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Abstrakt
České a ruské akční umění má podobný kontext a podobná témata, z mimouměleckých funkcí
silně zapojuje politické působení, to se proměňuje s ohledem na společenský vývoj. Cílem práce
bude hledání vztahu politiky a akčního umění v proměnách vývoje umění ve 20. a 21. století
v obou zemích a vzájemné srovnání akčního umění v obou zemích.
Klíčová slova
Akční umění, Česko, Rusko, politika.
Abstract
Czech and Russian action art have similar context and similar themes; both of them are strongly
influenced by politics, which is correlating with social development. The aim of this work is to
find the relationship between politics and action art in the 20th and 21st centuries in both
countries and their mutual comparison.
Keywords
Action art, Czech republic, Russia, politics.
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Úvod

Ve své bakalářské práci bych se chtěla soustředit na jednu ze silně expresivních uměleckých
forem známé jako akční umění, zejména na její projevy v Česku a Rusku. Předpokládám, že
české a ruské akční umění má podobný kontext a podobná témata, z mimouměleckých funkcí
silně zapojuje politické působení, jež se mění s ohledem na společenský vývoj. Cílem práce bude
hledání vztahu politiky a akčního umění v proměnách vývoje umění 20. a 21. století v obou
zemích a vzájemné srovnání akčního umění v obou zemích. Považuji za důležité také nastínit a
popsat stav současného akčního umění v Česku a Rusku.
Hypotézou mé práce je, že podobný společenský a umělecký kontext akčního umění v Česku
a Rusku vedl k podobným tématům a k podobnému zahrnutí mimouměleckých funkcí, jež
zapojovalo politické dění. Dále předpokládám, že s proměnou společenských podmínek se měnil
i vztah akčního umění k politice. Vzájemné srovnání českého a ruského akčního umění chci
sledovat až do současnosti.
Poválečný umělecký svět se rozdělil na dvě části: Západ, který lákal svou svobodou, a Východ,
kde umělecká činnost byla podřízena diktátu vládnoucích režimů. Východní a západní umělci
čelili odlišným problémům. Na Západě se absolutní komercializace umění stala jedním
z katalyzátorů pro vznik akčního umění jako formy protestu proti ní. Toto umění je také reakcí
na realitu přeplněnou a přetíženou informacemi, která je manipulovaná nejen státem, ale
i vlastníky galerií a také sběrateli umění. Umělec proti tomu protestuje a vyjadřuje svůj názor
a jeho prohlášení je hlasité, inovativní a odvážné. Je důležité si uvědomit, že akční umění není
v rozporu se styly a uměleckými technikami, ale hierarchickou, stratifikovanou společností, která
se snaží podřídit osobnost zájmům jiných. Příkladem toho jsou akce moskevských umělců na
konci 90. let, které vypadají spíše jako politické protesty. Občas je ale těžké rozlišit, zda jsme
svědky politické nebo umělecké akce, zda se jedná o umělecké dílo, nebo o občanský protest.
Obvykle to ale lze poměrně snadno identifikovat, i když neexistuje žádné univerzální pravidlo.
Je zřejmé, že sebevražda Jana Palacha v roce 1969 není uměleckým gestem, zatímco akce ruské
umělecké skupiny Vojna, kritizující státní vládu Ruska, je umění o politice v upřímnějším
konvenčním smyslu. Umělecké akce umožňují lépe porozumět historii země a společenské
náladě. Nejjasnější akce, stejně jako nejlepší filmy nebo knihy mohou vyprávět o historickém
období více než učebnice dějin. Současné umění běžně odkazuje na aktuální události, ale ne
vždy opravdovým a upřímným způsobem, což podněcuje k přemýšlení o tom, co se děje.
Práce je rozvržená do sedmi kapitol. Po úvodu se ve druhé kapitole věnuji obecně pojmu „akční
umění“, podávám jeho definici a určuji faktory, které formují umění akce. Tato kapitola se také
věnuje obecnému historickému vývoji akčního umění od jeho vzniku až do současnosti. Třetí
kapitola se zabývá dějinami ruského akčního umění a je rozdělena na tři části, z nichž první
popisuje zdroje budoucího akčního umění v předrevolučním Rusku, druhá nastiňuje stav akčního
umění v SSSR za vlády komunistů, třetí pak po pádu SSSR. Přehledu českého akčního umění
věnuji čtvrtou kapitolu, která má stejnou strukturu jako třetí. Důvodem je umožnit odhalení
společných i odlišných prvků v projevech umělců obou zemí. Pátá kapitola je zaměřena na
porovnání, analýzu oblasti zájmu českých a ruských umělců a témat jejich prací. Práci uzavírá
pojednání o roli akčního umění v obou zemích v současnosti.
Primárně jsem čerpala z bohatých ruských a anglických zdrojů, kromě toho mi jako podklad pro
mou práci posloužil interview s umělci, kteří jsou zapojeni do této činnosti. Rozhovory jsem
prováděla sama, setkávala jsem se s respondenty osobně nebo jsem se s nimi spojovala přes
6

sociální sítě. Transkripce interview jsou dostupné v příloze této práce na základě souhlasu
respondentů.
Jednou z inspirací výběru tohoto tématu je kniha Pavliny Morganové „Czech action art“, která
vznikla na základě autorčiny diplomové práce. Spolu s rozhovory sloužila jako primární zdroj
o českém akčním umění a je často citovaná zejména ve čtvrté kapitole.
Mou motivací pro výběr tohoto tématu byla potřeba lépe porozumět umění v různých jeho
projevech. Souběžně se studiem na FHS studuji obor sochařství na UMPRUM v Praze a během
kritické reflexe akčního umění jsem začala lépe chápat sama sebe a svou vlastní tvorbu. Nicméně
doufám, že tato práce nebude přínosem jenom pro můj osobní rozvoj jako umělkyně.
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1. Co je akční umění

Společné úsilí modernismu a avantgardy dvacátého století dospělo k tomu, že umělecký objekt
přestal existovat nedříve jako předmět reprezentace, poté jako materiální složka umění. To dnes
rozvíjí oblast subjektivity, oblast lidských vztahů stejně důkladně, jako dříve realistická malba
19. století rozvíjela sféru objektů. Objevují se tedy nové umělecké formy, které se ve chvíli
svého vzniku obtížně zařazují ke známým typům a žánrům – tyto staré koncepty prostě nefungují
při práci s novými kategoriemi, které umělci vyvíjí, a jednou z nich je akční umění. Umělec nyní
není jen tvůrcem forem, nýbrž organizátorem komunikace, kde není důležité vytvářet
podobnosti, ale vytváří se pozitivní gesta, vztahy a potom performativní akce. Důraz se přesunul
od romantické umělecké tvorby ke kritice cynismu uměleckého konzumu – v různých formách
od nakupování a čtení po radikální destrukci uměleckých děl. První takové experimenty
prováděli jak dadaisté, tak futuristé, ale jejich performance byly nejen spontánní, ale také, pokud
to lze říci, bezcílné, neadresné. Tyto akce naplněné šokujícími gesty sledovaly jeden cíl –
prohlášení o existenci alternativy k existujícímu umění. Akční umění vyvinuli italští futuristé na
počátku 20. století, jejichž prominentním zástupcem byl Filippo Tommaso Marinetti. O tom lze
hovořit jako o performancích „avant la lettre“, tedy předpojmenování.
Nejradikálnější formy akčního umění se objevily ve vídeňských akcích v 60. letech. V SSSR se
akční umění plně objevilo až v 70. letech. Touha vymazat hranice mezi uměním a skutečností
přivedla umělce k hledání nových způsobů výtvarného projevu, přidala dílům dynamiku
a zapojila je do jakékoliv činnosti. Akce se stává obecným konceptem umělecké praxe, důraz se
v ní posouvá od samotného díla k procesu jeho vytváření. V akčním umění se obvykle sám
umělec stává objektem, předmětem umělecké tvorby. Happeningy a performance v 60. letech již
byly vědomé hry s divákem.

1.1. Definice akčního umění
Na začátku se pokusím uvést předběžnou definici toho pojmu akční umění. Andrej Kovaľov,
autor spisu Ruské akční umění (2007), považuje akční umění za nejvyšší projev současného
umění, čistý a absolutní. Podle Kovaľova jsou formy akčního umění performance, happening,
umění demonstrace a řada dalších, ale myslí si, že dokonce toto rozdělení již ztratilo své
opodstatnění a všechny tyto jevy se teď sbližují pod zastřešujícím pojmem „performance“.
Pavlína Morganová ve svém spisu Akční umění (2014) poukazuje na rozdíl mezi definicemi
„akce“ a „performance“. Uvádí, že významem „akce“ je proces, jednání v reálném čase, zatímco
„performance“ znamená prezentace, vystoupení a předpokládá přítomnost diváka. Akce
nevyžaduje přímo přítomnost publika, ale může probíhat i před očima diváků. Pojem „akční
umění“ se běžně používá v českých dějinách umění, ale my se dále budeme držet pojmu
„performance“.
Slovo „performance“ se doslovně překládá jako „plně dodávat“ a pochází z francouzského
slovesa „pour fournir“. V angličtině je sloveso „perform“, (přesný překlad: „vykonat, splnit“),
který je považován za základní překlad termínu, ale jestliže budeme postupovat podle přesné
definice podstaty performance, anglické sloveso „furnish” je do určité míry blízkým pojmem,
který lze překládat jako „poskytnout“ ve smyslu hry (tj. poskytnout pravidla). Takový překlad,
který podal Holt Meyer1, zcela jasně ukazuje, že pokud je performance přičítána vizuálnímu
1

MEYER H., Performans kak nasilie (1998) Dostupné z: http://moscowartmagazine.com/issue/46/article/897
МАЙЕР Х., Перформанс как насилие. (1998)
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umění, není to ve smyslu nové formy divadelního umění. Kdo dal tomuto fenoménu tak široký
název, není známo, ale tvrdí se, že první byl hudebník John Cage, jenž označil jako performance
své vystoupení 3.33 minut ticha (událost byla označena jako performance na letáku). Nicméně
termín se na Západě začal aktivně používat o něco později – v pozdních 70. letech v Americe
během pomalého ústupu popularity praktik pop artu. Za zmínku stojí, že se v Rusku tento termín
objevil počátkem 90. let, kdy se poprvé objevily vzorky tzv. „provokativní“ performance (dříve
byly tyto práce označovány jako „jednání, akce“).
Teoretik a kritik umění Boris Groys popisuje akční umění takto: „umělec… aby se učil a přiblížil
k pochopení světa, by měl překročit hranice umění, vyjít za ně a spoléhat se na jinou praxi,
srovnatelnou s uměním, která ho dělá závislým na „životě“ … performance nejsou zaměřené na
přímé zapojení diváka a změnu umělcova obvyklého chování, ale na čistou zábavu, hlavní věc
v ní není samotná akce, ale fotografie získané v důsledku jejího dokumentování.“2
Performance může být definována jako procesuální druh umění, který ve skutečnosti ztělesňuje
„princip inovace“ vyhlášený na počátku 20. století, spočívající ve snaze přivést umění na samu
hranici mezi realitou a uměním jakýmkoliv prostředky, ale nikoliv výtvarnými.
Tento druh umění má formativní principy, které umožňují plnou improvizaci ze strany umělce,
a to v situaci, kterou sám pro svou vlastní fiktivní postavu vytvořil a se kterou se neidentifikuje.
Hlavní činností performance je prožít danou situaci jako „fiktivní postava“ (která je v reálné
skutečnosti cizí), záměrně nebo náhodně ponořená do životní reality.
Na základě výše uvedeného je možné odvodit formativní principy performance, které se
projevují ve všech „žánrových“ důsledcích tohoto druhu umění. Za zmínku stojí, že tyto principy
mohou být vždy samotným umělcem snadno porušeny a ani jejich přítomnost v jednotlivých
akcích není zcela zaručena.
Performance zpravidla předpokládá přítomnost těchto faktorů:
1. Časový vývoj akce – vytvoření nějaké jiné reality, soběstačné a existující pouze pro
fiktivní postavu. Tato jiná realita, která je konfrontována s běžnou realitou, „exploduje“,
což umožňuje postavě existovat, žít v situaci, která je v současnosti performance.
2. Taktilní percepce – jako ukázka fyzického nebo duchovního utrpení (utrpení tvořivosti
nebo vášeň pro experimentování). Testování hranic života na zemi, v určitém městě a na
určitém místě, rychlá reakce na extrémní podmínky života.
3. Herní moment – samotná akce, provokující situace je založena na podřízenosti určitým
herním pravidlům. Situace a ironie jsou jedněmi z dominantních pravidel této hry. To, co
umožňuje vzdálenost od reality, je přítomnost herního momentu. Hra nemůže mít nic
společného se životem. Existují však také rozdíly mezi západními a ruskými
performancemi. Západní verze nepřijímá „hru ve vší vážnosti“, zpravidla je to vždy
zručná hra postavená na podvodech, na schizoidní akci. V Rusku se upřímnost a pravost
ukázaly být hlavní příležitostí k přetvoření performance do hry (fiktivní postava upřímně
věří v realitu svého života).
4. Přítomnost určitého scénáře, podle kterého se akce vyvíjí – odmítnutí „topografického
a chronologicky náhodného“. Jasné důkladné přemýšlení nad každým gestem a pohybem
jsou pro performance nezbytné.

GROYS B., – Moskovskij romanticheskij konceptualizm. (1979) Dostupné z:
http://www.mmoma.ru/press/articles/boris_grojs_moskovskij_romanticheskij_konceptualizm/ /
ГРОЙС Б., – Московский романтический концептуализм. (1979)
2
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5. Cíl je vždy vícevrstevný. Vrchní vrstva je přímo to, co tato fiktivní postava dělá,
znamená – čtení, hraní situace, odhalení ironické hry (postava zcela jednoznačně
deklaruje svou sexuální svobodu, politické krédo, náboženské ideály, které často vypadají
nepříjemně nebo směšně). Vnitřní vrstva znamená přísnější cíle, které jsou
determinovány vývojem uměleckého procesu a aspirací umělce – to může být protest
proti masové kultuře, institucionálnímu umění, průlom tradicionalismu a další radikální
úkoly, ale uměleckého směru. Další vrstva má již existenciální povahu – nekonečné
rozšiřování hranic umění, stírání hranic mezi životem a uměním, překonávání odcizení
umění, které vede k jeho pomalému přizpůsobení chutím masové kultury.
6. Vytváření „chytlavé novinky“ – je něčím, co neumožňuje performancím překročit
hranice uměleckého procesu: relevance (tj. reakce na změny v reálné skutečnosti),
začlenění do inovačního procesu (neustálá změna, plynulost, která umožnuje vytvořit
kvalitativně nové umění) vytvoření nové „estetiky“ (odmítnutí muzejního umění, odklon
od obvyklého pojetí krásy), práce s novými technologiemi.
7. Serialita – performance se často skládá ze série sekvenčních akcí, během nichž dochází
k sebeurčení postavy a autora.
8. Šok, skandál – důkaz radikální estetické pozice umělce. Performance není krásná – to, co
umělec dělá v průběhu akce, je doslovná metafora. Šok a agresivita jsou tedy
formativním principem. Kromě toho protest, nihilismus, odmítání všech obvyklých
hranic přípustného jednání, a to jak v umění, tak v životě.
9. Přítomnost fiktivní postavy nebo diskurzu. V chápání západních umělců diskurzem je
vytvoření určitého modelu chování, který provokuje situaci. V tuto chvíli se jedná
o „schizoidní“ diskurz (v západním představení neexistuje nic jako „postava“, existuje
určitý model chování, který si umělec vybere podle situace, kterou chce představit).
V ruské performanci diskurz znamená „postava“, která je nositelem nebo personifikací
určitého jazyka. „Postava“ závisí na volbě umělce a na situaci, modelu chování v průběhu
akce.
10. Další povinností performance je vytvoření „dokumentů“. Dříve performance vždy
potřebovaly přítomnost fotografických obrazů, které nemohly být považovány za
samostatné dílo. Nyní zaujímá jejich místo video-art (nicméně video-art je označován
jako samostatná umělecká forma a performance díky tomu postupně přechází na
kvalitativně novou úroveň).

1.2. Vývoj akčního umění od svého vzniku do současnosti
Pro určení místa performance v moderním uměleckém kontextu je nutné vzít v úvahu historii
evropského umění 20. století, kde dominoval nihilismus a absurdita. Tyto dvě hlavní složky
století byly fatální pro klasické umění. Umělec už nechtěl být uvězněn v rámci normy, měl touhu
žít zajímavě a plně bez ohlížení se zpátky na tradice. Celé 20. století není jen odmítnutím
tradičních forem, technik, materiálů a vizualizací, ale také usiluje o možnosti netradičního
vnímání, formování nového typu myšlení a tvoření.
Vývoj evropského umění umožňuje mnoha kritikům a filosofům označit toto složité období jako
„smrt umění“. Začalo s výskytem dadaismu a fáze smrti umění, o čemž svědčí naše doba, se stala
věčnou. Umění umírá v klasickém smyslu a v této smrti dosahuje plnohodnotného života. Ve
snaze dosáhnout limitů se posouvá na mimořádnou šířku, která také není považována za limit.
Metafora „konce umění“ (The End of Art) byla navržená v polovině 80. let americkým
teoretikem Arthurem Dantem. Ve svých četných publikacích rozhodně nedetekoval „smrt“
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umění jako takového, ale uvedl nemožnost jeho dalšího pojetí v předchozích kategoriích, které
předepisovaly přísně definovaný, historicky závazný způsob existence umělecké praxe.
„Jakékoliv umělecké hnutí modernismu,“ psal Danto, „vždy mělo řadu požadavků, které
odmítaly všechno, co se s nimi neshodovalo. Pro Seurata nebyl pointilismus jen „jiný druh
kreslení, ale jediným vědeckým způsobem malování“.3 Představy o umění, zakotvené ve
filosofických názorech (především v kritice současného umění), nebyly zamýšleny jako jeden
z možných, ale jako pouze jediný správný druh umění, které neumožňuje alternativy. Situace se
podle Danta změnila v šedesátých letech, kdy pop-art a minimalismus ukázaly, že neexistují
striktně povinné formy umění. „Přišlo pochopení, že umění nemůže být chápáno na základě
šablony a že rozdíly mezi uměním a neuměním leží nikoliv ve vizuálním, ale koncepčním.“4
Roselee Goldbergová vysledovala dějiny akčního umění z prvních experimentů futuristů v roce
1909 a prokázala tak jeho dlouholetou tradici. Její monografie Umění performance je
nejkomplexnějším zdrojem informací o dějinách této umělecké formy. V průběhu dvacátého
století stejně jako v současnosti umělci používali performanci jako formu protestu proti
konvenčnímu úkladu tradičního umění, jako způsob „oživit formální a koncepční myšlenky, na
nichž je umění založeno“. Podle Goldbergové je tedy výkonem „avantgardy avantgarda“:
„performativní manifesty, od futuristických až po současné, byly sebevyjádřením disidentů, kteří
se snažili najít alternativní způsoby zkoumání zkušeností umění v každodenním životě,“ píše
autorka v předmluvě knihy. Goldbergová poukazuje na to, že od okamžiku vzniku performance
se vyznačovala multidisciplinaritou: v nejranějších futuristických formách se vztahovala
k avantgardnímu divadlu a choreografii. Italští futuristé vyvinuli „syntetické“ divadlo a speciální,
„dynamický a synoptický“ styl recitace, doprovázený hlukovou hudbou. Současně bylo odhaleno
spojení mezi performancí a politikou (futuristé agitovali za ozbrojený boj proti Rakušanům
během rakousko-italského konfliktu). Multidisciplinarita a politizace jsou také vlastnosti jak
performance ruských futuristů, tak konstruktivistů – stačí připomenout operu Vítězství nad
Sluncem Kručonycha a Maťušina, divadelní představení Převzetí Zimního paláce, které se
uskutečnilo 7. listopadu 1920 pod vedením Nikolaje Jevrejnova, a cirkusu pantomimy Moskva
hoři o revoluci roku 1905, režírovaný Majakovským v roce 1930.
Je třeba poznamenat další důležitý bod – nové trendy a druhy umění by se mohly objevit pouze
tam, kde břemeno tradic nebylo tak velké, například ve Francii a Německu, kde byla společnost
schopna přijímat inovace, a to dokonce i ty, které odporovaly veřejnému vkusu a morálce.
Takovou zemí byla Amerika. Ve Spojených státech se performance začala objevovat v pozdních
30. letech, když se do New Yorku začali stěhovat evropští uprchlíci před válkou. Významnými
představiteli americké performance byli inovátoři z různých oblastí umění, tedy nejen malíři
a básníci (Kaprow, Rauschenberg), ale také skladatelé (Cage), divadelní režiséři a choreografové
(Merce Cunningham, Robert Whitman, Yvonne Rainer). Americké performance šedesátých let
byly proto značně ovlivněny „novou choreografií“ a hudebním minimalismem. Od konce
padesátých let se performance projevila v Evropě s novou silou – její přední představitelé pak
přišli k této umělecké formě z malby a sochařství: Francouz Yves Klein, Ital Piero Manzoni
a Němec Joseph Beuys. Manzoni a Klein se snažili používat tělo jako umělecký materiál. Akce
Beuyse se vyznačovaly složitou symbolikou a vlastní ikonografií, autor často nazýval svou práci
„sociálním sochařstvím“.
V 70. letech, v éře konceptualismu, performance jako prostředek sebevyjádření dokonale
vyhovovala umělcům, kteří chtěli vytvořit ne objekty, ale myšlenky. Začali proměňovat své tělo
na „živé sochy“ (Vito Acconci, Gilbert a George, Jannis Kounellis), organizovali „rituály“
3
4
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(Hermann Nitsch, Marina Abramovich, Otto Mühl), ukazovali „autobiografická představení“
(Lori Anderson, Julia Hayward), věnovali se feministickým tématům (Rebecca Horn a Ulrike
Rosenbach).
Generace 80. let vymazala hranice mezi uměním a médii, usilovala o zábavu, a to jak ve
Spojených státech, tak i v Evropě. Také v tomto desetiletí se projevila takzvaná extrémní
performance, ve které zástupci sexuálních menšin, transvestité, umělci s AIDS vystavovali všem
na očích, performovali smrt, nemoc a nekonvenční sex.
V 90. letech se na Západě začali objevovat umělci z bývalého socialistického tábora. Nejčastěji
pokračovali ve vyjadřování politického protestu v performanci stejně jako před pádem
socialistických režimu v jejich zemích a snažili se veřejnosti připomenout hrůzy války pomocí
akcí. Během těchto let umělci výrazně aktivněji používali nová média (Matthew Barney, Paul
McCarthy, Sam Taylor-Wood), tím postupně zmizela hranice mezi živou performancí a její
videodokumentací, což bylo zvláště podporováno šířením internetu.
Roselee Goldbergová zdůrazňuje, že hodnota performance po roce 2000 stále stoupá: „Ve
21. století se dramaticky zvýšil počet umělců po celém světě, kteří se obrátili k performanci,
médiu, které jim umožňuje vyjádřit rozdíly,… a dává příležitost k širšímu diskurzu globální
kultury…. Performance hraje důležitou roli při utváření kultury nadcházejících desetiletí našeho
století, neméně závažnou než ve 20. století; je dokonce možné, že její vliv bude ještě výraznější
než dříve. Texty a obrázky dnes létají po celém světě během několika vteřin a dostávají se
k milionům lidí, což je usnadněno vznikem stále pokročilejších počítačových technologií.
V tomto neustále se měnícím prostředí je práce výkonných umělců, vícevrstvých,
interdisciplinárních, udržujících krok s rozvojem médií ideálním prostředkem komunikace
s veřejností online, která toto umění přinese publiku budoucnosti,“ píše autorka v závěru své
knihy.5
Lze rozlišovat tři směry v umění, ve kterých byla performance formovaná a podporovaná:
1. Dadaismus (1916–1923), tj. počátek století (nebo přesněji – estetika ready-made Marcela
Duchampa).
2. Pop Art (1950 – pozdní 1970), poválečná léta (v této práci se většina této oblasti bude
týkat happeningu).
3. Konceptuální umění (klasická performance) – Fluxus (existenciální performance).
Pokud však západní umělci zpočátku vnímali performance jako univerzální prostředek jak
neučinit umění tržním a muzejním, postavili performance na základě chytré imitace jednání,
založené na hře určené pro zkušeného diváka (což bylo velkou zásluhou happeningu a „umění
akce“). Ale v Rusku bylo vše složitější – neexistoval žádný koncept samotného uměleckého trhu,
nebyl tam žádný divák schopný vnímat umění v jiné inkarnaci, formě než obrazové, a proto se
ruští umělci obrátili na performanci jako k extrémnímu způsobu, jak dosáhnout jiné úrovně
umění, jako k nějakému šokujícímu všeléku proti zestárlé tradici.

2. Přehled ruského akčního umění
Ruské akční umění je jedním z nejvíce populárních a aktivně se rozvíjejících směrů v současném
ruském umění. Jména jeho zástupců jsou celosvětově známá a jejich akce jsou předmětem
diskuze nejen v ruském medijním prostředí. Lze tvrdit, že politicky angažovaná činnost akčního
5
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umění vyvolala masový zájem a reflexi současných politických podmínek existujících implicitně
ve veřejné politice. Podrobně o tom v dalších částech této kapitoly.

2.1. Historický vývoj
Když v září 1913 moskevští futuristé vyrazili do ulic Moskvy se zbarvenými tvářemi, nebyl to
jen pokus šokovat společnost, bylo to záměrné gesto v rámci umělecké praxe, o čemž svědčí
manifest, který byl napsán krátce před touto akcí – Proč jsme zbarvení (obr. 1). Život jako umění
a umění jako život, tělo jako plátno a náměstí jako výstavní prostory jsou v tomto smyslu
průlomem hranice mezi veřejným a soukromým, uměleckým a neuměleckým. Dekorativní
a ilustrativní syntéza, ozdobení běžného života jsou cílem a motivací futuristů.6 Performance
vzniká jako vědomé umělecké gesto.
Na začátku 20. století byl ruský režisér a divadelní teoretik Nikolaj Jevreinov fascinován
myšlenkou na „dramatizaci života“. Divadlo pro něj není konvencí, ale možnou alternativní
realitou. Byl přesvědčen, že cílem uměleckého díla je vytvoření jiné skutečnosti, odpovídající
lidské přirozenosti. Jeho myšlenky byly ztělesněny ve třetím výročí revoluce. V roce 1920 se
akce na Palácovém náměstí v Petrohradu zúčastnilo osm tisíc herců: divadelní, cirkusoví, baletní
umělci, vojáci, studenti a obyčejní lidé (obr. 2). V noci z 25. na 26. října používali stovky
výkonných světel a také dělostřelecké baterie, obrněná vozidla, křižník Auroru. Historici a
teoretici umění považují toto představení za největší v historii lidstva. Samozřejmě měla tato
inscenace historické zaměření a nepostradatelné byly slogany stejně jako v revolučním
Petrohradu v roce 1917. Co je charakteristické pro příběh spojený s tak zvláštním žánrem, jako je
masové imerzivní divadlo? Především je to příležitost realizovat rozsáhlou utopii, o které
avantgardní umělci z desátých let 20. století snili, příležitost shromáždit tisíce a tisíce lidí a učinit
tak, aby byli poslušni vůle jednoho umělce. Velkolepá beletrie o hrdinném útoku na Zimní palác
přišla k soudu v prvním socialistickém státě, který byl ve stavu rozvoje. Divadelní médium bylo
přijato marxisticko-leninsko-stalinistickou ideologií. Záběry, na kterých byly zachyceny epizody
tohoto představení, byly obrazovým základem pro pochopení říjnové revoluce a byly používané
ideology po celá desetiletí.
Tato performance byla vrcholem ve smyslu velikosti a počtu zúčastněných herců a začátkem
kariérního ústupu Jevreinova v Rusku. O pět let po uskutečnění této akce byl Jevreinov nucen
opustit Rusko a emigrovat do Francie.

2.2. Performance v SSSR
Informace o takových západních formách umění, jako je happening, akce, hyperrealismus, event,
umění demonstrace se dostávaly do SSSR složitou cestou, nebo se tam nedostávaly vůbec.
A proto byly první hromadné performance akčních umělců zbaveny stylu, sémantických
podpůrných bodů a sémantiky výsledku. Spontánní projevy básníků, interiéry, slova sestavené
z lidských těl na přeplněných místech a další díla umělců tohoto hnutí v té době vypadala jako
nesmělé pokusy opakovat to, co dělali v zahraničí, to znamená pokusy zničit estetické formy
a vzbouřit se jako „umělci“.7 V 70. letech bylo v SSSR několik skupin umělců, kteří byli
zapojeni do akcí: skupina Gnezdo (Hnízdo) a skupina Kollektivnye Dejstviya (Kolektivní akce).
6
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Kollektivnye Dejstvija představovaly inscenace týkající se suprematismu – série akcí Pojezdki za
gorod (Výlety mimo město). Významem akcí spojených s přírodou bylo vytvoření „mostu“ přes
určité sémantické hranice. Prázdnota pole nedaleko Moskvy symbolizovala rozjímání
o neviditelném, transcendentním. Skupina Kollektivnye Dejstvija, kterou v roce 1976 vytvořil
Andrej Monastyrskij, byla aktivní asi třináct let a některé její akce stále probíhají. Mezi
nejaktivnější členy skupiny patří Nikita Alekseev, Nikolaj Panitkov, Georgiy Kizevalter, Igor
Makarevich, Elena Elagina, Sergej Romaško a Sabina Hensgen. V polovině 70. let začala
skupina KD organizovat terénní performance Pojezdki za gorod, z nichž každá byla doplněna
o podrobnou dokumentaci, která byla její nedílnou součástí. Ve výsledku vznikl 13dílný spis, ve
kterém umělci podrobně reflektovali a popisovali svou aktivitu. „Většina zde popsaných akcí
představuje situaci, kdy organizátoři akce vyzývají skupinu lidí k účasti na nějakém druhu akce,
která je jim neznámá. Vše, co se děje v takové situaci, lze rozdělit na to, co se děje v empirické
sféře (podle předběžného plánu organizátorů), a na to, co se děje v mentální sféře, to znamená
prožívání toho, co se děje v zorném poli účastníků během akce, a prožívání toho, co předchází
a doprovází akce. Vzhledem k tomu, že se v naší práci zajímáme právě o oblasti mentální,
„vnitřní“, musíme věnovat zvláštní pozornost všem druhům předběžných událostí, ke kterým
dochází jakoby „na okrajích“ demonstračního „pole“ akce. Samotné demonstrační pole se
rozšiřuje a stává se předmětem uvažování: snažíme se na něm nalézt zóny s určitými vlastnostmi
a vztahy.“ Tak definuji své jednání v úvodu své knihy.8
Vizuální kultura revoluce počátku 20. století nám přináší slogan jako textový formát, jehož
smyslem je výzva k jednání, akci. Úkolem sloganu je, aby masy – osm tisíc lidí, jako je
v performanci Jevreinova, nebo miliony a miliony stejně jako v celém Sovětském svazu –
jednaly a pracovaly tak, jak jim to umělec nebo vůdce komunistické strany říká. Slogan se jevil
jako grafická forma. Jedná se o speciální kulturu, která v průběhu let a desetiletí sovětské historie
vedla k tomu, že něco napsaného bílými písmeny na červeném pozadí bylo a priori čteno
a vnímáno jako ideologický text. Čtvrtou akci KD byl Slogan, podle dokumentace KD se akce
uskutečnila 26. ledna 1977 (obr. 3). Na kopci mezi stromy byla zavěšena červená tkanina (10 m
× 1 m) s nápisem bílým písmem: „Я НИ НА ЧТО НЕ ЖАЛУЮСЬ И МНЕ ВСЕ НРАВИТСЯ,
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО Я ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫЛ И НЕ ЗНАЮ НИЧЕГО ОБ ЭТИХ
МЕСТАХ“ („Nestěžuji si a líbí se mi všechno, a to nehledě na to, že jsem tu nikdy nebyl
a nevím nic o této lokalitě“).9 Jinými slovy, tento objekt by měl být uznán jako ideologický,
nesoucí nějakou ideologickou informaci, ale technika dekonstrukce ideologického textu, který se
vyvíjí v moskevském konceptualismu, demonstruje možnosti a funkce kontextu. To znamená, že
čistě existenciální prohlášení nabývá ideologického významu, ale momentálně ho ztrácí
umístěním v opuštěném chladném zimním lese. Andrej Monastyrskij se takto vyjadřuje k této
akci: „Ve skutečnosti existují dvě možnosti. Umění může být buď politické – je to sociální
totalitní struktura, která přináší kritiku, nebo existenciální – tématem je člověk, jeho stav,
psychika, nemoc a tak dále. A mezi těmito dvěma typy může být nějaký vztah. Zajímal jsem se
o existenciálnost. Slogan KD „Nestěžuji si a mám rád všechno“ (z mé knihy „Poetický svět“
z roku 1976) poukazuje na rozdíl mezi společenskou totalitou a existencí. Čím je tento slogan
zvláštní, specifický? V tom, že ve formě sociálně-totalitního sloganu byly v té době miliony
sloganů tohoto druhu, kde jsme prezentovali čistě existenciální text.”10
КОВАЛЁВ А., – Российский акционизм. (2007)
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Skupina Gnezdo existovala jen čtyři roky, od roku 1975 do roku 1979, ale podařilo se jí zůstat
legendou. Své jméno skupina získala díky své akci. Tři mladí umělci během performance Hush!
Probíhá experiment! seděli v obrovském hnízdě z větví a chmýří a vítali diváky, kteří dorazili na
jejich událost (obr. 4).
Performance v 70.–80. letech existovala a rozvíjela se v uměleckém undergroundu. Všichni
umělci, kteří byli do tohoto hnutí zapojeni, neriskovali vstoupit do velkých prostorů městských
ulic. Jednou z mála akcí na městském náměstí byla akce skupiny Gnezdo – Umění masám (obr.
5). Dva členové skupiny nesli transparent po moskevské ulici. Toto byl fragment abstraktní
kompozice Franze Kleina, otočený vzhůru nohama. Zde funguje stejný princip – bílý obraz na
červeném pozadí je považován za ideologický. Samotná forma představení objektu je také
poněkud ideologická – z jednoho místa na druhé nese dvojice látku připevněnou ke klacíkům.
Ale zároveň to není text, slogan, naopak to slouží ke zničení, dekonstrukci textu a jeho významu.
V roce 1975 Igor Zakharov-Ross uskutečnil v Leningradě živou akci Já chci do Ameriky. Zapálil
falešný sovětský pas. O dva roky později Zakharov-Ross udělal performanci nazvanou Zagon
v Gatchině, městě poblíž Petrohradu. Během ní umělec postavil papírový stan, kam byli
přivedeni diváci. Stan byl zapálen a vzlétl do vzduchu. Hraní s ohněm, balancování na pokraji
života a smrti. Brzy poté byl Zakharov-Ross zbaven občanství a opustil SSSR. Akční umění
Igora Zakharova-Rossa je obdařeno upřímným politickým podtextem, tedy velmi skutečnými
právními důsledky, které nastaly po jeho činech. SSSR v 70. letech zjevně nebylo na takové
umění připraveno.
V 70.–80. letech se pravidelné výlety na akci a účast na jejich diskusích ukázaly být zvláštním
nástrojem, který strukturoval umělecký život, a pokud se to dá takhle říct, umělecké vědomí. Po
politickém a ekonomickém zhroucení SSSR přišla ona svoboda, o které snili mnozí umělci. Po
jejím příchodu však umělecký trh začal dodávat díla blízká demonstraci nesmyslnosti
a absurdity.

2.3. Performance po pádu SSSR. Moskevské akční umění
Po rozpadu SSSR dostali umělci v rozvíjející se ruské společnosti možnost svobodně
praktikovat relevantní politické umění. Vzhledem k tomu, že umělecký trh neexistoval, umělci
nemohli spoléhat na institucionální podporu. Za těchto podmínek se stala populární veřejná
performativní praxe, jejíž dokumentace byla následně distribuována prostřednictvím různých
médií – tak vznikalo moskevské akční umění.
Hlavním žánrem moskevského akčního umění byla veřejná performance, akce, často
s politickým podtextem, výsledkem byla mediální reakce v důsledku porušení přijatých norem
chování. Umělci neměli komunikaci se společností kvůli absenci nebo zhroucení dřívějších
uměleckých struktur, převzali roli svatého blázna, dokonce i městského šílence. Umění bylo
pojímáno jako pole studia společenské a kulturní transgrese.
Moskevské akční umění se začalo formovat koncem 80. let. Byla to odpověď první generace
postsovětských umělců jejím starším kolegům-konceptualistům. Za počátek celého směru se
však považuje performance skupiny E.T.I., také známý jako E.T.I. – text anebo Péro na Rudém
náměstí (obr. 6). Skupina mladých lidí pod vedením Anatolije Osmolovského složila ze svých
vlastních těl slovo „хуй“ (péro) naproti Leninovu mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě.11
11
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„Akce se konala v předvečer Leninových narozenin a byla interpretována jako útok na jeho
paměť. Formálně byla tato akce zaměřena na zákon o morálce – dne 15. dubna 1991 byl vydán
zákon o morálce, kde bylo mimo jiné zakázáno používat vulgární jazyk na veřejných místech.
Myšlenka akce (s výjimkou jejího zjevného protestního smyslu) spočívala v kombinaci dvou
opačných stavových znaků: Rudého náměstí jako nejvyššího hierarchického geografického bodu
na území SSSR a nejvíce zakázaného vulgárního slova.“ Jakožto hlavní badatel moskevského
akčního umění Andrej Kovaĺov poznamenává: „Do roku 1991 byly takovéto uliční akce naprosto
nemožné, ale od tohoto okamžiku umělec obdržel možnost ponořit se do městského prostředí,
které se stalo uvolněným a poddajným“.12 Akce skupiny E. T. I. byla uskutečněna ještě v době
SSSR a podle svědectví Osmolovského byli účastníci jako v transu z hrůzy. Někoho musel
položit na zem sám a podle dokumentace akce se někteří lidé na náměstí báli na tu performanci
dívat. Osmolovskij se však rozhodl, že fotografii zveřejní v novinách a v ten samý den byl jeho
dům prohledán policií. Bylo zahájeno trestní řízení podle článku 206, část 2, „Škodlivé
chuligánství, které se svým obsahem lišilo výjimečným cynismem nebo zvláštní drzostí“.
Osmolovskij však zůstal na svobodě díky zásahu sovětského uměleckého spolku, mimo jiné
básník Andrej Voznesenskij a režisér Sergej Solovjov se vyjádřili na jeho podporu. Akce E.T.I. –
text se stala legendou v uměleckém prostředí.
Jedním z prvních veřejných postsovětských prohlášení byla metafora Olega Kulika a Alexandra
Brenera Šílený pes nebo poslední tabu, hlídané samotným Cerberusem z roku 1994, kdy se
Alexandr Brener snažil udržet na vodítku nahého Olega Kulika v galerii Marata Gelmana (obr.
7).13 To je odkazem na slavnou akci Petera Waibela Z psího souboru, kterou v roce 1968 provedl
společně se svou kolegyní, významnou performerkou Vallie Export. Vedla ho ulicemi na
vodítku. Na rozdíl od Kulika byl oblečený.
V roce 1995 nahý Kulik předstíral v Moskevské ZOO, že je opice – skákal kolem voliéry, jedl
banány a házel banánové slupky po divácích během akce Experimenty zoocentrismu.
V roce 1992 Oleg Kulik realizoval akci Prasátko rozdává dárky, během níž řezníci poráželi
v galerii Regina živé prase.14 Veřejnost byla překvapená, rozhořčená, ale z nějakého důvodu jim
unikla skutečnost, že akce Kulika byla odpovědí na otázku o zrušení trestu smrti, aktuální v té
době. Je třeba poznamenat, že v tvůrčím období Olega Kulíka byl špatně rozvinut tělesný
radikalismus. Jeho vrcholem se stala akce z roku 2000, kdy Oleg Mavromatti se nechal ukřižovat
s hřebíky vraženými do dlaně a slovy Nejsem syn Boží vyřezanými břitvou na zádech.15
Akce Alexandra Brenera První rukavice (1995) byla přímou výzvou pro hlavu státu, jakou si
akční umělci nemohli dovolit ani předtím, ani poté.16 Brener se dostavil na Rudé náměstí
v boxerkách a rukavicích a volal tehdejšího ruského prezidenta Borise Jelcina na zápas (obr.8).
Brener sám označil tuto akci jako protest proti válce v Čečensku a zdůraznil absenci přímé
demokracie.
Projekt Škola současného umění nebo Škola avantgardy, který byl poprvé prezentován v Centru
pro současné umění, existoval několik let (1995–1998) a byl vyvinut ve squatu na ulici
Baumanskaja, kam se přestěhovalo mnoho umělců. Mladí účastníci školy praktikovali šokování,
dělali cvičení na citování, kreslení, na zničení práce – spálení, rozbití, opakování performance;
cvičili komunikaci s vlastníky galerií, kritiky, kurátory – akce Lízání zadků správným lidem.
12
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Škola byla koncipována jako parodický projekt a stala se východiskem pro generaci umělců,
kteří se později spojili do skupin, na základě této školy vznikla například skupina Radek.17
Akční skupina nazvaná Nevládní kontrolní komise se stala radikálnější, přičemž nejaktivnějšími
účastníky byli Anatolij Osmolovskij a Avdej Ter-Oganyan. Jestliže Brener vzdoroval autoritě
hlavně v symbolickém prostoru, pak akce Barikáda z roku 1998 vlastně obsadila ulici Bolshaya
Nikitskaya po dobu pěti hodin, zastavila provoz dopravy (obr. 9). Akce se zúčastnilo až tři sta
umělců, básníků, aktivistů a chodců – Dmitrij Model, Dmitrij Pimenov, studenti Ter-Oganyana
a Osmolovskeho ze skupiny Radek a známí malíři Avdeje Ter-Oganyana, kteří poskytli své
obrazy pro stavbu barikády. Barikáda byla odkazem na francouzský „červený květen“ z roku
1968. Na rozdíl od francouzských studentů však tato akce neměla jednoznačný vliv mimo
umělecké prostředí, ale dostala se do prestižních ruských a západních uměleckých katalogů.
Barikáda prozkoumala propagandistický a politický potenciál akčního umění, ale příliš se
spoléhala na sílu médií bez použití lidských spojení a vztahů.
Akce Avdeje Ter-Oganyana Mladý ateista (1998) byla ještě radikálnější, protože provokovala
a odhalila zásadní konflikt mezi institucemi církve a moderním uměním v Rusku (obr. 10). Na
uměleckém veletrhu Art Manege v sekci pro nekomerční projekty Avdej Ter-Oganyan rozsekal
reprodukce slavných ikon a tím chtěl zjistit stav institucionální autonomie umění. Umělec
vysvětlil, že svým jednáním zkoumal, zda umělecký prostor zajišťuje volný oběh archetypu,
anebo zda stále zůstávají pod kontrolou tradičních institucí i ve formálně demokratickém a
sekulárním Rusku. Obtěžování v médiích a zřízení trestního případu, komentáře patriarchy a
primátora Moskvy, odvolání kurátora výstavy a ředitele výstavní síně, stejně jako nedostatek
adekvátní podpory uměleckého prostředí dávaly jasnou odpověď na výzkumnou otázku. To ale
nebylo cílem umělce, je to jiný „odlišný diskurz, důsledcí, to vypovídá o nedostatku svobody v
naší zemi, ale na druhé straně se ukazuje, že avantgarda nastala, nastal skandál, a to je hlavní
věc“.18
Další akce Proti všem (1999) je v rozporu s ještě silnějšími státotvornými institucemi Ruska
(obr. 11). V průběhu politické soutěže do Státní dumy se členové skupin Radek a Z.A.I.B.I. vrhli
na Leninovo mauzoleum a natáhli na něm transparent a nadpisem „Против всех” (Proti všem).
Tato akce byla natočena televizí pozvanou Osmolovskym. Taktickým cílem akce byla agitace
pro volbu „proti všem stranám”, která v té době existovala na volebních lístcích, a strategicky
byla součástí kampaně Proti všem, jejímž cílem byla změna parlamentní krajiny Ruska. Podle
stávajících právních předpisů by většina odevzdaných hlasů pro sloupec „proti všem“ znamenala
konání nových voleb a nemožnost opakovaného navržení stran zapojených v předchozím kole.
Konečná srozumitelná legislativa však neexistovala, ale existovala jasná myšlenka. Akční umění
stále obsahovalo stopy avantgardy z počátku 20. století a chtělo „mít vliv na povědomí
veřejnosti.“ Nicméně tato oblast je do roku 2000 privilegiem státu a po akci „Proti všem“ byli
akční umělci pod tlakem ze strany bezpečnostních složek.19
Akční umění jako nejradikálnější část všeobecného hnutí postsovětské liberalizace vstupuje
v tomto okamžiku do materiálního, nikoli jen mediálního odporu proti státnímu systému. Po
svých zoufalých činech hlavní účastníci akčního umění – Oleg Mavromatti, který se ukřižoval
naproti katedrále Krista Spasitele během akce Nedůvěřuj svým očím v roce 2000 (obr. 12),
Dmitrij Pimenov, který převzal odpovědnost za teroristický útok na Manéžním náměstí (1999), a
17
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Avdej Ter-Oganyan – museli opustit Rusko a přestěhovat se do zahraničí. Ostatní byli pod
tlakem FSB. První vlna akčního umění skončila. V 90. letech minulého století byl revoluční
impuls postsovětských transformací potlačen státní institucí.
Moskevské akční umění zavedlo tak odvážné a efektivní performativní techniky, jako je
doslovná metafora. Moskevské akční umění však bohužel nemělo žádný skutečný politický
efekt. Jednalo se o výstřední, anarchické projevy, které jen naznačovaly a odkazovaly na
problémy, ale žádné řešení nenabízely.

3. České akční umění
3.1. Historický vývoj
Většina českých performerů, která se tvořila během 60.–80. let, pracovala mimo kontext
světového umění, zažívala tuto izolaci, věnovala větší pozornost samotnému průběhu života než
změnám v umění, jako to bylo v případě amerického neo-avantgardního hnutí. Pavlína
Morganová zdůrazňuje roli režimu a poukazuje na podřízenost politické situaci poválečného
umění v Československu.20 Proto, aby bylo možné pochopit československý umělecký projev,
musíme brát v úvahu rámec režimu, který jej tvaroval. V tu dobu se podporovalo spíše nekvalitní
prorežimní umění, ale vedle toho vznikala a rozvíjela se neoficiální tvorba, která se většinou
musela vystavovat v ateliérech, v soukromých prostorách nebo na přímo neurčeném místě, jako
je příroda, les, park. „To, co jsem dělal já a moji kolegové, jsme to dělali doma, naprosto privátní
činnost. Když jsme dělali nějaké akce pro veřejnost, to byli pozvaní kamarádi, kteří se sešli na
nějakém privátním místě, třeba ve sklepě, a tam se odehrálo několik performancí. Ale vždycky
jsem chtěl, aby význam těch akcí nebyl vázán na politickou situaci, která právě byla, aby ty věci
byly obecnější, srozumitelné, týkaly se lidských vztahů obecně, bez ohledu na to, jaký vládne
režim.” Tak vzpomíná na tu dobu Jiří Kovanda.21

3.2. Stav performance během komunistického režimu
Za jednoho z hlavních průkopníků akčního umění v Československu je považován Milan
Knížák, výtvarník a bývaly rektor AVU, bývalý ředitel Národní galerie v Praze a reprezentant
hnutí Fluxus pro východní Europu. Za svou činnost byl často kritizován a během totalitního
režimu v Československu byl zhruba 300 krát zadržen policií, vězněn, například za napadení
policisty ve Vídni, za poškozování zájmů ČSSR. Na webových stránkách Muzea současného
umění MoMA v New Yorku je přístupný naskenovaný archiv dokumentace performancí
Knížáka, vytvořený samotným autorem mezi roky 1983 a 1985 na požadavek kurátoru muzea.
Kurátoři rozpoznali důležitost této umělecké práce a představili si hodnotu, jakou by tento
materiál mohl mít pro umělce a vědce budoucna.22 Archiv obsahuje 101 obálek, z nichž každá je
věnována konkrétní performanci, označená razítkem a ve většině případů datována. Uvnitř
obálek Knížák umístil fotografie nebo písemné popisy akcí. Podle úvodní stránky sbírky donutil
nevyhovující malý byt Knížáka obrátit se na akční umění. Umělec musel malovat obrazy
a montovat objekty venku, před domem, a tak se ulice Nový Svět stala výstavní síní a náhodní
20
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chodci – diváci byli svědky vzniku a zániku uměleckých díl (obr. 13). To bylo v souladu s
tendencí první vlny performance v Československu, kde se umělci prostřednictvím performativní
praxe snažili ponořit do rutinního života městských obyvatel.23 Skrze performance na městských
ulicích se umělci snažili navázat kontakt s ostatními a podělit se s nimi o subjektivní pohled na
to, co se děje, odhalit základy společenských vztahů mimo rámec ideologie. Umělci se tak
prosadili veřejnosti a jejich osobní zkušenosti se staly oblastmi hledání nových forem interakce
a mezilidských vztahů.
Performativními praktiky v terénu a spojením lidského těla s přírodou se zabýval Miloš Šejn. Na
přelomu 50. a 60. let se k performanci dostal intuitivně a podle vnitřní potřeby bloudit krajinou.
V tu dobu takové praktiky nebyly považované za umění a ani sám umělec neměl žádné bližší
povědomí o formě, jíž dnes říkáme „umění akce”.24 Jedná se o rané práce umělce s názvem
Bdělé snění (1966–67) a potom performativní série Kontakty (1967–1969), jež byla pokusem
o spojení, integraci těla umělce do přírody. Tuhle akci prováděl o samotě, bez svědků, jediným
zdrojem informací o této činnosti jsou vzpomínky umělce, jeho kresby a poznámky.
Tělo je základním prvkem pro aktivity jakéhokoliv druhu, nástrojem komunikace a společensky
konstruovaným pojmem. Tělo je všudypřítomné a nezbytné. Na začátku 70. let se čeští umělci
začali zabývat tělesným požitkem, zkoumáním a hledáním limitů vlastních těl. Tento druh
akčního umění se označuje pojmem body art. Hlavními představiteli tělesného radikalismu
v Česku byli tři kamarádi žijící v Praze – Jan Mlčoch, Karel Miler a Petr Štembera.25 Body art
performance a akce byly realizované v jejich vlastních bytech nebo na předměstích za
přítomnosti malého kruhu přátel a známých, zkoumali schopnosti těla a hranice prostoru. Reflexí
a zkoumáním gravitace pomocí svého těla se zabývá Karel Miler ve své akci Identifikace z roku
1973, během které padal dolů z hromady palet (obr. 14).26 V díle z roku 1976 se snažil
dekonstruovat běžnou situaci jako cítění vůně květin, podívat se na ni z jiného úhlu pohledu, a
proto vyrazil na louku a nabídl divokým květinám užít si vůně svého těla.27 Tělová gesta Petra
Štembery jsou poněkud radikálnější. Umělec čerpá z asketických praktik, 10 dnů bez jídla v
Paříži byly pro něho průlomovým zážitkem, během něhož dospěl k lepšímu pochopení svého těla
a způsobů jeho využití.28 Vedl deníky své deprivační praxe, popisoval svůj mentální stav bez
jídla nebo snu. Jeho snaha porozumět a přijmout své vlastní tělo vrcholí v akci Narcis 1 z roku
1974 (obr. 15). Na začátku performance umělec nějakou dobu obdivoval svůj fotografický
portrét na takzvaném oltáři, pak jeho asistentka stříkačkou odebrala krev z jeho žíly, ta byla
smíchaná s vlasy, kousky nehtů a moči umělce, a na konci akce Štembera vypil tuto směs během
sledování svého portrétu.29 V polském městě Wrocław dostal Štembera příležitost ukázat v
galerijním prostoru svou politicky zaměřenou akci, které bohužel nedal název. Mezi televizi a
rádio umístil slepici zachycenou v sítí. Četl noviny a díval se, jak se slepice snaží utéct, uniknout
ze sítě a tlaku zbytečné informace. Jakmile se slepici podařilo se uvolnit, umělec ji chytil znovu
a tento postup se opakoval, pokud se slepice úplně nevzdala pokusů osvobodit se. Tato slepice je
metaforou člověka žijícího pod tlakem totalitární ideologie, člověka 20. století.30 Jan Mlčoch se
dostal k performanci kvůli seznámení se s dvěma výše uvedenými umělci. Jeho práce se vztahují
k tendenci Štembera zkoušet předěly a limity vlastního těla. V akci Igelitový pytel (1974) se
23
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nechal hermeticky zabalit do igelitového pytle, strávil tam 34 minuty, a když začal cítit, že ztrácí
kontrolu, rozřízl pytel nožem. V roce 1976 uspořádal setkání na okraji města, místo srazu bylo
označeno velkou kovovou tyčí, zapíchnutou do půdy. Diváci postupně dorazili a po 45 minutách
byl Mlčoch vykopán ze země, když někteří pozvaní diváci už odešli.31
V polovině 70. let začal Jiří Kovanda pracovat v žánru konceptuální performance, který spočíval
v sotva znatelném zásahu a interakci s lidmi ve veřejném prostoru Prahy. Jeho akce byly
jednoduché, transparentní a téměř nepostřehnutelné v proudu městského života, odlišovaly se od
rutinních gest pouze uměleckým vědomím a záměrem. Příkladem je akce Bez názvů (1976),
během níž se umělec prostě postavil proti davu lidí s rukama nataženýma na bocích, jako kdyby
byl ukřižován. To mělo symbolizovat utrpení celé generace pod tlakem totalitárního režimu.32
Kovanda chtěl použít toto gesto jako způsob otevřít se a navázat kontakt s kolemjdoucími lidmi,
ale socialistická společnost nebyla pravděpodobně dost tolerantní a otevřená, aby se mu to
povedlo. V polovině 80. let se Kovanda obrátil k malbě a po přestávce v uměleckých aktivitách,
která trvala několik let, se vrátil k tomuto druhu umění, stejně jako k performanci a instalacím.
Margita Titlová-Ylovsky byla součástí generace mladých umělců 80. let 20. století. V té době
patřila k akčním umělcům, vystudovala Akademii výtvarných umění, ale ve své tvorbě
potřebovala zapomenout na akademickou výuku a rozvíjet se v jiném směru. Na AVU nemohli
studenti pracovat na své vlastní tvorbě, jen řešili zadaná témata. Většina mladých umělců
preferovala figurativní kresbu a malbu, ale Titlová-Ylovsky se věnovala nepředmětnému
záznamu. Před skupinovými nebo společnými problémy dává přednost svým vlastním
problémům, které se blíží k nové vlně nebo konceptuálnímu umění. Základem tvorby TitlovýYlovsky je snaha najít vlastní identitu a pro nalezení odpovědi na tuto otázku používá
performance a body-art. Vždy v tom využívala svoje tělo k vytvoření relace k prostředí, vnímala
ho jako nabité identifikační energií. „Performativní přístup” se projevuje v celé její tvorbě, nejvíc
ve fotografii. Umělkyně vytvořila fotografický cyklus Stíny a objekty (1980–83), ve kterém
pracuje se svým stínem, kreslí na něm, vkládá do něj zrcadla, čímž nejen zkoumá geometrii
vnějšího prostředí, ale také tvoří svůj zvláštní svět (obr. 17).33 Jiné fotografické práce autorky
jsou doplněny dadaistickým abstraktním psaným slovem a celkem vypadá jako šamanský rituál
či divadelní představení.
V 80. letech se v Čechách vyskytla postmoderní performance, jež je nejlépe reprezentovaná ve
tvorbě brněnského umělce Tomáše Rullera. Vychází ze sochařství, na začátku své performativní
kariéry dělal dokumentaci zničení svých vlastních díl, jako byly sochy a kresby. Performance se
pro něj stala způsobem transcendence, překročení limitu těla a jeho následnou transformace na
objekt umění. Používá pomocné materiály různého druhu, jako jsou sádra nebo sada barev.
Jednou z jeho nejvýznamnějších akcí je 8. 8. 88, která se odehrála 8. srpna roku 1988 v Domě
Kultury na pražském Opatově (obr. 18). V tu dobu vstupní hala Domu Kultury sloužila jako
výstavní síň pro umělce, jejichž tvorba byla mimo umělecký proud oficiálně podporovaný
režimem. Na začátku akce se Ruller ušpinil sádrou, pak si zapálil oblečení a spadl do louže.34
Svou performancí vytvořil zvláštní liberální atmosféru svobody pro diváky, což bylo v tu dobu
velmi aktuální a vyžadované, možná by se dalo říct, že svým jednáním přiblížil žádoucí pád
železné opony.
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3.3. Performance po zhroucení režimu
Pro Československo byl začátek 90. let poznamenán nejen pádem komunistického režimu. Ale i
přesto uvolnění podmínek shora působilo pro umělce různého druhu inspirujícím způsobem.
Akční umění nakonec vyšlo ze šedé zóny a získalo podporu státu, byly uskutečněny festivaly
umění a do Čech byli v rámci jejich programu pozváni klíčoví umělci jako například Rusové
Oleg Kulik a Alexandr Brener, kteří byli zmíněni v předchozí kapitole.
Mladá generace umělců se začala zajímat o umění performance a jejich tvorba se formovala
v jiné realitě, než jakou zažili jejich starší kolegové. Performance se používala jako způsob
svobodně se vyjádřit k událostem, které je odklopovaly, jako forma aktivismu, sdílení a změny.35
Jiří Černický se obrátil na performanci ve chvíli, kdy na žádné umělecké škole ještě nebyl a cítil
podvědomou touhu se zapojit do umění akce. Snažil se vymazat hranice mezi světem umění
a svým vlastním tělem, aby zmizela distance a aby se působilo a jednalo více aktivně. Uspořádal
akci Meteobody (1990), umělcům se povedlo najít nějakou chemikálii, která dokázala vybarvit
tělo a reagovat barevně na vnitřní emoční stav. V tomto chtěl napodobit chobotnice, čerpal
inspiraci z mořských tvorů. Jeho akce Slzy pro Afriku (1993–1994) patří k nejnáročnějším
v dějinách českých performancí (obr. 19).36 Podle Černického to byla tak zvaná mentální charita,
reakce na otázku, jestli ta fyzická pomoc, záměr posílat do Afriky oblečení nebo léky, je to
nejdůležitější, co oni chtějí. Černickému napadlo, že to tak být nemusí, že důležitější je to, že na
ně Češi myslí, že se s nimi identifikují, snaží se je pochopit. To se umělec pokoušel dát najevo
prostřednictvím té akce a propojit lidi Čech s lidmi žijícími v Africe.37 To se stalo jedním ze
vzorů pro sociálně zaměřené performance, praktiky a projekty, které se teď aktivně rozvíjí
v České republice.

4. Srovnání období od 70. let do současnosti
Umělci z obou zemí se shodují v tom, že performance je zvláštní specifická umělecká
forma, transcendentní a porušující definice umění jako takového. Je způsobem přemýšlení,
seberealizace a sebeaktualizace. Umožňuje komunikaci skrze nové, občas virtuální vrstvy, přímé
ovlivňování diváka. Pro umělce je performance důležitá svou bezprostředností, nemateriálností,
nezávislostí na instituci a plnou svobodou. Performance se občas dá udělat úplně zdarma, a proto
není nejlepším způsobem k obživě a vydělávání peněz. Vzniká z ničeho a zaniká, mizí beze stop,
v nejlepším případě nechává po sobě dokumentaci a vzpomínky na zážitek. Občas pramení touha
dělat performance z narcisistických prvků personality, typických pro umělce tohoto nebo
jakéhokoliv jiného druhu. Možnost stát se uměleckým objektem, vymazat hranice mezi svým
tělem a sakrálním světem umění vypadá lákavě a přitažlivě. Ale jak se zachránit tu sakrálnost,
přitažlivost umění, když jeho definici jsou tak efemerní, rozsáhlé, a skoro všechno má na to
nárok? To je ale na jinou bakalářskou prací.
Když se soustředím přímo na porovnání performativních projevů v Česku a Rusku od
jejich vzniku do současností, vidím, že na začátku hrál výraznou roli pro jejich formování
a tvarování rámec socialistického režimu. Ale kvůli rozdílu v politických režimech, geografické
poloze České republiky, přístupnosti zdrojů a šíření informací vzniklo akční umění jako takové
35

Autorčin rozhovor s Jiřím Černickým, květen 2019.
MORGANOVÁ P., – Czech action art. (2014) s. 225.
37
Autorčin rozhovor s Jiřím Černickým, květen 2019 (ale na otázku o reakci v Africe na takovou „charitu” mi odpovědět odmítl)
36

21

v Československu přibližně o 10 let dříve než v Rusku. Přestože performativní představení se
vyskytovala v Rusku na začátku 20. století, brzy se stala „zbytečnými“ a byla násilně
zapomenuta. Avantgardní umění se nelíbilo vládnoucí straně, a proto bylo pro umělce
bezpečnější věnovat se jiným formám umělecké tvorby.
První čistá nebo „klasická“ performance patřila konceptuálním umělcům. V tomto směru se
formují hlavní žánry performance. Stejná situace existuje i v Rusku – první „akce“ patří skupině
Kollektivnyje Dejstvija, představitelům moskevského konceptuálního umění (účastníci této
skupiny sami označovali své výkony za „akce“ a navzdory určitým rozdílům byly tyto první
akce blíže české variantě). V Česku 60.–70. let byly performativní praktiky využívané jako pole
hlédání mezilidských vztahů a pokus násilně se ponořit do běžného života náhodných chodců,
jak to dělali Kovanda a Knížák. Podobný pokus o veřejné performance skupiny Gnezdo v Rusku
pochopen nebyl. Sovětská společnost nebyla připravena na takové radikální umělecké gesto,
a proto během 60.–70. let někteří umělci preferovali úplně se vzdát konceptu diváka a dělat své
akce jenom pro své vlastní potěšení. České a ruské umělce té doby spojuje tendence pracovat
s přírodní krajinou, která byla vnímaná jako bezpečné prostředí, prázdné a osvobozené od tlaku
ideologie. Umělci se pokoušeli integrovat své tělo do přírody, zanechat v ní své stopy, vyjádřit se
v jejím svobodném prostoru. Tyto projevy se lišily jen obsahem – čeští umělci hledali v přírodě
především sebe sama, ale ruští se pokoušeli o dekonstrukce ideologií skrze absurditu a substituci
kontextu.
Tělesný radikalismus, pokus o transcendenci limitu těla je typickým prvkem performance
v různých zemích, Česko a Rusko nejsou výjimkou. V Česku se vyskytl dříve, a to v druhé
polovině 70. let 20. století. Příkladem jsou díla dvou zástupců pražské „body-art trojky”, Petra
Štembery a Jana Mlčocha, kteří byli zmíněni v minulé kapitole. Jejich tvorba byla podvědomou
reakcí na normalizační politiku a totalitu té doby. Podle slov Štembery vzniklo akční umění ve
své radikální formě primárně kvůli rigidní atmosféře 70. let.38 Tělesný radikalismus se začal
objevovat v tvorbě ruských umělců až na konci 90. let, ale spíše z opačných důvodů. Jedním
z prvních, kdo začal praktiky tohoto druhu, byl Oleg Mavromatti, jenž pracoval se svou krví
a bolestí. Nakonec všechny tyto akce mají společného předka – jedná se o tzv. vídeňský
akcionismus. Toto hnutí šedesátých let je obvykle spojované se jmény čtyř umělců: Otto Mühl,
Günther Bruce, Hermann Nitsch a Rudolf Schwarzkogler.39 Tito čtyři umělci začali tradičním
vizuálním uměním, naplněným motivy násilí, ale brzy se obrátily k přímé akci. Jejich akce
a performance často vyžadovaly krev, výkaly, zvířecí vnitřnosti, také využití nahoty, orgií,
a sadomasochismu. Tělesný radikalismus jako umělecký prostředek taky výuživa současný ruský
akční umělec Pjotr Pavlenskij, známý především kvůli akci z roku 2013 s názvem Fixace, během
které se zcela nahý ocitl na Rudém náměstí v Moskvě a přibil svůj šourek k dlažbě. Pavlenskij
dává tento společenský komentář k této akci: „nahý umělec dívající se na své koule přibité
k chodníku vedle sídla státní vlády je metaforou apatie, politické lhostejnosti a fatalismu
moderní ruské společnosti.”40 Aktuálnost takových radikálních tělesných gest pro ruské umělce
v současnosti lze vysvětlit jen specifikou ruské vnitřní a vnějšní politiky.
Můžeme najít paralely i mezi jednotlivými akcemi, například „ukřižování” Jiřího Kovandy
a Olega Mavromattiho. Není divné, že k metafoře ukřižování se obrátí umělci z různých kultur
a zemí. Ukřižování je samo o sobě archetyp, symbolická šablona ve svědomí, uchovaná v nás na
genetické úrovni, jehož význam je jasný téměř každému. Gesto Olega Mavromattiho je
bezpochyby radikálnější, detailnější, doslova ztělesňuje metaforu ukřižování, zatímco akce
38
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Kovandy je minimalistická a metafyzická, na ukřižování odkazuje jenom poloha rukou umělce.
Ale specifika obou performancí vyplývá z podmínek doby a mentality společnosti, ve které se
tyto akce odehrávaly. Performance Kovandy byla uskutečněna zhruba o 24 roků dříve, a proto je
poněkud jemnější a klidnější. Akce Mavromattiho byla uskutečněna 1. dubnu roku 2000 a je
aktuální pro svou dobu, dobu nejistoty, pochybností a otázek, protože 1. ledna 2000 začal své
první funkční obdoby v tu chvílí příliš neznámý Vladimir Putin. Mavromatti takto vysvětlil
novinářům smysl této akce: „Neznám ani jednoho herce ve světové kinematografii, který by byl
schopen přirozeně hrát tu bolest. Tato scéna symbolizuje skutečné utrpení, skutečnou oběť,
o které umění dlouho spekuluje.“41 Podle něj je bolest skutečným uměním. O něco později bylo
na Olega Mavromattiho podáno trestní oznámení, jež ho obvinilo z podněcování etnické
a náboženské nenávisti. Proto musel opustit Rusko, teď žije a pracuje v New Yorku, USA
a Bulharsku. Žádný český umělec nezažil podobnou zkušenost nucené emigrace kvůli umění.
Dalším rysem ruské performance je ideologie, manifestace. Umělci první vlny akčního umění
70. let v Rusku, jako byla například skupina Kollektivnye Dejsvija, stejně jako představitelé
moskevského akčního umění z 90. let psali a publikovali manifesty, vydávali samizdat časopisy,
což je jedním ze způsobů, jak se vyhnout státní cenzuře. Jejich akce, i když se můžou zdát
poněkud absurdní, mají svou logiku a narativ, jsou zdůvodněné, metaforické a odkazují na
nějaký společenský jev nebo problém. Vliv role politické situace v Rusku pro jejich tvorbu
zdůrazňují jednotliví ruští umělci v interview, ale někteří jejich současní čeští kolegové
podřízenost politice odmítají a pochybují, že umění vůbec má něco společného s politikou.
Nicméně nelze říct, že české akční umění je úplně apolitické. Existuje umělecká skupina
Ztohoven, jejíž vůbec první akce byla provedena na Pražském hradě, který je prezidentskou
rezidenci a pro Česko má stejný význam jako Rudé náměstí pro Rusko.
Někteří ruští umělci, na které jsem se obrátila za účelem interview, udělat se mnou rozhovor
odmítli. Domnívám, že to je možné vysvětlit specifikou konverzace přes sociální sítě, anebo
vrozeným sklonem Rusů být vůči cizím lidem podezřívavý.
Skoro všechny tyto rysy vyplývají z rozdílu ve vývoji. Pokud na západě divák i umělec postupně
procházeli stadia pochopení a přijetí procesního umění, ruský region byl zbaven privilegií
takového postupného vývoje, stejně jako příležitosti využít zkušenosti Západu. Československo
mělo prospívající sousedství s Polskem, které bylo o něco svobodnější, čeští umělci měli
příležitost je navštívit, mohli spolupracovat s polskými umělci, vystavovat v polských galeriích.
Rusko zažívalo izolaci a muselo čerpat inspiraci z vnitřních zdrojů, jako jsou například politická
situace a morální hodnoty. Zdá se mi tedy, že performance ruských umělců jsou poněkud
radikálnější a relevantnější. Možná, že měl pravdu dánský režisér Lars von Trier, když říkal, že
všechno dobré umění se rodí v podmínkách diktátu.42

5. Role akčního umění v obou zemích v současnosti
V současné době je v České republice performance plně rozvinutou uměleckou formou, která je
také uznávaným studijním oborem. Podle informací na stránkách vysokeskoly.cz se dá
performance studovat na Fakultě umění Ostravské univerzity a také na Fakultě výtvarných
umění Vysokého učení technického v Brně. Dalším studijním centrem akčního umění je ateliér
performance pod vedením Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana
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Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V Praze žádné studijní obory tohoto druhu neexistují,
nicméně liberální umělecké vzdělání na AVU svým studentům podle jejich zájmu umožňuje
používat v jejich praxi všechny druhy uměleckých forem. Lukáš Hoffman studuje v pátém
ročníku na AVU a je držitelem prestižní ceny Jindřicha Chalupeckého, která je určena pro
nadané vizuální umělce do 35 let. Toto ocenění dostal za performance Sospiri, která byla
představená v Národní galerii v Praze (obr. 20). Performanci se věnuje od prvního studijního
ročníku na AVU, ve své tvorbě rozvíjí a řeší témata pocitu, která jsou relevantní pro umělce,
jako jsou například pocit latentní agrese, strachu, latentní úzkosti, naděje a neschopnost dotyku,
tělesnost a její absence.43 S absurditou a tělovými gesty pracuje David Helán. Je absolventem
AVU, nicméně akčnímu umění se začal věnovat už před začátkem studia na akademii.
Performance pro něj znamená víc než nějaké sebevyjádření, vnímá ji spíše jako způsob
seberealizace. Občas preformuje spolu se svým mentorem Milošem Šejnem, dělají spolu němou
tělovou akci (obr. 21).44 Darina Alster je umělkyní a vedoucí atelieru Nová média II na AVU, ve
své praxi primárně používá performance jako výrazový prostředek a způsob přemýšlení, reflexi
existence. Její vlastní tělo se stává sochařským materiálem, promění se na živou sochu. Pracuje
se spiritualitou, imaginací, mezilidskými vztahy a erotismem. Využívá performance jako rituály,
možnost přímého ovlivnění a dosažení nějaké změny společenské nebo osobní. Příkladem je její
akce, která se týkala uprchlické krize, během níž umělkyně zalévala svou kolegyni do čokolády
v odsvěceném kostele a potom na jejím těle vyskládala z malých zrcadlových kostek sigil, což je
magický znak (obr. 22). Tento sigil byl kombinací měsíce a kříže, což jsou symboly křesťanství
a islámu. Tím, že umělkyně zalila nahou ženu do čokolády v kostele, chtěla usmířit tato dvě
náboženství.45
Akční umění neexistovalo v Rusku během Putinových dvou funkčních období, pouze během
prezidentských voleb v roce 2008 skupina Vojna (Válka) uspořádala své první akce. Pokud se
akční umělci první vlny radikalizovali tělesně, intelektuálně a politicky, pak umělci druhé vlny
nepíšou žádné manifesty ani teoretické, literární ani poetické texty. Jejich radikalismus brutálně
vzrostl a vrcholí ve zlé akci, během které bylo v roce 2011 převráceno policejní auto na území
policejní stanice. Se vznikem umělecké skupiny Vojna začalo současné ruské umění boj proti
státní vládě. Umělecká skupina reprezentuje a kritizuje hraniční stavy politického života: volby,
vyvrcholení korupce, terorismus, veřejně prokázanou svobodu úředníků. Ale kvůli jejich jednání
je akční umění v Rusku občas vnímáno jako marginální projevy lidí, kteří se pohybují na okraji
společnosti. Akční umění nemá velkou podporu státních institucí, performance není vůbec
vyučovaná na uměleckých vysokých školách, přednášená je pouze v experimentálním režimu.
Jedna z malého počtu odborných performerů v Rusku je Liza Morozova. Klasickou performancí
se zabývá od roku 1995 až po současnost. To je její hlavní zaměstnání jako umělkyně, její
výtvarný jazyk a způsob vyjadřování. V roce 1994 začala studovat v ateliéru Paradivadelních
forem Jurija Soboleva v Carském Sele, malém městě poblíž Petrohradu, o rok později začala
vystavovat své performance a instalace.46 Ukazovala svá performativní díla v 17 zemích včetně
Česka, vystavovala v rámci Benátského bienále v roce 2005 (obr. 23). Víc než 10 let vede svůj
projekt s názvem Performance Art Studio, který se pohybuje na pomezí performance a
psychoterapie. Zhruba dvakrát ročně Liza Morozova shromažďuje malou uzavřenou skupinu,
kde se lidi poznávají navzájem, mluví o akčním umění a jeho jazyce, každý účastník má potom
měsíc na to, aby si vymyslel svou vlastní osobní performanci.
V současném Rusku akční umění žije v těsném spojení s médii. Akční umění existuje především
na internetu, což se zdá být jako ideální nástroj pro šíření a popularizaci relevantních myšlenek.
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Autorčin rozhovor s Lukášem Hoffmanem, květen 2019.
Autorčin rozhovor s Davidem Helánem, květen 2019.
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Autorčin rozhovor s Darinou Alster, červen 2019.
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Autorčin rozhovor s Lizou Morozovou, květen 2019.
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Dmitrij Gerčikov využívá sociální sítě jako prostor pro sdílení své performativní tvorby
a zkušeností. Měl projekt, v jehož rámci se pohyboval po ulicích Moskvy v latexové masce
Putina a následně ve svém internetovém blogu popisoval své dojmy a reakce lidí. Vytvořil také
vlajku, která byla složena z ruské a ukrajinské vlajky, a nechal ji v centrálním parku v Moskvě
jako sen o míru a symbol budoucnosti, ke které (Rusové a Ukrajinci) podle názoru umělce
míříme (obr. 24).47
V Rusku se teď také stává populárním sociální angažované umění, které se v celé Evropě
a Česku rozvíjí od 90. let. Někteří umělci se snaží poukázat na ostré sociální problémy, kterým
není věnováno příliš pozornosti, jako jsou například duševní zdraví, deprese, diskriminace
sexuálních menšin a LGBT komunity celkové, usilují o integraci postižených lidí do společnosti
a tak dále. Podle mého názoru ale takové aktivity nejsou skutečným uměním v konvenčním
smyslu, ti lidé by měli přestat předstírat, že jsou umělci, a přiznat se, že se zabývají pouhým
aktivismem.

Závěr
Ve své práci jsem se pokusila nastínit vývojové rysy performance v Česku a Rusku, popsat jejich
specifické rozdíly a podobnosti a následně je vzájemně porovnat. Kladla jsem si také za cíl
vystihnout podstatu současné performance v obou zemích, poskytnout kritický pohled na její
projevy. Snažila jsem se postupovat systematicky a přála jsem si, aby se tato práce pro mě stala
transcendentním zážitkem a dobrodružstvím. Na své cestě jsem se setkala s umělci, kteří jsou
významní a zběhlí v tomto oboru, uskutečnila jsem s nimi rozhovory o jejich činnosti. Chtěla
jsem poskytnout co nejúčelnější obraz akčního umění, který umožňuje rámec bakalářské práce.
Prvním, kdo si promluvil se mnou o své práci a otevřel mi vstup do světa performance, byl můj
kamarád a performer David Helán. Poté jsem navázala kontakt s jeho vyučujícím a jedním
z průkopníků akčního umění v Česku Milošem Šejnem, byla jsem přítomna na jejich společné
performanci v rámci festivalu Performance Crossings. Na tomto festivalu se mi podařilo vidět
práci Dariny Alster a Kači Olivové, které spolu vedou atelier na AVU, o něco později jsem
navštívila akademii a udělala rozhovor s Darinou. Uskutečnila jsem také interview s Jiřím
Kovandou ve Veletržním paláci, kde jsem před třemi lety měla šanci vidět jeho performance
Líbání přes sklo, což zároveň bylo první performativní akci v mém životě, kterou jsem
pozorovala v reálném čase. Na UMPRUM jsem se seznámila s Jiřím Černickým, který je
v současné době vedoucím atelieru malby. Největším překvapením pro mě bylo setkaní s ruským
umělcem Avdejem Ter-Oganyaném v Praze, který byl v 90. letech nucen opustit Rusko kvůli
rozporu své umělecké aktivity se zájmy a morálními hodnotami ruského státu. Požádal
o politický azyl v Čechách a bydlel v Praze 20 let, avšak po ukončení trestního řízení proti němu
se rozhodl vrátit do Moskvy. Kontaktovala jsem Lukáše Hoffmana přes Facebook, protože byl
na stáži v Jižní Koreji. Přes internet jsem se snažila udělat rozhovory s umělci, kteří trvale žijí
v Rusku, někteří tvůrci ale mou žádost o rozhovor odmítli, což však lze pochopit a vysvětlit
například nedostatkem času anebo nedůvěrou vůči neznámým lidem. Ale někteří, jako Liza
Morozova a Dmitrij Gerčikov, si čas odpovědět na mé otázky našli, což bylo velice přínosné pro
můj výzkum a jsem jim za to vděčna. Během těchto rozhovorů a setkání jsem zjistila, že
internetové zdroje můžou být někdy zavádějící, jejich informace nemusí být zcela korektní,
a proto věřím, že moje data získaná prostřednictvím interview jsou cenná, relevantní a lze je
považovat za důvěryhodné zdroje. Proto se v závěru textu snažím shrnut všechny kroky, které
jsem udělala, abych napsala tuto práci jako aktuální a hodnověrnou.
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Blog Dmitrije Gerčikova. Dostupné z: https://telegra.ph/-04-11-91
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Procesuální umění, jež je dnes nezbytnou součástí vývoje současného umění v Rusku a Česku, se
posunulo od kategorie okrajového a marginálního umění až do zásadní umělecké formy. Zdá se
mi, že performance umožnila umělcům vybudovat a navázat nové vztahy s diváky, pomohla
rozšířit hranice umění a distancovat se od zatěžujícího, tradičního a zestárlého akademismu.
Než jsem začala psát tuto práci, měla jsem hypotézu, že akční umění zapojuje politické působení,
jež se mění v souvislosti se společenským vývojem. Na závěr můžu říct, že se má hypotéza
potvrdila, podařilo se mi odhalit korelace mezi politickou situací a jednáním umělců v obou
zemích. Akční umění se vyvíjelo v Česku a Rusku v podobných podmínkách, dá se tedy říct, že
v ostatních zemích východního bloku se odehrávala stejná situace. Zásadní rozdíl spočívá v tom,
že ruští umělci byli nuceni čekat na zhroucení režimu a následující uvolnění podmínek pro
rozvoj umělecké tvorby, ale jejich čeští kolegové se aktivně podíleli na pádu komunismu, skrze
svou práci vyjadřovali svůj protest vůči rigiditě té doby. Ale politická angažovanost je rysem
veškerého ruského umění, nejen akčního. To shrnuje Esti Sheinbergová, přednášející hudbu na
univerzitě v Edinburghu, ve své knize Irony, Satire, Parody and the Grotesque in the Music of
Shostakovich: „v tradičním ruském vnímání umění hlavním estetickým kritériem jsou vzájemné
vztahy mezi uměleckou technikou a ideologickým obsahem“.48
Vzájemné prolínání estetického a politického v umění otevírá nový smysl a významy těchto
dvou pojmů. Pouze pochopením jejich interakce lze dospět k závěru, že integrace politického do
estetického není omezená jen na přímé využívání politických témat v umění. Estetické
a politické prvky byly ztělesněné v tvorbě autorů různých dob, koncepčně interpretované
a analyzované. Vyhlášení nové politické funkce umění na počátku 20. století předurčilo
skutečnost, že se umění v současném světě nemůže vzdát své politické povahy. Politika byla
integrována do estetiky a stává se její základní konstantou.
Domnívám se teď, že umělec nemůže být vůbec apolitický, protože se nachází a vyjadřuje
v rámci sociálních kontextů, které formují jeho praxi. Odmítnutí podřízenosti politické situaci se
dá také interpretovat jako politické gesto.
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SHEINBERG E., – Irony, Satire, Parody and the Grotesque in the Music of Shostakovich. (2000) s. ix.
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Transkripce interview
Čeští umělci
David Helán
Datum provedení: 13. 05. 2019
Typ: ústní
Kdy jste začal pracovat s akčním uměním, co Vás k tomu přivedlo? Měl jste nějakou přímou
inspiraci v díle jiných umělců?
Jsem chvíli maloval, pak se seznámil s kamarádem, jsme malovali spolu, hodně chodili do
města, měli jsme čas, někam nespěchali, a to se nějak vznikalo samo. Začalo to jako legace
a buzení lidí v noci, pak jsem zjistil, že v Brně je FAVU, pak mě přijali na AVU, a víc lidí,
včetně Miloše Šejna si všimli, abych se soustředil přesně na to. S Milošem Šejnem často teď
děláme takovou němou tělovou akci.
Viděla jsem fotky Vaší performance se psem v tašce.
To bylo u nás na chalupě, je to takový výlet, mám psa v tašce z Ikei, pes byl hodně těžký, vážil
30 kilo. To byl hodně nevycvičený pes, nechtěl se mnou chodit a musel jsem ho tahat na vodítku.
A to byl bílý pes a za chvíli se stával zelený.
Zabýváte se stále akčním uměním?
Dělám performance, chtěl bych se právě nějakým způsobem od té performance odpoutat, zajímá
mě teď vztah poesie a performance.
Je něčím důležitá pro Vás ta umělecká forma? Myslím například jako prostředek sebevyjádření.
No, pro mne je to víc než nějaké sebevyjádření, spíše jako způsob seberealizace.
Jaký vliv měla (případně má) na Vaše akční díla politická situace v Česku?
No, spíše méněkrát se to promítalo do té performance výrazně. Například jsem dělal dvě takové
akce skoro po sobě, jedna se jmenovala Haveloidové a druhá se jmenovala EETSTT.
Co se tam dělo?
Byl tam takový čaj s potiskem politiků a jsme dělali tím čajem takové máčení těch politiků.
A ta druhá akce, ta EETSTT anebo EETSTB, jsme vystavovali účtenky. Já jsem měl 20 let
starou kalkulačku s tiskárnou, což jsem vytáhl ze šuplíku a na krku jsem měl takový trezor, ve
kterým uvnitř jsem schoval dva pomeranče, které se potom ukázaly na konci, byla to taková
nějak verbálně založená akce.
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Tak vidím, že pro Vaši tvorbu jsou důležitý tělový prožitek a absurdní prvky.
Ten absurdní prvek, to je asi pravda a o těch politických intervencích moc nepřemýšlím. Ta
tělová akce, ta často bývá jako doprovodný prvek a improvizace. Se mi baví zpracovávat všem
dostupná fakta, dělat je absurdními, ale neopustit ten jazyk, který je přístupný víc lidem než
nějaké úzké skupině.

Miloš Šejn
Datum provedení: 20.05.2019
Typ: písemné
Kdy jste začal pracovat s akčním uměním, co Vás k tomu přivedlo? Měl jste nějakou přímou
inspiraci v díle jiných umělců?
To je obsažná otázka. V šedesátých letech, ale už i ke konci let padesátých jsem především
vycházel ze své vlastní osobní konstituce – jednak jsem měl potřebu chodit a bloudit krajinou
a pak jsem se velmi snadno, a to kdekoli (v krajině i v hustém davu lidí na ulici), propadal do
stavů mimosmyslového vnímání. To ovlivnilo mé chodecké projekty či události bdělého snění.
K tomu je důležité říct, že v této době jsem neměl žádné bližší povědomí o formě, jíž dnes
říkáme „umění akce”. V té době jsem ani já o tom, co jsem dělal, jako o umění neuvažoval.
Přitom jsem pravidelně odebíral soudobý československý tisk, především Výtvarnou práci,
Výtvarné umění, Sešity, Tvar, Světovou literaturu. Vzpomínám, že z hlediska Vaší otázky mne
tehdy zaujala tam publikovaná akce Milana Knížáka Velký obřad, provedený za jeho amerického
pobytu. To ale byl již konec šedesátých let. Velká část tehdejší inteligence u nás byla
fascinována spíše výhonky surrealismu a pak zejména dadaismu. Mne zajímala jiná kreativita,
ale jaká to byla, to je obtížné pojmenovat – bylo to osobní hledání sama sebe ve světě. V tom pro
mne byl možná tehdy inspirativní Ives Klein – tou schopností být absolutně mimo a zároveň
zcela uvnitř.
Zabýváte se stále akčním uměním? Pokud ano, čím je tato forma pro Vás důležitá?
Ano, v posledních letech je to dokonce jedna z těch důležitějších vrstev mé práce. Umožňuje mi
přímou spolupráci s dalšími umělci a přítomnými lidmi v reálném čase. Ona pomíjivost, která je
vlastní všem dramatickým formám, ale vyvážena možností provázanosti všech myslitelných
forem tvorby, akční umění vnímám jako svého druhu skutečně autenticky současný
gesamtkunstwerk.
Jaký vliv měla (případně má) na Vaše akční díla politická situace v Česku?
Politickou situaci jsem vždy silně osobně pociťoval a prožíval, zároveň jsem ale nikdy vědomě
uměleckou tvorbu a politiku nesměšoval. Politický aktivismus v umění je mi opravdu cizí.
Lidskou společnost a její spolubytí na této planetě propojují daleko podstatnější úrovně života.
Ty jsou pro mne podstatné a prostřednictvím akčních improvizací je komunikuji s ostatními.
V tom smyslu asi na současnou společnost reaguji. Z hlediska mé osobní historie a historie mé
rodiny by bylo možné velmi kriticky reagovat jak směrem na západ, tak i na východ, moje cesta
je však nad tím vším, a hlavně směřuje hluboko pronikající ponornou řekou opravdu žité
přítomnosti.
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Jiří Černický
Datum provedení: 23.05.2019
Typ: ústní
Kdy jste začal pracovat s akčním uměním, co Vás k tomu přivedlo? Měl jste nějakou přímou
inspiraci v díle jiných umělců?
Já jsem začal s performancí, když jsem byl na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, v době,
když jsem na žádné umělecké škole nebyl. A vlastně to byl můj protest vůči rigiditě té doby. Měl
jsem takový pocit, že umění má mít větší potenciál, než to bylo využíváno. Už jsem věděl, že
taková věc jako performance existuje a myslel si, že je to taková magická věc, která ještě nebyla
dost prozkoumaná nebo nebyla pořádně rozvinuta, tak jsem pokoušel to nějakým způsobem
rozvinout. A mě hodně bavilo na tom, že je to aktivní, to není nějaká dořešená věc, která už je
tuhá, neměnná, spíše mě zajímá ta procesualita nebo nějaký ten aktivismus, který je s tím
spojený. Nebo to, že člověk může se vyjádřit k těm událostem, které ho obklopují.
Čím je tato forma umění pro Vás důležitá?
Si myslím, že tím, že jsem vyšel z tradičních forem uměleckých jako třeba malba, začal jsem
americkým akčním malováním, body-artem, jsem rozvíjel takový věci, které souvisely s tím, že
není někde nějaké umění, ale uměním já sám. Je pro mě důležité, že já sám jsem součástí toho
světa umění, že tam není nějaká distance.
Četla jsem o takové Vaší performanci, kde jste si vybarvil svou kůži nějakou speciální barvou.
Jedna z inspirací byla ta, že mě fascinovali mořští tvorové různého typu jako například
chobotnice, která dokáže měnit barvu těla, nebo jako chameleon. Ale nejde jen o proměnu barvy
těla, ale o to, že je to spojené s psychikou a vy můžete poznat, co pociťuje ten aktér, a jsem se
snažil to napodobit na vlastním těle. A našel jsem nějakou chemikálii, která dokázala probarvit
tělo a reagovat na můj vnitřní stav.
Také jsem zvědavá, jaká byla reakce na Vaši akci se slzami pro Afriku.
Byla to takzvaná mentální charita, je to reakce na to, že je vlastně otázka, že ta fyzická pomoc,
jako odesílání do Afriky oblečení nebo léky atd., jestli je to nejdůležitější, co oni od nás chtějí. A
napadlo mne, že to tak být nemusí a důležitější je to, že na ně myslíme, že se s nimi
identifikujeme, snažíme se je pochopit. Tak jsem pokoušel jim to dát najevo prostřednictvím té
akce a propojit lidi Čech s lidmi, kteří žijí v Africe.
Jakou roli hrála pro Vaše akční díla politická situace v Česku?
Velkou roli nehrála a jsem skeptický, že umění něco takového může dosáhnout, nezažil jsem,
kdyby umění vyvolalo nějakou politickou proměnu, spíše ty lidi pak vnímané jako nějaké
pomatence nebo zesměšňované figury, které jsou na okraji společnosti. Takže si myslím, že to
tak moc nefunguje, a když člověk chce udělat nějakou politickou změnu, tak by se měl spíše
angažovat do politiky než dělat umění.
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Jiří Kovanda
Datum provedení: 17.05.2019
Typ: ústní
Kdy jste začal pracovat s akčním uměním, co Vás k tomu přivedlo? Měl jste nějakou přímou
inspiraci v díle jiných umělců?
No přesně tak, měl jsem inspiraci od jiných umělců, nepřišel jsem na to sám. Když jsem se
dozvěděl, že existuje něco takového jako akční umění, to pro mne bylo osvobozující poznání, že
je možné dělat umění bez nějakých řemeslných dovedností, materiálu, dělat z ničeho. Dozvěděl
jsem se to z nějakých literárních pramenů, protože v tu dobu v Československu žádné výstavy
tohoto typu být nemohly, ale jezdil jsem do Polska hodně často během 70. let, tam to bylo hodně
svobodnější. Tam byly výstavy v soukromých i studentských galeriích, kde se dalo setkat se
soudobým uměním víc než v Praze.
Protože v tu dobu většinou se podporovalo prorežimní umění, jako například socialistická
malba.
To si představujete správně. Tady v tu dobu byly výstavy velice tradiční, figurální, prostě malba,
socha. Ani nějaké abstraktní umění se nevystavovalo, nic takového, jako třeba surrealismus. To
bylo velmi striktně omezeno.
Jaká byla Vaša první performance?
Zajímal mě surrealismus a má první akce vlastně vycházela z tohoto zájmu. To vypadalo tak, že
jsem jako by zrealizoval, inscenoval část básní od Jindřicha Štyrskýho, což byl český
surrealistický malíř, který taky psal básně, zabýval se i scénografií i různými věcmi. Popisoval v
nějaké básni svůj sen, kdy šel na hřbitově a potkal nějakou dívku, která mu vykládala z karet
jeho osud. A to jsme s jednou kamarádkou udělali ve skutečnosti, na hrobě Štyrskýho. To byla
má první akce, ale dost v surrealistickém duhu.

Čím byla důležitá pro Vás ta umělecká forma? Myslím si například jako způsob jak uniknout
z běžného života, prostředek eskapismu.
Spíše naopak, snažit působit v rámci běžného života uměleckým způsobem. Jsem snažil
vycházet z normálních lidských činností, působit v běžném neuměleckém prostředí, mimo
galerii. Pro mne je to důležité v tom, co jsem řekl na začátku, že člověk nepotřebuje zvláštní
materiály nebo prostory, je to prostě zadarmo. Je to okamžitě, bezprostředně, přístupní. Není to
něčím omezené. To je pro mne nejpřitažlivější.
Děláte i teď akční umění?
Dělám, ale rozhodně to není mým hlavním působištěm, ale občas se k tomu vrátím.

30

Jaký vliv měla na Vaše akční díla politická situace v Česku?
Vliv určitě měla, protože to, co jsem dělal já a moji kolegové, jsme dělali doma, naprosto
privátní činnost. Když jsme dělali nějaké akce pro veřejnost, to byly pozvané kamarádi, kteří se
sešli v nějakém privátním místě, třeba ve sklepě, a tam se odehrálo pár těch performancí. Z toho
hlediska vliv měla, že ta aktivita se měla dělat neveřejně. Ale vždycky jsem chtěl, aby význam
těch akcí nebyl vázán na tu politickou situaci, která byla tady, aby ty věci byly obecnější,
srozumitelné, týkaly lidských vztahů obecně, bez ohledu na to, jaký vládne režim.

Lukáš Hoffman
Datum provedení: 28.05.2019
Typ: písemné
Kdy jste začal pracovat s akčním uměním, co Vás k tomu přivedlo? Měl jste nějakou přímou
inspiraci v díle jiných umělců?
Začal jsem dělat performance, když jsem byl v prvním ročníku AVU, teď jsem v pátém, takže to
nebylo moc dávno. Mou první performativní věcí byla taková malá věc, což jsme dělali
s Kateřinou Konvalinovou, která na AVU taky studuje, a jmenovala se We will suffocate nebo
„Budeme se dusit” a podtitul byl „Pokus o dobrý výkon” neboli „An attempt to perform well”.
V rámci toho jsme si drželi navzájem dech, vždycky jeden mohl dýchat nebo regenerovat, přitom
držel toho druhého, seděli jsme v rohu, ani jsme se na sebe nedívali, a ten čas, co jsme si drželi,
lineární zvyšoval. Tím pádem na začátku ten čas byl 5 vteřin, pak 10, 15 atd. a byla tam taková
zvuková složka, která tam hrála, a podle něj jsme se mohli vyměnit. Na začátku to bylo takové
nezajímavé, ale pro mne v tom je přitažlivá možnost aby to divák zažil, empaticky. Že někdo
před tebou drží ten dech, zčervená. A zajímavé na ní je to, že neexistovalo nic jako přestávka, ta
pauza byla, jen když ten člověk drží tomu druhému dech, různé analogie se dají v tom hledat,
jako analogie na určitý společenský nebo ekonomický systém, který roste jenom jedním směrem
a nabývá na síle, poráží vše, živá těla a materii, které v něm existují.
První velká skupinová performance, kterou jsem dělal, byla Ikea made fashion, která byla
založena na tom, že jsem chodil opakovaně do Ikey, tam jsem kradl oblečení, které oni používají
jako dekorace, neprodávají ho. A to oblečení, alespoň v těch českých obchodech Ikea, mělo
různé schválně vytvořené díry, utržený rukávy atd. Vynášel jsem to z tohoto prostředí a zamýšlel
se nad tím, co ta Ikea vlastně je a jak je to metafyzické, že prodávají něco jako intimitu, pocit
domova nebo domov jako takový, nakládají s domovem jako s komoditou, kterou se dá balit do
balíků, převážet a nakupovat. Ikea vytvoří pocit intimity pro masu, přibližuje k pochopení toho,
co znamená domov, intimita a blízkost. A snažil jsem se to dekonstruovat docela extravagantním
způsobem. Pozval jsem na tu akci cca 17 performerů, které byly z nějakého okruhu mých
známých, a uspořádal tu přehlídku. Sebe jsem zavěsil ze stropu, celou dobu jsem se nehýbal
a byl něco jako živá socha, stal se objektem, což je jedním z témat mých prací – sebeobjektivizace, dehumanizace, zbavení se lidství ve prospěch vyšších cílů.
Sama povaha současnosti mě přivedla k performanci, takové věci jako sociální síti, virtualitě.
Vždycky jsem byl na nějakých sociálních sítích, na začátku na Tumblr, pak na Instagramu,
Facebooku. A vždycky se s tím pojila nějaká sebeperformance, vždycky mě doprovázela snaha
komunikovat sebe skrze věci, co dělám nebo co nosím. Já nemám inspiraci od jiných umělců,
pro mě to tak nefunguje, mít nějaký idol, já nemám ten typ respektu k autoritě. Obvykle mám
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inspiraci ze života anebo toho, jak vnímám tu současnost samotnou. Řeším pocity, které pro mne
jsou relevantní, jako pocit latentní agrese nebo strachu, latentní úzkosti, naděje a neschopnost
dotyku, beztělesnost. Ta tělesnost je v takové expandované formě, která není založená na tom, že
se budeme svlíkat nebo dotýkat, na absenci těch věcí.
Zabýváte se stále akčním uměním? Pokud ano, čím je tato forma pro Vás důležitá?
Ano, zabývám se stále. Své poslední performativní dílo jsem představil v Národní galerii, to bylo
něco na pomezí divadla, opery. Pro mne performance je relevantní, protože mi přijde, že ze
všech uměleckých forem se mě nejvíc týká, pro mne je přirozené se s ní pracovat, zároveň mi
přijde zajímavá svou flexibilitou, bezprostředností, že je momentální a efemerní.

Jaký vliv měla (případně má) na Vaše akční díla politická situace v Česku?
Já nemám zakotvení v české umělecké scéně a také v politice, není ve mně ta česká identita moc
zakořeněná, mluvím více jazyky, bydlím v různých místech a dalo bych se říct, že politická
situace v USA má na mou tvorbu větší dopad než to u mne „doma”.

Darina Alster
Datum provedení: 12.06.19
Typ: ústní

Kdy jste začala pracovat s médiem performance, co Vás k tomu přivedlo? Měla jste nějakou
inspiraci v díle jiných umělců?
Neměla jsem přímou inspiraci, že by někdo byl můj vzor, ale ta performance mě zasáhla tou
svobodou, která v tom je a tím, že je to reálná situace v reálném čase, která vzniká mezi tím
umělcem nebo umělkyní a divákem. Smývá ta hranice a ta situace, která má svůj začátek
a konec, se stává zkušeností. Líbilo se mi vždy používat své tělo jako sochařský materiál a jako
určitý transformátor. A vlastně ta performance je pro mě způsob myšlení.
Určitě Joseph Beuys mě hrozně zasáhl, speciálně jeho dílo „I Like America and America Likes
Me”, v té galerie a s tím kojotem. Taky hodně mi zasáhla Marina Abramović, samozřejmé té
performanci „The artist is present”. Jsou takové největší hvězdy performance. A taky na mě měli
vliv takové pop stars jako Madonna nebo Lady Gaga, Die Antwoord mě inspirují a Tommy Cash
taky.
Jakou byla Vaše první akce?
První performance jsem dělala striptýz pro pejsky z útulku. To mi bylo 20, měla jsem psa taky
a bylo mi moc líto těch psů v útulku. A byla to taková zvláštní situace, že ten striptýz byl rituální
a oni potom ty psy úplně zamkli v celém tom útulku, byla tam taková drsná atmosféra. To byl
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dobrý útulek, tam ty psy nikdo netýral, ale byli uzamčení v těch klecích jeden vedle druhého
a bylo mi jejich prostě strašně líto.
Jaká témata jsou důležitá pro Vaši tvorbu? S jakým významovým obsahem pracujete?
Já pracuji určitě se spiritualitou, imaginací, možná s nějakým erotismem a se vztahy. Vztahy jsou
hrozně důležité v těch věcech. Větší projekt, co jsem teď´ dělala, je Teatrum Mundi, to bude
vystaveno v galerií Karlin Studios 8. července. To je skupinový projekt, takový model světa,
jsou tam tři vrstvy lidí, každý dělá jiné věci, trvá to 6 hodin a všechno se odehrává paralelně, ti
lidi preformují naraz. To mě hodně baví jako formát, že vlastně nikdo neví, co se přesně stane.
Občas ty věci jsou hrozně osobní, například v performanci Energie jsme s Kačou Olivovou řešili
vztahy mezi sebou. Jsme spolu, vedeme ten ateliér Nova média II na AVU a jsme obě takové
silné ženy, a v té performanci jsme zhmotňovaly představy o našich přesilových hrách. Chvilku
ona jako by plnila mé přání, byla takový můj pes, pak chvíli jsem plnila její a byla jsem taky
nějaké zvířátko. A pak původně jsme měly v plánu prát v tom bazénu, ale během performance
jsme zjistily, že prát nepotřebujeme, a to byla ta situace samotná. Šlo tam o vědomé použití své
síly a zároveň je to takové snění.
Občas používám tu performanci jako způsob přemýšlení o věcích, které nelze intelektuálně
pochopit, jako třeba že všechny vrstvy skutečností dějí naráz, všechny životy lidí žijí naráz
a všechno se odehrává teď. To trochu řeší ten projekt Teatrum Mundi tím, že je takovým
modelem světa.
Myslíte si, že umění má potenciál dosáhnout nějaké změny? Například ve spojení s aktivismem?
Je to zajímavé, ten aktivismus, například happeningy aktivistů mají v sobě performanční
potenciál, a to plní několik funkcí. Jedna je ta přímá akce, která nějakým způsobem upozorní na
ten problém, dělá to informační funkce. Pak jsou tu různé blokády, které zastavují přímo ty
procesy. Pak ještě metoda, která je rituální a kterou hodně používala já. Jsem to hodně dělala
v době té uprchlické krizi, když jsem měla pocit, že nejsem schopná změnit tu situaci, ale ta
situace mi hrozně vadí a moc ráda bych ji změnila. A začala jsem používat tu performanci jako
rituál, jako prostředek té změny. Na první pohled by nemělo být jisté, že jde o ten aktivismus. V
akci, která se týkala té uprchlické krize, jsem zalívala kamarádku do čokolády v odsvěceném
kostele. Pak jsem na ni z malých zrcadlových kostek vyskládala sigil, což je takový magický
znak, v kterém jsem kombinovala křesťanství a islám. Ten sigil byl kombinací měsíce a kříže,
což jsou symboly těch náboženství. Tím, že jsem zalila nahou ženu do čokolády v kostele, jsem
chtěla usmířit ty dvě náboženství. Když si něco zalijete do čokolády, jakoby to odizoluje a udělá
se taková klidná věc, atmosféra, protože čokoláda je sladká, voní a všem zpříjemní náladu.
Jaký vliv případně má na Vaši tvorbu politická situace v Česku?
Vliv určitě má, protože nejsem úplně spokojená s tou politickou situací v Česku. A pro mne to
má význam, protože jsem spíše jako anarchistické levicové smýšlející, a teď tady není žádná
levicová opozice a nezbývá nic než ten anarchismus. Ale nemám to tak, že bych politicky
protestovala, protože nechci dělat vyložené politické umění, spíše snažím se hledat pozitivní vize
budoucnosti a ovlivňovat přímo tu situaci, například komunikovat se zemí a rozvíjet ten systém
zevnitř. V poslední dobu jsem udělala hodně věcí, které jsou takový mikrosystémy, jako
například ten Teatrum Mundi, tam jde hodně o té anarchii, která je zároveň i souzvuk harmonie.
Taky jsem dělala performance Tension Release, a tam šlo o uvolnění emocí, aby se lidi
pokoušeli prožívat emoce jiným způsobem, než je jejím nabízí média, a abych se dostali ke
svému autentickému vnitru.
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Ruští umělci

Liza Morozova
Datum provedení: 17.05.2019
Typ: písemné

Kdy jste začala pracovat s akčním uměním, co Vás k tomu přivedlo? Měla jste nějakou přímou
inspiraci v díle jiných umělců?
Klasickou performancí se zabývám od roku 1995 až po současnost. Toto je mé hlavní
zaměstnání jako umělkyně, můj výtvarný jazyk a způsob vyjadřování. Nejvíce mě ovlivnila díla
Mariny Abramović a Josepha Beuyse, dalších klasiků 60. let, ale taky i performance ruských
konceptualistů stejně jako projevy ruských avantgardistů. Předtím jsem dlouho hledala a v roce
1994 jsem našla svůj kruh – bylo to dílna Paradivadelních forem Jurija Soboleva v Carském
Selu, tam jsem se přestěhovala, žila jsem tam a studovala 5 let a o rok později jsem začala
vystavovat své performance a instalace. Do Carského Sela přijížděli mnozí přední moskevští
a zahraniční umělci, komunikovali jsme a spolupracovali, byla tu spousta zahraniční literatury.

Zabýváte se stále akčním uměním? Pokud ano, čím je tato forma pro Vás důležitá?
Performance je vždy relevantní, protože nevypadá jako klasické konvenční umění a umožňuje
ovlivňovat diváka, společnosti přímo, porušovat hranice života a umění, umožňuje použitím
minimálních prostředků dosáhnout maximálního účinku. Umožňuje změnit se a poznat sebe, což
je důležité pro mladého umělce – zpočátku mě přitahovalo právě to.

Jaký vliv měla (případně má) na Vaše akční díla politická situace v Rusku?
Do roku 2013 – začátek války s Ukrajinou – byla jsem apolitickou umělkyní. To znamená, že
jsem nevěnovala politickému tématu přímo ve své tvorbě, ale jednala jako společensky aktivní
občan v reálném životě, ne umění. Ale v roce 2013, po dobu 5 let, jsem začala dělat pouze
politické performance, což bylo vyžadováno situací v Rusku, a já jsem nemohla mlčet.
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Avdej Ter-Oganyan
Datum provedení: 07.06.2019
Typ: ústní
Kdy jste se zapojil do aktivit hnutí moskevského akčního umění, co Vás k tomu přivedlo?
Takzvaným moskevským akčním umělcem jsem nebyl. Jsem byl s nimi seznámen, komunikoval,
ale byl jsem jiný. Moskevské akční umění především rozumím jako výstup do ulici. To je
základní věc, že neděláme umění, jdeme na ulici. A to znamená, že dojem, interpretace každého
kolemjdoucího je správná. Taky to znamená, že umělec musí být vnímán mimo uměleckého
kontextu. A to je velmi zásadní. Vždy jsem zůstával v galerijním prostoru. Dělal jsem například
takovou akci, kdy opil jsem se v galerii, ale já jsem to analyzoval, přemýšlel o tom, protože když
jste se opili na ulici, je to něco jiného. V tu dobu všichni umělci pili, nebylo to něco
neobvyklého, byl jsem jedním z mnoha, byl jsem klasický umělce 80. let. Ale měl jsem mírně
odlišnou strategii, pro mě je důležitá reflexe, ne odmítnutí umění. Moskevské akční umělci se
angažovali v politice, takže Mavromatti nám ukazuje limity těla, například sám si propíchl jazyk,
to mi není blízké. Ukřižoval se na kříži a já bych v životě nikdy nic takového neudělal, to bolí.
A pro něj je důležité, že trpěl. Ale v podstatě se zabývám analýzou. Když jsem měl tuto situaci
s ikonami, neplánoval jsem s někým bojovat, vyšel jsem ven a na mě útočili. Jedná se o odlišný
diskurz, o důsledcích, to vypovídá o nedostatku svobody v naší zemi, ale na druhé straně se
ukazuje, že avantgard nastal, nastal skandál, a to je hlavní věc.
-Nakolik je důležitá pozornost pro umělce?
- To není adekvátní, je-li umělec, nezajímá se o to, zda se dělá dobré, nebo špatné umění.
Říkáme, že krále dělá jeho doprovod, ale umělce dělá jeho divák. Pokud umělec nemá diváka,
ale je to opravdu špatné. Pro mě je důležité mít adekvátní názor na svou práci, neusiluji
o nějakou světovou slávu jako fotbalista. Potřebujeme kruh chytrých lidí, a pokud vás mají rádi
jen nějaké blázny, pak musíte zamýšlet nad tím, co děláte.
-Ale co má rád umělecký trh?
Všechno má rád. Existují však určité parametry, potřebujete hodně produkovat, tvořit, jsou to
formální pravidla populárního umění. Kapitalismus v umění je populární. Avantgardní umění je
založeno na dialogu. Je nutné brát jednoduché, dobře známé věci a dekonstruovat je, vstoupit do
konfliktu se systémem. Život avantgardního umělce je boj.
- Co si myslíte o skupině Vojna?
- Jsem s nimi seznámen, ale s jejich činy nesouhlasím. Odjeli do Evropy, protože si mysleli, že
jejich levicové myšlenky zde budou relevantní, aktuální a požadované, ale mýlili se. Jejich
kariérní motivy je podvedly. Ale v každém případě jsou mnohem hezčí než Pussy Riot. Jsou to
opravdoví kariéristé a dělají jenom vyprázdněný produkt.
- Co si myslíte o českém akčním umění? Například o Jiřím Kovandovi.
- Je vynikající, takový reflexivní modernismus, pracuje s velmi křehkými významy, z 70. let,
nyní není nic takového. Ale myslím si, že je to vlastnost generací.
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-Slyšela jsem, že jeho žákyně Kateřina Šedá ho v nějakém smyslu překonala.
- No, to je angažované umění, sociální, vyrobené podle schématu, ona se od něj nic nenaučila.
To je takový aktivizmus, který se stal populárním v Evropě v 90. letech, také to teď dělají
všichni v Moskvě. To jsou buržoazní věci.

Dmitrij Gerčikov
Datum provedení: 29.05.2019
Typ: písemné
Kdy jste začal pracovat s akčním uměním, co Vás k tomu přivedlo? Měl jste nějakou přímou
inspiraci v díle jiných umělců?
Zpočátku jsem se dlouhodobě zabýval poezií a pak jsem chtěl najít jiné formy tvorby textu.
Vždy se mi líbila díla, která existují na hranicích, což podkopává existující pořádek věcí. Byl
jsem pravděpodobně ovlivněn betonovou kostkou Marcela Broodthaerse, který házel básně do
cementu. Chtěl jsem udělat něco takového, jen abych zachoval poetiku ne kamennou, ale ve
světě současného umění a internetu.

Zabýváte se stále akčním uměním? Pokud ano, čím je tato forma pro Vás důležitá?
Teď se snažím něco vymyslet. Je to vždy bolestivý proces. Tato umělecká forma je pro mě
důležitá, protože může být nebezpečná pro ostatní.

Jaký vliv měla (případně má) na Vaše akční díla politická situace v Rusku?
Upřímně nevím, jak mluvit o takových věcech jako „politická situace" a „Rusko", zejména když
jsou v tandemu. Zdá se, že tolik bylo řečeno o tom, že tahle slova už ztratila svůj význam, stejné
jako slovo kapitalismus.
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