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Žena v domácnosti z předměstí otevře dveře a prohlásí: „Ale to se podívejme, všichni superhrdinové se
sešli u nás na verandě, není to roztomilé?" Rozdává bonbony chlapcům převlečeným za Supermana,
Batmana, jeho paďáka Robina a Greena Lanterna. Pátý chlapec však žádný kostým nemá. „A kdo jsi ty?"
ptá se žena. Chlapec odpoví: „Já jsem Harvey Pekar. " Když žena namítne, že o superhrdinovi toho jména
nikdy neslyšela, Harvey odsekne:,, Já nejsem žádnej superhrdina, paní, já jsem jenom kluk od sousedů. "
Odchází, a přitom si znechuceně mumlá: „Proč musí bejt všichni tak tupí?", lín: lan McAlpin: z filmové
adaptace alternativního komiksu American Splendor (2004).

Úvod
Mezníky
Musela jsem si stanovit některé důležité body, kterých jsem se chtěla v této práci držet.
Jako hlavní téma jsem si stanovila období 50. a 60. let a umění pop artu. Zkoumala jsem,
jaký význam a podoby mají hrdinové. Dění kolem amerického umělce Andyho Warhola
a hudební scény. Umění pop artu mě vždy přitahovalo, navíc je to doba rozkvětu ikon,
hrdinů a komiksů, které tedy nemůžu ve své práci opomenout. Začala jsem hledat další
souvislosti a kladla si otázky: Jaký smysl mají hrdinové a co se stalo, že přetváříme věci
vytvořené? Může být komiks uměním?
Hledání mě dovedlo к umělci a „ předchůdci" pop artu, Marcelu Duchampovi, vzniku a vlivu
fotografie, vývoji komiksu a Supermanovi. Nakonec jsem skončila u současných českých
tvůrců, kde ke konci uvádím rozhovory se třemi z nich. Rozhovory se samozřejmě týkají
tématu: proč si vytváříme hrdiny, jaký je vliv společnosti a kulturního prostředí na člověka
(tvůrce). Jestli je komiks umění, a co si myslí o tématu násilí a sexuality.

Marcel Duchamp 1887 - 1968
Mistr v šachu, smutný člověk, a především bojovník proti sítnicovému umění.
„Skutečnost je hotová napřed a umění by mělo být hrou uvnitř této skutečnosti."
In: Chalupecký, J.: Úděl umělce. Duchampovská meditace. Praha. Torst 1998, str. 69.
Jak sám Duchamp říká, jeho cílem bylo hledat způsob, jak zpodobnit neviditelné a
nezpochybnitelné. Chtěl prosadit umění, které není vizuální, ale které se obrací k šedé
kůře mozkové. To, co bylo zlomové, byla jeho snaha o hmatatelnost děl.
Mona Lisa, na kterou M.Duchamp připsal šifru L. H. O. O. Q . ( přeloženo jako: její horko
u zadku), je první známkou postprodukce a nového způsobu myšlení v umění. Zcela
jistě si vybral toto dílo i díky jeho fascinaci androgynstvím, což právě tato mladá dáma
představuje.
Duchamp androgyn
Androgynství a sexualita bylo téma, které neustále umělec řešil. Duchamp prohlásil:
„Umělec sám musí být uměleckým dílem" /'\r\: Chalupecký, J.: Úděl umělce. Duchampovská
meditace. Praha. Torst 1998, str. 69.
Tuto tezi potvrzuje skutečnost, že se umělec začíná představovat jako žena, pod fiktivním
jménem Rose Sélavy (toto jméno je slovní hříčkou a znamená : Érostoježivot). Několikrát
se nechal vyfotit jako Rose. Například tuto postavu použil i jako „reklamní foto" na své
parfémy. Není jistě ani náhoda, že se nechává fotit s vyholenou hvězdou na zátylku.
(Rosé jako přesmyčka slova ...holit).
Duchamp se dokonce vyfotí nahý. Ultra Violet tuto poznámku uvedla v souvislosti
s Andyho zálibou v nahých tělech: „Vzpomínám si, jak mi Duchamp ukázal fotografii, na

níž stojí nahý jako socha vystavená na piedestálu. Jeho tělo bylo nádherně souměrné.
Vybavuji si rytmus, který mě připomíná jeho Nude Descending a Staircase", /in: Violet, U.:
Má léta s Andy Warholem,

Muž

JK, Praha 1990, s. 172.

/žena?

Je-li dáno 1944-1966
Na tomto díle je jasná jeho myšlenka, že obrazy dotváří sám divák. To je umocněno
tím, že jde o trojrozměrnou instalaci, uzavřenou v prostoru za dveřmi a je možné do ní
nahlédnout pouze dvěmi špehýrkami. Zatímco na Velkém skle je dominantní rozdělení
mužského a ženského, v Je-li dáno je snaha o spojení. A to v podobě ženského těla,
svírajícího v ruce petrolejovou lampu. Nicméně „neestetičnosť tohoto díla má dovést
diváka к symboličnosti obrazu.
„Život umělce je jako život mnicha, zhýralého mnicha, chcete-li velmi
je to kněžské

zaslíbení..."

rabelaisovského...

/in: Chalupecký, J.: Úděl umělce. Duchampovská meditace. Praha.

Torst 1998. s. 238

Dílo Marcela Duchampa je obecně považováno za počátek doby moderní a Andy Warhol
za mezník doby postmoderní. Walter Benjamin, a nejen on, nazývá dobu od Warhola
jako konec dějin umění. Tím je chápán konec umění v tradičním slova smyslu. Umění
se stalo postprodukcí. Umělec už nevytváří nové, ale přetváří věci již dané. Začíná se
mluvit o dijejingu nebo samplingu v umění, (více rozebírá Bourriaud Nikolas ve své knize
Postprodukce).

Počátky najdeme bezpochyby u Marcela Duchampa a Hnutí Dada. Pro orientaci je dobré
vědět, že už v roce 1914 vystavil Marcel Duchamp své ready mades, jako výrobní nástoj.
Tím začlenil umění do světa výroby nebo spíše svět výroby do světa umění.
Přisvojování je chápáno jako první bod postprodukce. Vybrat jeden předmět - důležitý,
z mnoha těch již vyrobených.
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Fotografie...zánik nebo posun v umění?
První fotografie se objevila v roce 1826 a přišel s ní francouz Joseph Niepce. О 13 let
později vynalezl William Fox Talbot fotografický proces, který se využívá dodnes. Největší
zbraní a výhodou proti malířství byla přesná reprodukovatelnost reality a rychlost vytvoření
výsledku. Mnoho malířů tak ztratilo práci. Nicméně díky tomu se umění konečně mohlo
odprostit od tupého napodobování reality a mohlo se pustit svou vlastní cestou. Mnoho
umělců využívalo fotografie jako vzoru pro svou práci. Nicméně byl to Andy Warhol,
který dokázal propojit fotografii s výtvarným uměním a využil hlavní výhody fotografie, tj.
realističnost a snadnou reprodukovatelnost.

Re p rod u kovatel n ost
Umělecká díla vždy byla reprodukována. Rozdíl byl pouze v kvalitě a možnostech kopírování
děl. Žáci se tak často učili od svých mistrů, mistři kopírovali, aby se proslavili nebo nakonec
kopírovali ti, co toužili pouze po penězích. Technická reprodukovatelnost děl je v dějinách
postupná a změna jasně zřetelná. Nejvýraznější změna nastala po vynálezu grafiky. První
technikou byl dřevoryt. Reprodukovatelnost písma byl obrovským zvratem v dějinách vůbec.
Dalším vynalezeným postupem byla mědirytina a lept, a pak, na začátku 19.století litografie.
Litografie byla rychlejší a obraz mohl nyní držet tempo s tištěným slovem. Následoval
objev fotografie. Ruka byla zbavena své jedinečnosti a uměleckosti, a jedinečnost byla
přisouzena oku a cvakajícímu objektivu. Tímto byl proces obrazové reprodukce extrémně
zrychlen. Rychlost zachycování reality byla natolik zintenzívněna, že mohla udžet krok
s řečí a na světě mohl být první film.
Roku 1900 došla technická reprodukovatelnost fotografie standardu, společnost jí přijala
jako jeden z dalších uměleckých postupů.
W.Benjamin uvádí, že i když je reprodukce vysoce kvalitní, odpadá jedno: „zde a nyní"
uměleckého díla, tady je myšleno existence onoho místa, kde se nachází. Tuto pravou

existenci Benjamin nazývá „Pravost".
Ruční reprodukce bývá často pranýřována jako falsifikát, zatímco technická reprodukce
v tomto případě vykazuje daleko větší samostatnost. Její největší předností je, že vychází
vnímateli vstříc. Svatý stánek uměleckého díla opouští svoje místo a ukládá se v pracovně
milovníka umění. Koncert uskutečněný v sále může probíhat venku, lze ho poslouchat
v metru, v pokoji i v autobse.
Benjamin ovšem upozorňuje na fakt, že i když změníme podmínky uměleckého díla,
nemusí se zákonitě měnit jeho obsah. Co se tímto procesem znehodnotí, je jeho časově
prostorová jedinečnost.
Vracíme se opět к pravosti díla. Pravost věci chápeme jako souhrn všeho, co si, od doby
svého vzniku, dílo nese. Tedy hmotná historie i svědectví.
Benjamin říká, že to, co dílo ztrácí jestliže ho reprodukujeme, je jeho aura. A tak tím,
že dílo zmnožujeme, stává se z unikátního výskytu, výskyt masový. Dochází к otřesu
tradic. Za nejmocnější podobu popření tradic považuje W. Benjamin film. Právě u něj jde
o likvidaci tradičního uměleckého díla. Benjamin cituje Ábela Gance, který v roce 1927
zvolal: „Bude se filmovat Shakespear, Rembrandt, Beethoven
všechny legendy, celá
mythologie, všichni zakladatelé náboženství, ano, všechna náboženství....čekají na své
světelné zmrtvýchvstání a heroóvé se tlačí na brány. " (odkaz na Le temps de l'image est
venu (L'art cinématographique II, Paríž 1927 srt. 94 a n.)) Vyzýval, aniž by to tak snad
mínil, к likvidaci tradic.
Ještě se vrátím к pojmu aura. Walter Benjamin ho používá pro historické objekty.
Vysvětluje jej pomocí příkladu aury u přírodních předmětů. Člověk, který bude odpočívat
v přírodě v blízkosti zasněženných hor a uvidí stín větví, dopadající na zem, bude vnímat
auru těchto hor a stromů.
Z toho lze pochopit podmíněnost společnosti na rozpadu aury, protože vzrostl význam
mas ve společnosti na úkor jedince. Soudobé masy požadovaly jasně dvě věci. Zaprvé,
aby se věci, tedy i umělecká díla, stala prostorově i časově blíže přístupná, zadruhé
překonat jedinečnost a neopakovatelnost uměleckého díla nebo úkazu. Což se projevilo
v přijímání reprodukcí. Prosadila se potřeba mít, tedy vlastnit, umělecké dílo. A když nelze
mít „pravé", tak aspoň jeho kopii.

Další věc, která je u uměleckého díla důležitá, je jeho zakotvení v tradici. Tradice dává
uměleckému dílu jeho jedinečnost. Nejstarší díla vznikala díky magickým rituálům. Později
byla nahrazena náboženstvím. Benjamin říká, že jedičná cena „pravého" uměleckého
díla je právě v zakotvení v rituálech, díky kterým se mu dostává užitná hodnota.
S příchodem fotografie nastala obrovská změna. Právě fotografie, tedy technická
reprodukovatelnost, osvobozuje umělecké dílo od vázanosti na rituálu. Umělecké dílo je
tedy určeno к reprodukci.
A. Warhol: „Myslím, že by bylo skvělé kdyby víc lidi používalo sítotisk, aby nikdo nevěděl, jestli
je můj obraz můj, nebo někoho jiného". An. Klaus Honnef: Pop art taschen, Slovart, 2004 s.54.
Takže klást si otázku, která z 20 vytvořených fotek je pravá, nemá žádný smysl. Musel se
změnit i pohled na funkci umění. / in:Walter Benjamin, Umělecké dílo v době mechanické
reprodukovatelnosti, /in: Walter Benjamin, Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1979, s.22.
Umění začalo plnit funkci politickou a důraz byl dáván na možnosti vystavení předmětu.
V 19. století tak došlo ke sporu mezi malířstvím a fotografií. Kladla se otázka, zda má
být fotografie skutečně považována za umění. Nakonec tuto otázku jasně vyřešil nástup
nového způsobu tvorby, a to filmu. Film se stal jasnou formou komunikace s masovým
publikem.
Obraz byl vždy předmětem komunikujícím především s jednotlivcem nebo nejvýše
s několika lidmi. Prohlížení obrazů velkým publikem tak jasně signifikuje krizi v malířství
v 19.století. Umělecké dílo si činilo nárok dosáhnout к masám. Obraz tak nemohl naplnit
tuto potřebu a stát se předmětem kolektivní recepce. Až do konce 18. století neexistovala
v klášterech ani na královských a knížecích dvorech kolektivní recepce uměleckých děl.

Pop culture a zlatá šedesátá
50. a 60. léta
Padesátá léta byla charakteristická pro oblibu konzumace drog, a to zejména psychedelik
typu LSD. Souviselo to s hnutím beatniků, ze kterého se v 60.letech vyvinulo populární
hnutí hippies. V 60. letech v USA se zvedala vlna odporu к vietnamské válce a Amerika
zažívala velké demonstrace. Konzervativní veřejnost požadovala nastolení pořádku.
Jestliže bylo něco typické pro tuto dobu byla to neuvěřitelná spotřeba drog.
Byl to např. amfetamin a jeho deriváty. Dosti mladá droga s čistě „syntetickou" minulostí.
Na lidech byl poprvé testován ve dvacátých letech 20. století. Nejdříve byl prodáván jako
prostředek proti rýmě, poté i proti astmatu, obezitě, patologické ospalosti (narkolepsie) a
depresi. Brzy byla léčba pomocí amfetaminu rozšířena na diagnózy migrény, schizofrenii,
mánii i třeba impotenci. Volné užívání amfetaminu začalo za Občanské války ve Španělsku,
kde byl amfetamin podáván vojákům jako prostředek proti únavě. Za 2. světové války byl
již používán prakticky ve všech armádách.
Ve Spojených státech se během 50. let rozšířil amfetamin vedle lékařských předpisů i na
černý trh a poprvé se objevil pojem „speed freak" nebo-li „feťák amfetaminu". Na předpis
ve stejné době užívali amfetamin jako každodenní stimulans stovky politiků a tisíce žen v
domácnosti. Amfetamin se ke konci 50. let předepisoval zejména na syndrom chronické
únavy (neurastenie).
V roce 1859 se přidala další droga a to kokain, který byl izolován z rostlinného materiálu.
Brzy se stal nedílnou součástí léků i potravin. Příkladem je že se ve Francii začalo volně
prodávat víno Mariani, které obsahovalo 8 g kokainu. V roce 1886 byla na trh uvedena Coca
-cola, která v té době obsahovala několik miligramů kokainu. V té době byla prodávána
jako povzbuzující nápoj. Již po několika letech se začaly objevovat negativní dopady
užívání kokainu a stal se méně populární. V roce 1903 byl v Coca-cole kokain, nahrazen
kofeinem. Postupně se užívání kokainu stávalo méně rozšířené a nejmenší spotřebu
pravděpodobně přinesl počátek 50. let. Návrat kokainu zaznamenala 60. léta a skutečný
boom poté nastal v 70. letech s vrcholem spotřeby pravděpodobně okolo roku 1979.

Hudba a stars
Počet drog a jejich konzumentů vzrůstal geometrickou řadou. Ani v hudbě tomu nebylo
jinak. 50.léta byla ve znamení nového rocku tj. Rock and rollu, za jehož zakladatele je
považován Bili Haley (1925 - 1981), ale své kořeny má rock už ve 40. letech. Dá se říct,
že první rock částečně vyšel z blues, či přesněji z blues černošského.
,Rock around the clock', v té době naprosto netradiční píseň, která odstartovala jen
velmi krátce trvající rockové šílenství. Bill Haley se na výsluní však dlouho neudržel . Byl
vystřídán mladým, revoltujícím, energickým a hlavně sexy mužem Elvisem Presleym,
proti kterému nemohl Haley uspět.
Elvis Presley 1935- 1977
Nebyl tak schopný zpěvák jako např. B. Haley nebo Chuck Berry, ale к úspěchu mu
pomohla jeho image, což v té době bylo spíše neobvyklé. Díky tomu, že se popíral
konvence se stal idolem tehdejší mládeže, a v období od roku 1956 až do své smrti v roce
1977, vydal obrovské množství úspěšných desek. Jeho nejslavnější období rozhodně
bylo těsně před příchodem Beatles. Ačkoliv Presley nebyl zakladatelem rock and rollu,
má přesto dodnes pověst rockového krále.
The Beatles, 60 léta
Nejvýznamější pro rockovou scénu byli samozřejmě The Beatles (1960 - 1970). Začínali
hrát v klubech po Británii a hlavně po Německu, kde si jich všiml producent B. Epstein.
Úplně první deska, My Bonnie, se oficiálně mezi diskografii Beatles nepočítá, natočili ji
ještě spolu s Tonym Sheridanem a za bicími je Pete Best.
p
rvní oficiální deska byla Please Please Me, po níž následovala spousta více či méně
Povedených, vždy však veleúspěšných desek. The Beatles se staly zbožňovanými idoly
nejen 60. let a jsou považováni za nejúspěšnější rock and rollovou skupinu historie, jejich
Písně vyvolaly v Evropě i USA obrovskou „beatlománii" a v podstatě zpopularizovali
rock.
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Z tohoto období je nutné připomenout tzv. experimentální kapely. Jedním z protagonistů
byl Lewis Allen „Lou" Reed nebo jen Lou Reed, americký zpěvák a kytarista. Byl jeden z
hlavních členů legendární skupiny The Velvet Underground (1964 -1973), která definovala
svůj žánr jako .experimentální rock'. S touto skupinou je samozřejmě spjato jméno Andyho
Warhola a herečky Nico. Tato zpěvačka, modelka a herečka v jedné osobě v kapele
několikrát zpívá, ale díky neshodám s Lou Reedern z Velvet Underground odešla.
Pozdější léta šedesátá jsou určitě spjatá s příchodem hardrocku a se jménem Jimmi
Hendrixe (1942 - 1970), slavného amerického kytaristy. A jedné z mála žen ve světě
rocku, americkou bluesovou a rockovou zpěvačkou a kytaristkou Janis Joplin (19431970). Někdy je považována za představitelku bílého soulu. Janis Joplin bývá také
nazývána Hendrix v sukních. V té době, kdy zpívala své syrové rockové rytmy a bluesové
hity, nebyla žádná podobná rocková hvězda tak výrazného zjevu. JJ má nesmírně sytý,
palčivý a naléhavý projev. Také velmi melodický a tvárný. Přesně jako Jimi Hendrix.
Jako poslední zmínku z let šedesátých musím uvést skupinu The Doors a jejího hlavního
frontmana Jimmy Morrisona (1943 - 1971).
Pro mladé publikum se stal Morrison modlou, byl považován za muže s největším sexappealem. Měl poměr s mnoha ženami, včetně Janis Joplin a Nico. Přesto, že byli s Nico
oficielně milenci,"nikdy se s ní nechtěl nenechal fotit. Chtěl zůstat nedosažitelným. Když
ho Andy Warhol požádal, aby s Nico hráli v jeho filmu, Morrison na natáčení nedorazil.
Miloval poezii, hltal Nietzscheho, Kerouaka a chtěl žít jako nesmrtelný hrdina Dean
Moriarty. Denně si zapisoval své nápady a sny, často pod vlivem drog a alkoholu. Většina
jeho textů к písním jsou zapsané vize po užití drog.
Nicméně základy hardrocku položil, již zmiňovaný Jimi Hendrix a také skupina Rolling
Stones. Ti nejsou zcela typičtí představitelé. К těm patří skupina Status Quo a Deep
Purple.
V 70. letech rockovou scénu poznamenal Punk. Do tohoto stylu můžeme určitě zařadit
skupinu The Clash (1976-1986), jejich předchůdci byli například Sex Pistols (19751978), ale to už se dostávám do jiné doby.
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Pop art
Nebudu se zde zabývat historickými údaji. Chci následujícími příklady poukázat na fakt,
jak byl v té době chápán člověk. Co se stalo, že člověk byl přeměněn v předmět konzumu.
Padesátá a šedesátá léta byla obdobím poválečným, obdobím rozvoje průmyslu, mechanizací a automatizací výroby.
Pop art je spjat především s městským životem, zobrazuje symboly moderní společnosti,
reaguje na banality, konzum, reklamu, někdy zesměšňuje a ironizuje. V USA je zároveň
reakcí na abstraktní expresionismus. Přináší svěží vítr a stal se návratem figurativnosti
do výtvarného umění. Často bývá spjat se sexualitou a je přiřazován do proudu masové
kultury nebo kultury lidové. Pop art se rozvíjel především v Anglii a poté v USA, kde dostal
svou vlastní podobu. Do Evropy se dostává později. Je zde návaznost na dílo Marcela
Duchampa. Příkladem toho je výrok Roberta Rauschenberga:
„ nikdyjsem neviděl krásnější sochu, než záchodovou mušli Marcela Duchampa, nazvanou
Fontána."/in: Klaus Honnef: Pop art, Taschen, Slovart 2004, s.8.
Je třeba si uvědomit rozdíl, který byl mezi pop artem americkým a britským. Zatímco
Amerika procházela po druhé světové válce průmyslovým rozkvětem, Anglie postupovala
daleko pomaleji. Zajímavým příkladem může být porovnání dvou velkých umělců té doby.
Zatímco Andy Warhol maloval v Americe láhve od coca-coly a plechovky od Cambellovy
polévky, v Anglii už v roce 1961 David Hockney namaloval krabici na čaj pod názvem:
Obraz krabice na čaj v iluzionistickém stylu. Na rozdíl od Andyho, Hockney do svého
obrazu zapojil figuru.
Častým prvkem je využívání fotografie, návrat к předmětnosti a figurativnosti. Především
americkému pop artu nešlo příliš o psychologii nebo sociologii, ale o vizuální podobu
konzumního zboží, tedy jakéhosi ikonického materiálu.
„Pop art, vzniklý v padesátých letech dvacátého století v Anglii a naplno rozvinutý ve
Spojených Státech šedesátých let, nahrazuje všednost nádherou, předměty hromadné
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Pop-art svým vlastním vtipným způsobem oslavuje konzumní společnost
a k jeho oblíbeným zdrojům patří média a reklama. Nadšení, jež vyvolal ve chvíli, kdy byla

lidovou

kulturou.

vystavena první díla, nikdy nezesláblo"

/in: Klaus Honnef: Pop art. Taschen, Slovart, 2004.

Slovo pop art bylo poprvé vysloveno anglickým uměleckým kritikem Lawrencem
Allowayem v roce 1958. Tento termín použil, aby popsal obrazy vyjadřující poválečný
konzumní styl života. Vytvořila se dvě hlavní centra Pop artu, a to v Londýně a v New
Yorku.

Pop v Anglii
Počátky britského pop artu jsou spojeny se skupinou Independent Group (Nezávislá
skupina). Ti se jako první začaly zajímat ve Velké Británii o populární kulturu. Patřil sem
Alloway, Alison a Petr Smithsonovi, Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi a další. Scházeli
se v ICA (Institute o f C o n t e m p o r a r y Arts), kde probírali témata týkající se reklamy, masové
kultury, populární hudby i science fiction. Od roku 1958 zesílil vliv amerického pop artu.
Richard Hamilton 1922
Hamilton propagoval vykrádání triviálního umění za účelem obohacování umělcova
„vizuálního materiálu" Iin: Grapheion 8. 1/2005, s.74.
Nový brutalismus bylo hnutí, jehož byl součástí. Plakát Hamiltona se stal jeho vzorem:
Čím je dnešní domov tak jiný, tak přitažlivý? 1956, koláž 25 x 26 cm.
Kulturistický svalnatec Charles Atlas drží červené lízátko s nápisem Pop, představující
tenisovou raketu. Tato koláž ve všem vystihuje populární kulturu té doby: sexuálně
přitažlivá a uměle upravená těla muže i ženy, moderně vybavená domácnost...čistá
a neosobní. Jsou tu zastopeny typické prvky „vizuálního smetí ". /in: Klaus Honnef: Pop art.
Taschen. Slovart, 2004. s. 40.
Plakát, magnetofon, firemní logo, kino s reklamou na první zvukový film na světě „Jazz

singer a televize.

„

,

Hamilton dokončil myšlenku za F.Bacona. Bacon zařadil do svých obrazu fotograf e
pořízené E. Muybridgem z legendárního filmu Sergeje Ejzenstejna Knzmk Po emk.n
(1925) Záběry přepracoval a nezastíral jejich původ. Hamilton dosel dal, nemen.l fotograf.,
vůbec, nýbrž kombinoval různé jejich prvky.
Příkladem toho je jeho další práce Moje Marilyn.
Moje Marylin, obraz z roku 1965
Fotografie a olejomalba na plátně, 50 x 61 cm
Hamilton vytvořil slepý či přípravný návrh na tisk 2 roky po její smrti. Neoslavoval ji jako
ikonu, je tu ukázána v konečné verzi jako spotřební předmět. Její osobnost je vymazana
tím, že celé tělo Hamilton překryl bílou barvou.
Peter Blake 1932
Zatímco sílila kritika komisů a byla zaváděna cenzura Petr Blake namaloval obraz Děti
čtoucí komiks.
Důležité je zmínit obraz Na Balkóně 1955 -1957.
Olej na plátně 121 x 91 cm), kde kromě fotografií Winstona Churchila je zde vyobrazena
mávající královská rodina, balíček cigaret, vlajka, noviny a další symboly této doby. Co nás
zaujme je, že tu najdeme reprodukci Manetova obrazu Balkón z roku 1868, kterou umístil
do svého obrazu do zlatého rámu. Je pravděpodobné, že se zamýšlí nad významem
reprodukovatelnosti uměleckého díla.
David Hockney 1937
Hlavní postava britského pop artu. Získal popularitu už na Royal College of Art. Především
Hockney čerpal z všudypřítomné městské poetiky. Jeho tvorba je výjimečná díky spojeni
výtvarného umění s literaturou.
Inspiroval se např. básněmi C.P.Cavafyho, pohádkami bratři Grimmů nebo Williamem

Hogartem... ,\jiz. Rakeš progress
Pracoval jako malíř, ale i grafik. Od roku 1960 hledá inspiraci především v literatuře. V té
době se jeho tématem stává lidská postava, která ovšem byla dosti nemoderní.
... "myšlenka figurativních obrazů byla považována za anti-moderní, tak jsem to vyřešil tím,
že jsem začal používat slova. Začal jsem do obrazů psát. A když do obrazu zakomponujete
slovo, má to podobný efekt jako figura, je to taky trochu lidská věc, kterou čtete bez
zprostředkování, není to jen malba."/in: David Hockney, Slová a Obrazy. Štyri grafické cykly
1961-1977. Brtish Council 2007. s. 25.
Hockney začal používat verše básní, novinové články a nápisy, které našel na zdech
veřejných záchodů. Některé jeho práce připomínají tvorbu francouzského malíře Jeana
Dubuffeta. Jedna z velmi podařených prací je malba pod názvem We two boys Together
Clinging 1961. Jde o verš napsaný americkým básníkem Waltem Whitmanem 18161892. W
První grafikou, kterou vytvořil na Royal College, byl lept s názvem Myself and My Heroes
datovaný 1961.
Hrdinami na tomto leptě jsou Walt Whitman a Mahátma Gándhí. Kolem postav jsou
napsané ještě texty: Walt/ When I thy ports run out/for the dear love of comrades/love/
Mohands/vegetarian as well/down with Taj Mahal/David/I m 23 years old and wear glasses:
D.H./M.K.G./W.W.
Přeloženo jako: Walte/když přejdu všechny tvoje přístavy/kůli drahé lásce kamaradů/lásce
Mohandása/taky vegetariána/kašlat na Taj Mahal/David/mám 23 let a nosím brýle: D.H./
M.K.G./W.W. /in: David Hockney, Slová a Obrazy. Štyri grafické cykly 1961-1977. Brtish Council
2007. s. 38.
Techniku leptu si oblíbil a vytvořil tak cyklus pod názvem Rakeš progress nebo-li
Život zhýralce, kde vypráví o svých zážitcích z New Yorku. Cyklus je rovněž odkazem na
práci Williama Hogartha. Jde v podstatě o autobiografii, kde hlavním hrdinou, tedy oním
Zhýralcem, je Hockney sám. Grafický cyklus vznikl mezi lety 1961-1977, inspirovaný
Cavafyho básněmi.
Narozdíl od „pravých" pop artistů mají jeho práce větší poetiku, snaží se vystihnout

atmosféru, případně napětí. Jeho témata jsou osobní, v podstatě vždy figurativní a často
se zabývá vztahy mezi lidmi, a to i homosexualitou. Sám byl homosexuál, a toto téma
ve svých dílech zobrazoval. Veřejně odhalovat homosexuální orientaci bylo v té době
odvážné, neboť v Anglii byla homosexualita tabuizovaným tématem.

Pop v Americe

V šedesátých letech vládne v Americe neklid. V roce 1963 a 1968 proběhly atentaty na
prezidenta, ve stejný den jako na boha amerického pop artu Andyho Warhola. Pop art
představil nový obraz člověka. Člověk se na plátně objevuje jako zmechanizovaný robot
nebo sentimentální parodie ideálu.
Andy Warhol 1928/1931 - 1987
Andy byl muž, který nevěří v nic a neměl citové vazby. Jeho ideálem bylo stát se strojem,
byl nedotknutelný a nedotýkal se. Sex provozoval po telefonu a chtěl se oženit se svým
magnetofonem. Jedl pilulky jen aby vypadal zajímavě. Umění byl pro něj byznys.
»... Vydělávat

peníze je umění, pracovat

je umění,

ale největší

umění,je dělat dobré obchody.

"

(Andy Warhol)
Jako malý cestou do školy počítal prostěradla...jako vlajky vanoucí ve větru. Spolužáci mu
říkali Spotty, kvůli jeho světlé pleti. V dospělosti působil jako nesmělý mladík s uhrovatou
pletí a bílou rozdrbanou parukou.
Andy měl sklon к uctívání hrdinů už od dětství, (Pepek námořník). V dospělosti pak
propadá třem osobám a to: Cecila Beatona, Jeana Cocteaua a Truman Capotea - všichni
jsou homosexuálové, umělci a světáci. U Trumanových dveřích dokázal Andy vyčkávat
hodiny a nakonec se v roce 1951 setkávájí.
Warhol a idoly
Rozhovory /in: Violet, U.: Má léta s Andy Warholem. JK. Praha 1990.

V roce 1956 podniká Andy cestu kolem světa a je uchvácen Jamesem Deanem.
Dosvědčuje to rozhovor s Ultra Violet:
Ultra: „Proč se oblékáš do černé kůže a nosíš černé brýle?"

A: „Jako James Dean."
U: „Proč se neoblíkaš jako tvůj oblíbený hrdina Pepek námořník?"
Warhol realizuje portrét Marilyn Monreové. Andy si objednává síto a tiskne její obraz den
po její smrti, podle fotky amerického fotografa Franka Powolnyho.
o
Dvojportrét Marilyn Monreové 1962, sítosk na plátně.
rada obrazu s
M.Monreovou jako. Zlatá Marilyn Monreová 1965, sítotisk na platne 211 x 14b cm.
N á s l e d u j e

c e l á

Rozhovor Andyho Warhola s Ultra V.:
Kdy jsi jí poprvé portrétoval?
A: „Den poté."
U: „Tos teda neztrácel čas."
A: „Zvolit pravý čas, to je to celé."
U: „Míníš tím, že zvolit pravý čas je umění..."
Andyho uchvacovalo nahé tělo, měl dokonce rozsáhlou ^ u f o t o g e n ^ h
lidí
Andyho přitahují chlapci, kteří jsou delikventní nebo P ^ e ^ n , Andy ^ Z u e c Z e t e
aby se lidé předváděli. Andy zastavuje děvčata a chlapce z ul.ce a pta se j.ch. „Necnc
si dát dolů šaty? Rád bych si vás vyfotil."
Andyho rozhovor s Ultra Violet. Andy mluví o jeho vzorech z dětství.
Ultra: „Duchamp má ve svých obrazech spoustu slov. V jeho obraze Mona L,sa jsou
písmena L.H.O.O.Q. Víš co to znamená?"
Andy: „Něco o šoustání."

, .. ..

... . .

Ultra: „V angličtině to znamená má rozhicovanou prdel. Jediné, co mus. d.vak udělat je
přečíst si tvé obrazy."
.
. 7„
A: „Jo, jestli se chceš dozvědět všechno o mých obrazech, tak se dívej jen na povrch. Za
ním není nic."

U: „Hrál sis s panenkami?"
A: „ Panebože to né."
U: „Jaké si měl hrdiny?"
A: „Dicka Tracyho. Přilepil jsem si jeho fotografii lepící páskou na stěnu ložnice."
U: „Proč Dick Tracy?"
A: „Kvůli sex- appealu."
U: „To ses na něj jen tak koukal?"
A: „Snil jsem o Dickově pindíkovi."
U: „Jak?"
A: „Představoval jsem si, že je to lízátko."
Andy se směje a dodává: „Měl jsem dva sexuální idoly-Dicka Tracyho a Pepka námořníka."
U: „Snil si o Pepkovi námořníkovi?"
A: „Matka mě jednou nachytala, jak si hraju sám se sebou a dívám se přitom na na
karikaturu Pepka námořníka."
U: „Proč Pepek a Tracy?"
A: „Byly to hvězdy. Chtěl jsem to dělat s hvězdami."
Filmy
Andy si svou první šestnáctimilimetrovou kameru koupil v roce 1963 a do roku 1968 s ní
natočil několik stovek filmů. Warhol používal kameru jako univerzální záznamový aparát.
Jako děj filmu si vybíral banální okamžiky a záznamy ze skutečnosti. Časovost filmu je
stejná jako reálný čas při natáčení. Andy nechával kameru často jen běžet.
Sreen, nebo- li kamerová zkouška se stala tématem Warholových filmů. Budoucí herci
a herečky jsou pozváni na zkoušku a filmování. Andy tohoto využil, aby otestoval co může
filmová kamera zachytit a vydestilovat, pokud necháme člověka jen tak před kamerou.
Andy své modely instruoval, stejně jak se dělá při kamerových zkouškách. Nechal je pak
„vydusiť a model se měl koukat do kamery a nehybně sedět. Andy tyto 3 minutové Sreen
Tests vpodstatě realizoval jako jakési sociologické etudy. Osoby tady natočené jsou na tu
34 dobu „opravdovými" mediálními hvězdami.

Příkladem je Dennis Hopper, který si pochvíli začne prozpěvovat, Gary Indiana začne
Velice pomalu konzumovat houbu, „Baby" Jane Holzer s fantastickým účesem si začne
čistit zuby apod.
Film se stal důsledkem Andyho vývoje umění. Kresby, plátno, fotky a sítotisk a jeho
násobení, nakonec film. Jeho filmy jsou experimentální, většinou bez zápletky a děj se
odehrává ve skutečném čase. Každý v Andyho filmu je Star. Když hraješ ve dvou filmech
seš Superstar! Nikdo Andyho nabídce neodolá. Andy potká pěkné děvče a prohodí: „Ty si
tak krásná - nechtěla by sis zahrát ve filmu?"
Jeho první filmy jsou statické: Empire State Building, Kiss, Taylors Mead Ass, Sleep
a Midnight Cowboy. Flesh byl první z Andyho profesionálních filmů.
Obsadil zde krom svých známých z Továrny, také dva travestity. Film je snahou několika
chlapíků stát se dokonalými dívkami. Andyho vždycky přitahovala sexuální dvojznačnost
lidí. Chelsea Girls natočený v roce 1966, byl jeho prvním úspěšným filmem. Za zmínku
také stojí jeho předchozí snímek Blow job.
Blow Job
Jde o krátký film režírovaný Andy Warholem, který byl natočený v roce 1961. 35 minutový
film byl nasnímán 16 mm kamerou Bolex na černobílý filmový negativ. Ta po celý film
zachycuje tvář Torna Bakera při orálním sexu, pravděpodobně s Willardem Maasem.
Po celý film je v záběru vidět pouze obličej uspokojovaného Bakera - přesto však je,
vzhledem к jeho výrazu, zcela evidentní, že mimo obraz к felaci skutečně dochází.
Film byl nasnímán kamerou pro běžnou rychlost filmu tj. 24 políček za vteřinu, nicméně
Andy požadoval, aby byl promítán rychlostí 16 políček za vteřinu, což byla rychlost
užívána pro filmy němé.
1968 je Warhol několikrát postřelen Valerií Solanasovou. O této události se vyjádřil s
lítostí, když se když se v nemocnici dozvěděl, že byl spáchán také atentát na Roberta
Kennedyho. Od té doby byl ještě více uzavřený a do Factory nechal nainstalovat kamerový
systém.

Roy Lichtenstein 1923 - 1997
Slova Lichtensteina pro fotogarafa a kurátora J.Coplana byla: „Můj zájem o kreslené
seriály nejvíce stimuluje kontrast vysoce emocionálního obsahu a „chladných" prostředků
zobrazení" /in: Klaus Honnef: Pop art taschen. s. 52
To je cítit především v jeho obrazech ze 60. let. Nejdůležitějším zdrojem umělcovy
inspirace bylo jeho sociální prostředí. Společnost, její vzory chování, idoly a hvězdy. Jak
nás ovlivňuje reklama a média.
Přesně to mu poskytlo možnost konfrontace se soudobým názorem společnosti, kde muž byl
považován za ochránce rodiny, válečného hrdinu a žena idealizovaná, vždy perfektní a svůdná.
M-možná onemocněl a nemůže opustit ateliér 1965, Magna na plátně 152 x152 cm.
Umělost stylu pochází z předloh šablonovitých komiksů té doby. Používá primární barvy, silné
kontrasty a pevnou obrysovou linku. Lichtenstein zdůrazňoval, že zdokonaluje vulgární estetiku
kreslených seriálů.Svou technikou posouvá banalitu komiksů na vysokou úroveň.
Nejdříve byl po návratu z 2.světové války ovlivněn abstrakcí a poté kubismem. Je možné
z té doby najít množství komiksových pozic a scén s kovboji a Indiány. V 50.letech začíná
malovat postavy z obalů ze žvýkaček... figurky Micky Mause, Kačera Donalda, králíčka
Bugse aj. Ty nebyly nikdy veřejně vystaveny později byly zničeny a některé přemalovány.
Ačkoliv můžeme považovat jeho zálibu v Disneyovských postavičkách pouze jako
obšťastnění svých ratolestí, jsou právě tyto postavy hlavním výrazem americké kultury.
Maloval další obrazy s tímto tématem, ale neodvážil se je zveřejnit. Později byl přesvědčen
svými přáteli, aby je vystavil v galerii Lea Castelliho. Několik týdnu po jeho výstavě maluje
komiksové postavy i Andy Warhol a Mel Ramos.
Nejznámější jejeho rastrová technika. Když tvořil, promítal si originál pomocí diaprojektoru
na plátno a poté vytečkoval postavy a další prvky.
Obraz Around the U.S.A. představuje ironický pohled aseptického ideálu hygienu
americké střední vrstvy, hezkým dvojdílným comicsovým motivem Roye Lichtensteina.
Na levé straně blondýna s rudými rty, která kontroluje kvalitu svých rovněž rudých nehtů
a v pravou ukazováček a palec zřejmě téže osoby stlačující rozprašovač laku na vlasy.
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Mel Ramos 1935
Mel Ramos v interview s Danešem Toporem řekl : „...do roku 1960, kdy jsem si tak nějak
konkrétněji řekl seru na umění, takové svinstvo už dál dělat nebudu, budu prostě dělat to
co chci dělat nejraději. Takjsem namaloval pár obrázků Batmana ... a pak také Supermana
a Wonderwoman a všechny ty komiksové hrdiny, kteří pro mě jako dítě velice mnoho
znamenali. Během krátké doby mě comicsové hrdinové vyšli, tak jsem začal malovat
comicsové hrdinky: Tygří děvčata Sheena, Zázračnou ženu, Glory Forbesovou a Seňoru
Rio, postrach podsvětí." /in: Zdeněk Pimus : Much pop and more art, Muzeum umění Olomouc
1994. S.33.

Obrazy Mela Ramose oslavují idoly a komiksové postavičky. Byl to on kdo dostal pin-up
girls do galerií. Kdo jsou pin-up girls? Je to výraz pro obrázky dívek připíchnutých na
zeď. Především tento termín vznikl díky dělníkům, vojákům a řidičům, kteří si zpříjemnili
prostředí tím, že si na zdi a okna přilepovali obrázky nahatých slečen. Například i Marilyn
Monroeová začínala kariéru jako pin-up girl.
I on použil idol Marilyn, jako vzor pro svůj obraz nazvaný: Peek a Boo Marylin 3.
Peek a Boo Marylin 3, 2002,litografie, 80 x 58.5 cm.
Další takovou dívku použil ve svém obraze Velveeta. Krásna dívka ležící na krabičce od
měkkého sýra. Je k nám otočená zády, pouze hlava je obrácená směrem na diváky a
pohled směrovaný do lačných očí konzumenta.
Velveeta
1965, olej na plátně 152 x 178 cm.
Mel Ramos používal i mužské idoly, například slavného hrdinu Captain Midnight z roku
1962 (olej na plátně, 32 x 26 inches) a později Batmobile v roce 1989 (sítotisk, 35 x 30).
Citací historie a zájem o idoly svědčí také obraz Maneťs Olympia 1974.(Litografie, 20 x
26.5)

James Rosenquist 1933
Bez názvu (Joan Crawfordová) 1964
Olej na plátně, 92 x 78 cm
Obraz namalován podle ilustrace v časopise. Rysy americké herečky J. Crawfordové jsou na
tomto obraze ztvrdlé téměř ní vytvářejí karikaturu. Rutinní úsměv, umělé řasy, vlasy vyumělkovaně
naondulované. Z tváře se stala maska. Původní fotka byla zřejmě reklamou na cigarety, tu tedy
Rosenquist upravil pouze tím, že fotografii ořízl. Rosenquistův obraz je jistým protějškem V\foi+iolových
variacích na Marilyn Monreo, avšak velký rozdíl je v tom, že Joan С. Se nikdy nestala Americkou
ikonou jako M.Monreová. J.Crawfordová však byla emancipovaná žena, která po herecké kariéře
začala pracovat jako managerka. Ale za úvahu stojí, kdyby si vzala život, je velká pravděpodobnost,
že by i ona nyní byla v síni slávy, stejně jako některé jiné hvězdy.

Komiks
Co je komiks
Komiks se stal součástí masové kultury, ale z masové kultury také vzešel. Jeho složkou
je obraz a slovo. Komunikuje s námi především prostřednictvím své vizuální podoby a
ačkoli ho můžeme ve velké míře zařadit mezi umění masové, (tento termín je požíván
v souvisti s průnikem vysokého a nízkého umění, zabývá se jím především U. Eco ve
své knize Skeptikové a těšitelé). Najdou se také vyjimky, kde je i ambice umělecká. Pak
mluvíme spíše o tzv. autorských knihách.
Rodiště komiksů je směrováno hlavně do Ameriky. Původní význam komiksu najdeme
ve sdělování informací s reklamou, ale také s karikaturou a groteskou. Jestliže se dříve
lidé informovali o důležitosti náboženství pomocí obrazů (negramotnost), později pomocí
textů a knih, dnes zřejmě vyhovuje forma obrazu spojeného s textem (kde obraz často
převládá).
Je zajímavé, že superhrdinové slouží vždy dobru. (V tomto případě je třeba dodat, že
jsou míněni „staří" super hrdinové). Eco uvádí dobrý postřeh, že jejich oddanost dobru je
stoprocentní.
„Každý z těchto hrdinů je vybaven schopnostmi, s jejichž pomocí by se mohl zmocnit
vlády nad zemí, porazit celou armádu, nebo narušit rovnováhu v kosmickém prostoru(...)
je jasné, že každá z těchto postav má dobrou povahu, je morálně založená a poslušná
zákonů přírodních i lidských, a je tudíž zcela jasné, že těchto svých schopností používají
výlučně ke konání dobra" /in: ECO, Umberto: Skeptikové a těšitelé, s. 279.
Z toho vyplývá, že superhrdinové nemění běh světa a vesmíru jen proto, aby byl důvod
к jejich existenci.
Občas se ale i superhrdinové dostanou do nesnází. A tak čas od času prchají ze zajetí
a z bitev a jen „o vlásek" unikají smrti. Nicméně superhrdina zvítězí vždy. (s výjimkou
postmoderních hrdinů).
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Řeč komiksu
Komiks je charakteristický tím, že má svůj vlastní výtvarný jazyk. Můžeme najít různé
postupy vizualizace nějaké události: vidět hvězdičky, když se točí hlava, mít radost nebo
vztek, dobrý nápad jako rozsvícená žárovka... to vše je realizováno pomocí symboliky,
které běžný konzument jistě rozumí. To nám umožňuje mluvit o sémantice komiksu.
Mezi základní prvky komiksového jazyka patří znak „obláčku" (baloon), který podle
umístění a tvaru určuje přímou řeč, myšlenku, emoci...aj.
Dalším jsou již tzv. onomatopické indexy, které reagují na nějakou zvukovou událost
jako...z/p, slam, sob apod. Typické je také dělení na jednotlivá políčka. To má jasnou
souvislost s filmem či animací, kde jsou jednotlivé dějové sekvence kresleny jako tzv.
storyboardy.
Komiks má samozřejmě mnoho společného s literaturou, obsahuje mnohé formální prvky
povídky, jako je vstup do děje, zápletka a rozuzlení. Jindy najdeme prvky ironie a vtipu.
Nejtypičtějšími výtvarnými prvky jsou pevné a výrazné černé kontury kresby. Většinou
omezená barevnost (komiksy na pokračování jsou nejčastěji černobílé, snad z důvodů
ekonomických), časté zjednodušování a plošnost. Ovšem dnes je mnoho komiksů
pefektně vypracovaných a blížících se reálné podobě. V posledních letech dostává svůj
prostor i komiks fotografický.

Hrdinové a komiks
Hrdina: „Člověk vynikající svou statečností, vzbuzující obdiv svými odvážnými činy,
konanými zpravidla v zájmu nejvyššího ideálu, rek bohatýr, heroj." /in: Slovník spisovného
jazyka českého, Československá akademie věd, Praha 1960.
Hrdina je nejextrémějším příkladem člověka ideálu. Hrdina je pojmem literárním, ale také
filmovým a komiksovým. Proto je více než nutné tento pojem zde připomenout.
Trocha z historie
První komiksy byly kreslené grotesky či společenské satiry a hrdinové byli smolaři a
hlupáci. Největší invaze hrdinů nastala ve 20. století v Americe. Hrdinové a superhrdinové
byli v Americe podřízeni Comics Code Autority, ale také vládě. Kontroloval se vývoj a

reakce superhrdinů. Musely být v souladu s politikou země.
Komiks má tedy své kořeny v Americe a to na přelomu 19. a 20. století v nedělních
přílohách novin. Prvním novorozencem komiksu bylo Žluté dítě Richarda F. Outcaulta,
které bylo stvořeno 16. února 1896 v Hearst New York American. Rok na to publikované
samostatně, jako příloha Sunday News. A tak vznikl „nový" žánr, Komiks.
Následovaly další hrdinové, jako vtipné zvířátko Crazy Cat a ještě dvojice Mutt a Jeff.
Ve 20. letech 20. století vzniká specializovaný časopis: Comics Monthly (Komiksový
měsíčník).
30. létá jsou zlatým věkem Tarzana a Micky Mouse od W. Disneye. V roce 1929 se
poprvé objevil Tarzan R.Fostera, který měl přestavovat člověka hledajícího své kořeny a
kterého Rousseau nazval „ušlechtilým divochem". I přes svůj původ je Tarzan neobvykle
duševně vyspělý, vnímá morální principy v podstatě jako moderní člověk, ale navíc je
obohacen o přírodní moudrost a svobodu.
Postupem času se prosazuje v komiksu místo humoru dobrodružství. Pod vlivem války
gengů se v Chicago Tribune 1931 objevuje hrdina Dick Tracy. Byl reakcí na prohibici a
zkorumpovanost policie. Dicka Tracyho namaloval v roce 1960 Andy Warhol.Byl to jeho
oblíbenec.
V novinách i časopisech se rodí stále nový a nový hrdinové: Flash Gordon, Terry a
piráti nebo Dragon Lady.
Rokem 1937 se vytváří hrdina „dvou tváří". Zrodil se Superhdinský komiks. To jest,
hrdinové jsou „normální" zaměstnaní lidé, ale zároveň zastávají povolání superhrdiny.
Vzniká tak Superman, Batman a Supergirl.
V roce 1939 se v Detective Comics No.27 objevuje Batman. Jeho autor Bob Kane se
nechal inspirovat renesančními kresbami strojů Leonarda da Vinci. Jako další krok bylo
vymyslet Batmanovi skrytou identitu, a tak mu scénárista Bill Finger vymyslel jméno
Bruce Wayn a umístil příběh do Gotham City. Batman je také typickým hrdinou dvojí
tváře bojující za dobro, pravdu a lásku. Ale na rozdíl od Supermana nedisponuje žádnými

nadpozemskými schopnosti, snad krom tučného konta.
Batman a Superman změnili americké myšlení a jejich touhy po hrdinských činech jednou
provždy. V období 2. světové války existovalo kolem 400 postav, inspirované chlapíkem
v plášti, /in: www.komiks.cz, vyhledáno: 20.10. 2007
1954 vyhlášení Comics Code Authority zlikvidovalo mnoho komiksových sérií a časopisů.
Léta 60. a 70. je doba nových hrdinů. Rozvíjející se zájem o vesmír a sci-fi literaturu
dává vzniknout robotům, vetřelcům a hrdinům jako X-man nebo Spiderman. Revolučním
rokem byl pro společnost Marvel Comics 1961, kdy přišli se sešitem Fantastic Four a
hned na to s hrdinou Hulkem a sérií X-manů. Dva roky na to přichází Spiderman a
návrat к hrdinům 2.světové války představuje Captain Amerika a dále se objevil Doctor
Strange a další „černí hrdinové, jako příklad Silver Surfer, který byl oblíbeným vzorem
trudomyslných vysokoškoláků.

Superman
Důležitým okamžikem v dějinách komiksu je rok 1933, kdy použil Jerome Siegel poprvé
jméno Superman a to pro kreslený příběh, kde byl hlavní hrdina zločincem s mimořádnými
schopnostmi. Siegel z něj později, spolu s výtvarníkem Josephem Schusterem udělal
hrdinu. V roce 1938 předali Chuster a Schiegel všechny práva společnosti DC (Detective
Comics) za 130 dolarů.
První číslo No.1 vyšlo v nákladu 200 000 výtiscích po deseti centech, což opravdu není
mnoho. První komiksy Supermana nám dnes často připadají směšné, nicméně musíme
si uvědomit, že lidé v té době byli unaveni z války, hospodářskou krizí a byli tedy vděční
za jakoukoli jinou realitu, než byla ta jejich ve skutečném životě. Superman si tedy našel
rychle cestu do medií a stejně tak i do srdcí amerických občanů.
Díky tomuto úspěchu dostal Superman svůj vlastní časopis se svým titulkem „Action
Comics - Superman."
V té době chytal jen zločince a na super sluch, rentgenový pohled a létání si musel ještě
chvíli počkat. Zatím si musel vystačit se skákáním. Byl mu určen prostor pro záchranářské
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hopsání, a to Metropolis, jakýsi hybrid New Yorku a dalších měst.
Je velmi neobvyklé a od Supermana velmi pošetilé, že se v některých dílech pokusil
ukončit 2.světovou válku, když chytl Stalina s Hitlerem a přivedl je před mezinárodní soud
do Ženevy.
Charakter Supermana
Superman byl jako malý zachráněn svými rodiči, když přišla zkáza jeho planety. Rodiče
ho vyslali do vesmíru a náhoda napomohla, že dopadl rovnou na zem. Tady se jako jediný
Kryptoňan stává „adoptivním" synem manželů Kentových. Kentovi zjišťují, že zřejmě
nejde o zcela „normální" dítě. Clark, jak Supermanovi adoptivní rodiče říkají, si nechá od
maminky ušít vkusný a pohodlný oblek a stává se hrdinou bojujícím proti zlu ve městě
Metropolis.
Spisovatel a estetik Umberto Eco kdysi velmi pečlivě a zábavně popsal základní
struktury superhrdinského komiksu, ztělesněné v dokonalém Mirkovi Dušínovi americké
popkultury - Supermanovi, popsal takto: „S uperm an ský mýtus čerpá z ideje Nadčlověka,
formulované filozofem Friedrichem Nietzschem, která se od starořeckých mýtů o Héraklovi
(Herkulovi) a Ikarovi liší v tom, že síla Nadčlověka není závislá na vůli bohů a jeho touha
po vyrovnání se bohům není potrestána pádem. Zároveň je ale v supermanském mýtu
tato touha překonat člověka a mít nadpřirozené schopnosti (ústředním motivem bývá
létání) smíšena s touhou zůstat dítětem." lin: Eco, U.: Skeptikové a těšitelé. 1. vyd. Praha.
Svoboda 1995.
Jde o proces zdětinštění, příznačný pro masovou kulturu? Nikdy nedospět a nebýt
odpovědný za své činy? Vše co se nepovede nebo je zničeno může být zapomenuto a
v dalším díle může znovu pokračovat. Tyto události nazývá Eco Untold tales, tedy přesně
povídky, které se staly, ale byly buď zapomenuty nebo je dobré je připomenout zase v
jiném úhlu.
Eco mluví dále o tzv. imaginary tales, tedy divák touží po tom, aby si Supeman vzal Lois,
což se stane, ale nakonec dojde к nějaké události (byl to sen, Lois ztratí paměť) a vše se
vrátí zpět. Jsou to tedy jen vymyšlené, imaginární příběhy.
Superhrdinové se pohybují navíc v jakémsi bezčasí. Jejich schopnosti jsou dány již
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na začátku a žádným velkým vývojem později už neprochází. Víme i to, že děti milují
pohádky, které se stále opakují i jejich průběh. Pak je jasné, že zdětiňštělý čtenář tento
žánr (komiks) bude přímo hltat.
Ono opakování má tedy svůj smysl. Divák nebo čtenář zažívá totiž rozkoš z rozpoznaného
nebo aspoň dobrý pocit, že byl schopen toto schéma dopředu prokouknout.
Na Supermanovi je však zajímavé, že ctí přírodní zákony a používá své schopnosti
právě jen pro konání dobra. Proti přírodě jde jen v krájím případě, a to i s morální újmou.
Superman ctí řád zákon i politické zřízení. Nezachraňuje svět od hladomoru, ekologických
katastrov, válek a neplete se ani do politiky, i když má na vše schopnosti. Dělá jen drobné
parciální a poměrně, buďme к němu upřímní, nudné a dělnické úkony. Je spokojený,
pokud sundá nebohou kočku ze stromu nebo zachraňuje život Lois Leinové, kvůli které
je ochoten zatočit s naší planetou tak aby se vrátil čas. Můžeme si jenom klást otázky
typu: Proč vlastně neudělá trik s planetou a nevrátí se do doby Hitlera, či Stalina a něco
nepodnikne? A když ano, tak proč tomu stejně nezabrání? Přoč nezastaví válku ve
Vietnamu?
Prostě proto, že Super muži bojují jen s jinými Super muži!!! Problémem pro Supermana
tak nejsou sociálně slabý lidé nebo lidé jakoliv utlačovaní, ale pouze hysterické ženské
ve výtahu, pištíci mimina a pomatený dav lidí na ulici. Superman vypadá, že je pouhé
bezbranné batole s magickou mocí. Nicméně to platí jen pro Supermanovou postavu.
Dnes se hrdinové podstatně změnili. Příkladem je okouzlující Neo z Matrixu.
Superman ve filmu
Nový Superman si může podat ruku s metrosexuálem. Je jasné, že by rychle zapadnul
do jakéhokoli gay podniku. Jeho postava se stává polobohem. Je chladný a emočně
vyrovnaný.
Kdo viděl tento film, si s největší pravděpodobností položí otázku typu: „Jeje, neutekl
tento mladík náhodou z buzíkova"?
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Český superman
Pokud máme uvést nějakého českého hrdinu pro srovnání, vhodným příkladem je Ferda
Mravenec. Je to svérázný hrdina, který se v českých luzích a hájích objevil v roce 1938.
Původně představoval vážná témata. Jeho postava se zaměřila na soudobou společnost
a nebál se ji kritizovat. Ferda byl především občanským hrdinou, představoval občanské
ideály. Byl vynalézavý a chytrý a také rád kouřil dýmku. Místo známých „pětadvaceti ran
na zadeček" mu hrozila rovnou poprava. „V mravenčím světě se začaly odrážet události
hýbající sousedním Německem, a tak činorodého Ferdu, který se jinak dokázal dostat z
každé šlamastiky, semelou válečné události." /in: KEPORKAK: Ferda Mravenec, hrdina do
každé doby - vykuklení legendy.
Po druhé světové válce byl Ferda přetvořen na postavu dětského komiksu jeho původní
odvážná osobnost se ztratila. Asi к této záměně vedl i fakt, že Sekora byl deportován do
koncentračního tábora a po válce se z něj stal vášnivý komunista. První knížka o Ferdovi
vyšla v roce 1935.
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Pop art v Evropě
Německo
Sigmar Polke 1941
Studoval na Dusseldorfské akademii u Karla Otty Gotze a Gerha Hoehmea.
Zmiňuji tohoto umělce, jelikož ve svých obrazech cituje známé osobnosti a částečně
vychází z metod a témat pop artu, jako je banalita a všednost. Nicméně na rozdíl od pop
artu se nebrání kritice současné společnosti a ironickému pohledu na svět. Později se od
svého rastrové techniky odklání a jeho tvorba začíná být více experimentální. Důkazem
jsou jeho tzv. tekuté obrazy (Schuttenbilder) z let osmdesátých.
Jeho rané práce (poč. 60 let.) reagují na všudy přítomný informel. Polke však společně
se svými přáteli začínají razit tzv. kapitalistický realismus. U Polkeho najdeme v jeho rané
tvorbě spousty banálních předmětů jako jsou automobily, části oděvů nebo plastikové
vany. Od roku 1965 rozjíždí v rámci svého kapitalistického realismu svou rastrovou
tvorbu.
O tom, že byl Polke pop artem ovlivňen, svědčí jeho raná práce Liebespaar II (Milenci II,
1965). Polke tu ukradl jednu z dvojic z obrazu Roye Lichtensteina a přidal к ní dekoraci
v expresionistickém duchu.
Příkladem jeho rastové tvorby je obraz Přítelkyně 1965, olej na plátně, 150 x 190.
Neo Rauch 1960
Narodil se 1960 v Lipsku. Osud malíře byl tragicky poznamenán. Pár měsíců po jeho
narození zahynuli oba jeho dvacetiletí rodiče při železniční nehodě. Nikdy se tak
nedozvěděl, proč se mu dostalo futuristického jména Neo. Do roku 1986 studoval u
Arno Řinka na Vysoké škole grafiky a umění knihy později se stal jeho asistentem. Poté
studoval u Bernharda Heisiga. Věnoval se hlavně figurativní malbě a modelem mu po léta
stával jeho nynější galerista Lybke. Po rozpadu komunistického režimu ve Východním
Německu se rychle etabloval. Vystudoval, oženil se, koupil dům a stal se profesorem na

škole, kde se sám malbě naučil.
O svém životě prohlašuje: „Žádný divoký eskapismus".
Život Neo Raucha je přesným opakem života rozervaného umělce. Žádné sexuální
výstřelky, divoké večírky, natož drogy. Neo Rauch je jiný: světlovlasý, spořádaný a jak
sám o sobě rád říká... konzervativní. Tvoří téměř jako stroj. Každé ráno na kole do ateliéru
s úderem deváté hodiny začíná malovat. V poledne uvaří pro manželku a pro syna oběd
a znovu jako dělník do práce.
Jeho díla působí však v protikladu к jeho tvrzením. Obrazy jsou velkoformátové, figurální
a malované většinou v tlumených barvách. Nejčasteji je zastoupena hnědá, zelená nebo
těžká vínová, tyto barvy dodávají obrazům jakousi tajuplnost a připomínají reklamy ze
60. let. Jsou plné symboliky a příběhů a podivných zdánlivě absurdních kombinacích.
Tím se odkazují na tradici surrealismu. Vypadají komplikovaně a jakoby kódovaně. Jsou
podivnou směsicí reality, sociálního realismu, pop kultury, hrdinů a reklamy. Někdy mohou
působit až překombinované. Rauch pracuje s iluzívností, grafickou podobou i prolínáním
perspektivy. Prázdné barevné plochy kombinuje s reálnými předměty. Některé prvky ve
svých dílech pravidelně opakuje. Jsou to různé modely...stavebnice, budovy, lidi...tlusté
ženy, rosolovité hmoty, hořáky, hovna, příšery, komiksové bubliny aj.
Rauch sám říká: „Malování je pro mne pokračování snu jinými prostředky." /in: www.
Galerierudolfinum.cz., 12.9. 2007.
Stejně jako ve snu člověk přechází z scény do druhé, jsou i jednotlivé prvky v R. obrazech
prolínány a zdánlivě nesourodé jevy vytvářejí harmonický celek.
Postavy, které Rauch maluje, leckdy připomínají americké postavičky z reklam ze 60
let. Působí neosobně skoro až roboticky. Strojenost podtrhuje i podivná činnost, kterou
provozují. Rauch má také skvělý cit pro vystižení okamžiku. Děj jako by se tu na
okamžik zastavil (zde je jasně patrný vliv magického realismu). Z jeho prací vyzařuje
také ironie s níž pohlíží na společnost a také na neblahý odkaz socialistického realismu.
Příkladem je Neue Rollen (Nové role), rozměry 2,7 x 4,2 metru.

Pop art v Cechách
Zatímco pop kultura je v Americe v plném běhu, v Čechách se tajně poslouchá rádio
Luxemburg,Hlas Ameriky či Rádio Svobodná Evropa, kde lidé mohli slyšet populární
rokenrolové pecky a beatové idoly. Jejich hudbou se pak inspirovala i řada českých
hudebníků jako např. skupina Olympik.
Socialistická společnost byla orientována zcela jiným směrem. Umělec čerpá z toho, že
žije v socialistické společnosti. Ta byla orientována jinam než kapitalistická společnost
západu. Český člověk toužil po věcech západní kultury, ale nebylo to možné. Vždyť
nemohl ani cestovat pokud nebyl příslušníkem komunistické strany. Člověk té doby nebyl
dost bohatý ani svobodný, aby získal produkty ze západu, tak po nich dál jen tiše toužil.
Nebyla možnost žít stejně konzumní život, jako jinde. Největší vliv zaznamenaly na české
umění právě komiksy.
Jestliže byl v Americe malován hamburger a v Anglii krabice od čaje, v Čechách by byly
na obrazech karbanátky a místo coca-coly by tam byly láhve od arokoly.
Na obrazech v zámoří byla oslavována Marilyn Monroeová, u nás by byl zobrazen
Gustav Husák. V této souvislosti mi přijde zajímavé uvést, že téměř 20 let po revoluci,
je s jistým sentimentem vzpomínáno na dobu komunismu. Příkladem toho je nedávná
výstava Husákovo 3+1, Galerie VŠUP 2007. Která představuje rekonstruovné bydlení
70. let. Nebo film Zdeňka Svěráka Vratné láhve.
Český umělec tedy v té době nemohl tvořit pop art, protože nebyl v souznění s českým
„konzumem" a společností. Nebližší možností byla figura zasazená do určitých
společenských kontextů. Jako např. u Jiřího Balcara, Michaela Rittsteina nebo Jiřího
Načeradského. Blížili se tedy spíše britskému pop artu. Americký pop u nás ztvárňoval
v grafickém použití Milan Grygar.
Jako příklad uvádím právě dílo Michaela Rittsteina, jelikož z malířské tvorby se podle
mého názoru, nevíce přibližuje mému tématu a zároveň u něj můžeme najít některé
společné myšlenky s hnutím pop artu.

Michael Rittstein
malíř a grafik
Narozen 17.9. 1949 Praha. Studoval AVU v Praze (1968 - 1974, A. Panderlík).
1987 založil Volné seskupení 12/15.
Patří ke generaci 70. let s programem figurální malby. Je hlavním představitelem tzv.
české grotesky.
Jan Kříž ve své knize jeho tvorbu popisuje takto: "umění eruptivní, které před našimi
zraky vybuchuje jako sopka. Kde ironie obsažená v obraze překrývá vitální jádro citlivého
romantismu" /in: Kříž Jan: Michael Rittstein, Orbis Pictus, Praha 1993. str 5.
Nejdříve se zabývá počátky lidské společnosti a vztahy lidí mezi sebou. Malby s tématem
pravěku. К dalším tématům patří vztah mezi technickou realitou světa ve vztahu
s člověkem.
Důležitým prvkem jsou v jeho práci postavy, to je také jeden z důvodů, proč zde Rittsteina
zmiňuji. Figury jsou v jeho tvorbě v období 70. a 80. let to nejpodstatnější. Postavy jsou
„typické" ženy s nákupem, muži čekající na zastávce nebo manželé odpočívající před
televizí. Těla jsou často zničená prací nebo jakoby zalitá potem.
Můžeme najít několik prvků, které jsou pro Rittsteinovu tvorbu typické a to: lokální historka,
prvky dramatičnosti nebo horroru, sexuální tématika, důraz na figury a všední události a
nakonec humor.
Lokální historka
Vznikají scény s mnoha figurami. Často až po rozluštění chaotického celku prohlédneme
děj obrazu... lokální historku. Malíř tento termín používá к označení námětu obrazů. Jeho
lokální historky jsou různé, není mezi nimi přímá souvislost. Jednou se týkají světových
otřesů, podruhé události v miniprostoru nebo v lidském soukromí. Zvláště pokud jde o
historky z interiéru, jsou jeho obrazy značně výbušné a konfliktní. Pokud jde o postavy
jsou zde často manželské páry a milenci. Ani zde se nebojí zobrazit bodné a sečné rány,
které si postavy uštědří. Nezobrazuje jen války mezi manžely, ale často jsou zde bomby,
jakoby z ničeho nic padající na lidi. Je více než jisté, že Rittstein zde zachycuje soudobý

pocit človeka v socialistické společnosti. Zobrazuje strach a nervozitu. Jeho postavy jsou
často „ obyčejné" ženy a obyčejní muži, ale zobrazení v podivných situacích. Zdánlivě
běžná událost se stává podivnou, tragickou a komickou zároveň. Mají ale jedno společné,
to je způsob, jak je obraz realizován a s jakou rychlostí graduje.
Autor čerpá ze svých zážitků a vzpomínek z dětství. Ale i tyto události jsou mnohdy skryté
za úzkostí člověka žijícím v totalitním systému plného donucování a zákazů. Výbušnost
obrazů vysvětluje J. Kříž nahromaděním rozporů člověka, /in: Kříž Jan: Michael Rittstein,
Orbis Pictus, Praha 1993. str.29
A stupňované tím, že se člověk dostává více pod nadvládu technické civilizace a systému.
Jedním z systémů v této době, bylo bydlení v panelovém domě, v jedné z buňek. To bylo
nejen pro Rittsteina jasným impulzem ke vzpouře. Vzpouře proti sevření a omezování
svobody.
Horror
Rittsteinova díla mají v sobě často nápadná prvek hrůznosti, inscenový děj a instalace
prostředí. Mohou nám připomenout svým pojetím a obsahem díla Hieronyma Bosche
nebo Mathiase Grunewalda (1470-1528), Také při pohledu na některé jeho obrazy si
vybavíme malíře Francise Bacona. Spojení reálné hrůzy člověka s fantazií a metaforami,
řadí Michaela Rittsteina do linie surrealistické.
Jeho dalším zdrojem inspirace se staly seriály a groteska pro děti.
Lokální historka 1983, 200 x 250 cm, akryl, olej, plátno
Jde o čtyř obraz a objevuje se vliv komiksových seriálů, které se proměňují v domácí
tragédii. Jde, jako téměř vždy, o vztah muže a ženy. Kde žena má nadvládu. Většinou
šlape po muži nebo ho vysává vysavačem.
S nákupem 1984,Olej, fáč, sololit 160 x 200 cm
Na Obraze je shrbená žena pod tíhou nákupu. V obličeji má děsivý výraz, zatímco muž
si pohodlně leží na sofa. Muž se ale proměňuje, začíná být robotický. Paže jsou kužele
a tělo ovál.

Jiří Šalamoun
Narodil se 17.4.1935 v Praze
Studoval volnou grafiku v letech 1952-1961 na Pražské AVU a v Lipsku obor knižní
ilustrace a typografie.
Co charakterizuje Šalamounovu tvorbu?
Je knižním grafikem, ilustrátorem a později také animátorem. V jeho pracích je jasný
vliv anglického umělce Hogarta. Obnovil u nás práci s textem a obrazem, jeho práce
obsahuje příběh a větší či menší dávku humoru.
„Nejspíš bude humor jednou z náhražek pevného bodu ve vesmíru a jistě ještě lecčehos
jiného, ale dost možná, že legrace souvisí s výměnou látkovou a tělesnou chemií vůbec
víc, než se zdá. Ostatně mám dojem, že má také humor trochu co dělat s kuráží. " in: http://
www.pifpaf.cz/autor/salamoun-jiri-53, 19.9.2007,(Film a doba 1989, str. 595-599)

Šalamounův humor je osobitý. Je často cynický, ale i citlivý. Popisuje v podstatě život,
směšnost lidského života a lidského údělu. Šalomoun je analytikem a komentátorem
lidských událostí. Často pro vyprávění děje používá okénka, kdy se v podstatě jeho volné
obrazy stávají komiksem.
Velmi blízký mu byl expresionismus. Definoval kresbu jako autentickou a definitivní
formu výrazu. Ale přesto je zde jasný příběh, jako by všechno ovládal. Humor je základní
charakteristikou Šalamounovy tvorby. Spatří me zde mnoho jeho podob od laskavého,
obranného к útočnému a agresivnímu.
Šalamoun se často váže na text knihy, o kreslení knihy řekl:
„Pro mě je literární dílo předmět к namalování, stejně konkrétní, jako pro někoho krajina,
kytice nebo akt. Neberu ji jako něco mimo život. Mezi mnou a literárním dílem nastává
vztah a co vznikne, j e ilustrace." /in: http://www.pifpaf.cz/autor/salamoun-jiri-53, 19.9.2007

Vše pro firmu
Poslyšte, Fauste, tu smlouvu
jste zřejmé podepsal
jako velice mladý člověk!

Jiří Šalamoun: PotMti na vra/du anrb silná dobrá vůle
Агцо »KM)

J- S.: Vražda na nili aneb Ariadnéje ic vicch ni jli pši / I9K7
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„Zkratkovitá, zjednodušující kresba umocňuje groteskní, satirické vyznění zobrazovaných
osob a objektů. Tendence к výrazné hyperboíičnosti uvolňuje potenciál gesta, které velmi
často i/ sobě zahrnuje notnou dávku absurdity." /in: Katalog к výstavě z cyklu Osobnosti
českého grafického designu. Jiří Šalamoun, Čtvrté kolo и stolu, pátá noha na papíře, M.U.
Benešov u Prahy, 2004.

V promyšleně komponovaných obrazech uplatňuje Šalamoun jak svůj smysl pro detail,
tak i snahu dynamizovat vykreslovanou situaci. Jednotlivé kresby navíc utvářejí svébytné
nadřazené celky. Kresbu volně prostupují texty a různě obraz výtvarně dotvářejí a modifikují
(Jiří Šalamoun byljednímzprvních, který v českém prostředí znovu objevil výtvarný potenciál
textu pro ilustraci). Všejezde podřízeno snaze oslovitdiváka,obohatitjeho čtenářský zážitek
stejně hodnotným prožitkem vizuálním. Šalamounova ilustrace není jen doplňkem textu, ale
vyžaduje své vlastní čtení, /in: http://www.pifpaf.cz/autor/salamoun-jiri-53, vyhledáno: 19.9.2007
Příklad knižní tvorby:
Poslední Mohykán J.F. Coopéra
Roku 1983 vyšla panu Šalamounovi knížka vlastních textů a ilustrací nazvaná: Velké
pythagorejské železniční neštěstí.
1983 Poslyšte písničku hezkou
1988 Lomikel a jiné zádrhele, T.R. Field.
2000 Počasí na vraždu aneb silná dobrá vůle, Argo
Obraz v pohybu
„Můj otec měl promítačku a nosil domů grotesky. Pořádal představení u nás v bytě pro
celý mančaft z ulice. Hrozně se mi to líbilo a udělal jsem si z krabice od bot epidiaskop
a v něm promítal obrázky namalované na dlouhém proužku papíru." /in: http://www.pifpaf.
cz/autor/salamoun-jiri-53, 19.9.2007

1978 s Jiřím Brdečkou vzniká kreslený film Láááskal, „ironický příběh o přátelství
spisovatele a pavouka

Nejvíce se, ale dostal Jiří Šalamoun do podvědomí díky animovanému seriálu Maxipes
Fík. Tento seriál oblíbený nejen u dětí vznikal v rozmezí let 1975-1984, a to díky spolupráci
Jiřího Šalamouna s režisérem Václavem Bedřichem. Je to humorný příběh o přerostlém
chundelatém psisku a jeho lidské paničce holčičce Áje. Výsledkem je šestadvacetidílný
seriál (plus jeden bonusový díl pro dospělé). Jsou to lehce absurdní příběhy, které
ovšem vždy nacházejí své reálné ukotvení, odpovídají dětské schopnosti fantazijního
zpestřování skutečnosti i potřebě dospělých odnímat nazíranému světu jeho vážnost a
logické uspořádání.
František Skála
Narozen 1956 v Praze
Vysoká škola umělecko průmyslová, ateliér ilustrace a grafiky (Jiří Šalamoun).
Představitel umění především 80. let. Držitel ceny J. Chalupeckého, členem skupiny
Tvrdohlavý a tajné organizace B.K.S., Komtur Řádu Zelené Berušky.
Z jeho tvorby je podstatné uvést hrdiny Vlase a Bradu, vytvořené jako komiksová knížka
pod názvem: Velké putování Vlase a Brady, 1998.
„ V roklíčce pod skálou žijí dva dobří přátelé. Jmenují se Vlas a Brada a nikdy nebyli dál v
Kraji. Občas je navštíví starý Bžoch, který bydlí nedaleko, na břehu Veliké řeky. Jednoho
rána jej zastihnou velmi ustaraného. Podle starých kalendářů se právě ten den mají stát
věci, které čekaly desítky let. Zrodí se modrý démant! Té noci Vlas záhadně zmizí. Brada
jej najde, osvobodí a společně se vydají na cestu zpět do rokličky. Putují Modrým lesem,
Lesem Blesem a pouští až do Špičatých hor- ale tam sídlí zákeřný Zmarlen! Chce získat
démant a zničit nedaleké město, což Vlas a Brada nemůžou dopustit... „ (adaptace pro
divadlo Minor /in:http://www.minor.cz/main.php?page=repertoir&rep=vlas )

Za ukázku stojí zmínit jeho projekt „Šark" a Skálův více než stostránkový fotokomiks:
Skutečný příběh Cílka a Lídy.
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Nejmladší tvorba
Alžběta Skálová
Vystudovala vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze (2000 - 2007), obor ilustrace
a grafika. Realizuje hlavně dětské příběhy a komiksy
Tukovaky zrozen 2007
Životem zkroušený hrdina. Jeho postava evokuje mýtického eskymáckého duchovního
vůdce, prchajícího před civilizačním stresem. Jeho jediným koníčkem je rybolov a je
ochoten pro toto potěšení, podstoupit i nebezpečí. Jeho velikou slabostí jsou cukrovinky
všeho druhu. To se odráží na jeho fyziognomii. Má mohutnou postavu a jeho image je
doplněna černými brýlemi, ve kterých se cítí v bezpečí.
Rád pořádá čajové dýchánky s množstvím občerstvení, které ho odvádějí z každodenních
mrzutostí a depresí. Jeho jediným opravdovým přítelem je Špeki, který se Tukovakyho
snaží zabavit špatných nálad a vývádět z trampot. Špeki narozdíl od Tukovakyho překypuje
energií, a tak se díky Špekimu vrhají do stále nových dobrodružství.
Dora Dutková
Kreslí knížky a komiksy pro děti i dospělé.
Narodila se v Praze 1. prosince 1980. Tam také vystudovala základní školu i gymnázium.
Zkoušela studovat rok filosofii na UK, ale nakonec strávila šest let na VŠUP, obor ilustrace
a grafika.
Moritz Schwarzwald (se znovuzrodil v zimě 2006)
Důstojník rakouské armády, který zemřel někdy kolem roku 1880 ve Švýcarském
sanatoriu ve Speissu na tuberkulózu. Zůstal by mrtev a zakopán a zapomenut, nebýt
jeho femme fatale - Thei Dunkel. Její odmítnutí bouří Moritzovy krev v mrtvých žilách a
nutí к neustálým návratům mezi živé а к novým a novým bojům o Theino srdce. Jeho bílá
lebka a chrastící kosti si oblékají různé kostýmy a jako herec v různých rolích (jednou je

hraběnkou, jindy mnichem) podstupuje souboje, šlechtí růže či vaří Gordon Bleu. Stále
však netuší, že jeho počínání je nekonečné a dokud se mu bude srdce pohupovat mezi
vysušenými žebry, Thea jeho milou nebude.
Rozhovor 10.11.2007 v Praze
Kde si vyrůstala ...ve městě ...na vesnici..

kde sis třeba hrála ?

Narodila jsem se v Praze takže nejčastěji jsem byla ve městě a městských parcích
(zejména na Kampě, Petříně a na Střeleckém ostrově)
Takže městské dítě....
No, maminka ovšem miluje výlety, takže jsem například v šesti letech musela ujít sedmnáct
kilometrů ze Sněžky do chaty ROH (za tmy). Také jsem hodně času strávila v kroužku
ochránců přírody s názvem Blechy (bylo nás asi osm holek) a na dvoře našeho domu,
kde byl starý altán a neprostupné houští kapradin a keřů.
Koukala si jako malá na nějaký pohádky nebo jiné tv pořady?
Určitě. Odpoledne tajně, když nikdo nebyl doma (Magion, Vega apod.) a o neděli legálně
na Studio kamarád (Mufa jsem se bála). Občas mi rodiče půjčili něco na videu. Víc už si
moc nepamatuju.
Prejnásilí v tv má na člověka vliv hlavně v dětství. ...nejsi třeba neurotik nebo agresivní...
jestli si koukala jako malá na krváky??
Zřejmě má selektivní paměť krváky vytěsnila, protože si nepamatuji ani jeden, i když
určitě nějaké byly. Každopádně jsem měla hodně ráda detektivky a „horrory pro děti" jako
je např. Poltergeist, Pyramida hrůzy nebo Mlha. Žádný strach ze tmy to nezpůsobilo a
před spaním jsem se nikdy pod postel nedívala, a teď taky ne.
Jestli si měla nějakýho hrdinu nebo oblíbenou

postavičku...

nebo vzor kým si chtěla být?
Já nic nadlouho ráda neměla, pořád se to měnilo. Jenom jednu panenku Johanu se
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zrzavýma vlasama, který jsem se tak hrozně bála, až jsem se na ní musela chodit každou
chvíli dívat a sáhnout na ní. To mi vydrželo asi půl roku, což byl v (ne)oblíbenosti rekord.
Jestli sis hrála třeba na to že si někdo jiný nebo měla svýho fiktivního kamaráda nebo
postavičku?
Já jsem hrozně chtěla mít, tak jsem si občas sama se sebou zkoušela povídat, jenomže
to byla nuda, tak jsem si raději hrála na knihkupectví a prodávala jsem sama sobě vlastní
Pohádky zabalené ve vánočním papíře.
Máš v současné době nějakého oblíbeného hrdinu nebo postavu?
Komiks nebo autora... ?
Já mám hrozně ráda komiks Sametová rukavice odlitá ze železa od Clowese.
Toho neznám
Nevim, kdo to je, ani jestli vydal něco dalšího, ale spousta postav z tohohle komiksu se mi
líbí. Pes bez tělních otvorů jménem Laura, muž s tykadlem na špičce nosu a tak. A taky
mám ráda svého Moritze, to je jasný, vždyť jsem ho porodila.
Jo tvůj Moritz se mi taky moc líbí...
A na okraj .. .máš ráda Supermana? Nebo co si o té postavě myslíš?
Tak toho si zrovna z dětství pamatuju, protože se mi líbil strašně moc. A dneska bych na
něj do kina určitě nešla, protože je jasný, že není ani trochu takový jako tehdy a bylo by
to jenom zklamání.
A co Moritz ?Jak si к němu došla... ?
Je vymyšlený?
On je asi nastřádaný. Mně je to až trochu líto, že nejsem první, ale nemá cenu předstírat
že to vlastně není trochu Possada, trochu Mexiko, trochu Mrtvá nevěsta a kdovíco ještě.
Mně se to všechno vždycky moc líbilo až se z té lásky narodil kostlivec v uniformě. Já
nerada kreslím chlapy (moc mi to nejde) a ženský mě zase tolik nebaví, takže Moritz je bez

masa a hotovo. Navíc jako polomrtvola si toho může dovolit víc, může si trhat například
srdce z těla a znovu ho tam vracet a ještě se tomu smát. A pak je taky bývalý souchotinář
, to proto, že stará plicní sanatoria mají v sobě spoustu melancholie a tajemství. Velké
domy v lesích na úpatí hor plné mladých a umírajících, co se seznamují jako v lázních.
Co ty si myslíš o komiksu jako o umění?Jsou teze, třeba Od Ecca, že by mělo být
považováno za méně hodnotné..neb je uměním pro masy
To není pravda. Jestli se do tý škatule hodí Corrigan, o tom pochybuju. Myslím, že komiks
je vždycky hlavně zábava, ale může v sobě mít i spoustu zajímavých věcí, které se do
filmu, nebo knížky dostat nedají. Mně se třeba líbí, že člověk si může domýšlet, co se
stalo mezi těmi dvěma okny, i když jsou to jen tři milimetry bilýho papíru a vracet se v ději.
Ve filmu na to není čas a v knížce to většinou spisovatel napíše. (No, i když...Moritz je
zrovna asi jen ta bohapustá zábava)
Tak to si rozhodně

nemyslím....

Co erotika a násilí ....říká se, že to je to pravé, co chce povrchní divák. Myslíš, že je to tak
i v komiksech nebo knížkách??l když ty tam moc násilí nemáš nebo jo?
Možná spíš lásku?. ..toš tohle je zpověď jak v kostele..
Otče, já se stydím....
Ne, vážně, já s erotikou v komiksu rozhodně nepracuju, protože nevím jak to nakreslit,
aby mi nebylo pak trapně. Ale závidím těm, co to umí a nedělají to jenom kvůli efektu... Při
slově násilí se sice nečervenám a když někam pasuje, tak ať tam je (klidně i v komiksu),
ale moc se nesměju, když někomu „vtipně" lezou střeva z břicha. Někdo má rád rozsekaný
hlavy protože to je „správně ujetý", ale realisticky vyťunťaný odlesky na rozlitém sklivci mi
přijdou jako zbytečná práce. No, zkrátka, názor středostavovský dcerky, já vim.

Petr Korunka
Narodil se jednoho krásného májového dne roku 1980.
Základku vystudoval v „rodném" městě Holicích, taková krásná obec kousek od Pardubic.
Potom nastoupil na průmyslovku v Hradci, kde se stal strojařem. Láska ku kresbě ale
převažovala a tudíž po následných dvou letech na ČVUT odešel na Umprumku к mistru
Šalamounovi. ( uvedl pro rozhovor 11.11.2007 )
Je spojován s žánrem dobrodružné literatury, horrorů a science fiction.
Komiksy a hrdinové:
Kvazihrdinové, 2005
Radyator a Recyklator, 2006
Haircut, 2007
rozhovor 11.10 .2007 v Praze
Kde si vyrůstal...jako ve městě...na vesnici nebo tááák, kde sis hrál třeba?
Nejprve jsem bydlel v baráku na vesnici...respektive část Holic nazývané Staré Holice.
Velká zahrada, nedaleký les a dva bráchové zaručili, že jsem se vážně nenudil. Furt
jsme někde běhali a něco tropili. Stále byl někdo „nedopatřením" zraněn a průšvihy se
kupily. Často jsme chodili do lesa а к nedaleké cihelně, kde to mělo naprosto unikátní
atmosféru. Přelézali jsme haldy hlíny a představovali si, že jsme průzkumníci na cizí
planetě. Občas jsme v zapomenutých koutech areálu objevili nějaké harampádí nebo
zatuchlé jezero, kam jsme pak chodili rybařit. Počítač v tu dobu nebyl a ani televize nás
nějak nezajímala... čerstvý vzduch a příroda kolem, to bylo, co nás zajímalo nejvíc.
Takže si vyrůstal na vesnici...
To ne.V mých šesti letech jsme se přestěhovali do města. Do bytu na okraji Holic. Noví
kamarádi a nové prostředí mě moc nezměnilo. A neustále byl prostor vymýšlet nějaké
kraviny pro zábavu naši a bohužel pro zlost okolí. Přes léto se spávalo ve stanu a v noci
se zásadně nespalo - lozilo se po okolních budovách a domech na střechy, kradla se ze
záhonků nejrůznější sklizeň a také jsme založili tajný spolek, kterýžto podnikal rozsáhlejší

akce spojené z průzkumem střežených podniků nebo místní kanalizace. Zkrátka stále
jsem chtěl něco objevovat... možná to prospívalo i mé tvořivosti a smyslu pro tajemství
nebo příběh.
Koukal si na nějaký pohádky nebo jiné tv pořady?
Pohádky nám v mládí četla máti a v televizi toho moc nebylo. Znal jsem jen pár klasik...
ale co mne tehdá vážně bralo byl princ Bajaja a hlavně ten realistický boj s drakem.
V pozdějším věku jsem spíš koukal na filmy hollywoodského typu... klasika Commando
nebo Rambo jsem znal skoro na paměť. Šváca byl prostě bůh...
Ovlivnili tě nějak?
Možná právě v tom, že jsem začal na papíře tvořit svoje vlastní hrdiny. Ne náhodou to byli
svalnatí chlapi, kteří stáli proti přesile.
Prej násilí v tv má na člověka vliv hlavně v dětství.. ..nejsi třeba agresivní.. .jestli si koukal
jako malý na krváky?
Krváky výše zmíněné a samozřejmě notnou dávku horrorů a dalších krvavých filmů jsem
měl v oblibě... osobně si myslím, že jsem naprosto mírumilovný člověk. V životě jsem
se pral asi jen jednou a to tak, že jsem dal jednu ránu a byl konec. Žádná mlátička a lá
Chuck Norris nebo Bruce Lee. Měl jsem dvojče bráchu a tak jsme se pořád nějak prali,
ale v rámci regulí. Když někomu tekla červená, bylo nepasným pravidlem toho nechat a
vše zamaskovat před matkou a hlavně nic nezašpinit, aby se na to nepřišlo. Taky jsem
od svých 12 let chodil na karate (k čemuž mě právě motivovaly filmy s bojovým uměním
a osobnosti výše jmenované) a tudíž si svou agresivitu vybíjel tam.
A/o jo tak, že tě svým způsobem ovlivnili?
Tohle mne naplňovalo jak po fyzické tak po duševní stránce. Začal jsem se zajímat o
východní kulturu, číst knihy o historii Japonska, o samurajích a ninjech.
Mým oblíbencem se stal Bruce Lee, který byl zastáncem dobra a vždy svou rychlostí a
obratností dokázal vzdorovat přesile. Chtěl jsem se mu asi podobat a tak jsem dost často
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chodil na tréninky a bral to v tý době hodně vážně.
Téma agresivity je hodně často diskutováno v rámci počítačových her. Když jsem v pubertě
přišle к prvnímu počítači, hodně her bylo simulací nějakých stříleček, bojů a podobně.
Objevovala se tam estetika z filmů a čím krvavější to bylo, tak to bylo více populární.
V odborných časopisech o hrách se na tohle ožehavé téma vedly neustálé diskuze a ze
stran tzv. odborníku zaznívalo stanovisko, že to jednoznačně škodí.
Řekl bych, že pokud je člověk labilní a nemá přílišnou inteligenci odlišit realitu od hry,
tak může mít problém. Pak popadne bouchačku a chce si to zkusit naostro (viz. aféry ve
školách v USA nebo Německu). Tomuhle se asi zabránit nedá. Nějaká varování, že film
je až od 16 nebo 18 jsou na nic. Stejně tak vídáváš na ulici pokuřující náctileté, často ani
nemající občanku. Je to prostě procento blbců, kteří nedokážou odolat a zdůvodnit si, že
to co dělají je špatně a dělat by to neměli...
Pamatuju, že přelomová věc byla hra Soldier of Fortune, která ostatní právě v oblasti
násilí předstihla. Byla to simulace toho, že jsi nějaký elitní voják a tvoje mise se povětšinou
zakládaly na tom někam se dostat a někoho sejmout. Cestou ti stálo hned několik skupin
různých renegátů a vojáků, který jsi po desítkách zabíjel. Mohla jsi někomu klidně ustřelit
nohu brokovnicí a koukat, jak při tom umírá. Nebo mu pistolí odstřelit nějakou jinou část
těla... naštěstí jsem měl už tolik rozumu, že mne tohle spíš odrazovalo než lákalo.
Hihhi třeba Andy Warhol měl Pepka námořníka a pověsil si jeho plakát v pokoji a pak si
hrál se svým pindíkem...huuu ulet...maminka se divila když ho pak nachytala
Aj jaj... to mě u toho nikdo nikdy nenachytal :)
Jestli sis hrál třeba na to že si někdo jiný nebo měl svýho fiktivního kamaráda nebo
postavičku??
Právě, když ještě nebyly počítače tolik rozšířené, tak jsem si vytvořil svoje jakoby divadélko.
Nakreslil si na tvrdší papír spoustu postaviček (byly oboustranné) a s nimi potom vytvářel
příběhy. Mělo to i kulisy a s bratrem jsme takto trávili spousty hodin. Neustále vznikaly
nové postavy, předměty a některé už opotřebované zase zanikaly. Zkrátka jako skutečné

divadlo...
Ale tohle bylo spíše v dětství... od dob puberty člověk začal řešit naprosto jiné věci a her
ubývalo a stejně tak i příhod z venku. A když jsem začal chodit na diskotéky, neměl jsem
hrdiny, ale spíš hrdinky :)
Máš v současné době nějakého oblíbeného hrdinu nebo postavu?
Jako myslíš nějakého virtuálního?
Třeba
Asi spíš ne. Časem mne na těch virtuálních hrdinech přestala bavit právě ta jejich
dokonalost. Dnes mi to přijde spíš směšné... pokud to člověk bere soudně. Ale chápu, že
tohle se moc realisticky brát nedá a musíš si hodně snížit hladinu vkusu či nároků, když
jdeš do kina např. na Spidermana... ne že bych na tohle zrovna šel, jen dávám příklad.
Dneska je pro mě zajímavější vidět a obdivovat něco hmatatelnějšího. Něco reálnějšího.
Asi to souvisí s tím, že člověk se ať chce nebo ne musí s touto realitou stále nějak
vypořádávat a tak shlíží к nějakým vzorů a modelů, kteří to třeba dokázaly lépe. Nebo
si zase hledá nějaký únik, aby z toho nezblbul... ono i z neustálého vytváření kreseb
či vymýšlení „umění" je člověk unaven a potřebuje orazit. Třeba je dobý štípat dřevo na
chalupě nebo si jít zaběhat... zkrátka nějaký jiný druh námahy.
Já třeba hodně lezu po skalách a tak mám nějaké oblíbené horolezce, kteří jsou pro
mne hrdiny. Nikdy to nedělali pro nějaký obdiv, ale jen kvůli sobě a svým odosobním
pocitům. Prostě jít do hor a překousnout strádání a únavu a vyšplhat sám a opuštěn na
nějakou horu, kde nakonec nic není...jen třeba mlha a zima a vítr. Číhá tam jen duševní
naplnění...poznání sebe sama a svých schopností.
Staré motto tvrdí, že v horách lidé neriskují setkáni se smrtí, ale její pochopení. A
pochopení i života třeba jeho smyslu. Praví hrdinové jsou pro mne „obyčejní" lidé, kteří
navenek působí normálně nebo zkrátka nijak nevybočují, ale jsou schopni jít třeba proti
proudu nebo učinit něco bez nutnosti být obdivován.
Nebo autora...?
Autorů mám hodně... ale to by bylo na dlouho. Já čtu skoro všechno...

Jen na okraj .. .máš rád Supermana? Jaký máš na něj názor ?
Jako komiks je to celkem dobrý. Krásně zvládnuté kresby, hodně zručnosti a řemesla.
V tomto vůbec americké komiksy IMHO převyšují ty evropské. Ale řeší se tam zase jiné
věci než v komisech novodobějších typu Persepolis či Padoucnice nebo šílených stripů
od Wulfa a Morgenthalera Nebo těch mých s Recyklatorem a Radiatorem :)
Takže ho máš nebo nemáš rád... .je tak pěkný a má sexy obleček.. musí být dost pohodlný
vněm chodit, no i když už je trochu z módy :)
Neřekl jsem, že ho nemám rád... chápu, že sexy je asi hlavně pro tebe. A co třeba
Batman a ty jeho obligátní bradavky na batobleku? Nějak mlhavě si pamatuju, že se
tohle téma nějak řešilo a v některém z filmů má verzi bez bradavek. Asi puritáni v USA si
zase prosadili svou.
Chápu, že hrdinové typu jakéhokoli mana jsou ti sympatičtí. Vždycky nebohou dívku
zachrání a vyvedou ji z nesnází. Jsou dokonalí po všech stránkách a proto je dívky obdivují
a chtějí být právě jimi zachraňovány a hýčkány. Nějaký ideál, který je kdesi v jejich hlavě
a pak to my chlapi máme těžší, protože dosáhnout dokonalosti (nehledě na nadpřirozené
schopnosti létání, obří síly či nadměrných výdělků) je nemožné.
Ale ženy to maj asi ještě horší... blondýnám typu Pamela Anderson definitivně odzvonilo
a nastupují nové modly jako je Milla Yovovich... akční a sexy. Obálky všemožných
časopisů jsou plné umělohmotných kvichtů s vrstvou make-upu a vyretušovanými rty...
ale vytváří to virtuální realitu dokonalosti, která je na každém kroku a nebohé dívky se jí
snaží přiblížit. A kdo vybočuje je outsider a loser.
A co hrdinové v tvých komisech?
Ha dobrá otázka. Protože moje komiksy jsou většinou o nějakém hrdinovi. Myslím tím
nějakou ústřední postavu, která něco prožije nebo může prožívat. Vždycky si někoho
vytvořím a ten má nějaké vlastnosti (hodněkrát více negativních). Možná z důvodu jakési
uvěřitelnosti. Aby měl i zápory a nebyl jen kladný.

Například Kvazihrdinové - můj školní projekt. Trochu mě to spolklo a já pak tvořil neustále
nějaké stripy, plakáty a dokonce i jakousi animaci s těmito podivíny. Byla to partička
vesmírných pošuků z planety XY, kteří ji měli zachránit před invazí mimozemšťanů. Všichni,
ale ve skutečnosti jen využívali toho, aby byli populární a většinou jim šlo jen o sebe a
peníze a nic nedokázali. Spíš všechno naprosto posrali a zkomplikovali. Každý měl svou
podobu a vlastnosti a tak to bylo hodně barvité a hodně mě to bavilo. Nějaká dokonalost
typu Supermana tam nepřipadala absolutně v úvahu. Pokud byl někdo svalnatý, tak byl
zase hrozně blbej nebo pokud byl někdo chytrý, měl zase komplexy jiného typu. A když
dali hlavy dohromady, vždycky to vedlo víceméně к nějaké katastrofě či jejich újmě.
Myslím, že když má komiks nějaké takové pozadí, vždycky to přispěje ku čtivosti a
celkovému příběhu. A mně osobně to na komisech, ale i knížkách či filmech baví. Když jde
ruku v ruce příběh jako takový a potom vedle toho ještě někde v pozadí příběh samotného
aktéra či řekněme hrdiny. Někdy je to ještě zajímavější a důležitější než scéna samotná.
V tomhle se mi hodně líbil Správný kluk od Jimma Corrigana či jak se ten tlustý komiks
jmenoval. Byl to příběh poskládaný z různých událostí všedního života jednoho pána.
Vzpomínky na dětství a mládí. Co prožíval a co prožívá a jak se měnil a mění vše okolo.
Ty scénky všechny jsou vlastně jen kulisou pro vnitřní příběh toho „hrdiny", jeho nevyřčený
příběh lze tušit v pozadí. A je velmi poutavé, když si to člověk uvědomí.

Také se snažím do svých komiksů dát nějakou takovou linku. Aby, když se člověk nad tím
zamyslí, si mohl rozvinout ten příběh třeba dál nebo pochopit nějaký význam, proč aktéři
dělají to, co dělají. A nebo jen přijít na nějaké nové názory či myšlenky ohledně tématu.
Třeba jako příběh zneuznaného holiče (Haircut), který tě tolik zaujal?
A jak to vlastně vzniklo?...proč seká lidem vlasy??
Tohle byla hodně chvilková záležitost. Trochu vybočuje z mých ostatních komiksů, které
většinou plodím hodně dlouho a snažím se to víc vymáknout.
Jednou v autobuse mě napadlo, co kdyby někdo vytáhl nůžky a uříznul nějakému
spolucestujícímu vlasy. Co by se dělo? Taková nevratná změna vzhledu, zásah do
soukromí, porušení společenských pravidel a slušnosti. Není to, jak když na tebe někdo

plivne nebo tě postříká kolemjedoucí auto. Tohle je něco, co nelze vrátit a trvá většinou
dlouho než následky zmizí.
Takže taková sociální sonda...?
Trochu. Šlo mi o to, to nějak realizovat. Právě pomocí komiksu a ústředního hrdiny. Člověka,
který si vyhlíží načinčané slečny a metrouše a pak je tímto způsobem poškozuje. Bere
jim jejich chloubu tj. pěkný vzhled. A poukazuje tak na pomíjivost a chatrnost takových
věcí. Druhá stránka je, že to je úchyl a dělá mu dobře, když někomu takto ublíží. A ví,
že takovým lidem ublíží hodně, protože mnohdy to je pro ně to nejdůležitější, co v životě
mají.
Tak to vypadá jako tvoje vzpoura proti současný přehnaný vizualitě a image..?
Tenhle svět a společnost dbá na vizuál hodně... myslím vzezření lidí. Jak jsem o tom říkal
dříve. Je nějaký určitý standard a zásady, jak by měl člověk chodit do společnosti nebo
jak by měl vypadat. Někdy to je důležité více někdy méně. Vzhled o tobě hodně prozradí
- to co nosíš, jak se češeš, jakou máš figuru.
Pokud třeba je člověk tlustej je to známka toho, že se asi moc nehýbe a furt jen se cpe a
je línej. Nebo naopak když se neholí či nestříhá si vlasy... někdo kdo tak trochu pohrdá
společností a je mu to jedno, co si o něm kdo myslí. Když třeba přijdeš na promoci
v usmolený bundě. Dáváš tím najevo, že ti je tahle událost někde u zadku a chceš to mít
co nejdřív za sebou, abys zase mohla zalízt někam do hospody či na podobný místo, kam
se ta tvoje bunda hodí.
No jo skoro jako bys na něco narážel....:)
...Jde o to, že ten hrdina je trochu kladný a trochu záporný. Těm lidem prakticky poskytuje
službu tím, že poukazuje na jejich zranitelnost. Přetváří jejich hodnoty. To co bylo jejich
chloubou ničí a po jeho zásahu je jejich vzhled spíš to, co budou skrývat. Někdo je tím
natolik raněn, že už mu nic jiného nezbývá, neboť je zajímavý jen tím svým vzhledem.
Z toho pramení jeho vlastní sebeúcta a sebevědomí. Pokud to nemá, je ztracen.
Jo, to se mi na tom komiksu líbí.. .je děsný co lidi dělaj a co na sebe patlaj...
Co si ty myslíš o komiksu jako o umění? Jsou teze třeba Od Ecca že je to umění méně

hodnotné..neb je uměním pro masy...
To je jako se vším pro masy. Umění obecně není a nebylo nikdy pro masy. Tohle je
potřeba si uvědomit. Nebo si myslíš, že dřív se к umění dostal prostý lid? Ani náhodou...
bylo to výsadou elit a zasvěcených. Stejně tak jako dnes. Akorát dnes do galerie má
přístup i obyčejný lid, který když tam zajde, tak nestíhá čumět, co to vidí. Nerozumí tomu,
protože se o to zajímá třeba jen okrajově.
A vyslovit že něco je umění a něco už jde těžko. A už naprosto nemožné je se dobrat
závěru, co to tedy to umění je. To by byla debata na několik diplomek dohromady...
A co teze, že masy chtějí sex, krev a násilí... ?
V komiksu se nutně nemusí vyskytovat jen násilí a sex. Jde to dělat i zcela odlišně.
V každém odvětví (film, knížky, hudba etc.) máš nějaký mainstream, který se líbí většině.
Právě proto, že je většinou jednoduše vystavěn a běžný konzument bez valnějšího
vzdělání to jak se říká pozře a řekne si, tohle se mi líbí. A splňuje mu to nějakou potřebu
estetična či libosti či jak to nazvat.
Tak to je asi i u komiksu. Většina lidí zná jen tyhle všemožné many...semo tamo i nějaký
český komiks z dob komunismu. Ač Kája Saudek je docela důstojným konkurentem
zahraničních tvůrců. Málokdo ti ale už vyjmenuje něco jiného. Třeba Spiegelmana, který
komiksem otevřel zcela nové téma nebo ulítlého Andersenova Pixyho, kde jsou naprosto
skvělé nápady. Běžný divák, který o tohle má třeba jen okrajový zájem se к těm „lepším"
věcem zkrátka nedostane. A pak je zcela nemožné něco soudit a odsoudit.
Co erotika a násilí ....říká se, že právě to chce povrchní divák v béčkových filmech co
myslíš ty?
Násilí a erotika je součástí života. Nevidím problém tahle témata probírat. Jde spíš o to,
jakým způsobem to je podané. Zda to o něčem vypovídá a je to zobrazováno z nějakým
jiným záměrem než jen ukázat to.
Já mám například některý béčkový filmy docela rád. Třeba taková série Šimon a Matouš
nebo filmy s Budem Spencerem a Terence Hillem jsou právě tak béčkový až to je sranda.

Musíš se odprostit od nějakého smyslu a vnímat jen ten povrch, pak si u toho odpočneš.
No já chtěl zdůraznit rozdíl.... pak máš totiž filmy třeba Stanleyho Kubricka, kde násilí
potažmo sex, je jen doprovodný a akcentuje nějaký děj. Scény s násilím jsou jen jeho
součástí a není to to hlavní, co si z filmu pamatuješ.
Já mám zrovna Kubricka děsně ráda. A právě třeba ve filmu Mechanický pomeranč je
násilí v kontrastu s krásnou hudbou..no Mukařovský by řekl vznešenou :)...teď nevim
Beethovena myslím., .kdy hraje skladba a hlavní hrdina zase někoho masakruje. Tam je
zrovna násilí dost důležitý. ..vlastně podle mě je hlavní poentou.
I Shining se mnou dost otřáslo. Navíc Jack Nickolson je tam geniální. Ten film je podle
mě převratnej. A jeho postava je perfektně zvádnutá.
Ten si zrovna moc nevybavuju, jen sem tím chtěl zdůraznit ten rozdíl bečkovýho
samoůčelnýho násilí a pak odůvodněný... .který tam má nějaký význam.
Chápu
Ty zrovna, ale v komiksech míváš násilí... ?
Ale ne ve všech. Používám to jen někde...aby nebyla nuda. A někde to taky slouží jen
jakási výplň nějakých hlavnějších dějových linií. A pokud ne, tak to je právě ta povrchnost,
když to je blbost od začátku do konce a člověk se tomu jen pousměje a zakroutí hlavou.
Je chvilkově pobaven a to je tak vše, co si z toho odnese. Např. v Kvazihrdinech to
někdy ukazuje na primitivnost některých osob v tom komiksu.
Jakej je podle tebe dobrej komiks? Nebo Hrdina?
U mě to záleží také hodně na náladě či rozpoložení v jakém se právě nacházím. Třeba číst
za letního dne na lehátku u bazénu horrory je pro mne nemyslitelné. Tohle si nechávám
na zimu nebo deštivé pochmurné večery někde na chalupě, kdy to pomáhá atmosféře
toho, co čteš.
Mám rád věci neobvyklé a něčím zajímavé. Když je tam nějaká figurka, ze kterou se
mohu částečně ztotožnit, která je něčím podobná mně nebo má nějaké osobní problémy
či jiný svět a řeší si to po svém. Příběh samotný může klidně být odlehčen nebo nějak

zábavně podán.
O to jsem se snažil v komisech s Recyklatorem a Radiatorem. Jsou tam jakoby dvě
linie... jedna odlehčující. Akčnější a zábavnější a druhá zase víc intelektuální, kde při
vzájemném rozhovoru řeší nějaké otázky a tím jakoby ilustrují tento svět a jeho problémy.
Zabředávají tak do témat nevyřčených nebo tabuizovaných a čtenář je donucen (v
ideálním případě) nad tím přemýšlet a udělat si názor. Nebo svůj dosavadní přehodnotit.
Zkrátka, aby to mělo nějaký smysl v tom, že to nebude jen oddych a zanechá to v tobě
jen minimum vzpomínek a už vůbec tě u toho nic dalšího nenapadne. Ale stejně tak si rád
občas přečtu nějaké odlehčenější věci.
A co sci-fi? Třeba v Rotyce tě tvý spolužáci spojujou s žánrem science fiction?
No... to jo, akorát já radši čtu sci-fi knížku, než abych se na koukal na film. Je pravda, že
třeba Alieni teda Vetřelec a Vetřeleci jsou dost povedení, no ale ty další díly mě už moc
nebaví.
No a ještě Červený trpaslík mě teď napadá....ten britský televizní seriál. Ten mi přijde
dost dobrý, hlavně proto že je napěchovaný nápadama a vtipem.
Jo Lister je super:)
A co třeba Star Trek, tě nikdy nezaujal, nebo nekoukal si na to?
Mě to vždycky přišlo trochu fantasmagorický....no myslím, jak tam pobíhaj ti Klingoni a
jiný rasy přišlo mi to trochu moc.
Jinak jak jsem říkal, radši si přečtu knihu. Třeba důkazem je Hvězdná pěchota. Knížka
byla podle mě docela dobrá, ale ten film je prostě špatnej.
...tak díky za rozhovor a za cenné informace...
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Vojta Šeda
Mladý autor, studuje na VŠUP od roku 2004
Věnuje se především komiksové tvorbě
Projekt Moskyt
námět: V. Š. / A3, 10 stran+plakát B1 / tuš na papíře, sítotisk / 2002-2003
Superhrdina bez supervlastností. Ze supervlastností Moskytovy zbudou jen svaly a malá
křidýlka... Je zvědavý a ještě pořád neztratil ambice stát se skutečným superhrdinou. Děj
je zasazen do blízké budoucnosti, do metropole plné podivných individuí. Ve snaze najít
lepší zaměstnání, se zaplete do kruhu spletitých událostí. Jeho šéf skutečně nevypadá
jako majitel drůbežářské společnosti...
Moskyt je samotářský hrdina. Vytvořil jeho postavu jako parodii superhrdinů amerických
komiksů. Moskyt je sice svalnatý, ale má zakrslý mozek. Chce být společnosti užitečný,
ale všechno co udělá, poplete.
Detektiv Tom Šark
Námět dle stejnojmenné povídky Jana Moštěka / A3, 20 stran / tuš na papíře / 2004-5 /
Svérázná postava detektiva Torna Šarka nás provází poutavým příběhem s originální
zápletkou. Tajemná návštěva. Milionářova sbírka obrazů, milenky a vodník. Kdo ukradl
vzácný obraz? Detektiv doprovází milionáře na dovolenou к moři, kde pátrá po zloději,
ale zamiluje se do milionářovi milenky. Falešní detektivové a falešné mrtvoly. Úchvatná
zpěvačka. Kritika společnosti, která s lehkostí platí dodnes. Co je víc bohatsví nebo
láska?
Tom Šark
Jeho postava autora zaujala v povídkové knize zapomenutého génia Jana Moštěka
„Tenkrát v Paříži". V tomto komiksu, inspirovaném povídkou, je Šark znuděným
detektivem, na jeho případech ho nezajímá nic jiného než odměna. To se mění, když se

zamiluje do jedné z milenek svého zákazníka-milionáře. Najednou se z drsného chlapíka
stane citlivý muž. Jeho detektivní schopnosti ale velkou láskou ochabnou, nedokáže
nalézt ukradený obraz. Nakonec se rozhodne opustit ženu, stane se opět samotářem a
zakázku dokončí. Vrátí obraz ukradený gangstery zpět milionáři, z kterého se mezitím
stal bezdomovec. Veškeré jeho jmění padlo na odměny falešným detektivům. V.Šeda:
„Šark je zde zosobněním jakési lhostejné spravedlnosti, která je všude jen ne na straně
zákona..."
Sběratel obrazů.
Hrdina tohoto komiksu je nerudným pozorovatelem malířů impresionistické Paříže.
Skeptický pohled, chamtivost a vynalézavost je to hlavní co autora na jeho postavě
zaujalo.
Byl slídívej jak kočka, ale rád si také užil- Námět dle stejnojmenné novely Jana Moštěka
Tenkrát v Paříži /A3, 21 stran / tuš na papíře / 2001
Vojta Šeda: „Jak se stát sběratelem obrazů za jeden večer? Příběh z dob impresionistické
Paříže. Proč neměl nikdo rád Courbeta? Co provedl Utrillo? Proč měl Pissaro tak rád
ženy? Věděli jste, že Degas kreslil baletky přímo v divadle z podia a zároveň zpíval
pěvecký part? Seznamte se se slavnými malíři Degasem, Monetem, Courbetem ci Van
Goghem prostřednictvím skeptického sběratele obrazů, který zbohatne ani neví jak..."
rozhovor 4.10. 2007
Koukal jsi na nějaký pohádky nebo jiné TV pořady?
Měli jsme takovou tu malou černobílou telku, která vypadá jak z vesmírný základny. No, ale
jednoho dne nám rodiče řekly, že televize odešla do sklepa. Ve skutečnosti se rozbila,ale
my jsme byli malí a blbí, párdní jsme se na ni chodili ještě do sklepa koukat jak spí, a pak
jsme na ni zapomněly. Už nikdy jsme telku doma neměli. Vůbec nám to nevadilo. O to
víc jsem četl knihy a komiksy. Měli jsme super rodiče-pořád nás tahaly někam ven, večer
jsme hráli různý hry,. Taky sem měl ale na základce trauma. Děcka"se každej den bavili
jenom o tom, co viděli v telce. V tý době mě to přišlo hrozně trapný, že ji nemáme, tak sem
si vymejšlel, že všecky ty seriály znám.
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Jezdili sme к babičce do Pardubic na televizní prázdniny. Celý dny sme leželi před telkou
a hltali všecko. Pamatuju si na ranní animaky-Pepka, Donaldy a tak. Miloval sem taky
detektivky, jako Profesionály, Colomba a Kojaka-to byli a sou pro mě velký borci.
Ovlivnili tě nějak???
Koupil sem si koženou bundu ,abych vypadal jak Bodie z Profesionálů.
Jestli sis hrál třeba na to, že jsi někdo jiný, nebo měl svýho fiktivního kamaráda, nebo
postavičku??
Když sme byli malí ,tak sme si hráli na všecko možný- pouliční boje, indiáni proti kovbojům.
Já sem byl většinou Vinettou, to byl správňák-Shatterhanda sem nikdy moc v lásce
neměl. Fiktivního kámoše sem ani nemohl mít, protože nás bylo v baráku tolik kluků, že
mě to ani nenapadlo.
Máš v současné době nějakého oblíbeného hrdinu nebo postavu?
Teď dělám životopis Houdiniho.slavnýho iluzionisty. Hodně sem o něm přečet a byl to fakt
tajemnej člověk. Že i různý fakta o něm se různěj, tak to přesně on chtěl.
A autora... ?Jeje, já vím ... Passio... sakra něco... no ten ...
Myslíš Pascina?
Jo jo, toho sem myslela:)
Jo to dělal Joan Sfar. To je super, takovej fiktivní, životopisný komiks. Ten Pascin je takovej
velkej prasák, má spoustu milenek, sere na svět, a tak. Hlavně mě baví, jak je to ledabyle
nakreslený, a přitom se to čte úplně v pohodě.
Máš rád Supermana?nebo jaký máš na něj názor?
Na mě je až moc ideální postava - je sympaťák, má svaly, pořád hladce oholenej. Mám
radši, když je vidět, že i superhrdinové třeba prděj, chodí na záchod, dostávaj nakládačky
a tak. Napadá mne, že Ježíš je taky takovej super hero, ne? Když sem byl malej, myslel
sem si, že Ježíš přece nemoh prdět, che. To doteď nechápu- představ si Ježíše na hajzlu.
To podle mě odlišuje ty superhrdiny od nás „normálních" lidí-že si nedokážem představit
tyhle věci.
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Co ty si myslíš o komiksu jako o umění ? Ecco se zabývá otázkou, jestli by měl být
komiks považován za umění méně hodnotné..neboťje uměním pro masy?
Možná má trochu pravdu, ale v komiksu je několik proudů-stejně jako u filmu. Máš tady
hollywoodskou produkci, a taky nezávislou scénu. To stejný je u komiksu, i když všichni
znaj spiš tu populárnější . Ale je tady, teda ve Francii, spoustu komiksů, který by se daly
přirovnat spíš к psychologický studii, nebo je v nich hodně filosofie. Komiksovou formou
vyprávění můžeš říct víc než TA TA TA TA nebo BUM a BENG BENG.
Jakej je podle tebe dobrej komiks?...
Co to je za otázku na závěr? Žádnou definici ode mě nečekej, víš, že na tohle nejsem...
Dobrej komiks je ten, kterej otevřeš, a zavřeš ho, až ho celej zhltneš. Musí tě bavit. Já
sem osobně trochu zatíženej na tu výtvarnou stránku, že když se mi nelíbí, jak je to
nakreslený, trvá mi trochu dýl, než se do něj začtu, a pak ale třeba zjistím, že příběh je
super.

Praktická část
...aneb moji supermani
Mojí praktickou část bych nazvala „krtkovským procesem". Jak jsem tunelovala a pátrala
po informacích souvisejících s mým tématem vytvářela jsem svá „mistrovská" díla.
V první řadě šlo o reakci na téma, které jsem si sama zvolila tj.: obraz člověka v umění.
Celým smyslem mého tématu je zobrazit člověka v dané době v návaznosti na kulturní
prostředí. Což znamenalo uchopení tohoto hrdiny umělcem tj. mnou a v tomto případě
v současnosti tedy ve 21. století.
Vymyslela jsem si svého hrdinu: Johnnyho Depku (samozřejmě jde o posměšný název
pro amerického herce Johnnyho Deppa). Původně šlo pouze o žert, který se rozvinul
v další myšlenku: vymysli si svého hrdinu v různých variantách. Částečně jsem se zde
inspirovala Andy Warholem a jeho variantami slavného zpěváka M. Jaggera.
Johnny Depp v plavkách
Johnny Depp na pláži
Já a Johnny v nekonečných variacích
Projekt byl vymyšlen tak, že by člověk šel do podniku, kde by si vybral svého idola a
následně s ním „provozoval" vše dle libosti. Taková virtuální realita. Nicméně je to projekt
čistě teoretický, neb nemám ani technického vybavení, natož pak finanční podpory.
Love is the devil
Nakonec jsem z tohoto ambiciózního projektu ustoupila. Vznikla tedy drobná knížka pod
názvem Love is the devil nebo také Diory (přesmyčka slova diary a módní firmy Dior), 32
stran, tištěné černobíle sítotiskem, náklad 70 kousků. Barevná obálka také sítotisk v roce
2005. Je to příběh o lásce. Jde o fiktivní deník mé lásky к již zmíněnému herci Johnnymu
Deppovi. Je to směs pokřivené reality a snu o ideálním muži.
Olymp
Chtěla jsem ukázat směšnost fascinace idoly. Tak mě napadla skvělá myšlenka. Vytvořit
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oslavu mužské krásy. A tak vznikl Olymp. Jde o barevný digitální tisk z roku 2006. Olymp,
jak již název napovídá, poukazuje k vyšším ideálům. Je především narážkou na Manetovo
slavné dílo Olympie. V době 19. století pobuřovala tato nahá prostitutka svými pantoflíčky
a tím, že leží nahá na sofa obskakována černošskou služkou. Měla být oslavou ženství
a krásy. Asi málokdo v té době význam díla pochopil, ne-li i dnes. I když byla Manetova
Olympie nejdříve zatracovaná, stala se jedním z přelomových děl 19. století.
Abych nyní svou práci přiblížila. Téma člověka mě vždy zajímalo a má práce je prostá...
oslava obyčejného člověka a směšnost ideálu...božství. Nejde o nic vznešeného ani
náboženského, ale jde o jedinečnost člověka. Olymp je pro mě ironií dnešní doby. Jistě si
každý pozorný divák všimne obličeje slavného herce Johnnyho Deppa a neforemného
a nepěkného těla s černými fuseklemi. Nahá postava leží na bílé posteli a v pozadí
černoška ve stylu rasta přinášející muži květiny. Jeho břicho porostlé ochlupením jistě
není snovou představou žen o muži jako jejich ideálu. K tomu, jako bonus, ukazuje na
počínající stádium pivního mozolu. Ale snad toto spojení, žíznivému divákovi umožní,
pochopit smysl díla. Je snad estetika těla muže jiná než estetika těla ženy? Modlíme dnes
pomocí natírání předraženého krému? Benjamin poznamenal, že umělecká díla ztratila
svou funkci, protože jsme se vzdali rituálů. Myslím, že tohle se stává našimi novými
rituály.
Nicméně, čím více jsem se snažila téma uchopit tím více mi prokluzovalo mezi prsty. Moje
prvotní reakce byla spíš lehce kritická a ironizující. Chtěla jsem poukázat na nedostatky
člověka a jeho snahu být za každou cenu perfektní.
On the road 2006. (9 x A4 linoryt).
Kromě toho mě dál zajímal komiks. V roce 2006 jsem vytvořila svůj cyklus grafik,
inspirovaný cestou po Španělsku. Jde o dvojbarevné linoryty (červeno-oranžové), kde
jsou zachyceny zážitky a místa, kde jsem byla a co jsem zažila.
Christa Paffgen (Nico), fotokomiks
Momentálně pracuji na příběhu o hrdinovi, tedy hrdince, z 60.let. Díky hlubšímu zkoumání

období pop artu jsem se inspirovala životopisem slavné modelky a především zpěvačky
Christy Paffgen nebo-li Nico. Ta spolupracovala s Andym Warholem, zpívala ve skupině
Velvet Underground Chodila se slavnými lidmi jako Jimem Morrisonem.
Poslední dobou jsem byla více než fascinována prací George Segala, Edward Kienholze
a Marcela Duchampa. Proto se podle mého i proměnila moje práce a komiks, který o
Nico vytvářím je spíše instalací, než kresleným dílem.
Moje snaha je totiž vytvořit autentické a zároveň tajemné prostředí, které v dětství Nico
bylo. Proto jsem vytvořila její postavu s modelíny a instalovala do vytvořeného domečku,
koupelny a zahrady, kde si jako malá hrála a vybraná místa fotím.

Didaktická část
Didaktický projekt jsem koncipovala na základe zvoleného tématu človek. Téma jsem
zúžila na pojem hrdina a to hrdina literárni (postava z knižky nebo hlavní hrdina příběhu)
a človek se speciálními vlastnostmi tj. superčlověk. Jako hlavní cíl jsem si stanovila,
rozvíjení fantazie studentů, dále schopnost přemýšlet časoprostorově tj. aby příběh šel
ruku v ruce s obrazem. Didaktický projekt jsem realizovala postupně v roce 2006-2007.
Podle věku žáků, jejich schopností a také délkou vyučování, jsem musela zadání částečně
přizpůsobit. Šlo o tři různé skupiny žáků a studentů. První skupina kreslila svého hrdinu i
komiks, druhá se inspirovala knížkou: Caroll, L.: Alenka v kraji divů, třetí skupina měla za
úkol vytvořit svého superhrdinu.

1/Můj hrdina
První realizace hrdiny proběhlo v roce 2006 na workcampu Meet the freak, pořádaným
hnutím Duha. Zde jsem byla vedoucí „profifreak" umělecké skupiny. Camp se pořádál
v Berouně u Prahy a účastnili se ho především cizinci z Evropy. Účastníci byli ve směs
mladí lidé od 16 do 25 let. Jelikož byl každý z jiné země „úředním" jazykem tu byla
angličtina. Camp byl pod záštitou Evropské unie, ze které byl i financován. Program campu
byl rozdělen na 4 částí a to divadelní, taneční, hudební a výtvarná skupina. Celkem zde
bylo kolem 80 účastníků. Každá skupina měla svoje dva leadry, kteří vymýšleli program.
Celý pobyt trval dva týdny.
Realizovala jsem různé úkoly po dobu jednoho týdne. Hlavní úkol byl vytvořit vlastní
komiks se svým hrdinou a poté vytvoření společné komiksové knížky. Jelikož úřední jazyk
tu byla angličtina bylo obtížnější účastníky motivovat. Výtvarná dílna se konala pod širým
nebem, pokud počasí dovolilo.
Očekávala jsem problémy, protože až na pár výjimek každý večer byla nějaká akce a
v rámci areálu byla dokonce hospoda. Ráno měli všichni problém vstát....a natož se pak
soustředit na kreslení. Nicméně mě příjemně překvapili, protože pokaždé dorazili všichni

téměř včas, i když většinou i s opicí.
Realizovat hrdinu a komiks jsem měla v plánu na dopoledne na 1 den. Workshop...či
dílna trvala každý den od 9 do 12. Někdy pokračovala odpoledne od 3 až do večera, jak
kdo chtěl.
Téma: Můj speciální hrdina a jeho příběh
Skupina: 10 mladých lidí / cizinců
Věk: 17-25 let
Motivace: Vymyslet a popsat vlastního hrdinu, jaké má vlastnosti, co dělá, čím se liší,
čím je speciální. V návaznosti na to vymyslet příběh, co tato postava dělá a zažívá.
Může být inspirované i vlastními zážitky. Pro inspiraci jsem přinesla knížky komiksů.
Na jednotlivých příkladech jsem ukazovala, kolik je různých způsobů, jak téma uchopit.
Navíc, že je důležité vymyslet scénář dopředu a předkreslit si komiks. Také, aby byl
čitelný a dobře umístit písmo.
Realizace: Na papír A4 tužkou, tuží nebo fixem, případně poté kolorovat akvarelem.
Výsledek: komiksová kniha všech účastníků.
Cíl: Rozvíjení fantazie, důraz na rozumitelnost a čitelnost děje. Dále na anatomii a
proporce, také na detail. Všichni byli výtvarníci „amatéři" tak jsem nečekala velká díla,
nicméně mě příjemně překvapili.
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Průběh: Zdálo se, že je téma zaujalo. Každý pracoval svým tempem. Např. jeden
z nejmladších účastníků Robin, si vše předkreslil tužkou a poté přemýšlel jak realizovat.
Nakreslil poměrně brutální komiks, ale dle mého názoru velice zdařilý. Práce se nakonec
u někoho protáhla i na odpolední hodiny. Všichni pracovali samostatně. Nakonec se chtěli
podělit s ostáními, jakého mají hrdinu. Takže ke konci byla velmi pohodová a uvolněná
atmosféra.
Jediným „zklamáním" byla jedna polská slečna, asi 17 let, která sice nejdřív byla nadšená,
ale po nějaké době chtěla odejít s kamarádkou a výtvarně se nesnažila vůbec o žádnou
originalitu.

2/Alenka v kraji divů
Druhý projekt byl realizován v zájmovém kroužku výtvarné výchovy pro předškoláky
v centru pro zájmovou výchovu Hobby centrum, Praha 4. V roce 2006-2007. Kde jsem
každý týden pravidelně učila po celý školní rok. Děti, které sem chodili, byly nesmírně
šikovné. V praxi jim člověk mohl zadat téměř jakoukoli práci. Krom jedné holčičky se
nebály pustit se do čehokoli. Nesmírně rády malovaly.
Téma: Hrdina literární...inspirace a vzor: Alenka v kraji divů
Skupina: 9 dětí
Věk: 4 - 7 let
Vyučovací hodina: 1 a půl hodiny
Motivace: Realizovat hrdinku, holčičku...Alenku, která prožívá svá dobrodružství.
Nejdříve povídaní, kdo zná jakou postavičku. Následovala diskuse, jestli někdo zná přímo
postavu Alenky. Poté čtení ukázek z knihy Alenka v kraji divů.
Realizace: Pastelkami a tužkou na formáty A5 nakreslit Alenku a příběh, který prožívá.
Výsledkem máji být jednotlivé obrázky, které vytvoří knihu.
Výsledek: Vlastní sešitek pohádky o Alence.
Cílem: naučit se umístit figuru do formátu. Kde je nahoře a kde dole. Správný počet rukou
a nohou. U starších lépe vystihnout obličej a detaily. Přemýšlet o tom co je před a po
...tedy časoprostorové rozvržení.
Některé děti byly obzváště malé, takže je bylo třeba dobře motivovat a případně pomoci.
Nakonec problém měla jen holčička K., které byly 4 roky a pořád prohlašovala, že neví
jak vypada zajíc a jak vypadá jáma apod.
Průběh: Hodina probíhala v klidu. Děti tu byly obzvláště klidné a hlavně nesmírně šikovné.
Pokaždé jsem přečetla kousek z příběhu a děti nakreslily stránku. Jedině holčička K. Byla
výjimkou a chěla často s něčím pomáhat.
Většina dětí stihla nakreslit přibližně 10 až 16 stánek. Někteří nestihly práci dokončit. Úkol
jsme tedy protáhli a dokončovali další týden.
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Další hodinu, ti co neměli hotovo, dokončovali poslední stránky a obálku. Každý sešitek
jsem pak svázala V3 vazbou. V pololetí pak byla úspěšná vernisáž.
Naninka 4 roky
Velice šikovná holčička na svůj věk, kreslila tužkou. Měla trochu problém umístit figuru a
předměty správně do formátu. Jinak si vše vymyslela a pracovala velice samostatně. Má
velkou fantazii, takže co neví, to si prostě domyslí.

s~\
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Barunka 7 let
Snažila se o lepší vystižení postavy Alenky. Kreslila tužkou a poté většinu vybarvovala
pastelkami.
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3/Superčlověk
Třetí projekt proběhl v roce 2007. Realizovaný v 8. třídě základní školy s integrovanými
dětmi s SPÚ .
Téma: Můj hrdina/SuperčIověk
Skupina: 10 dětí
Věk: 13-14 let
Motivace: Kočky jsou mrštné a rychlé, psi mají výborný čuch...ptáci mají skvělý zrak...
například jestřáb vidí myš na louce z desítek metrů, ryby dýchají pod vodou..atd.
Kdo je podle vás hrdina?
....neříkat
Jaké by měl mít vlastnosti? Co umí?
Každý napíše 5 vlastností nebo schopností...klidně negativních., které má a potom jaké
by chtěl mít jako superčlověk.
Když budou vypadat že neví poradit
Není to běžný člověk...má třeba nadlidskou sílu ..nadzvedne auto...umí dýchat pod
vodou, rozfouká řeku
má rentgenový zrak apod.
Nakresli svého hrdinu s jeho super schopnostmi
Na závěr ho pojmenuj
Technika: Kresba tužkou a fixem.
Realizace: Předcházela diskuse o vlastnostech a schopnostech této postavy. Jak by
měl Superčlověk vypadat vzhledově. Žáci se sgfiodli, že by se nemusel příliš lišit od
„normálních" lidí. Jeden žák říká: „ Jeho odlišnost je uvnitř, nějak z něho vyzařuje". Dále
se s^hodli, že představa superhrdiny je subjektivní.
Na otázku jestli by děti chtěli mít nějaké nadskutečné schopnosti, tři děti hned prohlásili,
že by chtěli umět létat.
Další chtěl být neviditelný. Někteří měli problém vystihnout správně onu „super" schopnost.
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Viz. žák, který chtěl mít silnou osobnost. Na otázku, co tím přesně myslí mu ostání
napovídali: ...."myslíš jako být energický, ovládat druhé, aby tě poslouchali a dělali to co
ty si přeješ..."
Je zajímavé, že jsem s tímto nepočítala. Některé super vlastnosti jdou velmi těžko zobrazit.
Např.:
„jak mám nakreslit, že je silný vevnitř?"... „jako že ovlivňuje lidi kolem?"
„nebo telepati?"
Zadání bylo realizovat hrdinu černobíle, nicméně se rozvinula diskuse jestli by nešlo
barevně. Diskusi jsem uzavřela tím, že barevně ano, ale tam kde to podpoří a zdůrazní
schopnosti hrdiny. Nakonec však barevně kreslila pouze jedna studentka. Vysvětluji si to
tím, že barev se více méně bojí.

Marek 13 let
Při práci plně soustředěný. Bere
to velmi vážně. Méně chytrý, velmi
snaživý. Touží po úspěchu a pochvale.
Vžil se do role superčlověka. Chtěl
by být silný, statečný, obdivovaný
spolužáky. Ve třídě spíš outsider.
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Richard 13 let
Š - ii
s
Hyperaktivní, byslfý, inteligentní. Dobrý matematik
má logické myšlení. Když
se nudí, ruší a upozorňuje
na sebe.Práce ho bavila.
Uplatňuje se v ní jeho
schopnost logického a
abstraktního myšlení.
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Filip 14 let
Chlapec po chemoterapii.Velmi chytrý, přemýšlivý. Straní se kolektivu, ale spolužáci ho
uznávají. Na mou otázku: "Proč ta postava
vypadá normálně, nemá žádné
znaky
superčlověka?" odpověděl: "Ty jsou uvnitř'.

3

^ Ab^VbcAyúvMC,

,

у

и

Nikol 14 let
Velmi temperamentní dívka, bystrá,
ve-selá, upřímná. Dnes při práci
extrémně živá, stále mluví, rozvaluje
se v lavici, nohy střídavě na sousední
židli nebo na stole. Je si jistá sama
sebou, což se projevilo i v její
práci. Přesně věděla co chce dělat.
Pracovala jistě a rychle.
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Milan 14 let
Má nižší IQ, pomalu chápe. Chce imponovat, ale nejde mu to. Proto se upíná k silnějším
spolužákům. Do loňského roku byl spíše bojácný, zakřiknutý,neprůbojný, snaživý. V
tomto roce se kamarádí s „osobnostmi" třídy, kterým se snaží vyrovnat. Dodává si tím
sebevědomí, ale nedůvěřuje si, trápí ho to, proto chce být jako superčlověk ve všem
nej.
Číslice prý symbolizují jeho marnou snahu zvládnout matematiku.
Věže kostelů, prý nakreslil proto, že chodí s rodiči do kostela. Milanovo zobrazení je spíše
intuitivní. Racionální a verbální vysvětlení mu jde ztuha.

Michal 14 let
Inteligentní, racionální, cílevědomý. Jeho humor je
vykalkulovaný. Není spontání.
Žije mezi samými dospělými, proto i jeho výčet
přání odpovídá spíše názoru dospělého, než dítěte.
Je jedináček, proto chce mít „hodně potomků".
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Závěr
Na začátku práce jsem byla jako malé dítě. Zvědavé a zbrklé. Chtěla jsem vědět víc o
hrdinech a proč je všichni tolik chtějí a já ne. Byla jsem zvědavá, co se stalo, že umělci
citují díla předešlých umělců. Jak je vůbec možné, že je Superman pořád v kurzu?
Předtím jsem měla ráda práce Andyho Warhola, teď se mi příliš nelibí. A vlastně mě přišlo
mnoho děl zábavných a nyní mi připadají samoúčelné. A nejhorší je, že si nejsem jistá,
zda většina komiksů neslouží opravdu jenom к pobavení.
Možná to zní trochu jako pesimistický závěr, ale já jsem naopak ráda. Teď si daleko více
cením děl, která se snaží vystihnout prostředí i případný charakter postav.
Také si člověk uvědomí kolik je souvislosí v jedné etapě dějin. Ve své tvorbě bych chtěla
i nadále pokračovat a jen pevně doufat, že přinese něco zajímavého i ostatním. Co se
týče výuky myslím, že děti nemají vztah к historii а к tradicím. A to je důvod proč by měli
mít své hrdiny a příběhy.
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