní vlny byl dominantně maskulinní, je na místě si nejprve 
položit otázku, jaké role čeští postmoderní muži hráli. Odrazovým můst-
kem se mi při hledání odpovědi stane generační film Kouř, který je jako 
celek dílem okruhu divadel Pražské pětky a vychází ze stejného prostředí, 
v němž se pohybovala řada umělců tuzemské postmoderny. Vyskytuje se 
v něm hned několik karikaturně vyostřených postav mladých mužů.242

Jednak je to diskžokej Arnoštek v podání Šimona Cabana v kostý-
mu navrženém studentkou textilního výtvarnictví na VŠUP Simonou 
Rybákovou. Vypasované kalhoty, ladné krouživé pohyby pánví, přehnaná 
zjemnělost gest i barva hlasu nenechávají diváka na pochybách, že je 
Arnoštek homosexuál. Jeho homosexualitu ovšem filmový narativ nijak 
dál netematizuje. Spolu s „nablblým“ diskotékovým hitem Je to fajn slouží 

241 J. Ševčíková – J. Ševčík. Popis jednoho zápasu: Česká výtvarná avantgarda 80. let
242 Kouř [film]. Režie Tomáš Vorel. Českosklovensko, 1991. Film byl natočen v roce 1990, 

ale představuje určitou sumu generační poetiky divadel Pražské pětky. Režisér 
Tomáš Vorel v něm zároveň rozpracoval některé motivy ze svého absolventského 
filmu Ing. Základní informace k filmu viz J. Dvořák (ed.). Sklep 1971–1999. Jako 
„výtvarník“ se na filmu podílel také Jiří David. Davidův návrh výtvarné podoby 
filmu viz Jiří David. „Formulace vizuální podoby filmu Kouř Tomáše Vorla“. In: Týž. 
Nikdo jiný, zatím nic. Praha: Tranzit.cz, 2008, s. 162–171.
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pouze k parodizaci normalizační pop music. Stereotypně vykreslená 
figura akcentuje umělost a povrchnost žánru.

Druhou výraznou postavou je bigbíťák Béda. Se stejnou razancí, jako 
je v postavě Arnoštka zesměšněna diskotéková zábava, je v něm paro-
dizováno její opozitum. Béda je „androšem“, „zastydlou máničkou“ se 
všemi jejími atributy předvedenými v groteskní hyperbole – umaštěnými 
dlouhými vlasy, lennonovskými brýlemi, pleteným svetrem, americkou bun-
dou, hojnou konzumací alkoholických nápojů (především piva). Celková 
ošuntělost a zanedbanost jeho zevnějšku je zde znakem autenticity (znovu 
v protikladu k povrchní diskotékové „nafintěnosti“). Bédův bigbítový au-
tentismus je zároveň spojen s misogynními postoji. Pro ženy není v jeho 
světě bigbítu místo. V emancipaci vidí podobně umělý, nepřirozený výmysl, 
jako v umělohmotné svazácké diskotéce. „Měl jsem jedno [děvče], svini, 
chtěla bejt rovnoprávná, chtěla si dělat, co chce. Já sem hrál v kapele, 
vona chtěla taky, já chlastal, vona chtěla taky, emancipace zasraná! Ale 
já na ní kašlu, já mám zázemí v bigbítu, rozumíš, napnu struny a jedu,“ 
vysvětluje v jednom z dialogů hlavnímu hrdinovi, inženýru Mirkovi, proč 
si nenašel „hodné děvče“.243

Jestliže je Arnoštek parodií nositele povrchní a hedonistické nálady 
unášené tanečním rytmem disca a Béda ztroskotance ztělesňujícího 
autenticitu undergroundu, je mezi těmito dvěma póly vykreslena postava 
hlavního hrdiny inženýra Mirka. Ten reprezentuje nervózního, nesmě-
lého vysokoškoláka. Na parketu dává dívka, o kterou usiluje – ve filmu 
vystupuje pod přezdívkou Kotě (Lucie Zedníčková) –, přednost povrchně 
suverénnímu Arnoštkovi. Právě taneční scéna z podnikové diskotéky může 
zároveň sloužit jako metafora dvou poloh postmoderní nálady. Uvolněné, 
smyslné kroužení pánví a ladná gesta krále diskotékové zábavy kontras-
tují s Mirkovým „trapným“ a toporným pokusem o tanec s Kotětem, který 
charakterizují opatrné a křečovité nebo toporné repetitivní taneční kroky, 
někdy označované jako šlapání zelí.

Příznačné je, že „nemužné“ nebo „queer“ ztvárnění Arnoštkovy role 
nereprezentuje provokativní alternativu k dobově dominantním obrazům 
maskulinity, ale plní ve filmu parodickou funkci. V principu podobnou 
strategii zvolil ve své parodii diskotékové hudby undergroundový filmař 
a publicista Lubomír Drožď, jakkoli je výsledek velmi odlišný. Základ jeho 
amatérského filmu Queen of the China Town tvoří zvuk z původně němec-
kého pořadu Zpívá Amanda Learová, který odvysílala Československá 

243 Kouř [film]. 62. minuta.
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televize.244 Learová je v něm nejprve představena jako výrazná repre-
zentantka „evropské diskotékové hudby, nemálo dekadentní a frivolní“, 
která se upsala „doslova ďáblu reklamy“. Zároveň ji ale televizní pořad 
přiznává určitý úspěch v jejím záměru „intelektualizovat dnes vládnoucí 
disco“.245 Lubomír Drožď převzatý zvuk, ve kterém zaznívá pět zpěvačči-
ných písní (mezi nimi eponymní Queen of the China Town), vybavil novou 
obrazovou složkou, ve které „diskotékovou divu“ hraje muž – Drožďův 
přítel a oblíbený herec Vladimír Gaar. Travestie ovšem ani tady neústí 
a neměla ústit v provokativní vychýlení genderových rolí nebo prezentaci 
nenormativních sexualit. Gaar se sice ve filmu stylizuje do ženské zpě-
vačky – holí si hladce tváře, líčí se, pokouší se o ladné a lascivní pohyby 
a gesta –, to vše ale činí se zjevně vědomou a chtěnou dávkou neohraba-
nosti. Výsledkem je parodie umělé, povrchní a komerční stylizace žánrů 
evropského disca obecně. 

Jestliže se ale Šimon Caban a Lubomír Drožď shodnou na základní 
figuře, kterou „bezduché disco“ parodizují, podobnosti tím v jejich pří-
stupech končí. Amatérský film Queen of the China Town představuje 
„kutilskou“ persifláž lesklé, umělohmotné, navoněné komerční zábavy. 
Drožď v ní například vytváří nápodobu reflexních plastových povrchů 
s pomocí laminátové střešní krytiny. Příznačné je nakonec i to, jak je 
film Queen of the China Town anotován v Drožďově filmařském fanzinu 
Meliés. Charakterizován je zde jako „[p]ikantně frivolní hudební film [...] 
parodující podbízivost některých hudebních žánrů, obzvláště ve formě 
TV show“.246 Je zjevné, že to, co Drožď v roce 1981 zesměšňuje, budou za 
pět let reprezentovat právě i „zářivě pestří, vymydlení a nablýskaní“ 
Šimon a Michal Cabanovi a jejich Baletní jednotka Křeč. Na rozdíl od 
nemotornosti Gaarova kostýmu i tance je taneční číslo Šimona Cabana 
sice komické, ale také skutečně suverénní, strhující, efektní.

Necháme-li stranou parodickou hyperbolizaci jeho rysů, mají para-
doxně k suverénnímu králi diskotékové zábavy Šimon a Michal Cabanovi 
blízko. Docela dobře si lze představit, jakým přívlastkem by produkci 
baletní křeče filmová „mánička“ Béda počastoval.247 Samozřejmě to ale 
neznamená, že bychom se zde dostávali za hranice genderové a sexuální 

244 Queen of the China Town [film]. Režie a kamera Lubomír Drožď. ČSSR: Jen pro 
blázny films, 2010.

245 Amanda Lear, podobně jako Boney M nebo Bee Gees, představovala režimem 
akceptovaný západní import, jak vedle pořadu samotného dokládá i její účast na 
festivalu populárních písní Bratislavská lyra v roce 1982.

246 Vladimír Gaar. Almanach Meliés, 1983.
247 „Nazdar buzno, včera jsem tě viděl, jak lezeš do toho jejich hnízda,“ zdraví Béda 

inženýra Mirka, který se předtím prohřešil návštěvou podnikové diskotéky. Kouř 
[film], 45. minuta.
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normy. Bratři Cabanové reprezentují obraz sebejistých heterosexuálních 
„frajerů“, pečujících o svůj zevnějšek způsobem, který byl v kontextu 
pozdní normalizace neobvyklý, provokativní, ale nepochybně zároveň 
atraktivní. Podobně obraz sebejistých „frajerů“ zřejmě mohli reprezen-
tovat v kontextu světa umění osmdesátých let také pražští postmoderní 
malíři. Nejen že se „mladí [...] vůbec netají svou mnohdy vynikající in-
formovaností o současném uměleckém dění“, jak píše v roce 1985 Ivo 
Janoušek, ale tuto svou informovanost staví ve svých neoexpresionistic-
kých, transavantgardních, eklektických nebo neo-geo malbách na odiv. 
Znají západní trendy, vědí, co se v umění „nosí“. I v tom spočívá jedna 
z jejich rolí – jsou, pokud mohu pokračovat v metafoře, suverénními králi 
dance-flooru umělecké současnosti.

Někomu – jistě protikladně naladěnému undergroundovému okruhu 
nebo generaci šedesátých let – bylo postmoderní hedonistické „fra-
jerství“ nesympatické, na řadu kritiků – a nejen těch, kteří počínání 
mladé generace vnímali předpojatě – působilo zejména v době nástupu 
vlny „křečovitě“. Pravděpodobně na Olgu Malou, která ve své Zprávě 
o Smíchovské konfrontaci ohleduplně a diplomaticky pomíjí „evidentní 
paralely i zjevné poplatnosti nové expresivní vlně a echům postmodernis-
mu“.248 Pozoruhodně také teoretik postmoderní hravosti Ludvík Hlaváček 
– když jako historik umění píše dějiny tuzemské postmoderny, které před 
dvaceti lety sám tvořil – připouští, že „masový nástup postmoderny“ 
v polovině osmdesátých let měl „překotný a křečovitý charakter“.249 Za 
suverenitou tak bylo kritiky „odhalováno“ nesmělé, nervózní a křečovité 
„šlapání zelí“. A ne vždy mělo zůstat skryto, někteří umělci, jak jsme viděli, 
dělali z nouze ctnost – například Jiří Surůvka ze své „panické onanie“, 
Laco Garaj pózující jako Basquiat na obálce katalogu z „naivní“ hry na 
Basquiata. Pokud jde o genderové souvislosti nervozity a křeče, je dobré 
si připomenout Mirka a jeho pokus o tanec.

Postava Mirka na parketu pozoruhodně sdílí řadu rysů s perzónami 
některých zpěváků a hudební nové vlny. Podle muzikologa a historika 
populární hudby Thea Cateforise David Byrne z Talking Heads nebo Mark 
Mothersbaugh z Devo performativně reprezentují „identitu nervózního 
bílého muže“.250 Docilují toho všemožnými způsoby: trhanou pohybovou 
choreografií, kostýmy, kde volný oděv odhalující hruď nahrazuje sako, 
ke krku dopnutá košile, vázanka a brýle s masivními obroučky, ale také 

248 O. Malá. „Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986“.
249 L. Hlaváček. „Postmoderna a neoexpresionismus“, s. 715 (kurz. J. L.). 
250 Theo Cateforis. Are We Not New Wave? – Modern Pop at the Turn of the 80s. Ann 

Arbor: University of Michigan Press, 2011.
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v hlasovém projevu. Například hlas Mothersbaugha podle Cateforise 
reprezentuje zpěvákovy „zoufalé a neúspěšné pokusy o jistou míru tě-
lesné sebekontroly“ a „napjatý zápas o kontrolu nad jeho nutkáními je 
slyšitelný skrze prostředky samotné vokální techniky“.251 V souvislosti 
s rozdílem mezi kontrastními tanečními projevy Arnoštka a Mirka stojí 
za pozornost, že se Cateforis věnuje i proměně taneční kultury. Namísto 
diskoték, kde se imperativem stalo uvolnění realizované ve vysoce sexuali-
zovaných pohybech, nastupují s novou vlnou mnohem ukázněnější pohyby 
a fyzický kontakt mezi tanečníky platí za nepatřičnost: „Taneční parket 
plní toporná a sešněrovaná těla, která se vyhýbají libidózním excesům 
a tělesným exhibicím ovládající konec sedmdesátých let.“252

Cateforis „nervózního bílého muže“ nové vlny spojuje s diskursem ner-
vozity a neurasthenie a s prezentací svébytné identity bílých, městských 
vysokoškoláků. Nervozita konotuje citlivý, zjemnělý charakter a intelek-
tuální hloubku. Poukazuje také v této souvislosti na to, že hudební nová 
vlna byla jako celek skutečně podnikem bílých vysokoškoláků, často 
absolventů uměleckých škol, a že již ve své době přitahovala přívlastky 
jako umělecká nebo intelektuální. Podobný posun bychom nepochybně 
mohli vysledovat i v rámci tuzemské hudební nové vlny, která je obdobně 
intelektuální a vysokoškolská a ve které má rovněž křeč a topornost své 
pevné místo.253 Namísto distinkcí v rámci etnicky založených identit by-
chom mohli v českém kontextu dosadit distinkce kulturně-sociální nebo 
třídní, nervozitu intelektuála či obecněji inteligence můžeme postavit 
proti dělnické nestrojenosti a přímočarosti, která byla valorizována 
v rockové a punkrockové hudbě. Identifikace s dělnickým prostředím 
se takto například projevovala v preferenci kulturního prostoru české 
hospody s jeho pijáctvím a jakoukoli „strojenost“ odmítající vulgarity. 
Nakonec znovu právě bigbíťák Béda, ortodoxní pivař, který nadává, kudy 
chodí, a vede misogynní řeči, je právě karikaturou takového nestrojeného 
undergroundového proletáře kultury.

Jakkoli přesun od detailu k celku sumární pohled vždy zkompliku-
je – vzpomeňme brýle a košili dopnutou ke krku na Pinkavově portrétu 
Vladimíra Skrepla – divoká malba obecně nervózní, křečovitá nebo ne-
smělá nebyla. V obecné rovině její fakturu charakterizují vedle samotné 

251 Tamtéž, s. 90. “Taken as a whole, these examples convey a nervous energy that 
is not simply an outpouring, but a manifestation of the singer’s desperate, 
failed attempts to exact a measure of bodily self-control. From a physiological 
standpoint, the strained battle to control his urges is made audible through his 
very vocal technique. ”

252 Tamtéž, s. 85. “Rigid and regimented bodies filled the dance floors, shunning the 
libidinal excesses and bodily displays that had ruled the late 1970s.”

253 Přehled skupin „české nové vlny“ viz Aleš Opekar et al. Excentrici v přízemí.
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divokosti přívlastky jako razantní, agresivní, průrazná, často suverén-
ní a sebejistá, což jsou všechno kvality zapadající do obrazu rockové 
a punkrockové maskulinity. Martin Mainer příznačně kombinuje per-
formativní průbojnost malířského rukopisu s často otevřeně sexistickou 
nebo šovinistickou ikonografií, počínaje přemalbami popkulturních 
objektivizací ženského těla v rámci SVOČ a s obzvláštní přímočarostí 
v malířsky i obsahově nevázaném ztvárnění skupinové soulože názvané 
Grupáč [46]. Jiří David zase ve svém raném „neue Wilde“ období nama-
loval Znásilnění.254 Podobné momenty najdeme i u Skrepla, v díle z roku 
1984 dokonce penetruje ženský akt a papírový nosič malby kartonovým 
hranolem [47]. Nakonec podobný typ explicitní přímočarosti vyzdvihuje 
Skrepl v roce 1984 i v rozhovoru s manželi Ševčíkovými jako něco, co práci 
divokých malířů odlišuje od sofistikovaně opisného, intelektualizovaného 
vyjadřování starší generace: „Když [starší umělci] malují soulož, není tam 
vidět. Já bych ji nakreslil přímo, ale oni udělají energie.“255

Analogii k nespoutané maskulinitě divokého malíře ve filmu Kouř 
nenajdeme, i když preference pro bezprostřední vyjádření a jeho nestro-
jenost ústí někdy u divokých malířů ve „vulgární“ misogynství Bédova 
střihu. Určité styčné body s Mirkem a potažmo nesmělými a nervózními 
muži nové vlny, tak jak je charakterizuje Cateforis, můžeme naproti tomu 
sledovat u Jiřího Kovandy. Vzhledem k jeho celoživotnímu intenzivnímu 
zájmu o angloamerickou populární hudbu nemusí jít o úplnou náhodu. 
Talking Heads v osmdesátých letech patřili ke kapelám, které sledoval, 
a na fotografii z Konfrontace IV na sobě má podobně jako David Byrne 
ve filmu Stop Making Sense nápadně veliké a nepadnoucí sako.

V Kovandově nesmělosti a nejistotě se přirozeně prolínají dvě rovi-
ny. Jednu představuje pozice autodidakta nebo, slovy Milana Knížáka, 
„nedělního malíře“, v druhé rozvíjí sebeobraz citlivého, nervózního a spo-
lečensky málo průbojného „kluka“. Tento jeho sebeobraz nakonec umělec 
shrnul na retrospektivní výstavě z roku 2008, kterou vybavil názvem Když 
jsem byl malej, hrál jsem si s holkama.256 Jakkoli i Kovandova nervozita 
navozuje dojem intelektuální hloubky a citlivého tvůrčího charakteru, 
umělec ji zároveň propojuje prvky naivity a infantility. Od své klukovské 
a nechlapácké role si Kovanda především v osmdesátých letech, dekádě 
novovlnné stylizace a pózy, udržuje odstup a provází ji dávkou ironie 
a komiky. Příkladem projevu uvědoměle komické infantility může být jeho 

254 Jiří David: Znásilnění, 1984-85, akryl, papír, 100 x 70 cm
255 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Rozhovor s Martinem Johnem a Vladimírem Skreplem“, 

s. 445.
256 Jiří Kovanda: Když jsem byl malej, hrál jsem si s holkama, Klatovy, Galerie 

U Bílého jednorožce, 9. 3. – 1. 6. 2008.



112

práce s vzorovanou látkou s motivem již zmiňovaných rozchechtaných 
šášů v souboru obrazů vystavených v OKS v Liberci [20]. Zároveň je ale 
zřejmé, že se Jiří Kovanda při budování svého (sebe)obrazu – a v tom se 
například podstatně odlišuje od Václava Stratila – pokouší o syntézu 
rozporů mezi ideálem a vlastní skutečností. Zřejmé je to v momentě, kdy 
jeho novovlnné malířství zasadíme do kontextu umělcovy akční tvorby 
ze sedmdesátých let. Základní kvalitou jeho práce je již tehdy nenápad-
nost. Pokud jde o ostych, je klíčovou akcí Pokus o seznámení (19. října 
1977). Scénář byl jednoduchý: „Pozval jsem přátele, aby se podívali, jak 
se pokusím seznámit s dívkou.“ Fotodokumentace zachycují nesměle 
přešlapujícího performera, jak váhá, kterou z kolemjdoucích dívek oslovit. 
Řada jiných Kovandových akcí pracuje se skrýváním, vyhýbáním se kon-
taktu, popřípadě překonáváním ostychu a osmělování se k minimálnímu 
kontaktu. Takto Kovanda například sedí sám v místnosti a pasivně čeká, 
až mu někdo zavolá, otáčí se na eskalátoru a dívá se do očí člověku, který 
stojí za ním, schovává se na ulici před kolemjdoucími, s rukama na očích 
vstupuje do skupiny lidí, ramenem se lehce dotýká kolemjdoucího.257

Podobně ale i část Kovandovy malířské práce spočívala v ohledávání 
alternativních výrazových poloh performativního malířského gesta, 
a pokud divoká malba implikuje sebejistou maskulinitu, upřednostňuje 
Kovanda i zde nervozitu, opatrnost a možná i křeč. Při hledání „své“ 
polohy v rámci nové malby přitom Kovanda pozoruhodně navazoval 
a nepochybně i uvědoměle budoval kontinuitu se svou prací ze sedm-
desátých let. Spojovací můstek tvoří soubor konceptuálních kreseb na 
milimetrovém papíře z roku 1977, které vznikaly splněním jednoduchého 
kreslířského „úkolu“ [48]. Kovanda například ručně přeškrtával a doplňo-
val předrýsované linie a neúplné geometrické obrazce, v jednom, pro mě 
zvláště zajímavém případě na papír nejprve narýsoval čtveřici identických 
čtverců a následně každý z nich tužkou vně v malém odstupu obkreslil. 
Autorův popis kresebné akce zní „Držel jsem se jejich obvodů...“ V kontra-
stu s čistými geometrickými formami, které upozaďují fakturu (tužkou 
podle pravítka), vystupuje u obtahů naopak do popředí intimní vztah 
k individualizované motorice ruky. Nebyla to ovšem ruka uvolněná, ale 
ruka, která se snažila opatrně, zodpovědně, někdy nesměle a neobratně 
splnit úkol (tj. držet se obvodů čtverců). Čtyři „pokusy“ o realizaci zadání 
právě vykazují i různou míru jistoty a úspěchu, některé „obtahy“ vznikaly 
zjevně pomalu a s úzkostlivou opatrností, jak o tom svědčí rozechvělá 

257 Kovandova akční tvorba souhrnně viz Vít Havránek (ed.). Jiří Kovanda: Akce 
a instalace 2005–1976. Praha: Tranzit.cz, 2005.
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linka, jiné zřejmě rychle, ale zato se moc „nepovedly“ – razantně tažená 
linie tu vykazuje výrazné odchylky od rýsovaného vzoru.

V jiném a ostřejším světle v této souvislosti vyvstává obraz Kovandy 
jako nesmělého nedělního malíře.258 Nejde ale jen o zmiňované Toužení 
a obecněji malování podle fotografií. Už v první polovině osmdesátých let 
vytváří malířské a kresebné soubory, ve kterých postupně upozaďuje svá 
konceptuální východiska a vstupuje do intenzivnějšího dialogu s novou 
malbou, tak jak se k němu dostávala prostřednictvím oblíbených za-
hraničních magazínů. Také v sérii abstraktních prací na papíře z roku 
1981, jakkoli je její textura již postmoderně eklektická a barevná, se 
setkáváme s fakturou opatrného a neobratného plnění úkolu. Vybarvuje 
tu tak například předrýsované čtverečky a pruhy tuší, pastelkou nebo 
vodovkami, jindy vytyčenou geometrickou osnovu opouští a v jakémsi 
opatrném gestu vzpoury se „osměluje“ k neukázněným tahům, skvrnám, 
flekům [49]. O tři roky později vzniká již vyhraněně postmoderní soubor 
maleb a objektů vystavený v klubu Futurum.259 „[Z]cela v duchu nové vlny 
se jevila výstava ‚kolážových‘ kreseb a poněkud dada, ready-made plastik. 
Kresby autora jsou budovány na základě skrumáže různých formálních 
výrazů i se zahrnutím fotografických a tiskových segmentů, případně 
nalezených informelních struktur,“ okomentoval své dojmy z výstavy 
Ivo Janoušek [50].260 Kovandovy „skrumáže“ skutečně působí především 
jako cvičení v postmoderním eklektismu, svou základní roli ale ani tady 
Kovanda neopouští. Gestičnost, čárání a mazání barev má v jeho podání 
a v kombinaci se zodpovědným přemalováváním citovaných motivů ne-
zvykle ukázněný a drobnopisný charakter. Jiří Kovanda se zde prezentuje 
jako nesmělý postmodernista, který si s uvolněním a divokostí, které po 
něm současné umění vyžaduje, neví rady.

Podobně jako není Kovandova malba nikdy „skutečně“ divoká, tak 
obraz extrovertního a agresivně divokého malířství narušuje i Martin 
John. Jeho expresivní malby z poloviny osmdesátých let jsou podstatně 
odlišné od tvorby Vladimíra Skrepla, se kterým je na společných výstavách 
prezentoval. Svébytnost Johnova malířského projevu výstižně popisuje 
René Crha v práci z roku 2017:

„Se štětcem [Martin John] pracoval poměrně graficky, pomocí dyna-
mického šrafování. V některých případech velmi precizně. Mnoho z jeho 

258 Ke Kovandovi jako nedělnímu malíři viz s. 90.
259 Kresby a plastiky Jiřího Kovandy, Praha, Futurum, červen 1984.
260 I. Janoušek. „Poznámky na okraj (K mladé generaci)“.
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prvních neoexpresivních děl lze těžko jako expresivní vnímat. V podání 
Johnova výrazu by se dalo hovořit o jemné divokosti.“261

Jemnost a eleganci Johnovy exprese lze vysvětlit „kultivovaným ro-
dinným zázemím“ syna z umělecké rodiny. Jeho rodiči byly dvě výrazné 
umělecké osobnosti generace šedesátých let – Adriena Šimotová a malíř 
Jiří John [51]. Rukopis Martina Johna nemusel působit jen jemně nebo 
křehce, ale také „elegantně“. Jako účastník vernisáží, večírků a návštěvník 
hudebních a tanečních klubů v osmdesátých letech poutal pozornost 
a možná i provokoval podobným způsobem jako Michal a Šimon Cabanovi, 
podle vzpomínek pamětníku byl elegán, dbal na svůj zevnějšek, zajímal 
se o design i módu.262 S extrovertním a zábavným „šoumenstvím“ Baletní 
jednotky Křeč nemá ale Johnova nálada nic společného. Efektní a zároveň 
ztišená elegance se pak plně uplatňuje v jeho růžových a zlatých neo-geo 
obrazech. Jakkoli ty zapadají do celkového obrazu postmoderní popové 
barevnosti, odlišují se od něj zároveň absencí jakékoli dávky ironie a hu-
moru. Prázdnota jejich elegantních ploch působí spíše melancholickým 
dojmem – dojmem, který potvrzuje jedno z Johnových pozdějších děl: šedý 
triptych s trojicí stejnou šedou barvou natřených umělých růží [21, 22, 52].

Nakonec, pokud jde o neironickou „androgynní“ nebo „feminní“ styliza-
ci, výjimečně se s ní ve vyhraněné podobě setkáme v juvenilních aktivitách 
Václava Jiráska a Petra Krejzka, které přecházely a připravovaly půdu 
pro pozdější založení skupiny Bratrstvo.263 Východiskem byla pro dvojici 
kamarádů a někdejších spolužáků z brněnské Střední uměleckoprůmys-
lové školy pozitivní fascinace profesionálními produkčními a mediačními 
strategiemi hudebního průmyslu. Od poloviny osmdesátých let se Jirásek 
s Krejzkem líčí, převlékají se a pózují před fotoaparátem způsobem, který 
bezprostředně odráží jejich intenzivní zájem o současnou populární 
hudbu. Zajímají je přitom ty žánry a tendence, které pracují s výraznou 
stylizací – novoromantici, gotici, nová vlna, konkrétně Depeche Mode, 
Ultarvox, Visage, Devo, Dead Can Dance, Sisters of Mercy, David Sylvian, 
Richard Prince a bezpočet dalších. Jirásek dnes tvrdí, že byli „tehdy 
schopni poslouchat všechno“. Zároveň vyzdvihuje klíčovou roli vizuální 
složky:

261 René Crha. Tvorba Martina Johna: Od neoexprese k neo-geo. Diplomová práce. 
Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2017, s. 29 
(kurz. J. L.).

262 Rozhovor J. Ledviny s Margitou Titlovou Ylovsky (Praha, 22. 2. 2019).
263 Skupina Bratrstvo vznikla na konci roku 1989. Jejím základem byla amatérská 

hudební skupina sourozenců Václava Jiráska. Ke skupině a pozadí jejího vzniku 
viz Milena Slavická. „Bratrstvo – Rozhovor s Milenou Slavickou“. Fotograf. 2003, 
roč. 2, č. 2, s. 18–29.
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„My jsme zbožňovali kolem muziky všechno vizuální, což ty osmdesátý 
léta byly [...] nás zajímalo jak [kapely] vypadají, jak se oblíkají, design 
desek, celá ta koule, celej ten balík, asi v nás byl potenciál, že kdybychom 
byli v Londýně, tak děláme prostě pro kapely. Tak jsme nedělali pro kapely, 
ale dělali jsme sami se sebou.“264

Integrální součástí jejich performativních aktivit byl přitom fotoaparát, 
pro který se líčili a pro který se oblékali do excentrických a efektních 
kostýmů. Hlavním výstupem je tedy fotografie, nabízí se termín fotoper-
formance, tak jak je později používán v souvislosti s prací Václava Stratila 
nebo Jiřího Surůvky, přičemž pro Krejzka s Jiráskem byly vzorem ver-
nakulární žánry související s hudebním průmyslem a módou. Václav 
Jirásek na některých z nich vyzývavě pózuje v kostýmu androgyna ve 
slunečních brýlích, s odbarvenými vlasy a se stříbrným make-upem. Jeho 
nejfrekventovanější „kostým“ je ale odvozen od hudební persony Davida 
Sylviana, tak jak ji znal primárně z obalu zpěvákova prvního sólového 
alba Brilliant Trees. Se Sylvianem sdílí Jirásek stylizaci do hodného, 
cherubického mladíka s jemnými, „ženskými“ rysy. Velmi podobný je jeho 
účes a stejně jako Sylvian na obalu desky Jirásek na fotografiích pózuje 
v obleku a bílé košili [53, 54].

Jakkoli Václava Jiráska a Petra Krejzka na prvním místě zajímala 
práce s prostředky efektní hudební nebo módní stylizace, je zřejmé, že 
je zároveň bavilo provokovat genderovou transgresivitou svých kostý-
mů konzervativní okolí. Jirásek s Krejzkem se v kostýmech vypravovali 
do dělnické Ostravy za kamarádem Michalem Čuříkem, který na jejich 
aktivitách příležitostně rovněž participoval. Vzpomínají přitom se zjev-
ným zadostiučiněním, jak například v „růžovém a s odbarvenými vlasy“ 
vyrazili do hospody mezi horníky, ze které byli pod hrozbou fyzického 
násilí vzápětí vyhozeni („Kurva dopi to a pal, mladej!“265).

264 Rozhovor J. Ledviny s Václavem Jiráskem a Petrem Krejzkem (22. 1. 2019).
265 Tamtéž.
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Ženy v mužné vlně

Přestože v tomto směru vykazovala řadu odstínů, byl charakter tuzemské 
postmoderní nálady maskulinní. Neznamená to, že by se na Konfrontacích 
několik ženských jmen pravidelně neobjevovalo. Především je to Magdalena 
Rajnišová, v domě jejíchž rodičů na Kladně se na konci května 1985 konala 
Konfrontace III, dále Kateřina Štenclová, Milena Kalinovská a poprvé 
se na Kladně představila dvacetiletá studentka Akademie výtvarných 
umění Erika Bornová.266 Výjimečně poukazuje na ženská specifika v práci 
Bornové Olga Malá v roce 1986 v referátu pro Někdo něco: „Ženskou verzi 
nové malby prezentovala Erika Bornová, jejíž svěží a vitální cyklus lze po 
tematické stránce shrnouti pod název jediný ‚Ženy v ohrožení‘.“267

Obrazy Eriky Bornové reflektovaly dva v polovině osmdesátých let 
aktuální trendy – jednak německou divokou malbu a jednak transavant-
gardní zájem o mytologii, který se často projevoval v ikonografické rovině. 
Právě ikonografickou rovinu má také pravděpodobně na mysli Malá, 
když zmiňuje „ženskost“ umělkyniných obrazů. Nepochybně společensky 
zcela současné téma „žen v ohrožení“ přitom Bornová charakteristicky 
přetavuje do transavantgardního jazyka archetypálního zápasu a lidské 
pudovosti. Otázka ale je, jestli nemohl být malířský projev z jiného úhlu 
vnímán jako ženský také formálně.

Bornová se příležitostně účastnila setkání a diskusních večerů, které 
u sebe doma pořádali manželé Ševčíkovi. Umělkyně vzpomíná, jak se na 
jednom z nich o její tvorbě vyjadřovala pochvalně Jana Ševčíková, zároveň 
jí ale vytýkala, že je „moc šikovná“ – tedy, že je na jejích obrazech příliš 
poznat, že je zdatná malířka.268 Podobně jako v případě Martina Johna 
lze poukázat na „kultivované domácí prostředí“ – otcem Bornové byl 
ilustrátor Adolf Born – a na rozdíl o Johna také na „dopady“ terciálního 
uměleckého školení. Podobně jako v případě Martina Johna lze také říct, 
že divoká exprese je v podání Bornové jemná nebo elegantní. Samozřejmě 
s tím rozdílem, že zatímco v případě mužského umělce takové přívlast-
ky mohou charakterizovat určitou a někdy i provokativní alternativu 
k dominantnímu obrazu mužnosti, v případě ženy jde o normativní 
charakteristiku „ženské role“.

Ať už svou kritiku myslela Jana Ševčíková jakkoli, platí určitě, že pokud 
jde o divokou malbu či „styl neue Wilde“, byla pozice ženských malířek 

266 K Bornové souhrnně viz Martina Pachmannová. Erika Bornová: Křehké 
monumenty. Praha: Kant, 2016.

267 O. Malá. „Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986“.
268 Rozhovor J. Ledviny s Erikou Bornovou (Praha, 14. 2. 2019).
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v osmdesátých letech komplikovaná. Zdá se, že panovaly pochybnosti, 
zda jsou skutečné divokosti v plné míře schopny. Naznačují to alespoň 
některé komentáře, se kterými se setkala tvorba i performativní vystoupe-
ní Margity Titlové Ylovsky na mnohokrát zmiňované výstavě na Opatově. 
„Opatovská Titlová byla jakási postmodernistická výzdoba diskotékové 
světnice, nebyl tam onen nutný pel divokosti, který je zřejmě pro její druh 
gestické malby nutný,“ vyjadřuje své dojmy jeden z recenzentů v Někdo 
něco.269

Podobně jako Vladimír Skrepl pojímala také Margita Titlová Ylovsky 
umění v osmdesátých letech jako „životní styl“.270 Pohybovala se v okruhu 
mužských přátel – Václava Stratila, Vladimíra Merty, Martina Johna, 
zmíněného Skrepla a dalších umělců. Účastnila se večírků, hospodských 
tahů, chodila s nimi na koncerty a do hudebních klubů. Součástí životního 
stylu byla přirozeně také pro ni hudba, do okruhu jejích přátel patřil 
například i Martin Němec ze skupiny Precedens. Podobně jako její malba 
se i její divoká hudební a vernisážová persona setkávala s komentáři, 
které vyzdvihovaly její „ženskost“. Tak například Ivo Janoušek, když obec-
ně kritizuje stylizaci novovlnných malířů, zmiňuje v případě „oděvních 
kreací“ Titlové Ylovsky jejich „možný šarm“.271 A výše citovaný recenzent 
propojuje performativní rovinu s umělkyninou malířskou tvorbou: „A pak 
zde byla divoká Margita Titlová, ječící v hudební produkci, jak se patří 
a vášnivě drápající plochy a cáry papíru.“272

Performativní hudební i malířský projev Margity Titlové Ylovsky ne-
byl podle dobových komentátorů „opravdu“ divoký, ale žensky „ječivý“ 
a „vášnivý“. Tvorba Titlové Ylovsky z osmdesátých let je pozoruhodným 
výsledkem hledání svébytné pozice v kontextu divokého maskulinního 
gesta. Setkávají se v ní v tomto směru dvě tendence. Samozřejmě je to 
jednak „objev“ neue Wilde, ale také (podobně jako u Stratila) kontinuita 
a respekt k umělcům a umělkyním generace šedesátých let. Právě tuto 
kontinuitu v textu z roku 1987 vyzdvihuje teoretik a praktik konceptu-
álního umění sedmdesátých let Jiří Valoch, například když uvádí, že 
navazuje „dialog mezi mimovolným gestem a konstitutivní stopou“ a má 
v tomto směru blízko k Adrieně Šimotové.273 Margita Titlová Ylovsky se ke 

269 bý. „Opatovská konfrontace“. Někdo něco [samizdat]. 1985, č. 2, nepag.
270 K Margitě Titlové Ylovsky souhrnně viz Margita Titlová Ylovsky: Identita. Praha: 

Apart, 2017.
271 I. Janoušek. „Poznámky na okraj (K mladé generaci)“. „Opravdu mám dojem, 

že tato stylizace (s možným šarmem – viz oděvní kreace Margity Titlové) je jen 
manifestací, ne skutečnou snahou o obhájení pozice či ‚objektivisaci‘ přítomnosti 
v odcizeném světě […].“

272 bý. „Opatovská konfrontace“.
273 Jiří Valoch. Margita Titlová Ylovsky [katalog výstavy]. Brno: Galerie mladých, 1987.
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kresbě a malbě dostala od raných experimentů na poli akčního umění, 
její nejranější práce na papíře spočívají v obtahování vlastního vrženého 
stínu a v této fázi sdílí s generací šedesátých let i introvertní náladu 
existenciální vratkosti a jemných doteků. Seznámení s aktuální vlnou 
nové malby znamená vedle monumentalizace konec „ateliérového ticha“. 
Titlová Ylovsky jako novovlnná malířka přitom formuluje od poloviny 
osmdesátých let svůj umělecký obraz znovu syntézou dvou poloh. Na 
jedné straně je provokativně a „nežensky“ divoká. Příznačně uvádí, že 
měla v osmdesátých letech blízko skupině Dybbuk – jediné čistě ženské 
novovlnné hudební formaci s punkovými kořeny.274  Podobě jako členky 
Dybbuku se vydávala do prostoru, kde ženy působily v osmdesátých letech 
nepatřičně, přitahuje tím pozornost a provokuje své publikum. Agresivní 
extrovertní expresivita se u Titlové Ylovsky neprojevuje přitom jen ma-
lířským gestem, ale také aktem trhání, muchlání a drásání papíru [55]. 
Divokou malířskou expresivitu ale zároveň Margita Titlová Ylovsky kom-
binuje podstatně s prvky dekorativní elegance nebo, slovy Ivo Janouška, 
„šarmu“. Na roli dekorativismu v její práci už v souvislosti s opatovskou 
výstavou upozornil Karel Srp:

„Poslední velké kresby M. Titlové se ocitají na pomezí dekorativnosti; 
nejsou však dekorativní. I když k ní částečně inklinovaly, nebyla jejich 
hlavním cílem odosoběná ornamentálnost: směřovaly k individuálnímu vý-
razu, ve kterém spontánní kompoziční vzorce sloužily jako pevný podklad 
pro rozehrání uvolněné, někdy i náhle improvizované kresebné akce.“275

Nejde ale jen o (v roce 1985) poslední autorčiny práce. Z roku 1983 je 
obří, bezmála čtyři metry dlouhá Stéla III, kterou Titlová Ylovsky pokryla 
krouživými pohyby ruky systémem spontánních, ale ladných spirál. Jako 
v řadě dalších kreseb z let 1983 až 1985 jí jako pigment posloužila rudá 
rtěnka a do středu papírové „plachty“ zde navíc přidala kruh z plátkového 
zlata [56].276 O dva roky později vystupovala v Galerii Opatov, „řvala“ jako 
zpěvačka do publika „apage satanas“ a zároveň vystupovala s elektro-
nickými varhanami nastříkanými na zlato.

274 K Dybbuku viz Aleš Opekar et al. Excentrici v přízemí, s. 87-90.
275 ks [Karel Srp]. „Opatov 1985“. Někdo něco [samizdat]. 1985, č. 2, nepag. 
276 Margita Titlová Ylovsky: Stéla III, 1983, rtěnka, hlína, plátkové zlato, 210 x 370 cm.
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VII

Konec vlny – Chladnutí a konceptualizace

Celý můj dosavadní výklad upřednostňoval ty aspekty umělecké tvorby, 
které lze spojit se syntetizujícím obrazem postmoderní nálady, post-
moderních postojů, postmoderních póz, rolí a charakterů. Jakkoli jsou 
pojmy dobové teorie a kritiky, jako jsou hravost, uvolněnost, spontaneita, 
zábavnost, ale také nervozita, křečovitost nebo apatie, vnitřně rozrůzněné, 
upozaďují případná koncepční východiska postmoderních děl. Obraz je 
to reduktivní a do jisté míry reduktivní být má, protože takový byl právě 
i dobový obraz postmoderního obratu či vlny. V závěrečné kapitole nicméně 
nastal čas ukázat, v čem jeho reduktivnost především spočívala.

Přes akcentování spontaneity, bezprostřednosti výrazu a přes často 
vyhrocenou antiintelektualistickou rétoriku představoval český postmo-
dernismus od počátku zároveň intelektuální projekt. V praxi byl nástup 
postmoderny spojen s reflexí, polemikou, debatou a četbou teoretických 
textů. Z distancovanější roviny historika umění, ale především intelek-
tuála, který navštěvoval semináře Jana Patočky, se na ní výrazně podílel 
Ludvík Hlaváček, v praktické rovině, v dialogu se samotnými umělci, ji ale 
určovali především Jana a Jiří Ševčíkovi.277 Jak jsem již zmínil, diskuto-
valo se a promítalo často u Ševčíků doma. Atmosféra na těchto besedách 
přitom nebyla jen postmoderně uvolněná nebo frivolní. Jana Ševčíková 
později vzpomíná v souvislosti s promítáním reprodukcí transavant-
gardních obrazů, jakou „hroznou práci“ jim tehdy dávalo „ikonograficky 
pročíst obraz“.278 Pojem ikonografie naznačuje možná poněkud překvapivý 
směr, jímž se zprvu debaty ubíraly. Pravděpodobně na něj mělo vliv i to, 

277 K Ludvíku Hlaváčkovi viz P. Morganová. „Učili jsme se za pochodu: Rozhovor 
Pavlíny Morganové s Ludvíkem Hlaváčkem“. 

278 M. Smolíková. „Zajímalo nás rozbít určitý model, který tady byl“, s. 559.
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že Jana Ševčíková absolvovala studium dějin umění na pražské filozo-
fické fakultě a zpočátku se věnovala pozdně středověké plastice. Její 
v roce 1965 obhájená diplomová práce nesla název K problematice pozdně 
gotického sochařství v severozápadních Čechách a tématu se věnovaly 
i její první dvě výstavy, které v polovině sedmdesátých let připravila pro 
galerie v Chebu a Litoměřicích.279 Jiří Ševčík vzpomíná na to, jak v té 
době měli doma „stále rozložené stovky fotek“. Protože se „naštěstí […] 
gotika nedá dělat jen z literatury“, byla to podle něho zároveň „škola 
velmi pozorného empirického zkoumání, kritického vidění a srovnávání, 
muselo se to takříkajíc vykoukat“.280

 Ikonografickým motivem, s nímž se Jana Ševčíková jako medievistka 
setkávala a ke kterému se mohla pak znovu vrátit v souvislosti s transa-
vantgardní variantou nové malby, bylo „stigma“: 

„Na Cucchiho obrazech mají hory stigmata lidského utrpení a člověk 
sestupující mezi nimi po cestě, s ohnivým kohoutem své pudovosti v pod-
paždí, jde cestou do instinktivně tušené minulosti.“281

Tak je v Loučení s modernismem interpretován obraz Stigmata Enza 
Cucchiho z roku 1980, jistě jeden z těch, který se stal předmětem ikono-
grafického rozboru na setkání u Ševčíků [57].282 Podobně je zde motiv 
stigmat zmíněn v souvislosti s Cucchiho obrazem Svatý, Svatý. Manželé 
Ševčíkovi v textu práci s „konvencionalizovaným“ ikonografickým mo-
tivem kladou do protikladu k „dotykům a otiskům“, tak jak se objevují 
v umění sedmdesátých let. V prvním případě je podle nich „[d]otyk před-
veden názorným ikonickým znakem a zbaven už tím pocitu ohrožení“, 
zatímco v druhém „jako trauma oběti, obětování své vlastní identity“ zde 
subjektivita „vstupuje do situace jako osamocená individualita se svým 
utrpením, uzavřená v síti vlastního sebezáznamu“.283

Nejde mi zde přitom ani tolik o dobovou interpretaci stigmat, obšírnější 
citace mají spíše naznačit povahu diskuse, která vycházela z pečlivého 
„ikonografického“ rozboru konkrétních děl. Jakkoli zdůrazňují texty man-
želů Ševčíkových simultaneitu a bezprostřednost v transavantgardních 
dílech zakoušeného tajemství, probíhala za obrazem tvrdá škola nejen 
„kritického vidění a srovnávání“, ale také reflexe a interpretace. A přede-
vším diskutovaná témata si nacházela následně cestu do nových pláten 

279 Chebská gotická plastika 1350–1530. Cheb, Galerie výtvarného umění v Chebu, 
1974; Objevená minulost: Mistr Doksanské archy, Litoměřice, Severočeská galerie 
v Litoměřicích, 1976.

280 Terezie Nekvindová – Věra Borozan. „Náš koncept byl věci polarizovat“. In: J. 
Ševčíková – J. Ševčík. Texty, s. 571.

281 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, s. 191.
282 Enzo Cucchi: Stigmata, 1980, 208 x 135 cm
283 Tamtéž, s. 194.
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mladých postmodernistů. V roce 1985, v témže roce, kdy vzniklo Loučení 
s modernismem, namaloval Jiří David obraz Stigma a v roce následu-
jícím jej vystavil na Konfrontaci V [58]. Je na něm obří ruka s několika 
otevřenými ranami-stigmaty, zpoza níž vystupuje temný horský masiv. 
Nabízí se interpretace v duchu rozboru děl Enza Cucchiho od manželů 
Ševčíkových: stigmatizovaná ruka je v díle malířsky schematizována 
a převedena do lomených geologických či krystalických forem, aby tak 
vystoupila nikoli jako zraněná a ohrožená individualita, ale ve své obecné, 
mytologické platnosti.

Vzpomeneme-li si na Hlaváčkovu nebo Kroutvorovu charakteristiku 
postmoderní tvorby jako uvolněné, spontánní, nezávazné hry, je to právě 
Jiří David, kdo z tohoto schématu v jistém ohledu nápadně vypadává. 
David patřil mezi umělce blízké manželům Ševčíkovým a byl jedním 
z nejaktivnějších diskutérů. Odráží to i jeho potřeba provázet vlastní 
práci psaným komentářem. V listopadu 1985 tak vzniká soupis postmo-
derních úkolů a předsevzetí s úderným názvem Je potřeba, který se pak 
objevil v Někdo něco.284 Umělec v něm tepe moralismus a estetická dog-
mata a chce „zrušit elitářství v zájmu nejširší komunikace“. Jednotlivá 
hesla velmi přímočaře korespondují s obsahem Loučení s modernismem. 
Programová a teoretická reflexe se navíc nápadně vpisují i do samotné 
tvorby Jiřího Davida.285

Zpočátku participuje na vlně „uvolněné“ divoké exprese. V letech 1984 
a 1985 pracuje David se sprejovými barvami, na Konfrontaci v Krymské 
(1984) dokonce opouští plochu obrazu a dotváří jimi divoké, rozšklebené 
figury přímo na stěně výstavního prostoru [59]. Tato fáze se ale brzy uza-
vírá a má v úhrnu mnohem spíše charakter jasně vytyčeného a koncepčně 
podloženého tvůrčího projektu nežli extrovertního malířského karnevalu, 
jak se s ním například setkáváme ve stejné době u Martina Mainera. V roce 
1985 následuje Stigma a další obrazy, které dokládají intenzivní zájem 
o italskou transavantgardu ve formální i obsahové rovině. Další tvorba 
se pak již odehrává jednoznačně v mantinelech koncepčně podložených 
malířských cyklů či sérií. Sám autor je pojmenovává a doprovází psaným 
výkladem. Takto například vznikla Bílá série: „Přísně stanovená schémata 
kabaly přehazuji, trhám do fragmentů a v nejnovějších obrazech (viz. Bílá 
série) je zpochybňuji hrou symbolů tohoto světa […]. Rouhačsky hledám 
například napětí mezi: symbolem Merkura a symbolem chemického 

284 JD [Jiří David]. „Je potřeba“. Někdo něco [samizdat]. 1986, č. 5, nepag. Cituji podle 
Jiří David. „Je potřeba“ [1985]. In: Týž. Nikdo jiný, zatím nic, s. 189. 

285 Průřez Davidovou tvorbou, včetně jeho raných prací viz M. Pokorný (ed.). Jiří 
David: Předběžná retrospektiva.
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čištění prádla nebo geometrickou formulí lineárních obrazců (čtverců, 
trojúhelníků) či kybernetickou řečí,“ komentuje ji sám umělec.286 V roce 
1987 následuje „chladnější“, od transavantgardního mysticismu oproštěná 
Černá série, mizí barva a s ní i iluzivně budované skryté prostory a vnitřní 
radiace jednotlivých „stavebních kamenů“, tak jak se s nimi setkáváme 
v sérii bílé. Zůstává strategie míšení nesourodých znaků a symbolů (spi-
rituálních, matematických, přízemně utilitárních...), omezení na černou 
a bílou však dává výsledku odosobněný charakter – jakkoli jsou ručně 
malované, působí zároveň jakoby byly vytištěny nebo psány na psacím 
stroji. Záměrně jsem ve své charakteristice dal do uvozovek přívlastek 
chladnější, který nás od Davidova případu přenáší k tématu obecného 
posunu či proměny, k níž podle Jany a Jiřího Ševčíkových dochází kolem 
roku 1987.

Do roku 1987 kladou obecnou proměnu postmoderní nálady Jana a Jiří 
Ševčíkovi v katalogu výstavy Popis jednoho zápasu (1989). Nová malba měla 
v té době prodělávat „zlom od počátečního entuziasmu k racionálnější-
mu odstupu“. Konkrétně Martin John, Vladimír Skrepl a Jiří Kovanada 
přecházejí k „chladnější poloze nové geometrie“, v které se projevuje 
„více konceptu než emocionálního prožitku“.287 Manželé Ševčíkovi svůj 
základní narativ vývoje tuzemského postmoderního umění formulovali 
již o rok dříve. Poprvé o „druhé fázi“ nové malby píší v textu ze začátku 
roku 1988 pro časopis Flash Art. Jestliže Loučení s modernismem domi-
nuje „horká“ rétorika bezprostřednosti, pohlcující magie a obnoveného 
styku s živým reálnem, vstupuje nyní do hry „tragická bezvýchodnost 
hledání nové podstaty své skutečnosti“. Tradice není již oživována nebo 
aktualizována, ale stává se „pro mladé umělce jen jedním z kódů“: „Vědí, 
že je doma jediným způsobem komunikace, ale nesimulují už ji jako vě-
rohodnou návaznost, ale pouhý vyprázdněný jazyk.“288 V syntetizujícím 
eseji Umění 80. let z téhož roku pak manželé Ševčíkovi hovoří v souvislosti 
s přechodem od první k druhé fázi o víře, respektive o její ztrátě: 

„V první fázi nové malby jsme věřili, že se nám podaří vystoupit 
z prázdných rozumových schémat a vrátit se k něčemu původnějšímu. 

286 Jiří David. „1985-6“. In: Týž. Nikdo jiný, zatím nic, s. 190.
287 J. Ševčík – J. Ševčíková. Popis jednoho zápasu. Česká výtvarná avantgarda 80. let 

(kurz. J. L.).
288 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. „Zpráva z Prahy. Tradice jako morální závazek“. 

In: Titíž. Texty, s. 197. Text vyšel původně v anglickém překladu Jana Ševčíková 
– Jiří Ševčík. „From Prague. Tradition Becomes s Moral Obligation“. Flash Art. 
1988, č. 139, březen-duben, s. 93–95. Baudrillardova filozofie byla v osmdesátých 
letech populární v kontextu současného umění, jak dokládá například rozhovor 
v časopise Flash Art: Catherine Francblin. „An Interview with Jean Baudrillard“. 
Flash Art. 1986, č. 130, s 54-55.
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Prostřednictvím citací z dějin, tradičních obrazů a tím i návratem příběhu 
mělo dojít k obnově narušených vztahů umění a společnosti.“ 

Při reflexi „nové situace“ vycházejí z nově nabytého povědomí o díle 
francouzského poststrukturalistického filozofa Jeana Baudrillarda: 

„Zmizel rozdíl pravého a nepravého, reality a její abstrakce a ke slovu 
přichází pouhá ‚simulace‘ […] Zrodil se pojem simulakrum. […] Když 
chybí záruka pravdivosti, není nic než gigantická simulace – ne nereálné, 
ale simulakrum, které už se nikdy nepokládá za znak reálného, ale je 
znakem sebe sama, koloběh bez odkazu k něčemu. (J. Baudrillard).“289 

Byla by samozřejmě chyba číst texty manželů Ševčíkových jen jako 
reflexi proměn na domácí umělecké scéně. Jana a Jiří Ševčíkovi byli 
aktivními účastníky dění a na reflektovaných proměnách se zároveň 
podstatně podíleli. Jejich texty tak spíše bezprostředně odrážejí pro-
bíhající debatu, v níž hráli roli moderátorů a v níž nastolovali témata. 
Nejbezprostředněji znovu tento intimní vztah mezi teorií a uměleckou 
praxí odráží práce Jiřího Davida. S pojmy chladnutí, konceptualizace 
či racionalizace můžeme spojit již jmenovanou Černou sérii. Pokud za-
znamenává ve stejné době domácí teorie něco, co bychom mohli označit 
(post)strukturalistickým obratem, v textech se začínají objevovat pojmy 
jako simulace a simulakrum nebo označující a označované, do Davidovy 
tvorby zároveň vstupují znaky ve větší doslovnosti.290 Původní „symboly“ 
pozbývají iluzivní složky (charakteristické pro Bílou sérii) a s tím, jak 
se redukují se na bílé liniové tvary vyvedené na černém pozadí, se „kon-
vencionalizují“ a podtržen je tak jejich arbitrární, konvenční charakter. 
Nechybí ani konvenční (tj. neikonické) znaky v nejvlastnějším slova smyslu. 
Hra se znaky v obraze INRI je například založena na kombinaci symbolu 
kříže vyskládaného z dominových kostek a nápisu INRI převedeného do 
znakové řeči [60].

V návaznosti na aktuální teoretický diskurs vznikal rovněž soubor ma-
leb z let 1988 a 1989, ve kterém David pracoval s neuměleckou „technikou“ 
linkrusty. Teoretická východiska podtrhuje Davidův esej Totální distance 
v období sociální vybledlosti, jímž autor své práce z této doby doprovodil. 
Příznačný je již filozofický styl textu. V úvodu tak autor konstatuje potřebu 
„vymezit nové významy obecných pojmů“, a celý text se pak pohybuje na 

289 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Umění 80. let“, s. 203.
290 Nejde jen o manžele Ševčíkovi. Už v roce 1986 se například v Někdo něco 

objevuje překlad rozhovoru Julie Kristevy s Jacquesem Derridou: Julia 
Kristeva. „Jacques Derrida – Sémiologie a gramatologie“. Někdo něco. 1986, 
č. 6. A z poststrukturalistické filozofie vychází v roce 1988 Ludvík Hlaváček 
v L. Hlaváček. „Poznámka k Davidově ‚sociální vybledlosti‘ a ideovým sporům 
současného českého umění“, s. 45–59.
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velmi abstraktní a často obtížně srozumitelné rovině.291 Zároveň ale klíčová 
metafora blednutí má nekomplikovaný vizuální rozměr a vytváří tak jas-
nou spojnici mezi teorií (textem) a praxí (obrazem). Tuto vizuální rovinu 
vybledlosti ještě podtrhuje obálka katalogu výstavy v brněnské Galerii 
Na bidýlku, na které je dvanáctkrát zopakován postupně se vytrácející 
(„blednoucí“) nápis „Totální distance v období sociální vybledlosti“ [61].292 
Analogicky bledá je také linkrusta – v osmdesátých letech všudypřítomný 
materiál, využívaný při vytváření olejových nátěrů v činžovních domech 
i veřejných budovách škol a úřadů. Měla zpravidla bledou, „vyšisovanou“ 
tonalitu okrů a hráškové zeleně. Jiří David si tento neumělecký materiál 
přivlastňuje a kombinuje s dalšími symboly. Radikální strohostí vyniká 
obraz z roku 1988, špinavou, bledě zelenou linkrustovou strukturu dopl-
ňuje jen drobný reliéfně vyvedený nápis DOMOV [62].293

 Z pojmů jako domov, lokální nebo národní tradice se v roce 1988 zjev-
ně stává pro Jiřího Davida další výrazné a koncepčně podložené téma. 
V katalogu zmíněné výstavy v Galerii Na bidýlku se objevuje reprodukce 
se zmnoženým motivem schematických speciálních map Československé 
socialistické republiky a nápisem BOHEMIA [63]. Na jedné malbě z téhož 
roku doplňuje zelenou linkrustu drobnopisný motiv vyvedený v oleji – 
malovaný „citát“ fotografie z domovské Prahy, z Karlova mostu, a v pádu 
rozfázovaná národní měna, korunová mince.294 Pokud jde obecně o pojem 
tradice, zaznívá už v Loučení s modernismem konzervativní nota „ná-
vratu tradičních hodnot“: „[V]elké ideje neuneseme, pokud se neopřeme 
o tradiční hodnoty, zapojující nás do širšího celku přírody, mýtu, rodu, pa-
měti“.295 Jak jsme ale viděli, právě od „romantické“ představy, že by citace 
„tradičních obrazů“ měly vést k opravdové obnově vztahu, ať už s „živým 
reálnem“ nebo „mezi uměním a společností“, se Jana a Jiří Ševčíkovi 
nejpozději v roce 1988 explicitně distancují. Na místo entuziasmu a víry 
v terapeutickou moc postmoderního obratu nastupuje skepse – znaky 
a symboly již nemají „obnovovat vztah k“, ale simulakrálně běžet na 
prázdno. Baudrillardova idea semiokapitalismu se v domácím kontextu 
právě pozoruhodně kombinuje s oživeným zájmem o téma místních tradic 

291 Jiří David. „Totální distance v období sociální vybledlosti“. Někdo něco [samizdat]. 
1988, č. 11, nepag. Viz například věta: „Jestliže se tedy hovoří o rozměru totální 
distance, je toto stanovisko nutně distanční k sobě samé (což se projevuje ve 
vnitřní i vnější ochraně vůči vlastnímu dogmatu).“

292 Jiří David: Kresby. Brno: Galerie Na bidýlku, 1988.
293 Jiří David: Domov, 1988, kombinovaná technika, plátno, 205 x 171,5 cm, Národní 

galerie v Praze.
294 Jiří David: Praha III, 1988, kombinovaná technika, plátno, 205 x 171,5 cm, Národní 

Galerie v Praze.
295 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Loučení s modernismem: Čtyři úvahy o nové malbě“, s. 189.
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či přímo národní identity. Ten je zřejmě podnícen recentně navázanými 
kontakty manželů Ševčíkových s Lórándem Hegyim – programovým te-
oretikem maďarské obdoby tuzemské mladé postmoderny, známé jako 
„Nová citlivost“.

V roce 1986 Ševčíkovi dokonce s okruhem sobě blízkých umělců vyjeli 
na bilanční přehlídku Nové senzibility do Budapešti a v jejich referátu, 
který v následujícím roce vyšel v časopise Domov, akcentují podobně 
jako Hegyi ve svých programových statích právě téma „subjektivního 
zakotvení v regionálních a historických souvislostech, místě a kultuře“.296 
Kombinace zájmu o pojem domova a Baudrillardovy teorie simulakra 
vede k pozoruhodnému výsledku. Analogií zbožního oběhu „prázdných“ 
komodifikovaných znaků na Západě je u Jiřího Davida formalizovaná 
cirkulace státně reprezentačních symbolů v kontextu reálného socialismu 
osmdesátých let.

Na proměny v tvorbě Jiřího Davida jsem se zaměřil, protože se v ní 
odhaluje klíčový rozpor mezi postmoderní teorií a praxí. V teorii měla 
být nová malba součást životního stylu, projev změněné nálady generace 
a doby obecně. „Technika“ eklektického mísení a citování znaků mohla 
tak být vnímána jako projev uvolněné, frivolní a nezodpovědné, ale také 
povrchní nebo indiferentní nálady postmoderního věku. Jakmile se ale 
skutečně začneme dívat „za obraz“, situace se podstatně změní. Na místo 
„bezstarostné jízdy“ nastupuje soustředěná práce a hledání. V sevře-
ných cyklech traktované dílo se najednou rozpadá do souboru pečlivě 
formulovaných tvůrčích „stanovisek“, která svádí daleko více ke „čtení“ 
či „dekódování“ – rozplétání řešených témat a hledání zdrojových textů. 
Pozice Jiřího Davida je v tomto směru specifická, i když dobová praxe 
hledání generačních a dobových atmosfér a pocitů právě tato specifika 
odsouvá na druhou kolej. Příznačné je, že zatímco většina generačně 
spřízněných umělců „performuje“ na vernisážích a v hudebních klu-
bech, David formuluje své myšlenky v textech. Změníme-li úhel pohledu 
a začneme hledat nikoli souvislosti ale specifika, objevíme v Davidovi 
spíše typ umělce akusmatika, který chce řešit témata své práce více než 
svou náladu a charakter. A pokud budeme jeho práci interpretovat ne-
-akusmaticky, uvidíme v ní spíše projev zapáleného diskutéra, který má 
potřebu formulovat své názory a obhajovat je jako aktuálně platné než 
uvolněného frivolního postmodernistu.

Přes specifika Davidova případu můžeme ale podobný konflikt mezi 
náladou v teorii a náladou v praxi sledovat i u dalších tuzemských 

296 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. „K výstavě Eklektika v Budapešti“. Domov, roč. 27, č. 2, 
s. 57.
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postmodernistů. Manželé Ševčíkovi ve svých textech tvrdí, že tuzemskou 
postmodernu zasahuje kolem roku 1987 širší vlna chladnutí a koncep-
tualizace. V obecné rovině to samozřejmě souvisí s revizí zahraničních 
referenčních zdrojů, s reakcí na „nové trendy“, na subtilnější úrovni ale 
na teoretickou debatu reaguje i řada dalších autorů. Nápadnou proměnou 
prochází například v roce 1987 tvorba Stanislava Diviše. Příznačně také 
Diviš zavádí pro svou práci nový pojem – „vědecký realismus“. Poprvé no-
vou linii své práce reprezentuje v roce 1988 na Opatově na výstavě s názvem 
První světová výstava vědeckého realismu.297 V praxi vědecký realismus 
označuje malované „citace“ vědeckých diagramů. Zřejmý je zde vztah 
k práci amerických proponentů neo-geo; především k obrazům Petera 
Halleyho, které pracují s geometrickou vizualitou integrovaných obvodů. 
U Stanislava Diviše „chladný“ jazyk vědy vytlačuje předešlou postmoder-
ní barevností odlehčenou práci s archaickými symboly. „Přemalovává“ 
tak nyní diagramy meteorologických nebo optických jevů, specifickou 
kapitolu představují monumentální přemalby Mendelových genetických 
tabulek z roku 1988, ve kterých Diviš možná reaguje i na aktuálně disku-
tované téma genetického inženýrství.298 Pravděpodobně nebude náhoda, 
že v tomtéž roce Jan a Jiří Ševčíkovi spojují Baudrillardovu teorii simu-
lakra s „postupy genetického inženýrství, které je schopno manipulací 
s vlastními geny provést přesnou reprodukci jedinců“.299 A nechybí ovšem 
ani díla, která odrážejí aktuální téma „simulakralizovaných“ symbolů 
domova, státnosti a národní identity. Tak v roce 1988 Diviš přemalovává 
mapy nerostného bohatství Čech v barvách, které jsou pro jeho tvorbu ne-
typicky vybledlé, a pojmenovává je, Co všechno máme. Podobně Instruktáž 
dojení kombinuje vědeckou diagramatizaci se zájmem o „vyprázdněné“ 
reálně socialistické státní symboly, mezi něž otázka dojivosti a obecně 
výkony zestátněného zemědělství neodmyslitelně patřila [64, 65].

Jakkoli se ale na konci osmdesátých let Stanislav Diviš koncepčně při-
bližuje k Jiřímu Davidovi a také jeho práce do jisté míry chladne, nálada 
a charakter obou umělců se citelně liší. Autonomní, v teoretické debatě 
ukotvená obsahovost je v případě Diviše spojena se „stylem“, který více 
konvenuje jeho extrovertní pódiové figuře dirigenta Krásných nových 
strojů. Jeho teoreticky podložené práce si uchovávají charakteristickou 
„cirkusovou“ barevnost. A jakkoli pod přívalem poststrukturalistických 
diskusí obsahově těžknou, základní „vtip“ spočívající v jednoduchém 

297 Stanislav Diviš: První světová výstava vědeckého realismu. Praha, Galerie Opatov, 
od 15. 8. 1988. K Divišovi souhrnně viz Martin Dostál. Stanislav Diviš. Praha: Kant, 
2008.

298 Např. Stanislav Diviš: Šalvěj zelená, 1988, akryl, plátno, 150 x 200 cm.
299 J. Ševčíková – J. Ševčík. „Umění 80. let“, s. 204.
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malování nebo přemalovávání jinak obvykle závažných motivů ve vese-
lých barvách a v karikaturně laděné zkratce zůstává. Jen v tomto směru 
nahradila věda tradicionální a archaické symboly. Podobně se zjevně 
nevzdává ani politického vtipu, jak dokládá Instruktáž dojení nebo název 
výstavy První světová výstava vědeckého realismu, který vtipně persi-
fluje vyprázdněný ideologický jazyk pozdního socialismu. V souvislosti 
s Divišovou výstavou, která proběhla v roce 1987 na Blatinách, psal Ludvík 
Hlaváček o „obsahové lehkosti, hravosti, konkrétní osobní radosti namísto 
názorotvorné a slohotvorné závažnosti“.300 Jeho charakteristika zůstává 
do značné míry platná i v době, kdy měla radost nahradit indiference 
a uvolněnou hru chlad racionálního konceptu.

Základní narativ posunu od první k druhé postmoderní fázi, tak jak 
jej formulovali Jan a Jiří Ševčíkovi v roce 1988, byl později přejat v prv-
ních pokusech o historickou reflexi fenoménu tuzemské postmoderny. 
Například Ludvík Hlaváček tak v Akademických dějinách umění konsta-
tuje, že „[k]olem roku 1986 postmoderna v Československu opouští svou 
první spontánní či ‚romantickou‘ fázi a soustřeďuje se na otázky jazyka 
a sociální komunikace.“301 Neosobní mechanická metafora vývojových 
fází ovšem poněkud zastírá reálná východiska této proměny, která, jak 
jsem se právě pokusil ukázat, spočívala v prohloubení teoretické de-
baty, ve větším rozhledu po zahraniční literatuře i přehledu o dění na 
globální umělecké scéně. A s touto reálnou stránkou fázového posunu 
také souvisí, že zdaleka ne všichni umělci se byli této „debaty“ ve stejné 
míře ochotni a schopni účastnit a ne všichni se s novými postmoderními 
tezemi ztotožňovali. Různou míru ztotožnění naznačují již nastíně-
né rozdíly v tvorbě Jiřího Davida a Stanislava Diviše. Zatímco David se 
v nové, chladné a programově teoretické fázi zřejmě našel, Diviš se sice 
konceptualizuje, ale zůstává v principu postmoderně hravý a zábavný. 
Ještě mnohem prekérnější byla v kontextu fázového posunu pozice jedné 
z centrálních postav transavantgardního malířství „první fáze“ a člena 
Tvrdohlavých Jaroslava Róny.302

Z Róny se po krátké fázi divoké, punkově laděné exprese stal vyhraněný 
transavantgardní malíř předdějinného světa pravěkých „oblud“. Jeho 
malířský projev se v roce 1985 stabilizuje také po stylové a formální strán-
ce. Obrazy Jaroslava Róny napříště charakterizuje hutná, pastózní, ale 
ukázněná faktura a „ponurý“ staromistrovský kolorit. Když se touto svou 
zavedenou polohou umělec prezentoval v roce 1987 v rámci konfrontační 

300 L. Hlaváček. „Standa Diviš: Výstava obrazů. KS Blatiny. 16. 3. – 4. 4. 1987“.
301 L. Hlaváček. „Postmoderna a neoexpresionismus“, s. 727.
302 Souhrnně k Jaroslavu Rónovi viz Jiří Olič. Róna. Praha: Gallery, 2010.
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výstavy mladé a střední generace v Lidovém domě na Vysočanech, zaujal 
k ní v recenzi pro Někdo Něco Jiří David (skryt za pseudonymem Vítězslav 
Konrád), sám tehdy již pevně zabydlený v „druhé fázi“, příznačně rezervo-
vaný postoj. Rónově dílu (a Stefanu Milkovovi) podle něj „hrozí nebezpečí, 
že bude opakovat podobné a pohybovat se v bludném kruhu“:

„Jeho tvorové stále běhají a hledají útočiště v nehostinné krajině, 
kterou Róna pro své bytosti natavuje a ta tuhne v pratvary studené lávy. 
Je možné si uvědomit, že se ani autorovi nechce nalézat ochranu v této 
pustině, ochranu pro své herce, ale i ochranu pro sebe, a Róna žije svůj 
zápas ve svých obrazech, žije skryt, zabalen kůží, s noži, s osobními kulty 
v jeskyních, ze kterých se v nedávných obrazech odvážil ven a postavil tak 
svůj tuhý, neotesaný chrám, své první svatyně, ve kterých zapálil obětní 
ohně a začal zhotovovat dokonalejší nástroje a artefakty, a logicky tak 
zraje do nové etapy, neboť tu první si již odžil; věřím, že si je toho autor 
sám již vědom a včas vyběhne ven na čerstvý vzduch, aby si zvykl na jasné 
světlo, jež ho obklopuje.“303 

Zmínka o kůžích a nožích je zjevnou narážkou na Rónův stylizovaný 
portrét, který spolu s portréty dalších členů skupiny nafotil pro první 
katalog Tvrdohlavých Ivan Pinkava [66].304 Umělec na něm skutečně pózuje 
v kostýmu jakéhosi divocha či prehistorického lovce – oděn v srstnatých 
kůžích a s dlouhou čepelí v ruce. Fotografie zároveň ale naznačuje určitou 
možnost jiného „čtení“ Rónovy práce.

Obrazy pravěkých oblud situovaných do diluviálních krajinných scené-
rií mohou být na jedné straně nahlíženy jako „naivně romantické“, jako 
pokusy oživit tajemství předdějinných časů. Takto je také interpretovali 
manželé Ševčíkovi ve své první, „romantické“ postmoderní fázi. V roce 
1987 ale v transavantgardním světě mýtů objevuje Milana Slavická jistou 
dávku humoru. Slavická soudí, že Jaroslav Róna „neusiluje o žádnou bez-
prostřední výpověď o předmýtickém stavu, ale předvádí vědomou, dokonce 
romantizující a humornou reflexi – představu o předmýtickém světě.“305 
Překlenuje tak vlastně most mezi umělcovými četnými postmoderně 
vtipnými a zábavnými aktivitami a vážně působícím a temným fikčním 
světem jeho maleb. V nich nemá jít o pokus o vzkříšení pravěku (jeho 
„bezprostřední iluzi“), ale o vědomou hru na pravěk, která je v současné 
situaci nutně naivní, absurdní nebo komická. Pomocí prostředků iluzivní 
malby předváděné současné „sny“ o pravěku mají být podobně komické, 

303 V. Konrád [Jiří David]. „1.-10. 7. 87 Lidový dům – Praha Vysočany“. Někdo něco 
[samizdat]. 1988, č. 9, nepag.

304 Tvrdohlaví [katalog výstavy]. Praha: Odbor školství a kultury ONV, 1987.
305 Milena Slavická. „Několik slov o postmoderní kultuře (Výstava v Lidovém domě 

v Praze – Vysočanech, červen 1987)“. Někdo něco [samizdat]. 1987, č. 9, nepag.
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protože jsou nutně umělé jako jeho „pračlověčí“ nebo „rytířské kostýmy“.306 
Taková reinterpretace tvorby Jaroslava Róny byla samozřejmě v momentě, 
kdy „naivní víru“ první fáze tuzemské postmoderny nahradila skepse 
fáze druhé, žádoucí. V době, kdy do diskuse vstoupil Jean Baudrillard, 
je představa, že zobrazivý obsah Rónových pláten odkazuje k něčemu 
skutečnému (nebo, že navazuje styk s „živým reálnem“), nepřijatelnou 
naivitou. Proto, aby v kontextu aktuální postmoderní debaty malby obstály, 
musí Róna reflektovat „skutečnost“, že jeho hra v obraze i za obrazem 
je jenom hra. Platí nicméně, že ne všichni byli schopni práci Jaroslava 
Róny pod tímto zorným úhlem nahlížet. Milan Knížák píše ve své sumární 
kritice vysočanské výstavy v souvislosti s Rónou o nepovedené mystice: 
„Konůpkovská mystika bez Konůpkovy lehkosti. Primitivní kresba, me-
chanická malba. Nuda.“307 Jakou úlohu hraje v jeho obrazech humor, si 
ale zřejmě nebyl jist ani sám umělec. Z jeho vyjádření, citovaného Janou 
Ševčíkovou v průvodním textu k jeho samostatné výstavě na Opatově, 
plyne, že zatímco na pódiu a v civilním životě se bez něj neobejde, do jeho 
obrazů se dostává spíše samovolně a pro něj samotného i překvapivě:

 „V mých obrazech je naštěstí obsažen i humor, protože ho mám v sobě, 
protože mě uvolňuje a pomáhá mi být, i když není hlavní složkou. Vždycky 
mě překvapí, když to někdo v mých obrazech objeví...“308

Pravěké příšery, ať už s humorem nebo bez, Jaroslav Róna v každém 
případě maloval už v roce 1985 a proměna v jeho tvorbě, jíž se dožaduje 
a ve kterou doufá o dva roky později Jiří David, musela spočívat ještě 
v něčem jiném. Určité indicie, že se Róna pokoušel ve své práci vyrovnat 
s aktuální teoretickou debatou, jeho malby skýtají. Jak jsme viděli, novým 
momentem v práci umělců, kteří vstoupili do druhé postmoderní fáze, 
se stávají „malířské citace“. Jiří David takto cituje státní a jiné symboly, 
Stanislav Diviš například vědecké diagramy. Jaroslav Róna v roce 1988 
maluje obrazy, jako jsou Spící chlapec nebo Píseň Lazarova, pro které 
jsou charakteristické kubizující tvary [67]. Róna v nich zjevně odkazuje 
k české malířské moderně a nápadně přitom volí autory, jako je Antonín 
Procházka nebo Bohumil Kubišta, kteří reprezentují lokálně specifické 
křížení internacionálních kubistických, expresionistických i futuris-
tických směrů. Iluzivně budované krystalické formy (především v Písni 
Lazarově) připomenou ještě další místně specifický fenomén – český 
architektonický kubismus. Proměna v práci Jaroslava Róny tak zjevně 

306 Komickou roli rytíře hrál Jaroslav Róna jako člen Staré party. K Rónovým četným 
divadelním a paradivadením aktivitám viz Jan Dvořák (ed.). Jaroslav Róna: 
Architektura. Praha: Pražská scéna, 2017.

307 Milan Knížák. „K výstavě ve Vysočanském Lidovém domě“.
308 Jana Ševčíková. Jaroslav Róna [katalog výstavy]. Praha: Galerie Opatov, 1987.
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souvisí s aktuálním zájmem umělců a teoretiků o „zakotvení v regio-
nálních a historických souvislostech, místě a kultuře“. Pokud jde přímo 
o český architektonický kubismus, pracují s ním ve stejné době mladí 
tuzemští designéři sdružení (od roku 1987) ve skupině Atika nebo Rónův 
kamarád a někdejší spolužák z VŠUP, grafický designér Aleš Najbrt.309 

Kubistické tvarosloví, které se v roce 1988 náhle objevilo v Rónových 
malbách, je nepochybně součástí tohoto kontextu. Otázka je, jestli na 
něj sedí pojem citace, který implikuje distanční charakter. Někdy je 
postmoderní citování spojeno se vtipem, jako v případě kubistického 
Tanečníka s plastovými kusy housenky od Michala Gabriela nebo kubis-
tického a zároveň synteticky fialového Křesla Janák od designéra a člena 
Atiky Jiřího Pelce, jindy, jako u Jiřího Davida, je chladně odměřené [29, 
68]. V každém případě k němu patří buď mechanická míra doslovnosti 
nebo kombinace s jinými anachronními či jinak „nepřípadnými“ prvky. 
Jedině tak je jasné, že nejde „jen“ o inspiraci nebo „naivní“ pokus o ob-
novu tradice. Rónova pozice ale právě v tomto směru působí nevyjasněně. 
Krystalické kubizující tvary, z nichž jsou budovány figury v Písni Lazarově, 
jsou v kontextu jeho předešlé tvorby dostatečně nápadné na to, abychom 
je oprávněně vnímali jako odkaz k českému kubismu, který měl divák 
odhalit. Na druhou stranu ale ani doslovnost ani přítomnost jiného 
anachronického nebo jinak rozporného aspektu nevytváří požadovanou 
distanci. Róna nakonec ani své parafráze českých modernistických klasi-
ků neklade na plochu plátna, aby vyzdvihl jejich povahu přivlastněného 
„znaku“. Naopak jeho obrazy pracují s vnitřně koherentním iluzivním 
prostorem, který má i svou stylovou a formální jednotu. Sám Jaroslav 
Róna souvislost svého díla s technikou citace později explicitně odmítl. 
V roce 1991 v rozhovoru s Karlem Srpem a Ludvíkem Hlaváčkem tvrdí, že 
„vyloženě vědomou citaci“ použil jen dvakrát, a první případ, který uvádí, 
navíc princip citace staví na hlavu a vyzdvihuje naopak v romantickém 
duchu iracionální a nevyzpytatelnou povahu tvůrčího procesu. Chtěl prý 
původně namalovat rosničku zelenou podle fotografie z časopisu National 
Geographic, ale „vyšel“ mu z toho nakonec Kristus s Lazarem.310 

V úhrnu můžeme tedy Rónovo malé kubistické intermezzo vnímat 
jako opatrný a koncepčně nevyjasněný pokus vyrovnat se s „druhou 
fází“ postmoderny. Byl to přitom pokus, který právě i vzhledem ke své 
nedořečenosti selhal a od kterého se Jaroslav Róna později verbálně 

309 Ke skupině Atika viz Dagmar Koudelková. Atika 1987–1992: Emoce a forma. 
Olomouc: Muzeum umění Olomouc – Brno: Era, 2007.

310 Ludvík Hlaváček – Karel Srp. „Rozhovor s Jaroslavem Rónou“. Výtvarné umění. 
1991, č. 6, s. 39.
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i v praxi distancuje. V rámci postmoderní debaty od počátku zaznívaly 
i konzervativní hlasy žádající „návrat k tradičním hodnotám“, v domá-
cím kontextu například tuto interpretaci postmoderního obratu v roce 
1984 vyslovil Josef Kroutvor.311 Praxe byla ale zpravidla jiná, pokud kon-
zervativní hodnoty zmiňují v roce 1985 i Jana a Jiří Ševčíkovi, má pro 
ně tento návrat spíše charakter avantgardistické provokace, namířené 
dovnitř domácí umělecké scény. „Konzervativní hodnoty“ je zajímaly, jen 
pokud byly v kontextu umění provokující a nové. Podobně i mezi mladými 
pražskými postmodernisty bychom v osmdesátých letech obtížně hledali 
konzistentní malířské konzervativce. Právě Jaroslav Róna ale v tomto 
směru představuje nejvýraznější výjimku. Postmoderna pro něj v praxi 
nakonec opravdu legitimizovala pokus o obnovu tradiční malby.

Jaroslav Róna nebyl zdaleka jediný, kdo se nalézal v prekérním vzta-
hu k druhé fázi postmoderny. Někteří umělci ji zcela ignorovali. Platí to 
například o Otto Plachtovi a Martinu Mainerovi. Oba rozvíjeli svá neoexpre-
sionistická východiska. Mainer sice záhy upouští od divokého „malířského 
kabaretu“, nikoli však ve prospěch tvorby, která by „řešila otázky jazyka 
a sociální komunikace“. Spontaneitu a bezprostřednost podporuje konzu-
mací halucinogenů a v malbě se pokouší vytvářet obrazy halucinatorních 
vizí. Plachtova verze divoké malby prozrazovala od počátku větší zaujetí 
expresionistickou modernou, zejména inspiraci dílem Ernsta Ludwiga 
Kirchnera, s níž ho navíc spojoval i zájem o neevropské, „původní“ či „pri-
mitivní“ kultury. Rozhodně se ale v jeho případě nejedná o distancované 
citování, jeho romantický projekt cesty ke kořenům či k hlubší zkušenosti 
dostává pointu v devadesátých letech, kdy pobývá v Peru a navazuje zde 
kontakty s původními obyvateli amazonského pralesa.312 Mým úmyslem 
nicméně není v úplnosti ukázat, jak který umělec reagoval a nereagoval na 
nová témata a motivy postmoderní teorie. Na několika vybraných příkla-
dech jsem se zde pouze pokusil demonstrovat chladnutí a rozpad obrazu 
sdílené postmoderní nálady a posunout se tak k závěru celého svého 
pokusu pochopit a vysvětlit, co představovala „postmoderna v Čechách“.

311 Josef Kroutvor. „Cesta k postmodernímu umění“. In: Sborník památce Alberta 
Kutala [samizdat], 1984. Ke Kroutvorově tradicionalistické interpretaci 
postmoderny viz J. Ledvina. „K historické pravdě postmoderního umění“, s. 27–28. 
Konzervativní stanovisko J. Róna zaujímá a vůči „neokonceptuálním“ tendencím 
se vymezuje v Jiří Hůla. „Proboha, proč je to tak romantické?“. In: Týž. Rozhovory. 
Praha: Dauphin, 2001, s. 80. Rozhovor s J. Hůlou vznikl v roce 1995.

312 K Plachtovi viz Otto Placht. El Libro Mágico. Praha: Torst, 2014.
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Závěr

Postmoderna měla být „vlnou“, která zasahuje vše – umění, politiku, 
banální praxi, a pokud jde o umění, tak nejen malbu, ale i divadlo, hudbu, 
módu a abych připomněl oblasti, které zůstaly stranou mého výkladu, 
tak také design a architekturu. Možná podstatnější, než singulární 
autorské pozice bylo to, jak tyto pozice souvisejí s celkovou „změnou 
nálady“. Samozřejmě, že i před rokem 1987 umělci i publikum vnímali 
rozdíly v práci jednotlivých umělců nebo jejich okruhů. Tuzemské post-
moderní umění nelze charakterizovat v jeho úhrnu jedním přívlastkem, 
bylo vtipné, zábavné, povrchní, hravé, sebejisté, křečovité, hedonistické, 
nervózní, nesmělé, jemné, nezodpovědné, módní, apatické, navoněné… 
Rozlišoval ostatně také můj výklad, když z celku vlny vyzdvihoval práce 
jednotlivých autorů – Václava Stratila, Josefa Daňka a Blahoslava 
Rozbořila, Františka Skály, Margity Titlové Ylovsky, Jiřího Surůvky, Lukáše 
Jasanského a Martina Poláka a dalších. Postmoderní perspektiva však 
byla jiná a byla to právě perspektiva, která nechávala vyvstat souvislost 
umění s dějinnou změnou, již postulovala postmoderní teorie. Nic na tom 
nemění fakt, že hledání a nalézání souvislostí s touto náladou vyžadovalo 
občas interpretační úsilí a někdy i násilí. A samozřejmě také, jakkoli byli 
jednotliví umělci pokládáni za reprezentanty postmoderní generace, byla 
nálada této generace v praxi „exkluzivní“ – nejnápadněji v tom, že byla 
dominantně „mužná“.

Druhá fáze českého postmoderního umění, tak jak je ve své době formu-
lována a reflektována, již přestává být „vlnou“ v tomto smyslu. Byla to již 
fáze, která se snažila přesně vymezovat „koncepty“ a významy svých děl. 
Cesty umělců a teoretiků se také začínají částečně rozcházet. Jana a Jiří 
Ševčíkovi na konci osmdesátých let pomáhají s realizací prvních výstav 
tuzemské postmoderny v zahraničí. Samostatnou výstavu má v roce 1988 
ve Velké Británii Jiří David, do Grazu na Steirischer Herbst doporučují 
Ševčíkovi Peteru Pakeschovi Stanislava Diviše. A když na začátku roku 
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1989 připravují kolektivní přehlídku českého malířství pro západoněmecký 
Esslingen, nápadně absentují Jaroslav Róna, Martin Mainer nebo Otto 
Placht. A jestliže onu uvolněnou postmoderní náladu v šíři jejích aspek-
tů reprezentují na konci osmdesátých let nadále například Tvrdohlaví, 
Jana a Jiří Ševčíkovi se od skupiny příznačně distancují. Na společných 
aktivitách skupiny jim, jak jsme již ukázali, vadí vtip a zábavnost. Druhá 
výtka se týká „ikonografie“. Zde cílí částečně i na ranou, „romantickou“ 
fázi vlastního postmoderního projektu. „Tvrdohlaví nasadili před pár 
lety novou ikonografii. Byla zajímavá, pokud tápavě dohledávali příbě-
hy, které neměly oslnit efektním tématem, ale poukazovaly na to, co je 
skryté a nepochopitelné v našem životě.“ Tuto funkci „nové ikonografie“ 
nicméně podle nich řada Tvrdohlavých pochopila mylně „v tom smyslu, 
že běží hlavně o romantická témata.“313 

Ani tady není těžké odhalit, kam kritika míří. Malířem pohádkových 
vizí, který zůstával uzavřen ve svých fikčních světech, se stal právě Jaroslav 
Róna, sochařsky je ztvárňoval Stefan Milkov. Pohádkové vize maloval 
a zároveň hrál ve svém divadle Petr Nikl. Mezi politickým humorem a po-
hádkovými fériemi se ve stejné době pohybovala i část práce Františka 
Skály. Nakonec v recenzi ale Ševčíkovi vyzdvihují hlavní hrdiny druhé fáze 
– Jiřího Davida a Stanislava Diviše – jako pozitivní výjimky. Na výstavě 
Tvrdohlavých v Ústředí lidové umělecké výroby dochází také k signifikantní 
rozepři při instalaci uměleckých děl. Stanislav Diviš a Jiří David nechtěli 
integrovat své práce do instalačního celku skupinové výstavy a vyžadovali 
pro své chladné a konceptualizované obrazy oddělený prostor.314 

V druhé fázi tak vlastně získává tuzemský svět umění obrysy, které 
jsou v základu platné dodnes. Umění mladé generace už není nahlíženo 
jako jeden vlak, jedoucí týmž, ať už postmoderním nebo jiným směrem, 
ale jako pole různých, často disparátních pozic a témat. Jakkoli tato 
rozrůzněnost nutně souvisí i s rozvojem institucionálního prostředí 
– více škol, více pedagogů, více galerií, více kritiků a více teoretiků, 
znamená nutně i více různých pozic a hlasů –, bylo by zároveň ale 
velkým omylem „první fázi“ esencializovat.315 I v roce 1985 existovaly na 
„domácí scéně“ různé názory a různé pozice. Jen „postmoderna“ v teorii 
i praxi na chvíli cílila úsilí většiny aktérů na odhalování těch aspektů, 

313 Jana Ševčíková – Jiří Ševčík. „Tvrdohlaví kriticky“. Ateliér. 1989, roč. 2, č. 19, s. 3.
314 M. Gabrielová. Tvrdohlaví podruhé a potřetí, s. 38.
315 K institucionálnímu prostředí devadesátých let viz Anděla Horová. „Střízlivá 

euforie let devadesátých“. In: R. Švácha – M. Platovská. Dějiny českého výtvarného 
umění VI/1, 2 (1958–2000), s. 865–875. Mnoho cenných informací dotýkajících se 
proměny „scény“ po roce 1989 je rovněž shromážděno v J. Ševčík – E. Jeřábková 
(eds.). Mezi první a druhou moderností 1985–2012.
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které je spojovaly (a neviděla ty, kteří z jejích schémat vypadávali). 
Umělce i teoretiky zajímalo nějaký čas to, co mají společného mezi 
sebou, s kulturou v širším slova smyslu a s „dobou“ nebo její náladou 
obecně. Právě v tom tkví možná nejpodstatnější „funkce teorie v praxi 
a praxe v teorii“.
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