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Úvod  

 

„Od počátku 90. let 20. století se stále více a více umělců zabývá interpretací, 

reprodukováním, novým vystavováním či jiným využíváním děl ostatních umělců, nebo 

kulturních produktů, které jsou k dispozici“ (Bourriaud 2004, s.3 ). 

Tato práce si klade za cíl pojednat o umění posledních desetiletí, zejména o 

problematice týkající se přivlastňování a využívání cizích uměleckých prací. Subverze jako 

výtvarná strategie je charakteristická pro současnou digitalizovanou společnost, kde originál 

ztrácí své výhradní postavení.  

Předmětem subverze ve výtvarném umění jsem se rozhodla zabývat proto, že je v současnosti 

problém tohoto výtvarného postupu velmi aktuální a jako vizuální způsob zpracování se u 

mnohých umělců objevuje znovu a znovu. V neposlední řadě to bylo i tím, že tento pojem 

nebyl zřejmě zatím pevně definován, nastíněn, nebo jinak řešen. V mnohých článcích je 

pojem subverze stále zaměňován s pojmem apropriace, anebo používán v úplně odlišných 

významech1.   

V průběhu práce jsem se zamýšlela nad následujícími otázkami týkajícími se subverze 

a pokusila se na ně odpovědět. Je subverze běžným jevem současného umění? Pořád nás 

dokáže pohoršit a šokovat fakt, když někdo zaútočí na cizí umělecké dílo? Jaký to má smysl? 

Má stejnou hodnotu jako ostatní výtvarné strategie, anebo je jenom výsledkem uměleckého 

pohrávání si? Jak spolu souvisí subverze a umělecké přivlastnění? Je to totéž, nebo je to něco 

odlišného a vychází jen ze společného základu? Je subverze skutečně nutným důsledkem 

umělecké situace, která je podle názorů mnohých kritiků charakteristická tím, že už všechno 

bylo a umělcům tedy nezbývá nic jiného než čerpat z již existujících uměleckých děl? 

V první řadě bych se ve své práci chtěla pokusit pevně vymezit pojem subverze a 

ohraničit tak oblasti v umění, na něž se tato umělecká metoda vztahuje a na ty, které se už 

vymykají její působnosti. V druhé řadě bych se pokusila vyložit subverzi jako postmoderní 

prostředek, nastínit její vývoj v průběhu dvacátého století, kdy se poprvé objevuje myšlenka 

zabývající se významem originality a jejího opodstatnění.  

Cílem druhé kapitoly bylo podat dostatečně silný teoretický základ, od kterého by se 

moje práce odrazila, a jenž by podpořil moje myšlenky i samotnou hypotézu. Věnuji se zde 

společenským a uměleckým aspektům, které připravily půdu pro současnou situaci v umění.  

                                                 
1 Například v souvislosti s Warholovo tvorbou, která nemá s pojmem subverze nic společného: „..pochopení 
jeho tvorby subverze střídají pohledy zastávající teze o Warholově absolutním nihilismu...“ (Pokorný 2007).   
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Třetí oddíl se zabývá apropriací, výtvarným postupem, jehož hlavním předmětem je 

přisvojení si cizího uměleckého díla. V první řadě jsem tento pojem definovala a poté odlišila 

od pojmu subverze, protože mnohokrát dochází k jejich záměně. Snažila jsem se o nastínění  

výtvarné apropriační strategie v Československém umění 70. a 80. let dvacátého století. Jako 

příklady jsem si zvolila dva umělce ze starší generace a jednoho současníka.  

Ve čtvrté kapitole jsem se pokusila nastínit hlavní vývojové linie umění, které 

zpochybňují podstatu originálu a nastolují otázku možnosti přivlastnit si díla jiného umělce. 

Uvádím umělce, kteří podle mého názoru sehráli důležitou roli v této oblasti umění.  

V páté kapitole jsem se snažila doložit prostřednictvím příkladů jednotlivých umělců, 

že se subverze v současném umění uplatňuje a tento termín znamená něco, co se dá přesně 

vymezit. V subverzi rozlišuji dvě roviny. U první je výsledkem znehodnocení duchovní 

hodnota děl, kdežto u druhé dochází i k samotnému fyzickému napadení.  

V souvislosti s tím se zabývám i otázkou ničení uměleckých děl, které je označováno jako 

umělecká akce nebo umělecký dialog a snažím se poukázat na jejich vnitřní rozporuplnost. 

Kdy je ještě možné mluvit o umění a kdy již byla hranice překročena? Dá se vůbec rozeznat, 

kdy se ještě jedná o umění? A v čem vůbec spočívá umělecký dialog? Značnou pozornost 

v této kapitole věnuji rusko-izraelskému umělci, Alexandru Brenerovi, protože právě jeho 

akci pokládám za velice kontroverzní. Uvádím i zkrácenou historii uměleckého vandalismu, 

několik příkladů z historie a výstavu Felixe Gmelina, který vystavuje repliky poničených děl.  

 V závěru jsem se pokusila o zhodnocení své snahy a ve zkrácené podobě nastínila 

základní body subverze.  
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1.2  Hypotéza 

 

Moderní umění je spojeno se snahou zachytit ve vizuální formě zásadní pravdy 

určitého období a jistým způsobem je reflektovat. V každé době přicházejí lidé na něco 

nového, na něco, co předchozí generace ještě neznaly, nepovažovaly za důležité, nebo prostě 

jen opomíjely. A právě umělci jsou ti, kteří k tomuto poznání – a je jedno, jestli jde o poznání 

světa - filozofii, vynálezy nebo něco jiného, nalézají paralelní formy ve svých dílech. Vizuální 

umění je možné charakterizovat jako něco, co jistým způsobem a určitými prostředky, které 

jsou typické pro určitý čas a prostor, vysvětluje svět, v němž žijeme, a snaží se uchopit jeho 

smysl. V tomto smyslu je subverzivní metoda jen výsledkem nahlížení a uchopení 

problematiky vyplývající ze současné technicko-informační a digitalizované společnosti. Ve 

své bakalářské práci se pokusím subverzi jednak vymezit a jednak obhájit jako platnou 

metodu moderního a především současného umění, která je logicky spjata s kulturním 

stupněm současnosti.  

Pro současné umění neexistuje jedna všeobecná univerzální teorie, není dán jeden a ani více 

správných způsobů, jak by mělo umění vypadat. Obecný konsenzus o tom, co je možné za 

umění pokládat, se neustále mění a stále dochází k posunům v hodnocení uměleckých děl. „V 

určitém úseku dějin umění nemohou být určitá umělecká díla přijata jako umělecká díla, 

ačkoliv je možné, že v oněch úsecích mohly být vytvořeny objekty, které jsou s uměleckými díly 

identické“ (Liessmann 2000, s. 148). 

Současní umělci mají odlišný vztah jednak ke kultuře a jednak k ostatním uměleckým dílům a 

umělcům. Nedotknutelnost, která byla charakteristická pro předcházející období, pomalu mizí 

a umělci zacházejí s kulturou a s jejími produkty jako s kolektivním majetkem. „Umělci 

pracují s objekty, které již obíhají na kulturním trhu, tj. nesou informace, které do nich vložili 

jiní lidé“ (Bourriaud 2004, s.3). Manipulace s již existujícím dílem se stala běžným způsobem 

uměleckého vyjadřování zejména v posledních desetiletích.  

Protože subverzní metoda není zaměřena na tvůrčí stránku v pravém slova smyslu, mnoho 

kritiků a i samotných umělců ji odmítá uznat za rovnocennou ostatním výtvarným strategiím. 

Zastávají názor, že umělecká díla, která jsou výsledkem subverzivní metody, pozbývají 

uměleckou hodnotu. Já se pokusím tuto hodnotu obhájit. 

Subverzivní metodu rozhodně nepovažuji za pouhé „netvořivé“ přebírání a zneužívání cizích 

uměleckých děl a myšlenek. Subverze je postup, kdy je hlavní podstata uměleckého díla 

nalézána v myšlenkové rovině, a proto je na ni potřeba i tak nahlížet. Je třeba ji nezkoumat 

izolovaně, ale ve společenských kontextech, jichž je podle mého názoru výsledkem. 
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V průběhu této práce budu tedy předpokládat, že subverze může reflektovat současnou situaci 

v umění a společnosti. Může být kritickým vyjádřením toho, jak tuto situaci jednotliví umělci 

vnímají, a být tak rovnocennou s jakoukoliv jinou současnou uměleckou strategií.  

 
 

Problematika pojmu subverze 

 

Pojem subverze se v posledních desetiletích často objevuje v souvislosti s hodnocením 

uměleckých strategií současných umělců. V následujících pasážích bych chtěla poukázat na 

to, že tento pojem je často nesprávně používán. Tato situace je způsobena faktem, že subverze 

nebyla ve výtvarném umění zatím nijak pevně definována. 

Pojem subverze je vzpomínán i v článku „Prague bienále 3 versus Hrubý domácí produkt: 

český umělec a svědění kůže bez dalších následků“, jehož pisatelem je Karel Zavadil. Autor  

používá pojmu subverze v souvislosti s motivem, který stojí v pozadí vystavovaných prací z 

výstavy „Hrubý domácí produkt“2.  

Karel Zavadil: „Motiv subverze je v lehce ironickém názvu Hrubý domácí produkt alfou a 

omegou této přehlídky, kde autoři různě vtipnou formou reagují na současný společenský 

kontext. Ať už je to Sarkofág od Marcely Podzemné vytvořený z pivních tácků a krabiček od 

cigaret, či Mc postel od Jana Kadlece, každé dílo nějakým způsobem glosuje českou 

společnost topící se v postkomunistickém opájení bezbřehou spotřebou“ (Zavadil 2007). 

Podle mého názoru jednotlivá umělecké díla a výtvarný postup, který byl zvolen v rámci této 

výstavy, nemá s pojmem subverze nic společného. Myslím si, že situaci by lépe vystihoval 

pojem „postprodukce“. Tento výraz pochází od francouzského teoretika Nicolase Bourriauda 

a blíže se jím zabývám v druhé kapitole.  

V článku „Warhol, mlčenlivé orákulum moderního umění“ od Martina Pokorného je 

pojem subverze také nesprávně použit. V díle Andyho Warhola dochází k potlačení významu 

jedinečnosti umělecké práce, ale rozhodně se zde neobjevuje znevážení díla nebo přenos 

autorství. Proto je používání pojmu subverze v souvislosti s Andy Warholem neoprávněné.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Městská knihovna, Galerie hlavního města prahy, 2007, kurátor Kryštof Kintera 
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1. 3  Definice subverze  

 

Subverze pochází z anglického slova „subversion“ a v slovníku je tento pojem 

definován jako: 

1. snaha oslabit nebo zničit politický systém nebo vládu 

2. podvratná činnost 

Podle výše uvedeného je na subverzi v uměleckém kontextu možno nahlížet jako na jakési 

podvratné použití již existujícího uměleckého díla. Umělec parazituje na jiné práci, přičemž 

elementárním cílem jeho činnosti není pozitivní posouvání nebo rozvíjení původní myšlenky, 

ale jenom její využití ve vlastní prospěch s často zcela opačnými důsledky, než jak bylo 

původně přijato. Při subverzi zároveň dochází k přenesení autorství z původního umělce na 

nového uživatele díla.  

Subverzi ve výtvarném umění chápu jako uměleckou metodu, strategii nebo postup, 

v rámci kterého je konkrétní, již existující umělecké dílo zcizeno za účelem vytvoření nové 

verze. Podstatou subverzivní metody je, že převzatý umělecký objekt, dílo, je jistým 

způsobem znevážen, zesměšněn nebo dokonce poničen. 

 

 

Pojem originálu v historii 

 

V souvislosti se subverzí je důležité zmínit pojem originálu a nastínit jeho vývoj 

v průběhu historie. 

Unikátem3 je ve výtvarném umění socha, obraz, grafický list, knižní tisk nebo rukopis, 

existující pouze v jediném exempláři. Unikát je zároveň originálem, tj. v úzkém slova smyslu 

vlastním a neopakovatelným dílem umělce (Baleka 1997).  

Originál4 představuje ve výtvarném umění původní umělecké dílo, které nemusí být zároveň 

unikátem, tj. jediným exemplářem. Klasický pojem grafického originálu předpokládá tvůrčí a 

technickou realizaci a zmnožení grafického listu v určitém počtu. Všechny listy tištěné 

v určitém nákladu jsou originálem a je nutno je odlišovat od replik, kopií, plagiátů a 

reprodukcí. Je-li vytištěn list pouze jednou, je současně i unikátem (Baleka 1997).  

Pojetí originálu a autorství jsou historicky proměnné a závislé na vývojovém stupni 

společnosti. Ve středověku je originál stále ještě pojmem neznámým, protože neexistuje 

                                                 
3 lat. unicus – jediný 
4 lat.origo – počátek, původ 
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potřeba individualizace, člověk a zejména umělec nepociťuje potřebu se vyčlenit ze 

společnosti. Umělci svá díla nesignují, umění je chápáno jako řemeslo a umělci jsou jako 

řemeslníci i označováni. Tato představa má svůj původ již v antice u Aristotela, který rozdělil 

lidskou tvorbu na mechanická a svobodná umění. Výtvarná umění označil jako mechanická, 

protože si vyžadují manuální práci. Jednotlivá odvětví výtvarného umění jsou proto nazírána 

a vnímána jako činnost, v porovnání s činností duchovní, méněcenná a méně hodnotná.  

První důsledně podepisovaná umělecká díla se objevují na konci středověku 

s nástupem renesance. V tomto období dochází k důležité změně v chápání originálu 

a v souvislosti s tím i k přebudování celé struktury uměleckých představ. Jedním z důvodu je 

narůstající důraz, který je kladen na individualitu a druhým důležitým aspektem je vznik trhu 

s uměním. Protože se s  uměleckými díly začíná obchodovat, pozvolna se mění i vztah 

k umělci. „Umělec začal být postupně nazírán a vnímán jako učenec a myslitel schopný vložit 

do uměleckého díla filozofickou úvahu a zobrazit intelektuální povahu dobového pojetí krásy“ 

(Baleka 1997).  

Postavení umělce v období renesance bylo ale stále problematické. „Vůči umělcům se 

v období renesance udržovaly tři mocné společenské předsudky. Umělci byli považováni za 

lidi nízkého původu, protože jejich činnosti si vyžadovala manuální práci, představovala 

drobnou živnost a oni sami postrádali vzdělání “ (Burke 1996, s. 91). Až v romantismu začíná 

být originál chápán jako unikátní a neopakovatelný výtvor a takto označené umělecké dílo 

nabývá stále větší hodnoty.  

S nástupem fotografie a možnosti zmnožení přestává být umělecké dílo postupně chápáno 

jako unikátní. Začátkem dvacátého století dosáhla technická reprodukce takového stupně, že 

si vydobyla místo mezi uměleckými postupy, dosavadní umělecká díla se stala jejím objektem 

a začala se proměňovat jejich působnost (Benjamin 1979, s. 21).  Během industrializace a 

vzniku masové kultury skončila éra jedinečných děl. Autonomní dílo se svou „aurou“ 

jedinečnosti začalo být zpochybňováno. Podle Benjamina vedou současné změny ve způsobu 

vnímání k zániku hodnoty originálního díla: „současné masy požadují, aby se věci staly 

bližšími, přístupnějšími a mají tendenci překonávat neopakovatelnost každého úkazu, což se 

projevuje v přijímání reprodukcí. (Benjamin 1979, s. 23). 

V roce 1997 připravil Donald Crimp v Artist Space v New Yorku výstavu s příznačným 

názvem „Obrazy“ (Pictures). Tuto výstavu tvořila díla, která vznikla výlučně na principu 

přivlastnění si již existujících obrazů. Crimpův text v katalogu přesně diagnostikoval situaci 

a jasně popsal změnu, která se uskutečnila ve výtvarném umění od objevení fotografie. „Ač se 

doteď zdálo, že obrazy si interpretovaly realitu, teď se ukazuje, že si realitu uzurpují. My sami 
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poznáváme realitu přes obrazy, které o ní vytváříme. Ony se stávají naší realitou“ (Rusínová 

2001, s.10).  

V posledních desetiletích dvacátého století se více a více prosazuje tendence umění 

demokratizovat  prostřednictvím zmnožení uměleckých děl.  

Francouzský teoretik Nicolas Bourriaud v současnosti zdůrazňuje změnu „mentálního 

prostoru, jenž se lidskému myšlení otevírá“, a ke které došlo v důsledku informačního věku. 

Výsledkem je změna postoje ve vztahu k uměleckému dědictví. Současní umělci využívají 

všech kulturních prvků a znaků a vloupávají se do hodnotových systémů, které se jim nabízí.  

Tato situace je výsledkem internetové sítě, která vytváří jeden virtuální prostor bez hranic, v 

němž se mísí kultury a vlivy celého světa.  

 

Status a funkce umění  

 

  „Umění je ve svých hranicích proměnné, jen nepřesně vymezitelné, ale historicky vždy 

znovu vymezované; má relativně pevné jádro“ (Baleka 1979). To, co se bude považovat za 

umění, nebo co z něho bude vyřazováno, závisí vždy na dobovém uměleckém vědomí, jehož 

hodnotová měřítka formuluje i teorie a kritika umění. Umění vzniklo v nejranějších fázích 

lidského vývoje jako specifická komunikativní praxe lidského bytí, která například i do 

výtvarného umění vkládá nejen existenciální otázky pochopení skutečnosti, ale také její 

smyslový požitek. Předmětem umění je proto obecně člověk a jeho mnohostranné životní 

zájmy, hmotné a duchovní potřeby, vztah ke kosmu, přírodě, technické a kulturní civilizaci, 

stejně jako vztah k sobě a vztah k jiným (Baleka 1979).        

Původně mělo umění náboženskou nebo magickou funkci. První umělecká díla byla 

vytvářena pro náboženský nebo magický kult a měla uspokojovat jeho potřeby. U těchto 

výtvorů je důležitější to, že existují, než to, že jsou viděny. Jako příklad uvádí Benjamin 

kresby v jeskyních pravěkých lidí.  Kultovní hodnota zprvu převažuje nad hodnotou 

vystavovací. V jejím rámci se téměř vyžaduje, aby umělecké dílo zůstávalo skryté: některé 

božské sochy jsou přístupné jen knězi v cele (Benjamin 1979, s. 23). S emancipací 

jednotlivých uměleckých disciplin z lůna rituálu narůstají příležitosti vystavovat jejich 

produkty. Postupně tak dochází k proměně funkce uměleckého díla. V současnosti, vlivem 

sekularizace, se absolutní důraz klade na vystavovací hodnotu uměleckého díla. To vede 

k tomu, že umělecké dílo nabývá nových funkcí „Proti soustředění do nitra věci nastupuje 

rozptýlení“(Benjamin 1979, s. 25). 
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Změna v nahlížení na umělecké dílo 

 

Druh a způsob, jakým se organizuje lidské vnímání – prostředí, ve kterém se 

uskutečňuje – je podmíněno nejen přírodně, nýbrž i historicky. Uměnovědci vídeňské školy 

Riegl a Wickhoff rehabilitovali pozdně románské umění, dlouho znevažované pod tlakem 

klasické tradice. Toto umění svědčí o zvláštním způsobu vnímání v době, v níž bylo 

uznáváno. Vnímání je ovlivňováno i společenskými převraty, které se pak ve změnách 

vnímání projevují. To, co je v současnosti zařazováno do kategorie umění, z převážné částí 

závisí na konsensu, na přijaté konvenci a z velké části také na konstelaci duchovních činností 

v dané době (Patočka 2004, s. 306).  
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2. Teoretický kontext  

 

Walter Benjamin  

 

„Reprodukovat originální dílo neznamená jenom rozmnožit vyobrazení, to 

znamená falšovat i jeho smysl a hodnotu“. 

(Benjamin) 

Jak uvádí Benjamin ve své práci „Umělecké dílo ve věku své technické 

reprodukovatelnosti“, kopírování nebo reprodukce uměleckého díla nejsou v dějinách umění 

ničím novým. Již v antice byly určité umělecké výtvory reprodukovatelné a s vynálezem 

grafiky a litografie se vytváření reprodukcí jenom zjednodušilo. Tyto inovace jsou však ve 

srovnání s možnostmi, které přináší technická reprodukce neporovnatelné. 

Začátkem dvacátého století dosáhla technická reprodukce takového stupně, že si 

vydobyla místo mezi uměleckými postupy a změnila samotnou recepci uměleckého díla. 

Dosavadní umělecká díla se stala jejím objektem a začala proměňovat i jejich působnost 

(Benjamin 1979, s.19). Podle autora i vysoce dokonalá reprodukce ničí jednu z důležitých 

dimenzí -  „zde a nyní“ uměleckého díla, které vytváří pojem jeho pravosti. „Pravost nějaké 

věci je souhrn všeho, co si sebou od vzniku nese, od trvání hmotného až po historické 

svědectví“ (Benjamin 1979, s. 19). Hlavní argument Benjamina spočívá v tom, že umělecké 

dílo v důsledku své technické reprodukovatelnosti ztrácí svoji „auru“. Auru, která 

obklopavala náboženský kultovní obraz definuje jako „jedinečné zjevení dálky i sebebližší“ 

(Benjamin, 1979 s.21 ). 

Současné změny ve způsobu vnímání vedou k rozpadu aury. „Současné masy 

požadují, aby se věci stali bližšími, přístupnějšími a majícími  tendenci překonávat 

neopakovatelnost každého úkazu, co se projevuje v přijímaní reprodukcí“ (Benjamin 1979, 

s.21 ). Stále více lidí si nárokuje, aby měli předmět, který se jim líbí, co nejblíže u sebe, či 

alespoň formou reprodukce, fotografie nebo obtisku. Zároveň dochází ke změně významu 

uměleckého díla.   

Technická reprodukovatelnost uměleckého díla změnila poměr mas k umění. Pokrokové 

chování se vyznačuje tím, že potěšení z podívané a prožitku se v něm bezprostředně spojuje 
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s postojem odborného pozorovatele. Obraz si odjakživa činil nároky, aby byl předmětem 

rozjímání jednotlivce nebo několika lidí. Jenomže, jak poukazuje Benjamin, povaha obrazu je 

taková, že obraz se nemohl nikdy stát předmětem kolektivní recepce. To má velkou váhu 

právě v době, kdy je obraz konfrontován přímo s masami. Podle autora tak vzniká konflikt. 

Do tohoto konfliktu bylo malířství vtaženo prostřednictvím technické reprodukovatelnosti 

obrazu. Tím, že technická reprodukovatelnost ničí auru uměleckého díla, ničí i jeho tradici a 

pravost. V okamžiku, kdy umělecká pravost ztrácí svůj význam, musí dojít i ke změně 

„základny uměleckého díla, místo rituální základny by měla nastoupit základna 

politická.“(Benjamin 1997, s. 22).  

K závěru bych chtěla upozornit na to, že tyto otázky, které si Benjamin kladl byly 

v době psaní jeho práce minimální a svoji cestu do kultury a umění si našly až později, 

v průběhu 80. let.  

 

 
Paul Feyerabend 
 
 

Ve své práci „Věda jako umění“ se Paul Feyerabend zamýšlí nad pojetím vývoje 

v umění a vědách a nad oprávněním těchto tvrzení.  

Podle autora rozdělení uměleckých či vědních oborů neodpovídá jejich skutečné praxi. 

Feyerabend tvrdí, že: „neexistují oblasti, které jsou čistě vědecké a čistě umělecké. A 

neexistuje mezi nimi ani prostor, ve kterém se oba obory prolínají.“  

Umělecká zkušenost zcela předchází vědám a to zejména tam, kde dochází k novým a 

překvapivým objevům. Mnoho lidí však zastává myšlenku ostrého rozdělení mezi vědou a 

uměním. Feyerabend to vysvětluje následovně: „všechny obory byly nejprve „uměními“ 

(techné). To znamená, že se sice lišily svými výsledky, nikoliv však svými metodami – člověk 

nejdříve shromáždil zkušenosti, co nejlépe je utřídil, a pak je předal svým žákům.  

Podle Feyerabenda stejně tak jako v umění ani ve vědách neexistuje prokazatelný 

vývoj. Jeho teorie vychází z Rieglova5 pojetí vývoje umění. Podle Riegla neexistuje v umění 

ani pokrok ani úpadek, nýbrž pouhé proměny. Každá stylová forma je v sobě dokonalá a je 

tvořena v souladu se svými vlastními zákony. Rozdílné stylové formy stojí stejně oprávněně 

jedna vedle druhé – renesanční dílo není lepší než dílo starého křesťanského umění. Umění je 

tedy produkcí stylových forem a dějiny umění jsou dějinami jejich sledu. Z toho vyvozuje 

                                                 
5 Alois Riegl (1859 – 1905) proti umělecké dovednosti, která není ničím jiným jako technickou schopností 
umělce napodobit  přírodu, klade umělecké chtění – Kunstwollen  
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Riegl tvrzení že, „ v umění nejde o pokrok, nýbrž o pouhé proměny“ (Feyerabend 2004, s.27). 

Postupy a styly v umění vznikají v souladu se svým cílem. Dějiny umění nám ukazují různé 

způsoby zobrazování související s různými technikami a cíly. 

Hlavní argument proti Rieglovi staví na kritériu skutečnosti. Podle názorů mnoha teoretiků je 

skutečnost jenom jedna, a může jí proto odpovídat pouze jeden způsob zobrazení. Feyerabend 

však upozorňuje na to, že požadavek poměřovat skutečnost je nereálný, protože „si vyžaduje, 

aby člověk vystoupil ze své přirozenosti a ze svých dějin a obé posoudil ze stanoviska, které 

nezajímá a nebude moci nikdy zaujmout“ (Feyerabend 2004, s. 33). Když člověk posuzuje 

umění, vždy vychází ze svévolně zvolené pozice. Člověk prostě zvažuje různé možnosti a 

následně se pro jednu rozhoduje. Umělecké styly jsou propojené s myšlenkovými styly. Podle 

Feyerabenda existují různé formy myšlení, různé pravdivostní formy i různé formy 

skutečnosti - skutečnost je mnohotvárná. Požadavek pravdivosti nebo realističnosti 

uměleckého díla tak nemá smysl. Rieglovský umělecký relativismus rozšiřuje Feyerabend i na 

vědu.  

 „Volba stylu, určité skutečnosti, určité formy pravdy, včetně kritérií reality a racionality, je 

volbou lidského díla. Je sociálním aktem, a závisí na historické situaci“ (Feyerabend 2004, 

s.60). Podle filozofa neexistuje univerzální metoda, která by narýsovala tlustou čáru mezi 

vědou a ne-vědou. Feyerabend považuje vědu pouze za jednu z myšlenkových tradic. Je to 

mentální činnost jako každá jiná. Ve vědě jsou nepřijatelná jakákoli pravidla, která by 

určovala, co je vědecké a co už ne. 

 Vědu Feyerabend považuje za činnost, při níž hrají zásadní roli sociální vztahy, 

rétorické triky, přesvědčivost argumentů, charisma a počet propagátorů a tak dále. Nelze 

hovořit o nesouladu teorie a skutečného světa, tam nesoulad být zkrátka z principu nemůže. 

Existuje pouze nesoulad mezi teoriemi. Věda se má řídit pouze jediným pravidlem: vše je 

možné (anything goes). Tuto tezi přejímají i umělečtí kritici a vyhlašují za pravidlo 

postmoderního umění : „všechno je možné“.  

 

Modernismus  

 

Poprvé se pojem „modernismus“ objevuje koncem 19. a vrcholí v polovině 20. století. 

Ve výtvarném umění se jeho nejnápaditějším znakem stalo odklonění od věrného 

zpodobování reality, příklon k abstrakci a k celkovému zjednodušení používaných 

výrazových prostředků. Možno ho vyložit jako návrat ke stylu jako živlu umělecké tvorby. 

Modernismus je všeobecně charakterizován jako druh umění, který hledá podstatu (esenci) 
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vlastních výrazových prostředků. Umění je vnímané jako charakteristický vývojový systém, 

kde jedna etapa bezprostředně následuje za druhou a kde přežívá jen to nejradikálnější a 

vývojově nejrozvinutější. Důležitým znakem modernismu je neustálá snaha o hledání něčeho 

nového, originálního, něčeho, co tady ještě nebylo. ( Pijoan 2000, s.151) 

Je to období, kdy je umění vázané všeobecným programem, kdy existují přesně definované 

směry jako kubismus, surrealismus nebo minimalismus.  

 

 

Postmodernismus  

 

Už samotný pojem naznačuje, že se jedná o směr následující po modernismu. Snaží se 

o překročení modernismu a vyhnutí se jeho omezením. Nevznikl na půdě výtvarného umění, 

ale používá se jako charakteristika všeobecných kvalit současné civilizace a kultury. Nelze ho 

definovat jako jednotný styl . Jedním z jeho nejvýraznějších znaků je stylový eklekticismus. 

Pro umění neexistuje jedna všeobecná univerzální teorie, není dán jeden nebo více správných 

způsobů týkajících se toho, jak má umění vypadat. Umění je produktem individuality 

jednotlivců, všechno je dovoleno a všem způsobům uměleckého projevu se věnuje, alespoň 

teoreticky, stejná pozornost. Myšlenka Paula Feyerabenda „všechno je možné“, tak přesně 

vystihuje toto období.  

Postmodernismus je možno charakterizovat jako pobízení k novému začátku, ke svobodě. 

Ve výtvarném umění se začíná prosazovat až později, v průběhu 70. let, svého vrcholu zde 

dosahuje v 80. letech. V Čechách a na Slovensku doznívá ještě v raných  letech devadesátých 

(Pijoan 2000, s. 159).  

 

 

Vztah moderny a postmoderny k subverzi  

 

V období postmodernismu se do centra pozornosti stále více a více dostává otázka 

originality uměleckého díla. Objevuje se zde tendence narušující a zpochybňující existenci 

originálu a jedinečnosti. „Na rozdíl od modernismu, kde neopakovatelnost a jedinečnost 

avantgardního umění sehrávají důležitou roli, postmoderní umělci s oblibou poukazují na 

relativitu konceptu originality“ (Pijoan 2000, s. 162). Umělci volně čerpají z minulosti a ve 

svých dílech využívají v nových kontextech nejrůznější citace z historického umění (Pijoan 

2000, s. 154). Historické umění tak pro postmoderní umělce představuje jenom jeden 
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z možných výrazových prostředků. Přebírání motivů z cizích uměleckých děl a jejich 

reinterpretace se stávají oblíbeným postupem.  

 Právě v tomto vztahu k historii umění a k jiným uměleckým dílům představuje 

subverze dokonalý odraz postmoderní situace. Kdežto modernismus svými požadavky 

kladenými na originalitu a věčným hledáním něčeho nového vylučuje možnost uplatnění a 

rozšíření subverze jako uměleckého postupu.  

Ke změně konceptu autorství a pojmu originálu dochází v důsledku technologické a 

informační revoluce. Současná technologie umožňuje vytváření dokonalých reprodukcí, které 

jsou téměř nerozeznatelné od „svých“ originálů. Francouzští teoretikové Michael Foucault a 

Roland Barthes píší o zpochybnění či přímo vymizení autorů uměleckého díla z aktuálního 

umění a o nutné změně jeho chápání. „Barthes ve svých tezích hovoří, o neopodstatnění 

autorovy originality a o ahistoricky všeobecné platnosti znakových a významových struktur“. 

(Pijoan 2000, s.162 ). Současná technika umožňuje téměř beze změny kvality nekonečně 

násobit unikátní umělecký výkon. „Umělecké dílo ztrácí v důsledku technické 

reprodukovatelnosti svojí auru a stává se jenom dalším hromadně vyráběným produktem“ 

(Benjamin 2004, s.21 ).  Tím se nejen závažně proměnily podmínky recepce uměleckého díla, 

ale také vynálezy jako fotografie, film, zvukový záznam působí na uměleckou tvorbu a mění 

samotnou podstatu umění, způsob jeho distribuce a dostupnosti.   

Zásadní kritikou modernistického výtvarného díla bylo, že někdo již něco podobného 

udělal v minulosti. V 80. letech se objevuje všeobecně rozšířený pocit, že radikální inovace 

moderny již vyčerpala v umění všechny formální možnosti a odkázala tím soudobé umělce do 

nedůstojné pozice neoriginálních epigonů (Liška 1993, s.9). Autor díla přestává být chápán 

jako nenahraditelný element vzniku umění.  V důsledku této společenské situace dochází 

i k vytváření nových vztahů ke kultuře obecně a zejména k novému vztahu k uměleckým 

dílům. 

V rámci postmoderního umění dochází ke konkretizování myšlenky, že vše je stejně 

dobré a všechny představy o původu a originalitě jsou pouhou metafyzikou. Dalším způsobem 

uměleckého vyjadřování je manipulace s již existujícím dílem.  

„Umělci  přispívají k rušení tradičního rozlišování mezi produkcí a konzumací, mezi tvorbou 

a kopírováním. Pojmy jako originalita, ba dokonce i tvorba (dělat z něčeho) se z umění 

pomalu vytrácejí“ (Bourriaud 2004, s.4) „Tabula rasa pro umělce již neexistuje“. (Bourriaud 

2004, s.8) 
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Nicolas Bourriaud – Umění postprodukce 

 

Dalším významným autorem, jehož myšlenky považuji za velice důležité pro lepší 

pochopení proměny statutu uměleckého díla, je francouzský kurátor a umělecký kritik Nicolas 

Bourriaud. Ve své práci čerpám z jeho posledního díla nazvaného „Postprodukce“, kde se 

věnuje popisu a hodnocení současné situace v umění. 

 
 

Pojem „postprodukce“ – „technický pojem, používaný ve světě televize, filmu a videa. 

Označuje se jím veškeré zpracování natočeného materiálu: střih, vkládání dalších obrazových 

či zvukových zdrojů, titulkování, hlasy mimo kameru, zvláštní efekty. Jde o činnosti spjaté se 

světem služeb a recyklace“ (Bourriaud 2004, s. 3). 

 

Tento původně „technický pojem“  zvolil Nicolas Bourriaud pro označení uměleckého 

postupu, ve kterém se umělec zabývá „interpretací, redukováním, novým vystavováním či 

jiným využíváním děl ostatních umělců nebo kulturních produktů, které jsou k dispozici“. 

Francouzský teoretik upozorňuje na to, že umělci již nepracují se surovinami a nevytvářejí 

novou formu ze surového materiálu, jako tomu bylo v minulosti. Předmětem jejich práce jsou 

již existující objekty, které obíhají na kulturním trhu a nesou v sobě informace, jež do nich 

vložili jiní lidé. Pro tento druh umění a přístup autor volí označení „umění postprodukce“. 

Upozorňuje také na to, že předpona „post“ ve slově postprodukce „neznamená žádnou negaci 

a ani nemá naznačovat, že jde o něco překonaného, nýbrž označuje určitou zónu aktivit, určitý 

postoj“ (Bourriaud 2004, s. 9) 

Cílem takovéto strategie již není vytváření „obrazů obrazů“  nebo myšlenka, která se  zaobírá 

pojmem originality, „ale  jde o to, vymýšlet „užívací protokoly“ pro již existující způsoby 

zobrazování a formální struktury. Cílem je osvojení si forem našeho každodenního života, 

kulturních kódů a všech existujících děl světového kulturního dědictví. Jejich následné 

používání a pobývání v těchto formách. Umělci své výtvory nepovažují za svébytné či 

originální formy, ale vědomě je začleňují do již existující sítě znaků a významů. 

Ve středu pozornosti umělců zabývajících se uměním postprodukce nestojí již otázka „co 

nového udělat?“ ale spíše „co s tím udělat?“ (Bourriaud 2004, s.5) 

Umění postprodukce tak strhává dosavadní hranici „mezi produkcí a konzumací, mezi 

tvorbou a kopírováním, mezi readymade a původním dílem“. Stejně tak nabourává dosavadní 
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pojmy jako je originalita (z latinského „origines“- počátky, tedy stát u počátků něčeho) a 

tvorba (dělat z ničeho). 

 

Typologie umění postprodukce podle Nicolase Bourriauda: 

1. Nové programování již existujících děl 

2. Pobývaní v historických stylech a formách 

3. Užití obrazů 

4. Využívání společnosti jakožto repertoáru forem 

5. Vstup do světa módy a médií 

 

Společným prvkem těchto postupů je „využívání již jednou vytvořených forem“. Autor 

současné umělce přirovnává ke programátorům a dýdžejům, protože formy spíš programují, 

než aby je vytvářeli (nepřetvářejí látku v surovém stavu, nýbrž používají to, co je už dáno). 

V souvislosti se změnou uměleckého procesu dochází i ke změně statutu uměleckého díla, 

které přestává být chápáno jako „završený produkt, ale funguje nyní jako aktivní prvek. 

„Jedinečnost se již nevytváří, ale spočívá v recyklaci obrazů, znaků či jiných forem“ 

(Bourriaud 2004 s.10). Dnešní umění využívá „hotové produkty“. Bourriaud rozlišuje mezi 

umělci minulosti, kteří tvořili ze surovin a současnými umělci, kteří svá díla produkují ze sítě 

již existujících znaků, významů, forem a předmětů“. Rozdíl, který spočívá ve způsobu jejich 

tvorby pak připodobňuje k tomu, jak „Karl Marx vnímal rozdíl mezi „přírodními výrobními 

nástroji“ a „výrobními nástroji vytvořenými civilizací“. (Bourriaud 2004, s.13). 

Důležitým stádiem postprodukce je přisvojování: „jde o to,  vybrat z již existujících věcí jednu 

a nějak ji použít nebo s určitým záměrem přetvořit“ (Bourriaud 2004, s. 15). Umění směruje 

ke zrušení vlastnictví forem nebo aspoň k narušení starého právního pojetí duševního 

vlastnictví.  
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3. Subverze a apropriace  

 

Pojem apropriace  

 

Pro postup, kdy si umělec „přivlastní“ dílo jiného autora a zároveň ho prezentuje 

v novém kontextu, se používá název apropriace (odvozeno z anglického slova appropriation - 

přivlastnění). Tímto pojmem se označuje výtvarná strategie zpochybňující koncept 

jedinečného, unikátního uměleckého díla, která je postavena na přivlastnění si již existujících 

obrazů ze světa médií, reklamy i samotného umění. Prostřednictvím tohoto výtvarného 

postupu dochází k povýšení „apropriace“  na umělecký čin. Apropriace jako výtvarný přístup 

objevující se v umění  v průběhu 80. let patří k základním strategiím postmoderního umění.  

Charakteristickým znakem výtvarné apropriace je vědomý postoj k předloze, snaha o výklad, 

komentář, nebo posun její vizuální a sémantické složky. Apropriace může být projevem pocty 

i ironickým komentářem uznávané autority. „Tento postup místo jedinečnosti umění zkoumá 

proměny významů uměleckých děl v různých kontextech“ (Pijoan 2000, s. 165).  

Apropriace staví na tom, že umělecké dílo je tedy možno smysluplně zopakovat, protože 

v nových podmínkách bude jeho interpretace vždycky odlišná od té původní. Apropriační 

metoda stírá dříve tak výrazný rozdíl mezi producentem umění a tím, kdo dílo pouze 

prezentuje, představuje. Výsledkem jsou pak umělecká díla, která jsou divákovi vizuálně 

známá, ale současně vyvolávají představu pochybnosti a nejistoty z toho, co to vlastně 

znamená „znát“ určité umělecké dílo (Pijoan 2000, s. 165). Proces čtení obrazů je nekonečný, 

protože se stále obnovuje vstupem každého nového čitatele.  

 

Odlišení subverze od apropriace  

 

Při bližším analyzování pojmu subverze a jejího místa v současném výtvarném umění 

je potřeba vzpomenout a zejména odlišit pojmy, které se subverzí přímo souvisí nebo se s ní 

prolínají. Jde zejména o apropriaci – výtvarný vyjadřovací prostředek charakteristický 

zejména pro 80. léta 20. století, a s ní související interpretaci a citaci. Vzpomenu také pojem 

plagiátorství, z kterého jsou autoři užívající přivlastňovacích technik v umění často 

obviňování.  
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Oba pojmy, subverze a apropriace, mají společný základ, u obou případů jde o 

přivlastnění si a užití cizího uměleckého díla. Oba výtvarné postupy vycházejí ze stejné 

myšlenky, tedy z přivlastnění si uměleckého díla, ale rozvíjejí ji jiným směrem.  

 

Subverze  

 

Subverze jako výtvarná strategie není zaměřena na tvůrčí stránku. Podstatou 

subverzivní metody je, že přebraný umělecký objekt, dílo, je jistým způsobem zneváženo, 

zesměšněno nebo dokonce poničeno. Subverzivní metoda má na rozdíl od apropriace do jisté 

roviny destruktivní charakter. Hlavní podstata této výtvarné strategie se uplatňuje v 

myšlenkové rovině. „V pozadí těchto „uměleckých činů“ stojí především kritika instituce, 

dekonstrukce, ale i obdiv a láska k umění“ (Lahoda 1997 s. 7 ).   

 

Výtvarná apropriace  

 

U apropriace je cílem sílu převzaté myšlenky neustále obnovovat, nebo posunovat 

dále. Ve svých pracích se autoři zaměřují na analýzu výtvarných prostředků, na nové 

časoprostorové a interaktivní souvislosti výtvarného díla  nebo poukazují na nevyužité 

možnosti potenciálu umělecké práce.  Z výše uvedeného vyplývá, že apropriační technika je 

vysloveně zaměřena na tvořivé momenty přivlastněného díla. Cílem je původní tvorbu 

rozvinout do jiných rovin, její podstatou není pouhé zopakování a už vůbec nemá destruktivní 

charakter.  

 

Rozdíl mezi apropriací a plagiátorstvím  

 

„Plagiátorství je označováno jako činnost při které dochází k nedovolenému 

napodobování, přejímání uměleckého, literárního nebo vědeckého díla bez udání vzoru nebo 

autora s cílem vydávat dílo takto vzniklé za vlastní“ (Velký naučný slovník) 

Rozvíjení a posouvání kupředu neznamená kopírovaní, ale rozvíjení myšlenky nebo principu, 

který leží pod povrchem.    

 

 
 
 
 



 21 

Interpretace v československém umění  
 
 

Díla vznikající v 70. a 80.letech v Československu jsou sice paralelní s apropriačními 

tendencemi ve světě, ale odlišná. Diferenciace se projevuje již v terminologii. „Domácí 

výtvarníci operující v teritoriu přivlastněných obrazů se více než jejich kolegové ve světě 

soustřeďují na otázky související s reflexí umění uměním, interpretací výtvarného díla jiným 

výtvarným dílem“ (Rusínová 2001, s.15). Na označení tohoto uměleckého postupu používají 

paralelní termín se základem ve slově „interpretace“. „Mimořádně širokou pozornost si 

v československém umění 70.  let vydobyl dialog s minulostí ve formě interpretace“ (Rusínová 

2001, s.17). Tato situace pozvolna signalizovala postmoderní diskursivní metody.  

Teorie tradičních i netradičních médií si postupně podmaňují zejména pocty umělcům, citace 

a parafráze „přisvojeného“ originálu určitého uměleckého díla.  

Již v roce 1969 Alex Mlynárčik a Miloš Urbásek vydali „Manifest o interpretaci ve 

výtvarném umění“, ve kterém jasně deklarovali svůj postoj, přičemž se některé body 

manifestu staly určujícími pro další domácí vývoj v této sféře umění. V Manifestu byl 

zformulovaný na domácí poměry radikální posun v chápání a pojímání originálu. Na originál 

již přestává být nahlíženo jen jako na unikátní, jedinečné dílo. Pod tímto pojem se chápe 

i výtvarná práce vybudovaná na principu reinterpretace či recyklace původniny.  

Interpretace je chápána jako tvořivý násobek originálu. V Manifestu nalezneme obranu proti 

obvinění z epigonství či prázdného plagiátorství, které je chápáno jako neplodné přebírání, 

kterému se umělci snažili vyhnout (1. bod manifestu). Ve 4. bodu manifestu je interpretace 

definována jako „protiklad epigonství jako neplodného přebírání“. Navzdory výrazovému 

posunu v chápání originálu, autoři Manifestu ještě neuvažovali o zaměnitelnosti nebo 

dokonce o zrovnoprávnění originálu a kopie, jak je to známo z postojů a tvorby umělců 

objevujících se v kontextu umění 80. a 90.  let6.  

 

Jedním z typických fenoménů československého umění v 70. letech dvacátého století 

se stala pocta. Pocta představuje dílo, ve kterém je grafikem, malířem nebo sochařem 

zpodobena osobnost, které autor vyjadřuje svůj vděk, úctu a obdiv (Baleka 1997). Z tvorby 

daného umělce – osobnosti, se vyčlení typická črta, popřípadě to, co maximálně prezentovalo 

jeho osobnostní styl, nebo reagovalo na jeho klíčové dílo. Motivem pocty je alegorie, 

                                                 
6 Peter Rónai, Simona Bubánová – Tauchmanová, Cyril Blažo 
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příznačná barevnost, námět a podobně, které se vztahují k osobnosti, jíž je pocta prokazována. 

Ve formě poct realizovali dialog s dějinami umění i následující umělci – Vladimír Kordoš a 

Alex Mlynárčik.  

 

 
Vladimír Kordoš  
 
 

K dialogu s dějinami umění formou interpretace inklinoval zejména slovenský umělec 

Vladimír Kordoš. V osmdesátých letech se ve své tvorbě věnoval pracím, které byly založeny 

na přivlastnění si děl známých umělců z historie.   

Jeho práci je možno charakterizovat jako přivlastnění si cizího uměleckého díla, cílem je 

snaha o interpretační posun v rámci možností daného tématu.  „Kordoš se v rámci interpretací 

stal představitelem specifických hravých travestií na rozhraní performance a inscenované 

fotografie“ (Rusínová 2001, s.113 ). Východiskem jeho díla se staly známé obrazy starých 

mistrů, jako byl Carravaggio, Rembrant, nebo Velázquez. Při tvorbě na sebe Kordoš bere 

podoby portrétovaných lidí. Jeho interpretace jsou založeny na změně několika prvků identity 

a na rozšíření portrétních kvalit tradiční pózy a gesta.  

Interpretace podle Caravaggia – „Chorý Bakchus“ 1980 (viz. obr.1 ) nebo dílo „Chlapec 

uštípnutý jaštericou“ 1980 (viz. obr. 2 ).  

U těchto dvou děl Kordoš vytváří barokní prvky řasením oděvu, růží za uchem, zejména však 

výrazem a gestem – barokní úlek z uštknutí a ze strachu z možné smrti. Výsměch představuje 

dnešní plechovka s emailovými barvami na kov, která je součástí zátiší.  

Interpretace podle Rembrandta – a jeho díla „Návrat ztraceného syna“ 1980 (viz. obr. 3 )7 je 

zachycena ve čtyřech časových fázích. Aktéry tohoto „živého obrazu“ jsou čtyři výtvarníci,  

mající na sobě kostýmy starozákonních postav.  

Kordoš prostřednictvím těchto prací nanovo vzkřísil přivlastněné „umělecké obrazy“. Za 

pomoci média fotografie znovu aktualizuje jejich význam pro současného diváka. 

Rozpoznatelností těchto osob ho vtahuje do své hry, přičemž počítá s jeho znalostí umění. 

Kordoš ve svých pracích mechanicky neznásobuje již jednou vytvořené, ale střídáním médií 

posouvá problém do nových kontextů. Posuny se soustředily na rozličné formální i obsahové 

aspekty umění, které „podněcovaly problém výtvarné interpretace a intelektuálně-tvořivého 

zmocnění se daného tématu“ (Matušík 1999, s.9 ).  

                                                 
7 výrazově se blíží k performancím  Luigiho Ontaniho, personifikujúcim postavy z klasických maleb  
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U Kordoša najdeme i interpretace, které směřují od lehké ironie až k zábavné parodii. Na 

příklad práce vytvořená podle známého díla od Velázqueze „Venušina Toaleta“ (viz. obr. 4a) 

, kdy na místo dívčina obrazu v zrcadle umístnil svoji vlastní fotografii (viz. obr. 4b ).   

Součástí jeho tvorby se stalo i audiovizuální médium. V osmdesátých letech natočil 

jednozáběrový film (16mm) „Aténská škola“ (1981 viz. obr. 5b), který je interpretací 

rovnoměrného obrazu  Raffaela Santiho (viz. obraz. 5a ). Postavy filozofů z obrazu nahradil 

Kordoš konkrétními lidmi, většinou přáteli – výtvarníky a studenty školy. Výjev nainstaloval 

do vestibulu své střední školy. „Přenesením starověké vzdělanosti do prostoru své „alma 

mater“, tak hravě aktualizoval její místo v živé současnosti“(Rusínová 2001, s.112).  

Interpretace původní předlohy může být chápána jako pocta, jako tomu je v díle 

 „Pocta Messerschmidtovi“8 (1989, viz. obr. 6a) představuje body-artovou kreaci, kdy  

Kordoš postupně před očima diváků opouští svoji fyzickou identitu a stává se uměleckým 

dílem. Postupně na sebe přebírá charakteristické morfologické znaky barokní plastiky. K této 

akci se rozhodl, protože byl uchvácený charakterovými hlavami – sochařským odkazem F.X. 

Messerschmidta (viz. obr. 6b). Po úvodním předčítání textu o F.X. Messerschmidtovi se 

pasivně podřídil stříhání dohola. Po nadýchnutí se čpavku nastal moment převtělení, 

ztotožnění se v dramatickém svraštění tváře do třech charakterových typů 

Messerschmidtových hlav. 

 

 

Alex Mlynárčik  

 

Interpretační tendence se v jeho tvorbě objevují od poloviny 60. let. Těžištěm tvorby 

se staly volné interpretace obrazů známých z historie světového i domácího umění ve formě 

kolektivních akcí. Interpretace se v jeho díle dostává do roviny akce a performance.  

Východiskem pro dílo „Memoriál Edgara Degasa9“ (1971; viz. obr. 7b) se stala „živá 

reprodukce jedné z kapitol Degasova díla. Mlynárčik do díla tohoto umělce vstoupil 

prostřednictvím apropriace jezdeckých závodů. Východiskem scénáře byl Degasův obraz 

„Jezdecké koně před tribunou“ z roku 1879 (viz. obr. 7a), který byl transportován přímo do 

života prostřednictvím pravidelných závodů „Jezdeckého oddílu TJŠM Liptovský Mikuláš“.  

                                                 
8 (1989, Festival alternatívneho umenia, Nové Zámky) 
 
9 Bratislava/Liptovský Mikuláš 



 24 

„Evina svadba“ s podtitulem „Pocta a oslava diela Ľudovíta Fullu pri príležitosti 

sedemdesiateho roku života umelca“ (1972, viz. obr. 8) se nepochybně stala hlavní událostí 

v akční linii Mlynárčikovy tvorby“ (Rusínová 2001, str. 25). Inspirací se mu stalo dílo klasika 

slovenské moderny Ľudovíta Fullu „Roľnícka svadba“ z roku 1946. Prostřednictvím 

interpretace tohoto díla zorganizoval skutečnou svatbu dvou mladých lidí. Prostřednictvím  

Fullu si uvědomil vlastní kořeny, ukotvení ve vlastní tradici, svůj „východní pocit, pocit 

Byzance i Slovanstva“, hodnotu, kterou našel ve tvorbě umělce.  

Akce „Festival snehu“ (1970) byla realizována při příležitosti MS ve Vysokých Tatrách na 

Slovensku. Cílem akce bylo vytvořit „umělecké“ kreace v zasněžené zimní přírodě. 

Zúčastnění autoři (Adamčiak, Cyprich, Mlynárčik, Urbásek) se měli zaměřit na práci se 

sněhem. Příspěvky k této akci měly být volnými interpretacemi děl z dějin světového umění.   

M. Adamčiak ledovými rybami interpretoval René Magritta, Mlynárčik interpretoval nanuky 

Claesa Oldenburga. 

M. Urbásek Poslední večeří – prostřeným stolem s chlebem a lahvemi – interpretoval 

Leonarda da Vinciho. 

V „Cyklu metamorfózy“ (1975 - 1979) autor použil reprodukce známých obrazů z dějin umění 

a vkolážoval do nich občanské fotografie svých přátel. Použil světoznámé dílo Sandra 

Botticeliho „Zrození Venuše“, Tizianovou „Venuši z Urbina“ Giorgoneho „Pramen“.  Nebo 

do výjevů aglomerací typických pro 20. století vkolážoval fragmenty z uměleckých děl. 

 

 
 
Filip Turek  
 

Princip apropriace obrací naruby český umělec Filip Turek.  Svoji výstavu, jež se 

konala v Galerii MXM v Praze roku 1999 nazval „Z dějin umění“.  Tato výstava pozůstávala 

z prací, které na první pohled připomínaly slavná díla evropského umění.  

Koncept výstavy byl založen na známých mistrovských dílech z dějin výtvarného umění 

posledních staletí. Turek místo toho, aby si přivlastnil díla těchto umělců, vystavil jejich 

imitace. Vtip však spočívá v tom, že jeho napodobeniny pocházejí z masově šířených 

tiskovin, jsou to anonymní fotografie náhodně nalezené v časopisech, novinách, knihách, 

vystřižené z plakátů, pohlednic nebo omalovánek. „Jde výhradně o tištěné reprodukce 

fotografií, obrazů vytvořených barvami, nebo kombinací obojího“  ( Hlaváček 1993). Tyto 

nalezené napodobeniny pak prezentuje jako díla známých světových umělců, čímž falšuje 

jejich pravou identitu.  
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U jednotlivých „obrazů“ Turek uvedl data vzniku i názvy v „originálním“ jazyce. „Avšak data 

vzniku jsou smyšlená a názvy obrazů jsou pouhá simulakra, inspirovaná některými skutečnými 

názvy existujících obrazů příslušného umělce“ (Hlaváček 1993) 

Společnou vlastností „jiných obrazů“ je, že jsou absolutně vzdálené „vysokému“ umění. 

Nesimulují jen konkrétní předlohy, ale i styl, kompozici, práci se světlem a stínem, atmosféru, 

typický námět, nebo jednoduše celkový dojem z díla konkrétního autora. Při jejich 

identifikaci proto Turek dopředu počítá s divákovou znalostí výtvarného umění.  

Na výstavě můžete najít mistrovské dílo od Raffaela  „Madona s dětmi“ (viz. obr. 9), na 

kterém je vyobrazena mladá matka s dětmi. Na svůj „originál“ tato napodobenina upomíná 

zejména kompozicí, námětem a barvami. Časopisecká fotografie domorodých žen sedících 

v trávě zase u diváka evokuje Gauguinovo dílo. Autor ji nazval „Tahitské ženy“  (viz. obr. 

10). Mezi jinými zobrazeními jsou i G. Braque a jeho „Kytarista“ (viz. obr.11) a Durerův „Sv. 

Jan Evangelista“ (viz. obr.12 ) 

V textu, který doprovází výstavu se Turek zamýšlí nad rolí originálu v současné společnosti, 

ve které z důvodu obrovského množství napodobenin dochází postupně k jeho zatlačování. 

Upozorňuje na to, že v současnosti člověk jen stěží dokáže rozeznat originál od 

napodobeniny. A od této situace není daleko k simulakru – k napodobenině, která nemá 

originál. To je případ právě těchto obrazů, protože jejich „originály“, ve skutečnosti 

neexistují.  
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4. Vývojové linie subverze  

 

Milníky subverze v umělecké historii 

 

V této části své práce bych chtěla ve zkrácené formě nastínit důležité milníky v historii 

umění, které měli vliv na zformulování subverze jako výtvarné strategie. Abychom lépe 

porozuměli subverzi, je potřeba připomenout důležité momenty tohoto přístupu. Je to zejména 

zpochybnění jedinečnosti díla, přivlastnění si cizího díla, znevážení, popření a následný 

přenos autorství, někdy je přítomný i destruktivní charakter, což je extrémním případem 

subverzivního postupu.  

Hlavní vývojové linie určující zpochybnění jedinečnosti uměleckého díla vycházejí na 

jedné straně z hnutí dadaismu a na straně druhé z hnutí pop-artu. Důležitou roli zde sehráli 

zejména umělci Marcel Duchamp a Andy Warhol.  

Dalšími významnými osobnostmi, které je potřeba vzpomenout je Robert Rauschenberg, u 

kterého poprvé dochází k otevřenému dialogu s cizím uměleckým dílem, jehož výsledkem je 

samotná destrukce tohoto díla, a Asger Jorn, jež hlásá potřebu přepracování uměleckých děl.   

 

 

Marcel Duchamp a dadaismus 

 

Marcel Duchamp představoval vedoucí osobnost avantgardy v prvních desetiletích 20. 

století. Tento umělec, jež ve své rozsáhlé tvorbě neustále připomínal, že v umění jde spíše o 

ideje než o předměty, zbořil spousty uměleckých tradic.  

V rámci své tvorby Duchamp zpochybnil i jedinečnost uměleckého díla. Průmyslově 

vyrobené předměty vytrhnul z jejich každodenního kontextu, vystavil v galerii a označil za 

umělecká díla (ready-mades). Právě u něho poprvé otevřeně dochází k zesměšnění či 

znevážení cizí umělecké práce. K tomuto počinu si vybral proslulé dílo od Leonarda da 

Vinciho, portrét Mony Lisy, které namaloval vousy a bradku. Práci nazval L.H.O.O.Q. (1919) 

a vystavil pod svým jménem. Toto dílo je zřetelným ikonoklasním útokem na jednu z 

nezpochybnitelných veličin uměleckého světa. Svým počinem Marcel Duchamp posunul 

reprodukci uměleckého díla do pozice nalezeného obrazu, vydaného na milost a nemilost 

jakýmkoliv výtvarným manipulacím. Blíže se tímto dílem zabývám v kapitole pět.  



 27 

Marcel Duchamp byl také ústřední postavou dadaismu. Hnutí, které se stavělo proti 

všemu, co bylo považováno za „racionalismus“, jenž provázel evropské umění a politiku 

minulosti až k vyvrcholení ve formě hrůz 1. světové války. Svou příslušnost k dada 

proklamoval připojením svého podpisu na leták „Dada je vzpourou proti všemu“ (1920). 

Dadaisté věřili, že jedinou  nadějí pro společnost, je zničit systém založený na rozumu a 

logice a nahradit jej novým založeným na anarchii, primitivismu a iracionalitě. (Dempsyová 

2002, s.115). Potěšení z paradoxu a interakce obrazu, kterou uplatnil Duchamp u Mony Lisy, 

je přítomna i u dadaistickým děl.  

Dadaisté kladli velký důraz na nepoužitelnost svých „uměleckých“ výtvorů coby předmětů 

k rozjímavému soustředění. Dosáhli toho tím, že zásadně znehodnocovali materiál 

uměleckého díla. Různými prostředky, zejména však technikou koláže a asambláže, 

bezohledně ničili auru kolem svých kreací. Svým výtvorům dodávali prostřednictvím 

výrobních postupů potupnou značku reprodukce (Benjamin 1979 s. 36). Asambláž 

představuje výtvarné dílo sestavené z různých nesourodých předmětů do nového celku, 

v němž původní prvky dostávají nový význam (Trojan, Mráz 1996). Technika koláže10 zase 

původně spočívá na vlepování útržků novin, voskového plátna, tapet, nebo nálepek do obrazů 

a zátiší (Baleka 1997). Dadaistické koláže a asambláže spočívají v začlenění fragmentů děl do 

děl nových, což je do jisté míry také subverzivní přístup.  

 

 

Robert Rauschenberg 

 

V tvorbě tohoto amerického výtvarníka je pro téma subverze důležitá zejména jeho 

akce nazvaná „Vymazání de Kooningova obrazu“ („Erased de Kooning Drawing”), ke které 

došlo v roce 1953.  

Robert Rauschenberg obdivoval umělce Willem de Kooninga, který byl vůdčí uměleckou 

osobností své doby. V roce 1953 ho proto navštívil v jeho ateliéru a požádal ho, jestli by 

nemohl vymazat jednu z jeho kreseb jako uměleckou akci.  De Kooning měl v této době ve 

svém ateliéru tři skupiny kreseb. První skupinu kreseb tvořila díla, se kterýma nebyl autor 

z nějakého důvodu spokojen, nebo se mu prostě nelíbily. Kdyby si Rauschenberg vybral z této 

skupiny, akce by ztratila původní myšlenku, jednoduše by to nefungovalo. Další soubor 

                                                 
10 podnětem ke koláži byl postup nazvaný G. Braquem a P. Picassem (1910) papiers collés - francouzského 

slova collage fr.- k sobě slepovaný papír 
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pozůstával z kreseb, které měl sice Kooning v oblibě a měl k nim vztah, ale které byly 

nakresleny tužkou. To taky neodpovídalo Rauschenbergovým představám, protože by to bylo 

prostě příliš snadné. Třetí skupinu tvořily práce na papíře, k jejichž vytvoření umělec použil 

kromě tužky i inkoust a křídu na papír (Katz 1999). To bylo docela těžké vymazat, a proto si 

Rauschenberg zvolil obraz právě z této skupiny. Samotné „vymazávání“ plátna do relativně 

čisté podoby mu pak zabralo takměř celý měsíc (viz. obr. 13 ). Z práce, kterou Rauschenberg 

„vymazal“ se bohužel nedochovaly žádné fotografie.  

Tvořivý akt je zde obrácen zcela naruby. Místo tužky nebo štětce Rauschenberg používal 

gumu. Protože byl agresivní, mladý umělec, představitel pop artu a konceptuálního umění, 

který vymazal práci staršího a své generaci dominujícího malíře, nesla se celá akce v duchu 

okázalého oidipovského gesta (Katz 1999).  

Rauschenbergův výběr umělce byl záměrný. Nejenže ho sám obdivoval, ale ve své době byl 

Willem de Kooning vůdčí osobností uměleckého života. Rauschenberg řekl: „Willem de 

Kooninga jsem si vybral právě proto, že měl takové silné postavení, a speciálně proto, že ho 

všichni obdivovali“(Gmelin 2003). Destrukce díla, ke které v rámci této akce došlo, byla 

projevem obdivu k autorovi a jeho dílu. „Nebylo to gesto, a nemělo to nic společného 

s destrukcí. Toho bych se nikdy neúčastnil“, vyhlásil v rozhovoru Rauschenberg (Katz 1999).  

Výsledek díla je promítnut do myšlenkové roviny. Aby mu divák porozuměl, musí být 

obeznámen i s kontextem. Musí vědět, že předtím existoval skutečný obraz od Willem de 

Kooninga, který byl následně s umělcovým svolením vymazán.  

„Vymazání de Kooningova obrazu, Robert Rauschenberg, 1953“ se stalo kultovní 

akcí, protože reprezentuje období, kdy se z něčeho zdánlivě negativního – vymazání jako akt 

totální destrukce - vyklubalo něco pozitivního. Tato akce je revoluční ve filozofickém, ale ne 

v estetickém smyslu.  

 

Andy Warhol  

 

V době reprodukce se bozi mívají špatně, a posvátné se hroutí. Je to úpadek bohů a 

zhroucení hvězd. Andy Warhol byl nepochybně první, kdo to pochopil: jeho serigrafie, na 

kterých se neúnavně opakuje tvář Marilyn, vyjadřují vzrušující a frustrující multiplikaci 
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idolu v představách, mluví o nedosažitelné bohyni, milionkrát uctívané, ale sama o sobě 

nedotknutelné, nezvěstné jako ztracený originál11. 

Derrida 

Dalším významným umělcem, který vědomě zasáhl do změny vnímání jedinečnosti 

uměleckého díla je Andy Warhol. Americký umělec a vůdčí představitel hnutí pop-artu se 

ve svém díle soustředil na mechanismus trhu s uměním, média a zejména způsob života 

módní umělecké společnosti. Tímto svým zaměřením Warhol12 značnou měrou relativizoval 

doposud akceptované umělecké, etické i estetické hodnoty.  

Warhol znehodnotil dosavadní chápání originálu, jedné z nedotknutelných věcí v dějinách 

umění tím, že ve své práci uplatnil téma sériového opakování. Tento prvek začíná u umělce, 

zejména v 60. letech, sehrávat důležitou roli. Nejprve ještě maluje, později prostřednictvím 

techniky sítotisku zdokonaluje technickou reprodukovatelnost v umění. Sítotisk představuje 

protiskovací techniku, založenu na jednoduchém principu protlačení barvy napnutým a do 

rámu vsazeným jemným kovovým nebo hedvábným sítem, které slouží jako tiskařská forma. 

Na sítu se vykryjí místa, která na otisku mají zůstat neotištěna. Nevykrytými místy na otisk 

pronikne barva a takto připravené síto je vlastně tiskovou šablonou (Baleka 1997). Warhol byl 

prvním umělcem, který tuto techniku začal užívat ve „vysokém“ umění. Právě sítotisk 

umožňuje jednoduché opakování a dokonalou reprodukovatelnost, přičemž přítomnost autora, 

není vždycky nutná. A to jsou přesně ty prvky, které se pop-artový umělec pokoušel ve svém 

díle uplatňovat. Důkazem jsou i jeho neustále se opakující výroky jako kupříkladu: „Chtěl 

bych se stát strojem“ anebo „jedna z jeho největších radostí je malovat stejnou věc 

donekonečna”.  „Je-li každý den zdánlivě stejný i díky neměnným zvykům, jež si vypěstujeme, 

můžeme uvěřit iluzi, že zastavujeme čas“ (Volf 2002).  

 „Představu uměleckého díla jako jedinečného objektu narušil zavedením masové produkce 

a uplatněním techniky sítotisku“. (Collings 1999, s. 53 ) Obrazy filmových hvězd, jako byli 

Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe (viz.obr.14), Elvis Presley, které v průběhu své velice 

produktivní kariéry vytvořil, se staly symboly amerického pop-artu. Jsou typicky seřazené 

v řadách, nebo ve formátu souřadnice (viz. 19). „To, co je všechny spojuje,  je opakování se.“ 

(Collings, s. 53). Opakují samy sebe, čímž Warhol potlačuje jakoukoliv důležitost originálu. 

                                                 
11 Z článku „Realita překonává hyperrealizmus“ Jean Baudrillard 
12 především ve své tvorbě ze sedmdesátých let 
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V práci, kterou nazval “Třicet je lepší než jedna”, reprodukuje Monu Lisu hned třicetkrát. 

(viz. obr.č. 15) 

Warhol touto prací reagoval na výstavu slavného obrazu v Americe v roce 1963. Monu Lisu 

představil jako moderní ikonu, podobně jako to udělal s Marilyn Monroe. Tímto do značné 

míry mechanickým postupem byl schopen vytvářet velké počty dobře prodejných kopií. Což 

je dalším důležitým elementem Warholova díla. Jeho obrazy se vyráběly v masovém měřítku. 

„Warholovo zaměření na tisk a reprodukci, které jako by zcizovaly individuální projekci 

osobnosti do díla, lze vnímat jako reakci na abstraktní expresionismus předcházející 

generace“ (Dempsyová 1999, s. 219) 

Ve Warholově přístupu k tisku ovšem nacházíme ještě další posun. Obvykle umělec pečlivě 

dbá na stejnorodost jednotlivých otisků. Tento prvek u Warhola schází, protože „všechna jeho 

sériová díla působí zhoršujícím se dojmem – na některých místech jsou schválně nekvalitní – 

což je v podstatě způsob, jakým jeho díla pracují“ (Collings 1999, s. 53).  Rád zmnožoval 

stejné věci, ovšem s jemnými rozdíly (viz. obr. 16). 

Warholova díla představují úplný opak Benjaminova „originálu s aurou“. Na druhé straně je 

však nemůžeme nazvat ani „prázdnými reprodukcemi“. „Divák si musí vybrat –  musí si 

vybrat z té mechanické, téměř donekonečna opakovatelné reprodukce – a učinit z ní zase 

jedinečnou událost“ (Hlaváček 2007 ).  

Andy Warhol (viz. obr. 18) se ve svém díle zásadním způsobem dotkl problému požadavku 

autenticity a originality uměleckého díla. A jeho pohled na tuto problematiku vymezil  

v následujících letech zásadním způsobem umění. Jeho díla působí jako skutečný protipól ke 

snahám umělců, kteří ve snaze úplně se vymanit ze vztahu k uměleckému trhu 

dematerializovali celou svou tvorbu.  

 

 

Asger Jorn  

 

Asger Jorn, dánský umělec a iniciátor mezinárodního hnutí COBRA, což bylo 

poválečné hnutí umělců a básníků, naváděl své kolegy, aby začali přepracovávat starší 

umělecká díla. Podle jeho tvrzení nastal čas k obnovení starých mistrovských děl.   

Všechna díla minulosti, tvrdí Asger Jorn v eseji Odkloněné malířství (Peinture détourneé, 

1959), nechť jsou nově přetvořena, nebo musejí zmizet. S odvoláním na své „Oddělení pro 

vylepšení starých pláten“, Jorn píše: 
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Ve jménu hnutí COBRA navrhujeme vylepšit stará plátna, sbírky a veškerá muzea. Už jsem 

začal s Raffaelem, Monetem, Braquem a Dalím. Dvě posledně jmenovaná jsou nejlepší. 

Nabádám k tomu, aby jste udělali to samé, především s Mondrianem a zejména s nejvýše 

váženými renesančními klasiky“ (Gmelin 1994).  

Jorn zakoupil na bleším trhu v Paříži malbu děvčátka se švihadlem od neznámého autora. 

Následně pak toto dílo, podle jeho názoru, vylepšil tím, že malé holčičce na portrétu 

přimaloval vousy a bradku (viz. obr. 17a ) Dílo nazval „The Avantgarde Will Never Give In“ 

(1962) 

„Důležitým aspektem u tohoto umělce je rozvinutí meta-ikonoklastického intertextu13“ 

(Gamboni 2003). Přimalováním vousů a kozí bradky na obraz děvčátka se švihadlem, dělá 

Jorn narážky na Marcela Duchampa a jeho Monu Lisu L.H.O.O.Q. (viz. obr. 17b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
13 Je to vztah mezi dvěma nebo více odkazy, které se užívají v sémiotice 
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5. Subverze jako dialog  s uměním  

 

  V posledních desetiletích se subverze stává součástí mnoha uměleckých děl a je 

přítomna v tvůrčích strategiích mnoha umělců. Této problematice bych se chtěla v této části 

práce blíže věnovat.  

U subverze rozlišuji dvě základní roviny. První tvoří činy, které znehodnocují „pouhou“ 

duchovní hodnotu uměleckého díla. Druhou rovinu představují již přístupy, v rámci kterých 

dochází k fyzickému poničení děl.  

Subverze jako umělecký postup, při které dochází ke střetu s díly jiných autorů, má 

mnohoznačnou povahu. Protože v rámci tohoto postupu dochází k znehodnocení jiného díla, 

objevuje se otázka jednak morálního a jednak legitimního oprávnění tohoto výtvarného 

postupu. Vynořuje se také staronová otázka, zda můžeme v souvislosti s tímto postupem ještě 

mluvit o umění. A zda-li má tento přístup stejnou hodnotu jako ostatní výtvarné strategie. 

Snaží se tito umělci jenom šokovat a pohoršit, nebo je za tím skutečně něco víc? Vypadá to, 

jako by umělci úplně ztratili respekt vůči historii i vůči ostatním autorům a jejich  výtvorům, 

které napadají.  

Jenomže  v těchto případech nejde pouze, a dokonce ani původně o znevážení, 

poškození nebo zničení díla, ale o umělecký dialog či umělecké gesto, které parazituje na 

jiném díle, čímž do jisté míry vzdává poctu i původnímu autorovi. „Kritika instituce, 

rekonstrukce, citace a apropriace spolu s neskrývanou láskou a respektem k umění stojí 

v pozadí motivací podobných činů z nedávné minulosti“ (Lahoda 1997, s.15). Umělec místo 

toho, aby se snažil o vytvoření něčeho originálního (tak jak tomu bylo v období modernismu), 

užívá dialog s již existujícím textem, nebo dílem, a v tomto dialogu ho nějakým způsobem 

zpřítomňuje. Právě tento postoj je charakteristický pro postmodernismus (Lahoda 1997, s.15).   

Tento výtvarný postup a z něho vycházející umělecká díla jsou podle některých 

teoretiků umění výsledkem cynického a nihilistického povědomí  současné doby. Tato kritika 

zaznívá zejména z konzervativních kruhů. Z tohoto úhlu pohledu je na podobná díla nazíráno 

jako na kulturní odpad moderní společnosti. Při takovémto postupu není přítomen žádný 

tvořivý aspekt, a proto je „zničení uměleckého díla  ryze ohavná, šílená a deviantní věc“ 

(Jones 2003). Výsledkem jsou prázdné, laciné napodobeniny, které jsou ještě ke všemu 

poničené. Současným umělcům je vytýkáno, že jim není nic svaté, nezastaví se před ničím.  

Mým hlavním argumentem je zde tvrzení, že i znehodnocení či destrukce může být projevem 

 obdivu k umění, nebo ke konkrétnímu umělci. Prvním takovýmto příkladem v dějinách 
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umění je již dříve vzpomínaná akce Roberta Rauschenberga „Vymazání de Kooningova 

obrazu“ (1953, viz. obr. 13). 

Subverze je podle mého názoru vždy výsledkem interakce mezi umělcem a jiným uměleckým 

dílem. Je to umělecký dialog, v rámci kterého sice dochází ke znevážení původní hodnoty, ale 

zároveň tím vzniká hodnota nová, která se uplatňuje především v myšlenkové rovině. Tímto 

přístupem se podstatně mění i recepce uměleckého díla, protože autor takto vytvořené práce 

počítá s divákovou znalostí kontextu.  

Prostřednictvím analýzy jednotlivých uměleckých děl a akcí bych chtěla obhájit hodnotu 

subverzivního přístupu a ukázat, že i na první pohled destruktivní charakter subverzivního 

přístupu má svoji uměleckou hodnotu a tato hodnota je legitimní.  

 

Pojem dekonstrukce 

 

V souvislosti s tímto tématem bych chtěla připomenout a blíže vysvětlit pojem 

„dekonstrukce“. Dekonstrukce je chápána také jako formální umělecká metoda, kterou 

můžeme označit v moderním umění 20. století i postupy poprvé používané kubisty. 

V šedesátých letech 20. století se termín stal fundamentálním pojmem neostrukturalistické 

filozofie. Tento pojem poprvé použil francouzský filosof  J. Derrida. „Základní smysl pojmu 

částečně přejímá od Heideggerova pojmu destrukce jako typu kritického myšlení nezbytného k 

pojmové rekonstrukci tradiční ontologie. Dekonstrukce je jistou strategií, při níž se 

postupným odsouváním a rekombinací vynáší na povrch to, co je v textech zasunuté či 

upozaděné14“. Ve výtvarném umění představuje dekonstrukce komplexní přístup, v rámci 

kterého dochází k odkrývání způsobů, jakými jsou vytvářeny významy uměleckého díla. 

Zásahy, které umělci v rámci subverzivního přístupu provádějí na konkrétních uměleckých 

dílech, mohou přinést nové významy, které mohou dílo očistit od nánosu umělecko-

historického klišé. A mohou tak pomoci vrátit dílům jejich původní myšlenku, nebo se k ní 

alespoň přiblížit. A právě z tohoto důvodu by subverze neměla být chápaná jako pouhé 

poškození nebo zneuctění díla. 

 

 

 

 

                                                 
14 http://www.fhs.cuni.cz/media/index.php 
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5. 1 Znevážení duchovní hodnoty uměleckého díla nebo hodnoty autora  

 

U uměleckých děl, která v následující části své práce uvádím, dochází k znevažování 

jejich duchovní hodnoty. Umělecké dílo je zcizeno jiným umělcem a poté je určitým 

způsobem znevážena jeho umělecká nebo dokonce i estetická hodnota. Práce, které jsou tímto 

způsobem zcizeny, nejsou fyzicky znehodnoceny ani poničeny, jak k tomu dochází později. U 

těchto děl nikdy nedochází k přímému poškození, ani k jinému kontaktu s originálem. 

 

 

Marcel Duchamp – Mona Lisa  

 

K otevřenému zesměšnění či znevážení uměleckého díla  v dějinách umění dochází 

poprvé v rámci dadaistického hnutí, jehož ideje, kromě jiných umělců, ztělesňoval i Marcel 

Duchamp.  

L.H.O.O.Q. Marcel Duchamp (1919) 

Toto dílo, které se později stalo symbolem dadaistické ideologie, je malou reprodukcí 

slavného portrétu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho (viz. obr. 20) ve formátu pohlednice. 

Duchamp jí přimaloval knírek a bradku a jako podtitulek přidal písmena L.H.O.O.Q. (viz obr. 

21). „Vandalismus gesta je podtržen vulgární slovní hříčkou v názvu – vyslovení zkratky 

francouzsky zní jako „elle a chaud au cul“, což znamená – „má horkou prdel“ (Dempsyová 

2002, s. 118). Ve volném překladu bychom mohli říci, že žena na obraze je ve stavu 

pohlavního vzrušení a dostupnosti. Těmito změnami (knírek a bradka) Leonardovy Mony 

Lisy zároveň Duchamp vytvořil nové „umělecké dílo“. Došlo i k přenosu autorství, už to není 

Leonardo da Vinci, ale Marcel Duchamp.  

Duchamp byl za svůj čin newyorským publikem odsouzen, jeho gesto považovali za 

nemorální a příliš útočné. Lidi pobouřil fakt, že Duchamp si dovolil znevážit takové 

„mistrovské dílo“, jakým je obraz Mony Lisy. Ve skutečnosti však Duchamp nebyl 

ikonoklastem v pravém slova smyslu. Jeho ikonoklasmus „byl obhajobou umění proti 

zpovrchnění a zplanění, proti jeho degradaci v dekoraci; byl připomínáním jeho vlastního 

původu a smyslu.“ (Chalupecký 1998, s. 219). V pozadí tohoto činu tak můžeme najít nejen 

Duchampovu lásku k slovním hříčkám a smysl pro poetično, ale také lásku k umění – tímto  

gestem chtěl Duchamp poukázat na nebezpečí slepého uctívaní díla, které může vést k jeho 

zprofanování. To, že si k tomu vybral právě nejznámější a nejvíce diskutovanou práci 

v dějinách umění, jenom znásobilo jeho záměr. Jako kdyby předpovídal současnou situaci, 
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kdy je „Leonardova Mona Lisa zastoupená ve všech možných i nemožných projevech 

moderního kulturního průmyslu, přičemž reprodukce nebo fototisk patří k nejpřijatelnějším 

formám“ (Thullerová 2007, s.50).  

Můžeme si položit otázku, co je už jenom uměleckého na tom, když někdo přimaluje na 

reprodukci kníry a vousy. To svede každý. Je to sice vtipné, ale to ještě neznamená, že by to 

mělo i nějakou uměleckou hodnotu. Hodnota tohoto uměleckého díla však spočívá v jeho 

hodnotě myšlenkové. Hlavní podstata díla je transformována do konceptuální roviny.  

 

Sherrie Levine – Walker Evans 

„V umění je vše možné, i citát“.  

Sherrie Levine 

Američanka Sherrie Levinová představuje další umělkyni, která ve své tvorbě určitým 

způsobem využila cizí umělecké dílo. V jejím případě však nejde o žádný fyzický nebo jiný 

destruktivní zásah. To, co tato umělkyně udělala, spočívalo v tom, že prostě jenom 

ofotografovala práce svých uměleckých kolegů a bez jakýchkoliv zásahů je vystavila jako 

svoje vlastní díla. Fotografka a konceptuální výtvarnice začínala nejdříve s kolážemi „Podle 

Andrease Feiningera“ (After Andreas Feininger; 1979). Toto první „vypůjčené“ dílo jí 

sloužilo k nitrouměleckému výzkumu. Rok poté vznikají černobílé fotografie „Podle 

Edwarda Westona“ (After Edward Weston; 1980);  barevné fotografie „Podle Eliota Portera“ 

(„After Eliot Porter“; 1980). A v roce 1981 fotografické reprodukce Walkera Evanse, kterými 

se nejvíce proslavila. ( Liška 1993, s. 10 ). S umělcovými originálními předlohami (viz. obr. 

22a ) se dokonce ani osobně nesetkala, jenom je ofotografovala z jeho výstavního katalogu 

„First and Last“ a toto dílo pak prezentovala jako svojí vlastní práci, kterou vystavila v roce 

1981 v Metro „Picture Gallery“ v New Yorku15 pod názvem „Podle Walkera Evanse („After 

Walker Evans“, viz. obr. 22b ).  Evansovy fotografie jsou známé z jeho projektu knihy „Let 

Us Now Praise Famous Men” a jsou obecně považovány za nejautentičtější fotografické 

záznamy chudé venkovské Ameriky v průběhu velké krize.  

Přivlastnění si uměleckého díla dovádí Sherrie Levine až do krajnosti. U svých 

„výpůjček“ nepoužila žádnou z možností úprav, snímky nezvětšila, nezmenšila, ani neořezala. 

Vyhnula se jakékoliv formě zásahu, která by poskytla důvod pro odlišnou interpretaci. 

                                                 
15 Zjistit jestli opravdu v New Yorku 
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Levinová jenom mechanicky znásobila již jednou udělané. Hlavním rysem těchto děl je jejich 

„minimalistický charakter“ – rozdíl mezi „vypůjčeným“ originálem a konečným dílem je 

minimální, zredukovaný více na myšlenkový než viditelný výsledek (1993, s. 11). 

Z řad kritiků se objevily názory, že v případě Levinové nejde o žádné umění. Její práce 

jsou výsledkem pouhého plagiátorství, prázdného a neplodného přebíraní cizího díla, na 

kterém se autorka přiživuje. Sherrie Levinová tyto práce dokonce znevažuje a to tím, že je 

vystavuje pod svým jménem, což způsobuje změnu jejich recepce. Původní význam je 

zatlačen do pozadí představou opovážlivosti a drzosti Levinové, se kterou práci vystavila jako 

vlastní. Primárním aspektem díla se tak stává otázka morálního oprávnění tohoto aktu.  

Ve skutečnosti však Levinové nejde o znevážení, drzost, nebo výsměch uměleckého 

světa. V její práci lze najít obdiv k umělcům, které reprodukuje. Jejich díla si vybrala právě 

proto, že pro ni představují ztělesnění ideálu (Liška 1993, s.10). Ve svém konceptu sleduje 

myšlenkové linie Marcela Duchampa a jenom je rozvíjí v jiném směru. „Obrazy, které si 

pomocí fotoaparátu přivlastnila z uměleckých publikací, nabídla jako „ready-mades“ 

v tradici Marcela Duchampa, čímž se postavila proti „přijatým ideám originality“ (Liška 

1993, s.12).  

Přivlastněním si těchto fotografií Levinová nastolila otázku týkající se existence 

originálu a toho, kde jsou jeho hranice. V interview s s kritičkou J. Siegel Levinová říká, že 

podle ní  „pojem originálu v poslední době nabyl velice omezeného významu. To, na co se 

soustředím ve své práci, je rozšiřování definice slova „originál“. Zamýšlím se nad 

originalitou jako nad tropusem16“ (Jeane Siegel17 ). K zkoumání tohoto námětu ji vedlo 

především její zaměstnání v reklamní agentuře. Svojí komerční činnost pokládá za jeden 

z rozhodujících vlivů na vlastní tvorbu: „Hodně jsem se zamýšlela nad tím, jak naložit 

s podstatou originality. V reklamní agentuře se nikdo nezajímal, jestli obrazy, které použil, 

někomu patří, prostě je jenom použil; všechna vyobrazení byla majetkem veřejnosti a to jsem 

jako umělkyně pokládala za velice osvobozující“.  

Soustředění se na médium fotografie je u autorky záměrné, protože na rozdíl od obrazu je 

fotografie nesrovnatelně reprodukovatelnějším vyobrazením. Právě prostřednictvím 

fotografování fotografie mohla Levinová nejlépe poukázat na problematiku originálu 

v současné době a na to, jak může kontext, v rámci kterého byla fotografie pořízena, ovlivnit 

samotný pohled na ni. 

                                                 
16 Slovní obrat, který spočívá v použití slova, výrazu v jeho přeneseném významu 
17 Dostupné na http://www.aftersherrielevine.com; 10.2.2008 
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Její dílo je opakem plagiátorství a už vůbec není prázdným vykrádáním cizích myšlenek. 

Podstata díla se nachází v konceptuální rovině. „Ideově-koncepční charakter těchto 

„výpůjček“ podtrhuje i mnohoznačnost jejich anglických názvů. „After Walker Evans“ – 

znamená nejen „Podle Walkera Evanse“, nýbrž i „Po Walkerovi Evansovii“, označuje tím 

tedy i historický odstup mezi dobovým významem originálu a jeho současnou recepcí.“ (Liška 

1993, s.11).  V díle Levinové lze najít i výsměch. Autorka si dělá legraci z reprodukčních sil 

fotografie a z touhy vlastnit originál, způsobem, který vytváří paradox ve vztahu k celému 

konceptu její práce. „Z každé Evansovy fotografie vytvořila jenom jedno vyobrazení – 

jedinečnou  kopii“ (Woodward 1988).  

Sherrie Levinová svým zaměřením představuje dokonalou postmoderní umělkyni, 

která ve svém díle potvrzuje postmoderní premisu Paula Feyerabenda, že v umění je všechno 

možné.  

 

Jake a Dinos Chapmanovi – Francisco Goya 

 

Vizuální útok na umění je přítomen i v díle současných britských umělců, bratrů 

Chapmanových. Jake a Dinos Chapmanovi ve své práci „znevážili“ dílo španělského umělce 

Francisca Goyi a to hned dvakrát.  

Práce, které zde budu analyzovat, jsou parafrázemi grafického cyklu „Hrůzy války“ (1810–

1823). Tento grafický cyklus znázorňuje válečná zvěrstva, spáchaná v průběhu anglo-

francouzské války v letech 1808–14. Goya začal na cyklu pracovat v průběhu války a 

dokončil ho až po jejím konci (Collings 1999, s. 70–72 ). Samotná práce však byla 

publikována až několik let po jeho smrti, protože byla příliš antiklerikální a patriotistická. 

Goya byl prvním umělcem, který vyjevil neomluvitelnou a pravdivou tvář války a jejích 

zvěrstev. Ve svých výjevech se zbavil jakýchkoliv ideálů, které byly do té doby spojovány 

s válkou – zbavil ji všech rytířských ctností, romantismu a idealismu a divákovi ji prostě 

předložil v jejím ryzím a ohavném stavu. Goya zachytil to, co válku nejvíc charakterizuje – 

hrůzy a nelidskost, kterou s sebou přináší. Tímto hrůzostrašným gestem španělský umělec 

vytvořil odkaz pro další generace. Všichni malíři po něm se na válku dívali jeho očima – 

Picasso, Dalí. „Poznali ve „Hrůzách války“ vzory pro své vlastní noční můry.“ (Jones 2003). 
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Krásný hrdinský čin! Na mrtvých! 

 

Jeden z grafických listů z cyklu „Hrůzy války“ nazvaný „Krásný hrdinský čin! Na 

mrtvých!“ (1994, viz. obr. 23) představuje brutální výjev rozsekaných lidských těl, která jsou 

napíchnutá na stromě.  

Na původním Goyově vyobrazení je jedna z mrtvol vykastrovaná a další mrtvola je rozřezaná 

na tři části. Druhé tělo je bez hlavy. Trup bez ramen s  nedotčenými nohami visí z jedné části 

větve. A ramena svázaná na zápěstí visí opodál. Třetí mrtvolu je vidět jenom z poloviny, 

protože visí zezadu ze stromu, její hlava je zatlačena do hrudi. Nahoře na vyčnívajícím 

rozvětvení hlavního kmene stromu, je nabodnutá hlava. Větve stromu a tři oddělené části 

lidských končetin vytvářejí jednotný, dynamický rytmus. (Collings 1999, s. 72). Je až 

hrůzostrašné jak dokonalou kompozici Goya zvolil pro tak brutální výjev.  

Bratři Chapmanovi se rozhodli tento výjev parafrázovat ve stejnojmenném objektu. 

Vyhotovili přesnou plastiku Goyova výjevu a to v životní velikosti. Rovněž nezapomněli 

zvýraznit hrůzostrašnost a brutalitu, která z výjevu sálá (viz. obr. 24).   

Při vytváření plastiky se do detailu drželi původní verze. Výtvarný jazyk, který při 

přeformulování díla Chapmanovi použili, se dá stěží nazvat uměleckým. Jejich sousoší 

pozůstává z manekýnů z obchodních výloh. Figuríny jsou roztrženy na stejných místech jako 

na Goyově listu. Místa, na kterých došlo k brutálnímu oddělení jednotlivých končetin, 

postříkali červenou barvou, která realisticky připomíná krev. Nylonové paruky manekýnů, 

latex, umělá krev, sexy přitažlivý vzhled figurín, tohle všechno vytváří podivuhodnou 

kompozici. Materiál a postup, který je zde přítomen, si rozhodně nespojujeme s uměleckým 

heroismem nebo tragédií, nýbrž právě naopak, s banálnosti či spíš omezeností současné 

spotřební kultury. Goyův realismus ostře kontrastuje s verzí bratrů Chapmanových – 

s kulturou pouličních obchodních výloh – s módními atrapami. Goyovo dílo znesvěcuje, ale 

verze Chapmanových znovu znesvěcuje jednoho z Goyových vidění (Collings 1999, s. 73). 

Goyova umělecká vize se náhle dokonale proměnila.  Grafický list „Krásný hrdinský čin! Na 

mrtvých!“ náhle není uměním. Hodnota, kterou do ní Goya vložil, je pryč. Všechen jeho 

heroismus a tragédie jsou pryč. „Ve verzi Chapmanových jsou Goyovy vize úplně jiné“ 

(Collings 1999, s.73). Zdá se nám, jako by byly příliš kruté, příliš násilné a banální zároveň. 

To, že Chapmanovi dílo přeformulovali do takovéto podoby, a co víc, použili figuríny, které 

nemají s vysokým uměním nic společného, vede k úvahám,  že morálně zneuctili Goyův 

odkaz. Tato parafráze vyvolala mezi kritiky i samotnými diváky pohoršení. Z tohoto důvodu 

jsou s jejich jménem často spojována a diskutována témata jako je šok, vulgarismus a umění 
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sázející na vizuální otřes diváka. Člověk může být na první pohled pobouřen, šokován, ale to 

je všechno. Co dál? Je už cílem současného umění pouze šokovat? Bratrům vytýkají, že jejich 

díla pozbývají jakoukoliv uměleckou hodnotu. Není nic lehčího, než převzetí díla jednoho 

z nejuznávanějších předchůdců moderního umění a jeho následné znehodnocení tak 

primitivním způsobem, jako to udělali britští umělci (Jones 2003). Tím, že jeho vyobrazení 

z grafických listů „Hrůzy války“ přetvořili v plastiku, která pozůstává z figurín, pocházejících 

z výkladních výloh.   

Cílem britských umělců však bylo něco naprosto odlišného. Tím, že dílo parafrázovali zrovna 

tímto způsobem, odkryli jeho brutálnost a hrůzostrašnost. Grafický list na nás nezapůsobí 

takovým naléhavým způsobem, jako je tomu u plastiky. Čím to je? Na jedné straně, je to tím, 

že jsme součástí jiné kultury. Mění se náš způsob vnímaní okolního světa. V důsledku 

současné informační a digitalizované společnosti je naše smyslové vnímání do značné míry 

otupělé. Naše hranice toho, co je pro nás šokující, je podstatně odlišná od toho, co shledávali 

šokujícím lidé Goyovy doby. Na druhé straně, je to zejména tím, že Goyovu zprávu bereme 

jako umění. Avšak bratři tuto zprávu parafrázovali způsobem, který nemá s uměním nic 

společného. Brutálnost, která tak křičí z  verze bratrů Chapmanových není žádným způsobem 

zveličena a není ani příliš zvýrazněna. Celý šok spočívá v tom, že Chapmanovi dílo jenom 

aktualizovali. Aktualizovali jeho odkaz pro současnou dobu a udělali to za použití prostředků, 

které jsou charakteristické pro masovou kulturu. 

Žijeme v hodně necitlivé době a to, jaké vyobrazení zvolili, jenom ukazuje, jak musí 

být realisticky odpudivý a hnusný výjev, aby na lidi zapůsobil. Nazírání a vnímání díla je 

v současných podmínkách prostě jiné. A to je všechno. Chapmanovi svým dílem šokují, 

protože parafrázují Goyu a Goya  reprezentuje krutost. Bratři Chapmanové a jejich tvorba 

jsou důkazem toho, že umělecké dílo je v různých historických epochách a v rozdílném 

kontextu vnímáno naprosto odlišně. Protože recepce uměleckého díla  probíhá v odlišných 

podmínkách a za odlišných okolností, bude i výsledný dojem z díla rozdílný.   

 

„Insult to Injury“  

 

Jiný způsob znesvěcení Goyova díla představuje jejich práce, která nese název „Insult 

to Injury“ (2003). Dílo pozůstává z již vzpomínaných osmdesáti originálních grafických leptů 

„Hrůzy války“ (viz. obr. 25), které bratři zakoupili v roce 2001. Tato série leptů je 

z historického hlediska velice důležitá. Je to edice, která byla vytisknuta přímo z původních 

Goyových grafických desek a pochází z roku 1937. Byla vytištěna jako symbol boje proti 
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fašismu a jeho zvěrstvům. Na obálce je vyobrazena fotografie znázorňující škody, které 

způsobilo bombardování ve Španělsku Goyově sbírce (Jones 2003). Chapmanovi přešli 

systematicky všech osmdesát vyobrazení, a na každém z nich „přečmárali“ tváře obětí na 

psychopatické klauny a zvířátka (viz. obr. 26) fialovými a bílými barvami.  Dílo bylo poprvé 

prezentováno na výstavě v „Modern Art Oxford18“, která nesla název „The Rape of 

Creativity“ (Jones 2003). Není velkým překvapením, že to, co umělci provedli s Goyovými 

lepty, vyvolalo veřejné pobouření a vyvolalo si ostrou kritiku. Zásah do tak „mistrovského 

díla“ je sám o sobě uměleckým vandalismem, a navíc ještě způsob jakým to provedli Jake a 

Dino Chapmanovi. „Z hlediska znalectví, z hlediska dějin umění, z jakéhokoliv hlediska, tohle 

byl poklad a oni ho zničili.“ (Jones 2003). Na sérií pracovali britští umělci dva roky. Jejich 

cílem bylo dát grafické listy „do pořádku19“. „Do pořádku, v tom smyslu, v jakém  to říká 

vrchní sluha Jacku Nicholsonovi ve filmu „Shining“, když ho nabádá, aby zabil svoji vlastní 

rodinu“ (Gibbons 2003).  

  V mnohých lidech vyvolá tato práce ihned po zhlédnutí hněv. To je už příliš. 

Absolutní morální znehodnocení tak mistrovského díla. Prostě je jenom počmárali. (Jones 

2003). Série je charakterizována jako nezdvořilé čmáranice (Gibbons 2003).   

Pro některé kritiky je tohle všechno nezkušeným mrháním energie. Zní to pateticky vzít 

nejmocnějšího umělce všech dob a vytvořit takovéto výjevy. Hloupé, zabedněné kopie, 

bezobsažné, jalové, neživé, hloupé kopie. Kritik Robert Hughes, který píše studii o Goyovi, 

dokonce ani nepovažoval za důležité, aby verzi Chapmanových zmínil ve své studii, protože 

to považoval za plytké a povrchní cvičení (Jones 2003).  

Podle názoru Jonathana Jonese, který tyto „počmárané“ verze viděl na vlastní oči, 

Chapmanovi nějakým zázračným způsoben nezničili, ale našli v nich něco nového. 

Chapmanovi užili slovo „zlo“, aby popsali atmosféru, která proniká jejich výjevy. A zlo tady 

skutečně přítomné je. To, co provedli s grafickými listy, můžeme nazvat tím největším zlem. 

Jones uvádí, že pozměněné tisky působí, jako kdyby byly napadeny psychopatickým malířem, 

závislým na kreslení klaunů a zvířecích tvářiček. „Hlavy klaunů a zvířátek jsou kupodivu 

hrůzostrašné“ (Jones 2003, viz. obr. 27 ).  

To, co Chapmanovi udělali, je nechutné, psychotické a bez jakékoliv hodnoty. „Jejich 

dílo nepředstavuje ani tak výsměch, jako rozšíření, prohloubení jeho zoufalství a beznaděje, 

které z jeho grafik sálá.“ (Jones 2003). A v tomto duchu je potřeba nahlížet na dílo 

Chapmanových. To, co mají se španělským mistrem společného, je smysl pro iracionálno a 

                                                 
18 Výstava se konala od 12. 4. – 8. 6. 2003 
19 V původním rozhovoru užívá Dino Chapman slova „rectified“, které jsem přeložila jako „dát do pořádku“ 
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zejména smysl pro hrůzostrašnost a násilí, které Goya zobrazoval pod záštitou morálního 

systému. Jake a Dino Chapmanovi tak Goyův strašlivý odkaz jenom rozšiřují, dávají mu 

prostě nový rozměr.  

 

Výstava „The End“ a L.E.F.K.T.D.K20 

 

Tato výstava se uskutečnila v březnu roku 1997 v Kodani. Hlavní myšlenka této 

hromadné výstavy byla postavena na „destrukci uměleckých děl umělců, kteří na požádání 

věnovali své dílo ke zničení. Haldy zbytků děl byly pak vystaveny jako nové kolektivní dílo“ 

(Lahoda 1997, s. 15). Destruktivního činu se nakonec zúčastnilo až 37 umělců. Díla, která 

byla tímto způsobem získána, byla zničena. Věnovaná díla prošla ohromnou sekačkou na 

dřevo (velikosti autobusu) a s precizností rozemleta na malé kousky, jako by se jednalo o 

sériovou výrobu relikvií. Ty byly poté instalovány v hromadách na pódiích a prodány na váhu 

– každý si mohl namíchat svou směsici.  

Autoři uvedli, že tato práce je odrazem a reflexí postmoderní teze – „vše je možné a vše je 

stejně dobré“. „Svou akci nepovažují za destrukci, ale snahu ventilovat uměleckou scénu a 

nivelizovat různorodé konvence a nevážným a hédonistickým způsobem komentovat otázku 

produkce uměleckých děl jako objektů investic a fetišů“ (Lahoda 1997, s.15 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 v překladu zkratka pro „Život je příliš krátký na dánské umění.“ 
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5.2  Subverze jako záměrné ničení uměleckého díla 

 

„Každý kreativní čin je předně činem destruktivním.“21 

Pablo Picasso 

 

V posledních letech se objevuje množství uměleckých akcí s čistě destruktivním 

charakterem. Pozornost umělců je zaměřena zejména na díla, která jsou právě vystavována. 

Jako místa pro své „umělecké dialogy“ si vybírají muzea, galerie, někdy k útoku dochází i 

v průběhu vernisáže. Cizí umělecké dílo je fyzicky napadeno a různým způsobem poškozeno 

nebo dokonce úplně zničeno. Tuto tendenci je možno charakterizovat jako poškozování 

umění ve jménu umění.  

Akce, jejichž výsledkem jsou poškozená umělecká díla, jsou považovány za ilegální, kdežto 

samotní iniciátoři těchto destruktivních činů je považují za umění. Tyto činy chápou jako 

umělecký dialog, který vedou s dílem a s jeho autorem  

I u těchto uměleckých akcí je přítomen subverzivní prvek. V porovnání s předcházejícími 

prácemi zde však dochází k otevřeným útokům. Pro tyto akce je charakteristická především 

orientace na díla, která jsou, jak již bylo uvedeno, přímo vystavována v galeriích, jedná se 

tedy o unikátní práce. A právě v tom spočívá rozdíl. Výsledkem totiž není jenom znevážení 

hodnoty uměleckého díla, ale je rovnou napadena jeho samotná existence. A protože 

v případech, které se chystám ilustrovat, dochází i k napadení unikátních děl, která jsou 

považována za umělecké dědictví, je velice těžké určit, jestli hodnota nebo odkaz, z takto 

vzniklé destruktivní akce, předčí původní hodnotu napadeného díla. Legitimitu a oprávněnost 

tohoto závažného kroku se neodvažuji posoudit. V následujících řádcích se pokusím o co 

nejplastičtější popis a nechávám na čitateli, aby si sám udělal názor.  

 

 

Mark Bridger 

 

9. května roku 1994 neznámý britský umělec Mark Bridger záměrně poškodil 

v londýnské Serpentine Gallery dílo známého britského umělce Damiena Hirsta „Pryč ze 

stáda“ („Away from the Flock“; 1994, viz obr. 28).  

                                                 
21 Picasso once said that "every act of creation is first of all an act of destruction." (Gmelin 2003) 
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Bridger jeho dílo zničil tím, že do skleněné krychle, ve které bylo tělo ovce ponořeno ve 

formaldehydu, nalil neurčité množství černého inkoustu. Čerň zaplnila skleněnou nádrž a 

zcela zakryla ovci. Tímto aktem Hirstovo dílo „Pryč ze stáda“ zcela zničil, ale zároveň 

vytvořil nové dílo „Černá ovce“ („Black Sheep“; 1994) od Marka Bridgera (viz obr. 29).  

Cílem Bridgera rozhodně nebylo pouhé poničení Hirstova díla. Svůj čin chápal jako umělecký 

akt a vysvětloval ho jako pokus o dialog s Hirstem a s jeho dílem. „Bridger nestál v opozici 

k Hirstovi ani jeho tvorbě, naopak doufal, že Hirst jeho akci přijme, protože vychází ze stejné 

umělecké kategorie jako dílo samotného Hirsta“. (Lahoda 1997, s.15). Později svojí akci 

popsal jako okamžik čisté inspirace. Ve chvíli, kdy se zadíval na ovci, byl inspirován k tomu, 

aby se chopil příležitosti. Metamorfóza ovce byla podle jeho slov čistě uměleckou akcí. Mark 

Bridger na obhajobu svého činu vypověděl:  

„Ve své tvorbě jsme naladěni na stejnou vlnovou délku. Žít znamená dělat věci. Tímto aktem 

jsem vytvořil zajímavý komentář k Hirstovu dílu. Řečeno jazykem konceptuálního umění, ovce 

už svoji roli splnila. Umění je zde proto, aby vytvářelo nové významy a já jsem k tomu jenom 

přidal to, co mělo být řečeno“ (Willcock 1998.) Inkoustový vandal odmítá, že by jeho akce 

byla motivována žárlivostí na Hirstův úspěch. Přesněji řečeno byl motivován smrtelností 

ovce. Hirst však tento umělecký dialog nedokázal ocenit a reagoval Bridgerovým 

zažalováním. Útočník dostal dva roky podmíněně a ovce byla restaurována do původní 

podoby (Lahoda 1997, s. 15). Podle Bridgera však Hirst nemá žádné právo na „ovci v nádrži“, 

protože jeho dílo představuje jenom reálnou prezentaci přírodní formy a takové prezentace 

mu primárně nenáleží. 

 

 

Tony Shafrazi 

 

Dalším příkladem, který proslul v historii uměleckého vandalismu, je známý galerista 

z New Yorku, Tony Shafrazi. V roce 1974 napadl tento muž mistrovské dílo od Pabla Picassa, 

Guernica (1937, viz.obr. 30), které bylo právě vystavováno v Muzeu moderního umění v New 

Yorku. V rámci své akce napsal na obraz červeným sprejem slova „Kill Lies All!“ (viz obr. 

31). Jak se nechal později slyšet, jeho cílem bylo přenést umění do současnosti, osvobodit ho 

od umělecké historie a dát mu život (Gmelin 2003). 

V  kontextu dějin umění je Shafrazovo chování považováno za vandalismus. „Jenomže jak by 

na to pohlížel Picasso, který sám přemaloval Modiglianiho obraz? Picassove připomínky jsou 

více v souladu s Shafraziho myšlenkami než s těmi, které zastává muzeum“ (Gmelin 2003). 
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Tony Shafrazi rozhodně odmítá, že by jeho čin měl negativní a destruktivní charakter. Právě 

naopak. Myslí si, že to, co ve skutečnosti v současné době ubližuje umění, je jeho 

„konzervování“ v muzeích a jeho „mytizace“. Aura, která je kolem díla postupně v historii 

uměle vystavěna, se nemusí shodovat s významem díla, který mu byl původně dán při jeho 

vzniku. Umělecká historie se svojí snahou všechno chronologizovat a uspořádávat vytváří 

nové reinterpretace děl, snaží se díla vtěsnat do svých přísně vymezených představ, a tím 

dílům jenom ubližuje. Touto akcí chtěl Shafrazi upozornit na situaci, která by se měla podle 

jeho názoru řešit. Rozhodně však odmítá jakékoliv domněnky, že by se tímto aktem chtěl 

zviditelnit, nebo nějakým jiným způsobem ublížit dílu. Svůj čin vysvětluje následujícím 

způsobem: „Pokusil jsem se proniknout za neviditelnou bariéru, kterou není povoleno nikomu 

překročit. Chtěl jsem se stát součástí aktu podílejícího se na tvorbě malby, zúčastnit se tvorby, 

přiložit ruku k dílu. Tímto aktem povzbudit jedince k tomu, aby se nebáli dívat na dílo v jeho 

původním dynamickém stavu, tak jak bylo vytvořeno, a ne jako na kousek historie.“ 

(wikipedia22). Shafrazi byl krátce po své akci zatčen a obraz byl okamžitě zaslán k vyčistění 

restaurátorům muzea.  

Názory na Shafraziho akci se liší. Na jedné straně je jeho akt zastáván umělcem Jeanem 

Tochem. Tento umělec vydal na obranu Shafraziho a jeho destruktivního činu prospekt, na 

kterém stálo: „Umělecké hnutí za svobodu“ (Gambrio 2003). V letáku vyjádřil své sympatie 

k Shafraziho akci a protestoval proti jeho zatčení. Podle jeho názoru Tony Shafrazi svým 

činem osvobodil Guernicu z řetězů a vrátil jí její původní revoluční charakter. A naopak jako 

zločin proti uměleckému vyjadřování a umělecké svobodě označil fakt, že vzniklá 

konceptuální práce (Shafrazi/Picasso) byla zničena (Gamboni 2003).  

Jiný pohled na věc představuje skupina umělců pozůstávající z Ivonne Rainer, Louise 

Bourgeois a Hanse Hacka, kteří tvrdili, že nikdo nemá právo přiživit se bez autorova svolení 

na cizím díle a nazvat to uměleckým dialogem. Shafraziho akci pokládají za arogantní projev 

a podle jejich názoru se v jeho případě nedá mluvit o dialogu, protože tato akce byla 

jednostranná, vycházela pouze ze Shafraziho strany. Spíše než uměleckou spoluprací se dá 

jeho počin nazvat akcí zaměřenou proti Picassově svobodě a proti jeho právům. Jeho jednání 

pokládají za pouhou snahu přiživit se na Picassově díle.  

 
 
 
 

                                                 
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Shafrazi" 
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Alexander Brener  

 

V únoru roku 1996 se ve Stockholmu konala výstava s názvem „Interpol“23, která byla 

uspořádaná za podpory Centra pro současné umění ve Stockholmu. Interpol byl výsledkem 

tříletého projektu, v rámci kterého měli umělci z různých částí světa navzájem spolupracovat 

a komunikovat skrze svá díla. Podle Brenera však byla práce od čínského umělce Gu Wenda 

„20 metrů dlouhý tunel vytvořený z lidských vlasů, na kterém umělec pracoval dva roky, 

přímým opakem vůči stanoveným cílům a absolutně potlačovala základní mravní požadavky 

projektu“ (Frost 1997). Proto na vernisáži, která se konala při zahájení výstavy, Brener 

přerušil náhle svůj výstup na bicí a zcela zničil dvacetimetrový objekt z vlasů čínského 

umělce Wenda Gu. Svůj destruktivní čin následně vysvětlil jako dialog mezi Východním a 

Západním uměním. Podle jeho názoru se současní umělci ze západu zajímají zejména o 

komerční úspěch a duchovnost díla jde stranou. Proto bylo jeho morální povinností zničit toto 

dílo.  

4. ledna v roce 1997 nastříkal Alexander Brener na obraz od Kazimíra Maleviče  „Bílý 

kříž na bílém pozadí“ (1920–1927, viz. obr. 32), který se nachází ve vlastnictví nizozemského 

muzea24  v Amsterdamu, zeleným sprejem symbol amerického dolaru (viz. obr. 33). 

Malevičova malba se podle Brenera stala symbolem uměleckého byznysu a všichni tomu 

jenom bezmocně přihlíželi, jak kritici, tak i muzea, sběratelé umění, galeristé a dokonce i 

samotní umělci. Ruský umělec vidí v současných muzeích „bašty kulturní moci“. Právě 

prostřednictvím toho, že na obraz nastříkal zelený dolar, se proti tomu veřejně postavil.  

Při soudu, který se konal 12. února 1997 v Amsterdamu, Brener svůj čin obhajoval 

následujícími slovy:„Kříž je symbolem utrpení, znak dolaru je symbolem trhu a zboží. To, co 

jsem udělal, nebylo namířeno proti malbě. Svůj akt považuji za dialog s Malevičem“ (Benson 

1997). V průběhu soudu Brener opakovaně zdůrazňoval, že akce byla předem promyšlená, 

naplánovaná do detailů, a že to byla naprosto vědomá akce. Svoje jednání v žádném případě 

nespojuje s násilím. Podle jeho názoru šlo o umělecký čin a hranici mezi svým činem a 

násilím rozhodně nepřekročil (Benson 1997).  

Brenerovým cílem je demokratizace umění a jeho oproštění z osidel trhu a obchodu. 

Brener tvrdí, že dnešní civilizace činí z uměleckých děl modly. Svůj čin považuje za akt 

namířený proti komercializaci v umění. U soudu svůj „umělecký čin“ obhajoval následujícími 

slovy: „Považuji se za velice upřímného umělce a do Stedelijk muzea jsem přišel s velice 

                                                 
23 kurátorem výstavy byl Victor Misiano 
24 Stedelijk Muzeum Moderního umění 
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upřímným úmyslem. Ruská kultura byla vždycky kritická. Já jsem kritický k umění. A to je 

hlavní důvod, proč jsem to udělal. Moje motivy jsou velice jednoduché. Věřte mi, svůj čin jsem 

nepovažoval za destruktivní, ale za mravný“ (Benson 1997). 

Umění by mělo být pro veřejnost a nebýt součástí světa obchodu. Na začátku bylo 

Malevičovo umění uměním absolutní svobody. Tuto hodnotu ztratilo, protože se stalo 

předmětem obchodování. Svou uměleckou hodnotu ztratilo ve prospěch vlastníků muzeí a 

galerií. A to je to, na co chtěl Brener svým činem upozornit. Podle jeho názoru je tohle 

mnohem důležitější a urgentnější než to, že svým činem způsobil škodu v hodnotě jednoho 

milionu dolarů. Současná kultura prochází krizí, která je porovnatelná s největší katastrofou 

dvacátého století, druhou světovou válkou. Umění se nachází ve stejné situaci. „To, co jsem 

provedl, byl výjimečný čin, proto je restaurace obrazu ztrátou pro umění“ (Brener 1997). Na 

poškození je potřeba nahlížet v rámci uměleckého kontextu, až  nabude akce svoji plnou 

hodnotu a přestane v ní být hledán pouze akt destrukce.  

Brener si svým činem našel mezi umělci dostatečnou podporu, dokonce takovou, že 

řediteli muzea byl zaslán skupinkou ruských umělců dopis, ve kterém se jednak otevřeně 

přihlásili k Brenerovým ideám, a jednak se jeho čin pokusili obhájit.  

„Domníváme se, že Alexander Brener nezničil nic, čím Kazimír Malevič přispěl lidstvu. 

Naopak umělecky osvětlil nedorozumění, jak vlastně Malevič lidstvo obohatil tím, že 

reflektoval akt uctívání, kde takzvaný kulturní svět vzdává hold mrtvému objektu a zároveň si 

neváží ryzí, živé kultury, z níž pochází. Síla, která stojí za nepochopením, je symbolizována 

znakem, který nasprejoval na dílo“ (Lahoda 1997, s.16 ). 

Za tento svůj čin byl odsouzen k trestu deseti měsíců, který si odseděl v nizozemském vězení, 

dvouletým zákazem návštěvy Stedelijk muzea a peněžní pokutou.  

 

 

Ničení umění ve jménu umění? 

 

Tyto činy, Shafraziho útok na „Guernicu“ a Brenerův útok na „Bílý kříž na bílém 

pozadí“ , považuji za příliš extrémní a útočné, aby byly označeny za pouhý umělecký dialog. 

Gesta, která umělci použili, mají podle mého názoru příliš radikální a destruktivní charakter. 

Alexander Brener má sice naprostou pravdu týkající se obchodu s uměním a je jen dobře, že 

se na tuto situaci snaží poukázat, ale podle mě se dá dialog předvést v úplně odlišném a méně 

destruktivním duchu. Závažnost jeho destruktivního činu potlačila důležitost původní 

myšlenky, kterou se snažil sdělit a která stála při zrodu tohoto aktu. 
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Jaká hodnota vzniká z této akce? To, že si jednotlivec uvědomí, že Brener má ve 

skutečnosti pravdu a umění se nachází v nebezpečných spárech peněžního trhu, je sice 

pozitivní věc, ale je tato informace natolik převratná a tak velikým přínosem pro společnost, 

že dokáže předčit a nahradit hodnotu zničeného uměleckého díla? Jak upozorňuje Gamboni 

ve svém článku, radikálnost je v mnohých případech na škodu (Gamboni 2003). Mnohdy je 

postup v tradici Marcela Duchampa, který má svojí „poetickou hodnotu“ a není pouhým 

radikálním řezem, mnohem šťastnější volbou.  

 

 

Umělecký dialog  

 

Je velice snadné a také účinné jednoduše zničit cizí umělecké dílo a tuto destruktivní 

akci pak okrášlit slovy jako umělecká akce či umělecký dialog. V souvislosti s touto 

problematikou bych se proto pokusila nastínit podstatu uměleckého dialogu a vymezit jeho 

hranice. Slovo dialog pochází z řeckého slova „dia-logos“. „Logos“ tu značí rozhovor a  

předpona „dia“ znamená »skrze«. Původní význam slova dialog představuje tedy „otevřený 

rozhovor, jehož účastníci se navzájem uznávají za rovné a jsou ochotni  podřídit se lepšímu 

náhledu a přesvědčivému argumentu. Výměna myšlenek, skrze niž lze dojít k hlubšímu názoru 

a přiblížit se k pravdě“ (Sokol 2001, s.14). Umělecký dialog by tak měl podle výše uvedeného 

spočívat ve vzájemné interakci, stát na rovnocennosti obou partnerů a jeho výsledkem byl 

měla být nově vzniklá hodnota, na které se podíleli oba účastníci dialogu. Výsledkem by 

rozhodně nemělo být zničení jednoho druhým. Tyto aspekty však nejsou přítomné ve výše 

uvedených akcích, a proto je nesprávné, za dialogy je vyhlašovat. „Takovýto čin se vymyká 

dialogu, protože jeho výsledkem je poničení jedné strany. Při komunikaci zůstávají obě strany 

naživu. A v tomto případě byla jedna strana zničena“ (Benson 1997). 

Giancarlo Politi, šéfredaktor italského magazínu „Flash Art“, vidí Brenerovu akci v 

absolutně odlišném kontextu. Podle jeho názoru je trestným činem uvěznění Alexandra 

Brenera. Zatčením ruského umělce byla podle něho narušena jeho osobní svoboda. Politi vidí 

v Brenerovi agresivního umělce, rušitele, silnou osobnost. Stejného člověka, jakým byl 

samotný Malevič. Brenerův zelený symbol dolaru nastříkaný na Malevičově obraze považuje 

za „obzvlášť ambiciózní umělecké dílo”, které má obrovskou estetickou hodnotu. (Frost 

1997) 25.  

                                                 
25 Frost odkazuje na Flash Art, březen/duben/1997, s. 55 
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K vytvoření plastičtějšího pohledu na tuto problematiku uvádím několik jiných 

příkladů, u kterých je umělecký vandalismus vyhlašován za umění.    

Torontský student umění Jubal Brown se proslavil svými uměleckými akcemi, v rámci 

kterých zvracel v základních barvách na díla moderního umění, které se mu obzvlášť nelíbily. 

V roce 1996 si v muzeu v kanadském Ontariu ke svému dialogu vybral dílo od Dufyho 

"Přístav v Le Havru", a následně ho pozvracel v červené barvě. O rok poté poctil obsahem 

svého žaludku práci od Pieta Mondriana „Composition in Black, Red, and White", umístněnou 

v newyorském muzeu moderního umění. „Ještě předtím než byl zatčen, stihnul vysvětlil svůj 

čin jako umělecký akt (Fineman 2004). 

Pierre Pinoncelli napadnul v lednu v roce 1999 Duchampovo dílo „Fontána“, 

pisoárovou mísu z porcelánu. Svůj čin uskutečnil za pomoci kladívka, kterým odštípnul část 

z Duchampova mistrovského díla. Nechal se slyšet, že jeho destruktivní čin „dodává dílu nové 

významy a v rámci "akčního umění" vlastně exponát zhodnocuje“(Čáp 2006). 

Rovněž slavná postel, instalace od britské umělkyně Trace Emin, se stala předmětem útoku. 

V průběhu vernisáže do ní skočili dva nazí mladíci, kteří se v její posteli přibližně patnáct 

minut „mlátili“ polštáři a povlečením. Celá akce trvala až do zakročení ochranky muzea. 

Svoji akci nazvali „Dva nazí muži skákají do postele Tracey Eminové“, přičemž se odvolávali 

na samotného Marcela Duchampa a jeho slavný výrok, že jen umělec má definovat, co je 

nebo není umění (Čáp 2006).  

V následující části bych chtěla porovnat pohnutky, které stály za uměleckými útoky 

provedenými ruským umělcem Alexandrem Brenerem a newyorským kurátorem Tony 

Shafrazim. Do jisté míry má jejich akce mnohem větší legitimní oprávnění, než je tomu u 

výše vzpomínaných vandalských činů. V pozadí těchto útoků stojí, jak uvádí Lahoda ve svém 

článku „Láska k umění“, snaha upozornit na kritickou situaci, ve které se současné umění 

nachází. Oba umělci uvádějí jasné a srozumitelné argumenty, svými činy se skutečně 

pokoušejí něco změnit. Jejich problém však spočívá v tom, že zacházejí do extrému a volí 

právě příliš tvrdé prostředky. Jedna věc se však musí uznat, jak lépe upozornit na problém, 

než takovýmto extrémním činem? Na této straně s nimi souhlasím a do jisté míry uznávám 

legitimitu jejich činu.  

Mým cílem ovšem nebyla podpora nebo obrana aktů, v rámci kterých dochází k ničení 

uměleckých objektů. Rozhodně je nepovažuji za běžné a přijatelné způsoby uměleckého 

vyjádření. Mají však alespoň nějakou legitimní hodnotu. Na rozdíl od akcí, ve kterých si 

aktéři – vandalové pouze pohrávají a ničí umění z pouhé marnivosti.  
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Legitimita útoku na umělecké objekty 

 

Podle mého názoru je třeba si dát pozor na velice jemný rozdíl mezi záměrným 

ničením uměleckých děl a uměleckým dialogem – aktem, jehož výsledkem může být i fyzické 

poškození či zničení samotného objektu. Za ničením děl, zejména slavných umělců, mohou 

v pozadí stát i jiné pohnutky než jsou umělecké ideje. Je velice těžké rozlišit destruktivní 

zásahy ve jménu umění od pouhého vandalství. „Argumenty, které tito „kreativní vandalové“ 

uvádějí jsou mnohokrát všeobecně slabé a protiřečí si. Umělecké nahrávky, které jsou 

součástí akcí a dialogů, mají tendenci být nízké kvality a nebo prostě neexistují. To podle jeho 

názoru vede člověka k podezření, že kulturní kapitál a společenské zviditelnění se, které kráčí 

ruku v ruce s útokem na „mistrovské dílo“, je mnohem důležitější než měnící se vlastnické 

vztahy“ (Gamboni 2003). 

V listu, který byl napsán na podporu Brenerovy akce, umělci uvádějí názor, že: „Legitimita 

těchto destruktivním aktů musí být proto založena na „jasném důvodu“, na jasně definované 

ontologické podpoře činu a ne na aktu destrukce jako takové“ (Lahoda 1997, s. 17). Kdo je 

však oprávněn ohodnotit, co je dostatečně oprávněným motivem takovéhoto činu? Má někdo 

vůbec právo, ve jménu umění ničit umění? Na tuto otázku je velice těžké odpovědět, a já se o 

to ani nebudu pokoušet. Jedna věc je však jistá – a sice to, že kdybychom při jakémkoliv 

problému útočili na objekty a díla kulturního bohatství, které zde máme, za chvíli by po nás 

nic nezůstalo.   

 

 

5.3  Historie uměleckého vandalství  

 

Útoky na umělecká díla nejsou v historii žádnou novinkou. Kořeny těchto útoku 

můžeme najít již v antickém Řecku. Legenda vypráví o muži, kterého přistihli jak ničí sochu 

Dia. Když se ho zeptali jestli si je vědom toho, že ho čeká za jeho čin smrt, odpověděl: 

„Umírají ve skutečnosti jen ti, kdo jsou zapomenuti. Celý život jsem chtěl, aby si mě lidé 

povšimli, a smrt je jen malá cena, kterou teď zaplatím za svou nesmrtelnost!" (Čáp 2006).  

Ve středověku docházelo často k ničení obrazů z náboženských důvodů. Stejná situace 

se opakovala v období reformace, a vyvrcholením této tendence byla Velká francouzská 

revoluce. Ikonoklasmus značí obrazoborectví, teda poškozování nebo ničení uměleckých děl 

v dobových společenských zápasech. Důvodem poškození či zničení uměleckého díla však 
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není v první řade jeho vlastní umělecká hodnota, nýbrž kultovní, mocenské, ideové významy 

a společenské funkce, které dílo má v náboženské, národnostní, rasové třídní a politické praxi.  

(Baleka 1997 s. ). Od obrazoborectví je nutno odlišovat atentáty na umělecká díla, k nimž 

vede morální, názorová nebo duševní situace jednotlivce. „Samostatně jednající vandal ve 

výtvarné síni je ovšem fenoménem doby modernistické. Stále častěji totiž zasahují proti dílům 

absolventi výtvarných akademií, ale i amatérští tvůrci“ (Čáp 200).  

Stává se vandalismus novým uměleckým směrem? Je to skutečně umění a nebo je to již 

jenom snaha zviditelnit se a přiživit se na slávě úspěšnějších uměleckých kolegů? Názory na 

toto téma jsou rozporuplné, jisté však je, že se útoky v posledních letech stali velice 

oblíbenými. Samotná muzea a galerie se začali bránit proti vandalismu různými 

bezpečnostními opatřeními v podobě neprůstřelných skel či zvýšenou ostrahou. V pozadí 

těchto útoků najdeme celou škálu motivů, od exhibicionizmu, skrze nesouhlas dílem, útok na 

úspěšnější autoritu až po snahu o skutečný umělecký dialog.  

Útoky na umělecká díla se stali diskutovanou témou, o čem svědčí i výstava, kterou uspořádal 

Felix Gmelin.  

 

 

Felix Gmelin – Umění Vandalismu   

 

 V průběhu několika posledních let soustředil švédský umělec Felix Gmelin svojí 

pozornost na umělecká díla, která byla zničena v muzeích, galeriích nebo na jiných veřejných 

prostranstvích. Ve svém  projektu, který nazval „Umění Vandalismu“ („Art Vandals“) 

reinterpretuje a rekonstruuje dvanáct uměleckých děl, které se stali předmětem útoků. 

„Vytváří tak rekonstrukce dekonstrukcí, ve kterých spoluvytváří akt destrukce“ (Lahoda 1997, 

s.15). Tato výstava byla původně určena pro Riksutställningar (Swedish Travelling 

Exhibition). Výstava obsahuje dvanáct děl. Poprvé se konala v Berlíne v roce 1994, odtud 

putovala od roku 1996 do 1998 Švédska, Finska, Estonska a později se konala v Anglii 

a znovu v Německu. Výstavu doprovázel malý katalog a prezentace na webu, která je pořád 

k nahlédnutí na webu.  

Koncept výstavy je založený na dílech pocházejících z druhé poloviny dvacátého století. 

Nejstarší případy, kterými se zabýval jsou Robert Rauschenberg „Vymazání de Kooningova 

obrazu“( „Erased De Kooning Drawing“ 1953), malba od Asgera Jorna „Avantgarda to nikdy 

nevzdá“ („The Avant-Garde Will Never Give In of“ 1962) a útok Tony Shafraziho na 

Picassovu Guernicu z roku 1974. Všechna ostatní díla jsou datována v časovém rozmezí 1980 
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– 1990 (Gamboni 2003). To co se vymyká z konceptu výstavy je případ vandalismu, kterého 

nevědomým aktérem byl Ed Brzenski, který si nevšimnul, že kobliha, do kterého se na 

vernisáži s chutí pustil, je součástí vystavovaného díla umělce Roberta Gobera (1989). 

Nejenom že byl Brzenski za svůj „útok“ zažalován, ale ke všemu se mu udělalo z koblihy 

špatně: Koblihy byli totižto chemicky upravené, aby vydrželi. Práci nazval ironický Gmelin  

„Případ otravy“ („A case of Poisoning“; 1994).  

Gmelina nejvíce zaujala dialektika avantgardního ikonoklasmu a vandalismu. „Gmelin 

pokládá revoluční gesta za příliš vyhrocené a zbytečné“ (Gamboni 2003). K radikálním 

gestům typu akce Alexandra Brenera se staví ze značnou skepsí. Pro Gmelina je radikalismus 

o změně myšlenek lidí a postojů a nevyžaduje si fyzické násilí. V roce 2001 udělal Gmelin 

jasné gesto, kterým jednak odkazoval na umělce Roberta Rauschenberga a zároveň na 

Brenerovu akci. V rámci své akce, kterou nazval „Vymazání zeleného dolaru“ (2001), 

vymazával symbol zeleného dolaru z repliky poškozeného Malevičova obrazu „Bílý Kříž na 

bílém pozadí“. Po akci se nechal slyšet: „na vymazání dolaru jsem si dal velice záležet“. 

Podle jeho názoru institucionalizace uměleckého radikalismu přetváří takovéto akce ve 

„veřejné senzace“ (Gamboni 2003). 

Znovuvytvořené poškozené díla je potřeba vzhlédnout v kombinaci s doprovodnými 

informacemi. Na štítcích a popiskách, které jsou umístněny vedle vystavených exponátů, 

Gmelin popisuje jak došlo k napadnutí jednotlivých uměleckých děl. Součástí jsou i variace 

a extrapolace na práce. Gmelin vytváří repliky se všemi jejich historickými vrstvami. 

Vizuální zpracování jednotlivých děl je různé. „Kill Lies All, dva krát tři metry dlouhá 

olejová malba na plátně, má svůj název podle nápisu, který Shafrazi nasprejoval na Guernicu 

a představuej rekonstrukci příslušného detailu malby v jejím poničeném stavu (viz. obr. 34) 

Součástí výstavy je i replika slavné začerněná ovce“ od Marka Bridgera, kterou nazval 

švédský umělec „ Začerňování modernismu“ („Painting Modernism Black“ 1996; viz. obr. 

35).  

Felix Gmelin vytváří vlastně „subverze“ těchto poškozených děl ve verzi pečlivých 

kopií. V podstatě tak převrací podstatu subverzivní metody na ruby, protože nevytváří dílo, 

které by původní dílo nějakým způsobem znevažovalo, nebo zesměšňovalo, co je podstatou 

subverzivní metody. Ale naopak,  vystavuje je jako umělecká díla a navrací jim to, co jim 

bylo podle něho neprávem odepřeno – jejich uměleckou hodnotu. Jednotlivé díla nepovažuje 

za kopie, či repliky, ale za pocty. Podle švédského umělce je potřeba na tyto akce nahlížet 

v kontextu obdivu k umění. “Umělecká tvorba vůbec je podle něho tvořena stejným dílem 

kopírováním a popíráním předchozího” (Lahoda 1997, s.15).  
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Závěr 
 
 
 Cílem mé bakalářské práce bylo ukázat, že subverze se jako výtvarní strategie 

v současném umění uplatňuje a je ji možné na základě charakteristických znaků vymezit jako 

konkrétní  umělecký přístup.  

Subverzi jsem definovala jako umělecký postup, v rámci kterého je konkrétní, již 

existující umělecké dílo zcizeno za účelem vytvoření nové verze. Podstatou této metody je to, 

že převzatý umělecký objekt je jistým způsobem znevážen, zesměšněn nebo dokonce poničen. 

Při subverzi zároveň dochází k přenesení autorství z původního umělce na nového uživatele 

díla. Takto vymezenou subverzi jsem pak odlišila od pojmu výtvarné apropriace. Tento 

výtvarný přístup je stejně jako subverze založen na přivlastnění si cizího již existujícího díla. 

Z tohoto důvodu často dochází k jejich záměně. Cílem apropriace  není na rozdíl od subverze 

využití díla ve vlastní prospěch, s často zcela opačnými důsledky, než jak bylo dílo původně 

přijato, ale rozvíjení a posouvání původní myšlenky a nalézaní nových časoprostorových 

významů. V tomto případě bylo podle mého názoru důležité upomenout i na pojem 

postprodukce, který pochází  od francouzského teoretika Nicolase Bourriauda, a který bývá 

také často zaměňován s pojmem subverze.  

V průběhu práce jsem se snažila nastínit důležité momenty, které vedly k zpochybnění 

originálu a uvést umělce, kteří v historii sehráli v této problematice důležitou roli.  

Na základě definice subverze jsem se pak soustředila na jednotlivé tvůrce, v jejíchž 

díle je tento postup přítomen. Snažila jsem se uvést různé příklady, kdy dochází k znevážení 

uměleckého díla a tím podat co nejplastičtější obraz o subverzi. Zároveň jsem poukázala nato, 

že i na první pohled destruktivní charakter subverzivního přístupu, má svojí uměleckou 

hodnotu, kterou je třeba hledat myšlenkové sféře.   

V rámci subverze jsem pak odlišila znevažování, ke kterému dochází na duchovní 

rovině díla, od samotného fyzického poškozování uměleckých prací. V této souvislosti jsem 

se pak krátce věnovala i historii uměleckého vandalizmu a poukázala na rozporuplnost tohoto 

chování.  
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