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Diplomantka si zvolila téma, které je koncepčně obtížně uchopitelné. To se také, bohužel, 
zřetelně projevilo i ve výsledné práci. Postupnou krystalizaci koncepce jsem jako vedoucí 
diplomové práce nemohl ovlivnit, protože po několika konzultacích v počáteční fázi se 
diplomantka odmlčela a s diplomovou prací jsem se seznámil až v její finální podobě - tedy 
svázané a odevzdané přes podatelnu PedFUK. Absence promyšlené koncepce se projevuje již 
v nesouladu jednotlivých částí práce - tedy teoretické, výtvarné a didaktické. 

V Úvodu diplomantka patřičně razantně akcentuje svobodu jako"možnost nezatížené volby 
výběru, který už nemusím zdůvodňovat (např. na akademickém poli) již 'ověřeným' 
teoretickým modernistickým systémem ..." a opírá se o citaci z Barthesovy Světlé komory 
(s.6-7). Vzápětí si pak protiřečí tvrzením, že se chce „pokusit o určitý reprezentativní výběr 
názorů na komično a přístupů k němu". Postmoderní názorová pluralita neznamená chaos ale 
diskurs, který se musí opírat o přesvědčivou argumentaci a jasně formulovaný záměr. Obojí -
až na světlé výjimky - v práci Heleny Sequensové postrádám. Diplomnatka si často protiřečí 
a občas uvádí značně absurdní příklady. Např. v úvodní kapitole, podkapitole 1.2., "mi jako 
značně vyspekulovaná připadá analýza Warholovy serigrafie „Oranžové neštěstí" (s. 19). 
Jednak Warhol vytváří řadu svých portfolií prostřednictvím barevných variací (např. 
Elektrické křeslo), jednak volbu barvy ve vztahu k námětu - Oranžová autonehoda nebo 
růžové Elektrické světlo - lze spíš označit jako záměrně absurdní než komickou. Naopak jako 
dobrý příklad komična v uměleckém díle - i když ne „zahaleného" — je možné vnímat 
Koonsův cyklus Banality, z nějž diplomantka vybrala humorně ozvláštněnou kýčovou figurku 
králíčka (Popples). I u Warhola je možné najít díla s notnou dávkou humoru - např. cyklus 
Námět pro sváteční malíře. Jednou z kvalitních kapitol práce je Vztah karikatury a 
uměleckého díla, která vychází především z eseje R. Prahla a V. Lahody Karikatura a 
umělecké dílo. 

Jako nejkvalitnější kapitola teoretické části se na první pohled jeví Vybraní umělci ve 
vztahu ke komice. Výběr nelze v žádném případě zpochybnit - navíc je i celkem optimálně 
generačně rozvrstvený (pouze chybí meziválečné období) - velice dobře jsou zpracovány i 
medailonky jednotlivých autorů. A právě zde je kámen úrazu. Izolace vybraných umělců do 
samostatných medailonků je zbavuje dobového kontextu, s kterým je úzce spojena typologie 
komična. Pokud by koncepce byla postavena na typologii komična, pak by zde asi těžko 
chyběla tzv. česká groteska - od K. Nepráše přes J. Sopka, J. Načeradského ke K. Gebauerovi 
- j a k o specifická forma protestu proti totalitě a její kvalitativní proměny v tvorbě umělců 
nastupujících po sametové revoluci (D. Černý, J. Surůvka, Rafani ad.). 

Nesporně nejkvalitnější kapitolou diplomové práce Heleny Sequensové je výtvarná část 
s názvem Metroseualcyklus. Jedině zde totiž najdeme promyšlenou koncepci postavenou na 
aktuálním typu metrosexuala. Kvalita je však spojena především s výtvarnou realizací 
koncepčního záměru. I zde se však objevuje nešvar, který devalvuje především teoretickou 
část práce: příliš subjektivní interpretace uměleckých děl, jejichž reprodukce není uvedena a 
dokonce ani základní údaje, např. datum vzniku. Čtenář tak postrádá možnost přímé názorové 
konfrontace. 
Achillovou patou diplomové práce je didaktická část. Ta nejen že postrádá smysluplnou 

koncepci, aleje vysloveně formální, příliš obecná a vzhledem k předpokládanému profilu 
absolventa PedFUK nekompetentní. 
Navrhuji připustit diplomovou práci k obhajobě - i když se značnými výhradami 

Návrh hodnocení: dobře 



Kolegyně Helena Seqensová ve své diplomové práci rozhodně nepátrá po nějakých objektivních 

výzkumných metodách. Zásadně nemusí jít o velké nedorozumění pokud se, přes snahu o naprosto 

subjektivní hledání vlastních cest, díky pracovnímu nasazení, zájmu o téma a studijních kompetencích, 

dojde k obhaj i telným závěrům, kvalitním úvahám a živým interpretacím. Pokouším se říci, že ani velmi 

neortodoxní přistup a riskantní cesty k cíli, nejsou rizikem tolik pro čtenáře, ale j istě pro autora, hlavně 

v případě, že se cíl mine. Přes zásadně vstřícné nastavení k pojetí práce, některé signály v dikci práce 

i chyby, či textové motanice některých částí nereprezentují ani tak neokazalý intelektuální výkon, jako 

spíše málo času na korekturu, či opakované čtení. Již začátek druhého odstavce Je nutné říci... neříká 

zřejmě, co bylo záměrem. Humor v první, nebo druhé větě neměl být humorem (zřejmě komikou?), tak 

ovšem vzniká nechtěný humor. Hovorová přímá řeč působí v úvodních částech mírně blahoskloně 

a tvrzení, že absurdita je ve 20. stol. páteří umění, klidu nepřidá. Z citace R. Barthese plyne, že se týká 

(!) výlučně fotografie, a to i přesto, že ji lze nepochybně interpretovat šířeji. Tvrzení posledního odstavce 

na str. 7, staví předcházející postoje o významu humoru, absurdity a komiky v umění na hlavu - viz. 

Domnívám se, že například takový J. Dubufet, jeho tvorba i teoretické úvahy, doložené životem, by se 

mohl stát alespoň klíčem k této části práce. Větě předcházející odstavci o zevrubných poznatcích a 

základech eklekticismu nerozumím vůbec, hledám chybu u sebe. Slovník je velmi hezký nápad 

(Wikipedie ovšem není odpovídající pramen). V kap. 1. je myslím na škodu, že úvahám o karikatuře není 

přiřazeno připomenutí a zamyšlení nad významem historických osobností P. Breughela, J. Bosche, 

případně Achimbolda, či J. Ensora. Příklon těchto malířů k absurditě, grotesce, či jej ich prostý smysl pro 

humor je evidentní, i když ne každý z nich maloval legraci. Kapitola 1. 2. je velmi dobře strukturovaná i 

svěže napsaná, jen „zahalené komično" nepřesvědčivě zastupuje A. Warhol. Pohled na exhibice G. 

Mathieu je argumentačně velmi přesvědčivý. Dosud jsem znal pouze vážné interpretace jeho akcí pro 

publikum. Kap. 2 soubor umělců se vztahem ke komice je vrcholem diplomové práce. Velmi solidně 

rozebírá vybrané autority (Duchamp, Koons, Manzoni, Baldessari, Kippenberger, Cattelan, General Idea, 

Gilbert & Georg). Tato část diplomové práce je napsaná pozoruhodným způsobem. Každému autorovi, či 

skupině je věnován prostor, který je dostatečný, výběr všech je pečlivě a zároveň kompetentně 

zdůvodněn. Jazyk této části je suverénní, autorsky vytříbený a zároveň kvalitně podložený znalostmi. 

(Není nic, co by vysvět lovalo dramatickou proměnu kvality práce, než vážný zájem o téma jako celek 

i velkou péči o jednot l ivé podkapitoly o tvůrcích.) 

Část praktická je strukturovaným souborem maleb z nichž především Metrosexualkomiks nahlíží na 

metrosexuály s velkým nadhledem a vysloveně vtipně. Jsem zvědavý na prezentaci všech souborů, 

protože obhajoba je přesvědčivě napsaná a instalace může být významnou pointou celé práce. 

Didaktická část se vrací k chaosu úvodních částí diplomky a je s podivem, jaká rizika hodlá kolegyně 

podstupovat, pokud nereflektuje jediný obhajitelný postoj reprezentující (třeba i negativní) vymezení se 

k aktuální didaktice výtvarné výchovy a RVP Šest stran nekonzistentního textu bloudí dávno 

překonanými snahami o zcela svobodné (slovo demokratický nechám bez komentáře) spolupráce s žáky. 

Vše založeno na nepochopené zodpovědnost i za dění ve třídě, kde i ten nejl iberálněji nastavený učitel 

neobstojí, pokud nemá smysl pro rozmanitost cest k porozumění interpretacím umění i k samotné tvorbě 

žáků. Bez učitelského talentu a bez péče o tuto rozmanitost přichází stejně hrozivá nuda a vzdor jako při 

každé j iné schématické výuce. Kolizí je fakt, že tak naivní pokus je učiněn na učitelské katedře 

a fakultě - absence jakéhokol iv titulu oborové didaktiky je potvrzením, že se nemohl podařit. 

Typograf ické řešení, logicky podtrhující strukturu práce, chybí. 

Okruhy otázek k obhajobě: 
1) Jak nahlížíte na osobnosti českého umění v souvislostech zadání vaší práce? Které autority lze 
přiřadit k proudům grotesky napříč moderní a postmoderní výtvarnou produkci? 
2) Dejte příklady ověřených didakt ických koncepci, které nelze považovat za nedemokratické. 
3) Které návrhy v RVP považujete za nejvíce zpátečnické a kontroverzní a proč? 

Navrhuji hodnocení dobře 

V Praze 2. května 2008 



Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci s názvem Fenomén komiky v umění 20. 
století napsala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a 
dalších odborných zdrojů. 

V Praze dne 6.4. 2008 podpis 



Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Katedra výtvarné výchovy 

Práce Fenomén komiky ve 20. století pojednává o vztahu umění a komiky v této době 
s přesahem do současnosti. Zabývá se obecným vhledem do problematiky, zkoumá 
jakým způsobem je komika v dílech přítomna, což podkládá i výběrem umělců, 
jejichž dílo a umělecké postoje skrze danou problematiku studuje a vysvětluje. Dále 
rozebírá tematické okruhy a možné přístupy ke komice. Sleduje vliv komiky na 
umění, respektive zda je komika jedním z posunujících faktorů ve vývoji umění. 
Praktická část představuje Metrosexualcyklus, reflektující vliv médií a reklamy na 
jedince. Didaktická část vychází z předchozího studia, je zaměřena na dialog o 
současné problematice v umění a společnosti s kritickým (humorným) nadhledem. 

This work The phenomenom of comicality in the art of twentieth century discuss a 
relation between art and comicality in this age. This essay observes an influence of 
the comicality on the art or more precisely deals with a problem, if the comicality 
is an element which push the art progress forward etc. 
A Practical part presents Metrosexualcyklus. This concept explores how the media 
and the promotion influence our personality. 
A Didactic part is focusing on a dialog about contemporary problems in the art and 
our society using the critical view. 
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Úvod 

Umění je projev vlastní pouze a jedině člověku. Jeho vytváření je jedním z možných 

způsobů identifikování sebe sama jako lidské bytosti či individualizace sebe sama ve 

společnosti. Fenomén humoru je v jistém smyslu s uměním podobný. Také se jedná o 

svébytný lidský projev, který poukazuje na lidskou kreativitu. Navzdory obecnému 

názoru je komika vysoce intelektuální záležitostí, která předpokládá vysoký stupeň 

vnímavosti a nadhledu stejně jako umění. Jedinec je schopen se pobavit sám svým 

vlastním vtipem, stejně jako svým vlastním uměleckým dílem. Umění a humor se 

nestýkají pouze v tom, že jsou svébytným projevem lidství, ale především tím, že humor 

je pro umění silný a výrazný inspirační zdroj. Styčný bod mezi uměním a humorem je 

právě schopnost nadhledu. Tento nadhled či svoboda je pro oba tyto fenomény striktně 

intelektuální. To znamená, že vždy musí být dodržena logická forma. Například ve vtipu 

nejsou slova kladena za sebou bez souvislostí, ale s precizní návazností, v umění se vždy 

jedná o stejný proces. Abychom totiž chápali umělecké dílo skutečně jako umělecké 

dílo, musí být také dáno do logických souvislostí respektive musí být dáno do určitého 

kontextu, skrze který ho vnímáme. 

Je nutné říct, že humor není jediným uměleckým východiskem či inspiračním zdrojem. 

Stejně jako humor může mít mnoho různých poloh. Zároveň je však nutné podotknout, 

že v umění 20. století patří komika k jednomu z nejvýraznějších inspiračních zdrojů. 

Možná nejvíce v celé dosavadní historii umění. Zatímco se v dřívějších obdobích se 

humor vyskytoval spíš skrytě, nebo ve společnost kritizujících komediích, či jako pouhá 

parodie a karikatura, ve 20. století došlo k výraznému uvolnění a díky tomu bylo možné, 
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aby byly rozvinuty další polohy komiky ve smyslu výběru témat. Tím se otevřela široká 

škála témat, která byla do té doby přinejmenším kontroverzní. 

Pro 20. století je možná více než pro všechna století předchozí signifikantní zrod 

vysokého počtu aplikovaných ideologií. Umění, jako tradiční způsob demaskování 

falešných hodnot na to reagovalo pomocí humoru, například ve smyslu tradiční satiry 

(která patrně vznikla se zrodem systému) či absurdity. Jak například píše Vladimír 

Borecký, který říká, že pro 20. století je absurdita příznačná. Nechci tím říct, že by tyto 

polohy humoru v umění neexistovaly už dříve, ale v tomto století se stávají páteří. Tím, 

že komika relativizuje status quo, má přímou návaznost na umění, jehož cílem je rovněž 

posunování hranic možností lidského vnímání. 

Pro lepší pochopení způsobu mého uvažování při tvorbě této práce, jsem vybrala citát 

z knihy Rolanda Barthese Světlá komora komora, Poznámka kfotografii-. 

,Jiozhodl jsem se, že východiskem mého zkoumání bude jen pár snímků, těch, o nichž 

jsem si jist, že pro mne existují. Tedy žádný soubor či korpus: jen pár těl. V tomto vcelku 

konvenčním sporu mezi subjektivitou a vědou jsem dospěl k následující bizarní 

myšlence: proč by každý předmět nemohl mít novou vědu? Tedy Mathesis singularis (a 

nikoli universalis). Rozhodl jsem se, že se sám stanu prostředníkem každé Fotografii: 

vyjdu z osobních pohnutek a pokusím se vyjádřit základní rys, ono universální, bez něhož 

by fotografie nebylo."1 

V této knize se Barthes věnuje fotografii, ale je evidentní, že se text netýká výlučně jí. 

Ve svých úvahách se vydává na nové pole myšlení, odsouvá stranou studia kulturní 

významy, analýzu kódů, systémy označování, to vše je na výše zmíněném médiu 

1 BARTHES, R. Světlá komora, Poznámka kfotografii. Praha: Agite / Fra, 2005, str.16. 
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upozaděno, stejně tak jako snaha nalézt nějakou jeho obecnou podstatu. Nejde o 

„pojmenování", ale o zasahování diváka v jeho jedinečnosti. 

Těchto pár tezí chápu jako vymanění se z kruhu klasické teorie umění. Dává mi možnost 

nezatížené volby výběru, který už nemusím zdůvodňovat (např. na akademickém poli) 

již „ověřeným" teoretickým modernistickým systémem, tzn. dělícím, popisujícím a 

vymezujícím specifičnosti uvažovaných médií. 

Dále se v knize Světlá komora, Poznámka kfotografii Roland Barthes věnuje 

problémům výběru děl k vytvoření teoretické úvahy. Při svém zkoumání děl a knih pro 

tuto práci jsem se potýkala s podobným problémem. Je nutné si uvědomit, že v současné 

době existuje nepřeberné množství literatury a prací, která se mého tématu dotýkají -

někdy jen částečně, někdy více. 

Tato práce se tedy nesnaží být výčtem literatury a umělecký děl, která se zabývají 

komikou, nebo komická jsou. V zásadě se chci pokusit o určitý reprezentativní výběr 

názorů na komično a přístupů k němu. Podobným způsobem bylo nutné postupovat i 

v případě výběru výtvarných děl. 

Na základě vlastního studia materiálů a tím dosažených zevrubných poznatků, jsem se 

rozhodla vystavět svoji práci na základech eklekticizmu. 

Vzhledem k tématu mé práce bylo velmi obtížné vybrat vzorek umělců, kteří se ve své 

tvorbě vůči komice nějakým způsobem vymezovali, potažmo s tímto fenoménem 

vědomě pracovali. Zároveň bylo nutné vybrat takové umělce, kteří svým myšlením a 

uměleckým přístupem byli nebo jsou inovační a kteří svou osobou ovlivnili budoucí 

generace. 
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Slovník pojmů 

Kvůli rychlejší práci s pojmy jsem se rozhodla uvést slovník, týkající se daného tématu. 

V této práci není nutné rozebírat druhy komična, jde o systém, kterým se zabývala řada 

humorologů, i osobností z jiných oborů typu Freuda. Systém není jednotný, pojetí se liší, 

každý k dělení přistupuje z jiného úhlu pohledu. Proto zde bude uvažováno pouze 

komično, jako zastřešující prvek. 

komično - oblast jevů budících veselost nebo smích, 

umění vzbuzovat veselí, smích, humor, legraci; umění vyvolávat úmyslnou 

směšnost respektive komičnost nějaké situace 

komický - budící veselost nebo smích, žertovný, směšný 

humor - dobrá a veselá nálada, žertování 

- jedna z forem komična, jejíž doménou je úsměvné a chápající hodnocení směšné 

situace nebo objektu. Na rozdíl od nelítostně výsměšné satiry vyznívá humor laskavou 

úsměvností, chápavým, moudrým a shovívavým smíchem nad lidskými nedostatky, 

omyly, chybami. 

- Z Wikipedie, otevřené encyklopedie: 

Komika či humor (z lat. (h)umor vlhkost, tekutina) je druh emoce, schopnost člověka, 

věci či situace vzbudit pocit pobavení v jiném člověku a souhrn způsobů jak toto 

pobavení, často provázené smíchem, vyvolat. Pojem původně popisoval temperament 

jedince, který se podle antických představ skládal ze čtyř základních tělesných tekutin 

(humores). S humorem úzce souvisí smích. 
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Přesná definice humoru je problematická, neexistuje ani jeho jednotná, všeobecně 

uznávaná teorie. 

Rysy humoru (resp. vtipu) jsou nesmyslnost a moment překvapení. Důležitým 

předpokladem je rovněž sociální interakce - v humoru, vtipu většinou někdo dojde menší 

či větší újmy, utrpí škodu. 

Podle jedné z nejuznávanějších teorií se předpokládá, že humor a smích se vyvinul z 

pocitů a projevů triumfu. Sehrál patrně jednu z hlavních rolí při evoluci člověka. 

ironie - způsob zesměšňujícího vyjádření užitím slov opačného významu. 

absurdita - protismyslnost, nesmyslnost, vnitřní spomost, rozpornost lidské existence, 

absurdnost. 

- vypovídá o pocitech bezmoci osamoceného člověka, který ztrácí schopnost dorozumět 

se s ostatními lidmi, člověka odcizeného svým výtvorům i sobě samotnému, 

podřizovaného a ohrožovaného mechanismy moderní civilizace a institucemi, jež sám 

vytvořil. 

naivita - jednoduchost, bezprostřednost, dětinskost, prostoduchost 

naivní - dětsky prostý, bezprostřední, prostomyslný, hloupý; výtvarné umění úmyslně 

prostého stylu, obvykle vytvářený samoukem 

satira - báseň, próza či drama vysmívající se nedostatkům a vadám společnosti 

nebo také individuálním lidským pokleskům a chybám, na rozdíl o shovívavějšího 

humoru je to tvorba vyostřeně kriticky hodnotící a odsuzující. Kousavý, jedovatý 

výsměch, jízlivý vtip či posměšek, nejvyšší stupeň hořké ironie je sarkasmus. 

parodie - zesměšnění literárních osob, stylů a děl. Tento žánr imituje určité 

literární dílo zvýrazněním některých jeho typických rysů. 

tragikomično - není přesně vymezeno, někdy se jím rozumí vážný děj s humorným 
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rozuzlením, jindy naopak komediální zápletka ústící do vážného nebo tragického řešení. 

V obou variantách se tragično i komično organicky prolínají. 

groteskno - vzniká úzkým spojováním prvků navzájem výrazně protikladných a 

protismyslných. V grotesce postavy jednají v rozporu s předpoklady zvyklostmi, se 

vznešenými zásadami a záměry, úmysly, jež proklamují. 

- humoristický umělecký útvar, komická událost 

groteskní - směšný, komický 

karikatura - zkratkovitá kresba přehánějící nápadné znaky za účelem zesměšnění; 

obdobně zacílený literární; nepodařený výtvor 
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1. Obecná problematika a rozbor vlivů 

1.1 Komično v umění - obecný náhled na problematiku 

Složitá je celá terminologie komična, resp. jeho druhů a vztahů. Ve většině případů se 

jedná o oblast literární teorie s poměrně složitou terminologií. Autoři, kteří se tomuto 

tématu věnovali čí věnují (např. Bergson, Freud, Borecký), vytvářejí vlastní teorie, 

vlastní dělení komiky vztahující se k jádru jejich zájmu (historii, psychologii, sociologii 

atd.). 

Vzhledem ke stanovené problematice této práce, není nutný hloubkový exkurz do oblasti 

humorologie jako takové. Pravdou je, že řada postřehů této teorie je podnětná, nicméně, 

pro tento není zas až tak určující, jelikož se pohybuje pouze na okraji zájmu této práce. 

Vizuální umění víceméně dopodrobna nezkoumá. V tomto kontextu se pohybuje ve 

většině případů v oblasti kresleného vtipu a karikatury jak uvádím dále. 

Pro tuto práci jsou z oblasti zkoumající komiku podnětné některé obecné postřehy, které 

lze uplatnit i na výtvarné umění. Jedná se o obecné principy komična respektive jakým 

způsobem se komično děje, potažmo jakým způsobem je nahlíženo (komično berme pro 

zjednodušení jako zastřešující termín). Jelikož se zde setkáváme s obecnou rovinou 

komična, lze tyto postřehy vysledovat v jakémkoli uměleckém oboru, tedy i ve 

vizuálním umění (dále umění). 

Komika je úzce spjata s imaginací. Bergson například v souvislosti komikou mluví o 

„komické obrazotvornosti" 2 Podle Boreckého spočívá princip komiky ve zdvojování 

mezi realitou a iluzí. Tyto dublety vytvářejí jakési napětí mezi představami, svou 

2 BERGSON, H. Smích. Naše vojsko, 1994. 
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nesourodostí vyvolávají buď údiv nebo smích.3 Borecký dále zmiňuje, že komika se děje 

na základě nějaké nesourodostí s realitou. Právě tuto nesourodost uvádí Bergson jako 

příčinu smíchu, jedná se o nedobrovolnou změnu a nešikovnost, jako příklad uvádí 

klasickou groteskovou situaci - člověka, který zakopne na ulici a upadne. Směšná je 

v tomto případě mechanická tuhost člověka, jež se vyskytuje na místě, kde by měla být 

pružnost a ohebnost. V situacích, jak náhodných, tak naplánovaných, osoba nereaguje 

dynamicky a pružně a stává se tak zdrojem smíchu. 

Bergson dále píše, že člověk, který ztuhne v určité poloze (hrbáč), udělá ze svého těla 

grimasu. Tím se dostáváme k principu karikatury. Karikaturista dovede odhalit náznak 

pokřivení i grimasy, zachytí je, zvětší a zviditelní pro druhé. Dá možnost vyniknout 

grimasám do takové formy jakou by ve skutečnosti měly, kdyby je jejich nositelé dotáhli 

do konce. 

Tyto teze je možné chápat jako klasické vymezení grotesky a karikatury. Karikatuře i 

grotesce je vlastní, že je apriori můžeme chápat jako vtipné a komické, to dokazuje i 

jejich „vtipná" zobrazovací forma. Například kreslený vtip nebo klasická politická 

karikatura Ve většině případů se jedná o nějaké dvojrozměrné vyjádření 

s naddimenzovanými tvary, záměrně upozorňujícími na směšnost a komičnost toho 

kterého zobrazení, často doplněné vtipným textem. Přičemž nezapomeňme na fakt, že 

komika jde ruku v ruce s vážnými tématy (Borecký). Jak již bylo řečeno, řada autorů 

uvažujících o komice, se omezuje v souvislosti s výtvarným uměním víceméně právě na 

grotesku, kterou můžeme chápat jako nějaký humoristický umělecký útvar nebo 

komickou událost. Dále pak hovoří o karikatuře, rovněž v její klasické poloze, viz. 

slovník pojmů. 

3 BORECKÝ, V. Imaginace, hra a komika. Praha: Triton, 2005, s. 147. 
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Nazíráme-li hlouběji problém komična v umění, zjišťujeme, že práce s groteskou, 

karikaturou a parodií mu přirozeně není cizí. Po bližším prozkoumání se ukazuje, že 

komično je přítomno v několika polohách. Není nutné uvádět, že bylo přítomné vždy, 

stejně tak jako v ostatních oblastech umění, jako odlehčení, ozvláštnění, uvolnění, 

sloužící potěše ducha. 
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1.2 Jakým způsobem je komično přítomno v uměleckých dílech 

Nejprve se zaměříme na jeho působení. Na to, jakým způsobem je v díle přítomno a jak 

se projevuje. Můžeme vysledovat zhruba tři polohy: 

• komický účinek je dán spojením názvu díla s jeho vizuální podobou 

• komično vyplývá z vizuality samotné 

• komično je přítomno v „zahalené" podobě 

Úvodním momentem pro stanovení prvního bodu, tedy že komično je výsledkem spojení 

názvu díla s jeho vizuální podobou, byla myšlenka Sigmunda Freuda, který přisuzoval 

vtipu spíše slovní charakter. Myšlenka, zda se v případě uměleckého díla smějeme 

účinku díla samotného, nebo vztahu tohoto díla k jeho názvu, či ke způsobu jeho vzniku, 

je hodna pozornosti. 

Na poli dějin umění se totiž setkáváme s díly, která sama o sobě komická nejsou 

(maximálně pokud jsou usouvztažněna s klasickými historickými modely umění, ve 

smyslu např. moderna versus klasicismus, k tomuto je ale zapotřebí notná dávka 

humoristického uvažování). 

Jako příklad této komické polohy je možné uvést dílo Georgese Mathieu , a sice Únos 

Jindřicha IV. kolínským arcibiskupem Annem II. z Kaiserpfalzu do Kaiserwerthu. Toto 

dílo Mathieu mamaloval za pouhých 70 minut v ateliéru Otto Pieneho u příležitosti své 

první samostatné výstavy v Německu v důsseldorfské Galerii Schmela 2. ledna 1958. 

Důležitými prvky v jeho tvorbě byly pohyb a rychlost, sám k tomu dodává toto: 

„Myslím, že rychlost aktu tvorby je jedním z nejdůležitějších předpokladů mého 

malířství. V každém případě jsem první malíř, který zavedl do západního malířství pojem 
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rychlosti. "4 Mathieu v podstatě posunul svůj informel do roviny akce, lze říci, že veřejně 

praktikoval stoprocentní action painting. 

Únos Jindřicha IV. kolínským arcibiskupem Annem II. z Kaiserpfalzu do Kaiserwerthu. 
Dokumentační fotografi z akce. 

Jeho výtvarný projev má punc extravagance, byť své malby zařazoval do lyrické 

abstrakce respektive chtěl, aby byly takto brány, plátna mají velmi dramatickou 

konstrukci. Jeho akce často nabývaly cirkusového charakteru. Vrhal se na plátno 

s rozběhem, oděn do dobrodružných kostýmů s mohutným knírem. Proces tvorby 

připomínal šermířský zápas trpaslíka s olbřímím plátnem. Mathieu byl fascinován 

samotným aktem malby, považoval ho za natolik zajímavý, že by se měl demonstrativně 

předvádět. Práce Georgese Mathieu je komická dokonce ve dvou plánech, nejenom ve 

spojení názvu s vizuální podobou díla, ale také ve spojení procesu tvorby s vizuální 

podobou práce. 

4 Uměni 20. století. Taschen / Slovart 2004, s. 258. 
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Troufám si tvrdit, že návštěvník tohoto výše popsaného „představení" se , disponoval-li 

smyslem pro humor, neubránil smíchu, kteiý v tomto případě pramenil z evidentní 

nesourodosti dané situace (Bergson, Borecký). Mathieu zboural klasickou představu o 

tvorbě díla - malby, které vnikalo ve většině případů pouze ve vztahu umělec - dílo -

soustředěná práce. Předpokládejme, že máme určitou vizi „klasického" malířského 

postupu práce (i modemistického i postmodemistického): umělec pracuje soustředěně na 

svém díle - malbě sám chráněn prostorem svého ateliéru. Mathieu svým „cirkusovým" 

aktem vytváří bizarní situaci, která se s naší představou neslučuje. V tomto okamžiku se 

stává komickou (i ve smysli absurdity) ve všech aspektech svého působení. Kníratému 

trpaslíkovi v podivném oblečku s čepicí plaveckého typu, vrhajícímu se s rozběhem na 

gigantické plátno, které mu podléhá po pár minutách s názvem „ Všude Kapetovci" nebo 

„Mathieu zAlsaska jde do Ramsey Abbey", přičemž známe jeho vizuální abstraktní 

podobu, můžeme považovat za vtipné. 

Georges Mathieu. Mathieu z Alsaska jde do Ramsey Abbey 
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Mathieu byl patrně debatami uměleckého světa čtyřicátých let o figurativním a 

abstraktním přístupu znuděn, tvrdil o nich, že jsou zbytečné a dokládal to myšlenkou, že 

„dobrodružství se odehrává jinde a jinak" i 

Tato teze patrně koresponduje s výběrem názvů jeho maleb, přestože hlavním tématem 

obrazů v případě informelu tašistického ražení i americké action painting bylo samotné 

malování, samotným obsahem bylo vrstvení barev na sebe, nebo vzniklý barevný 

obrazec (Umění 20. st., s. 257) Řekněme, že v tato rovina komična se svoji podobou a 

způsobem nahlížení blíží výše zmíněnému druhu kreslenému vtipu doplněného vtipným 

komentářem. 

Za druhý bod byla stanovena teze, že vizuální dílo má schopnost působit komicky samo 

0 sobě, tzn. i bez doprovodu názvu, coby vtipného faktoru. Je velmi obtížné nalézt 

v tomto kontextu dílo bez názvu. Nutné tedy je hledat dílo, jehož vizuální podoba obstojí 

1 bez názvu, který byl dílu přiřknut autorem. 

Stejně tak jako v předešlém bodě, můžeme tento stav porovnat rovněž s účinkem 

kresleného vtipu, ovšem typu bez slovního doprovodu. Komický účinek tohoto druhu 

zobrazení závisí na vtipných vztazích mezi jednotlivými částmi respektive motivy 

obrazu. Příběh je domýšlen až po dekódování vnitroobrazových vztahů. Podobnost se 

slovní komikou spočívá v nezbytném dešifrování vztahů a jejich následném pochopení. 

Dostáváme se zde i do roviny formy karikatury. Ta ze své podstaty nepotřebuje slovní 

komentář, naopak vystačí si sama pouze se svou vizualitou, jejíž podoba je apriori 

zdrojem komična a smíchu. Proto je i její dekódování jednodušší, samozřejmě jsou 

nezbytné znalosti událostí a kontextů, které karikatuře předcházeli, ale to je obecný rys, 

týkající se jakékoli oblasti lidské činnosti. Obsahem jde vesměs o parodii. 

5 DEMPSEY, A. Umělecké styly, Školy a hnutí. Slovart, 2002, s.187. 
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Mark Tansey, Action painting II, 1984 

Tento stav dobře ilustruje dílo Marka Tanseyho Action painting II. z roku 1984. Na 

obraze vidíme v prvním plánu skupinu malířů obou pohlaví, usazených za svými 

plenérovými stojany na travnatém břehu, kteří se snaží věrně zachytit start raketoplánu. 

Patrně se jedná o vlastence, kteří neváhali na své pozorovací místo zabodnout americkou 

státní vlajku, jako výraz úcty. Z jejich pohledu se před našima očima otevírá 

monumentální pohled na panoramatickou krajinu nad jejímž horizontem se vznáší 

gigantický, dramatický oblak způsobený startem raketoplánu. Atmosféru doplňují 

velkoformátové digitální hodiny, čítající čas osmi vteřin. Můžeme si všimnout, že se 

přítomní malíři a malířky stihli za tak krátký čas s tímto tématem více než dobře 

vypořádat. 

Díváme-li se na tento obraz nepotřebujeme vědět, jaký má název, aby nám došlo, že se 

jedná o komický lehce absurdní obsah. V případě tohoto díla se dokonce jedná o dvojitý 

komický účinek. Spolu s obsahem je vtipná i realistická forma se zvolenou 
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monochromní namodralou barevností, připomínající starou momentku. Je to tedy 

dvakrát podtržený vtip. V případě komplexního vnímání tohoto díla, tedy spolu 

s názvem jeho vyznění nabere i parodickou, pravděpodobně i kritickou polohu. 

Parodickou a kritickou rovinu, můžeme vysledovat v těchto dvou bodech. 

Dostáváme se k poslednímu bodu, který zmiňuje termín „zahalené komično". Ten je 

zajímavý především proto, že umění, které vyjadřuje komično, nemusí nutně splňovat 

zavedené formy grotesky či karikatury (ve smyslu dvou výše zmíněných komických 

poloh). Naopak, setkáváme se s díly, která neuvažujeme prvotně jako komická a přitom 

v sobě mají cosi komického přítomno. Dokonce jejich forma nemusí odkazovat vůbec ke 

komičnu, a přesto nám komická můžou připadat. Setkáváme se s jakýmsi „zahaleným 

komičnem". Nabízí se otázka zda tento druh komična může být přítomen v každém díle, 

jelikož existence díla je daná skrze diváka, který kněmu přistupuje naprosto 

subjektivně, tedy i s vlastním smyslem pro humor. Komický účinek díla může být 

vyprovokován i neporozuměním díla, což má souvislost vFreudovou myšlenkou, 

rozvedenou v eseji Vtip6, že reakce smíchem může nastat v situacích, kdy je jedinec 

bezradný a neví jak jinak reagovat. Pro ilustraci je možné uvést Oranžové neštěstí od 

Andy ho Warhola. 

Oranžové neštěstí je barevný sítotisk v klasické warholovské formě. Při pohledu na 

obraz získáme dojem, že se díváme na značně zvětšenou novinovou fotografii, která 

patrně byla pro práci použita, dokumentující obvyklým reportážním způsobem 

autonehodu s tragickým koncem. Warhol záměrně využívá této formy novinových 

výstřižků, aby podtrhl syrovost obsahu. Zároveň zvolený přístup zobrazení vyjadřuje 

chladný a ironický odstup. Zmíněná brutalita je umocněna spojením výjevu s čistě 

6 FREUD, s. Totem a tabu. Vtip. Praha: Práh, 1991. 
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oranžovým pozadím. Černo oranžová barevnost je na jednu stranu agresivní, ale zároveň 

odpoutává pozornost od zobrazeného motivu a stává se pouhou výplní. 

Andy Warhol, Oranžové neštěstí, 1963 

Myslím, že díky zvolené barevnosti si divák nejprve zcela neuvědomí, co se na obraze 

děje. Warhol s tímto principem v jednom období rád pracoval. Jako další případy je 

možné umést Červený rasový nepokoj z roku 1963, ale mnohem jasněji si uvědomíme 

princip Warholovy ironie na obrazu z roku 1967 Elektrické křeslo, kde se z hrozivého 

smrtícího nástroje stává líbivý estetický objekt. Divák jakoby zapomíná na skutečné 

určení tohoto nástroje. Komiku pak tedy můžeme nalézt někde mezi originální fotografií 

a jejím síto tiskovým zpracováním. 

Tuto polohu velmi dobře ilustruje dílo Jeffa Koonse, Popples, které představuje 

zvětšenou podobiznu králíčka vytvořenou podle klasického kýče suvenýrového typu. 

Koons si tyto objekty nechává vyrábět na zakázku profesionální firmou, která se 
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specializuje na tuto oblast. Kýč, ze své líbivé podstaty, má schopnost pobavit. Pakliže je 

ve výše zmíněné podobě prezentován jako umělecké dílo, situace se stává lehce absurdní 

a paradoxní. Vyjmeme-li ze slova popples jedno p, získáme poples tedy pokolení. 

Jeff Koons, Popples, cyklus Banality, 1988 

Je třeba podotknout, že výše zmíněné projevy komična se rovněž vyskytují 

v kombinacích. 
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13 Vztah karikatury a uměleckého díla, historický pohled na karikaturu a její 

vliv na modernu 

Pakliže jsme v minulé kapitole zmiňovali karikaturu, je na místě ji podrobněji uchopit, 

jelikož se v umění neustále objevuje, i když ve 20. století a v současnosti 

v transformované podobě, vývojem překračující svůj rámec (viz. např. Akční malba II 

Marka Tanseyho). Karikatura se objevuje stále v té určité podobě, ale zaujetí 

v momentě, kdy ji nějaký umělec zkoncepční, například jako Ed Kienholz a jeho 

Přenosný památník válce z roku 1968. 

V souvislosti s karikaturou se objevují nadmíru podnětné názory, uvažující o jejím vlivu 

na moderní umění. Za zmínku stojí exkurz do této problematiky, uvedený v eseji 

Romana Prahla a Vojtěcha Lahody Karikatura a umělecké dílo. Ke genezi moderního 

umění1 

Z tohoto úhlu pohledu je nazírána jako jedna z možných linií vedoucích k modemismu. 

„ Zdá se , že karikatura - grafické přehnání rysů těla a tváře pro jejich komické působení 

- byla s moderním uměním po dlouhou dobu asociována v záporném smyslu, hlavně 

prostřednictvím „ošklivosti" moderního života, a teprve modernisté, kteří se k této 

ošklivosti přihlásili svou tvorbou, toto spojení obrátili v pozitivní. "8 

Snahy o zlepšení jejího postavení respektive její obhajoba jako umění se započala 

zhruba v polovině 19. století (této činnosti se mino jiných věnoval v řadě svých textů i 

Charles Baudelaira), nejen ve Francie ale v měřítku celé Evropy. Přestože existovali 

obhájci této formy, byli jimi publicisté spjatí s modemistickým proudem, negativní 

7 PRAHL, R.; LAHODA, V. Karikatura a umělecké dílo. Ke genezi moderního umění. In Proudy české umělecké 
tvorby 19. století Smích v umění: Sborník sympozia pořádaného Ústavem teorie a dějin uměni ČSAV v rámci 

g smetanovských dnů v Plzni ve dnech 16.-18. 3. 1989. Praha: 1991, s. 221 -229. 
Tamtéž, s. 221. 
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spojování moderního umění s karikaturou na základě výše zmíněné ošklivosti vyplývalo 

z postoje dobové výtvarné kritiky a většinového publika, jehož konzervativní názor 

oceňoval povětšinou uznané, prověřené, vážné umění. 

Na obranu se zastánci moderního umění pokoušeli výsměch obrátit do zkostnatělých vod 

konzervativní kritiky. Za zmínku stojí postup Emila Zoly, který využíval zesměšňující 

styl uměleckých kritik, aby „velmi dovedně spojil popis konvenčního smíchu publika 

s nechtěnou směšností konvenčního "seriózního" umění."9 Vzhledem k tomuto 

problému se hojně užívala karikatura umění, zejména karikatura samotného uměleckého 

díla A to v případě obou proudů, jak modernistického, tak konzervativního. 

Ale vraťme se zpátky k polovině 19. století. Tato doba byla zlomová, jelikož došlo 

k propojení karikatury s modernistickým uvažováním, díky programu raného 

modernismu, který byl koncipován na základě záměrného přijímání všeho, co bylo 

odmítáno konzervativní produkcí, tedy i nízkých žánrů ( tedy i karikatury), které byly 

přizvány na pole vysokého umění. 

Prahl a Lahoda tvrdí, že tento způsob uvažování je možný dohledat daleko dříve. Tento 

fakt dokazuje zjištění, „podle nějž práce slavného britského karikaturisty Gillraye Smrt, 

Hřích a Ďábel patřila k hlavním inspiračním zdrojům Boje Sabinek nejoficiálnějšího 

malíře Francie, doby kolem 1800, Davida. "10 

Tímto se dostáváme kjakémusi principu karikatury, který má blízko k potravnímu 

řetězci. Toto dílo totiž inspirovalo Honoré Daumiera k vytvoření slavné karikatury, 

skrze kterou se vyjádřil ke Courbetovu Manifestu realismu. „Daumier v Boji realismu 

s idealismem tím, že celkem nepatrnou transformací jednoho z hrdinů výchozího obrazu 

9 Tamtéž, s. 226. 
Tamtéž, s. 222. 
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dokázal učinit personifikaci realismu, především jednoznačně zesměšnil Davidův obraz 

jako vzor heroické, vysoké malby. "" 

James Gillray Jacques-Louis David Hcmore Daumier 
Smrt, Hřích, Ďábel, 1792 Boj Sabinek, 1799 Boj realismu s idealismem 

Podobný osud postihl i Manetovu Olympii z roku 1863 Jej íž vystavení vyvolalo nemalý 

skandál, přestože se jedná o moderní parafrázi na historické zpodobnění milostnice 

(volná variace na Tiziana). Do jaké míry Manet uvažovat parodicky, není dnes možné 

dokázat, nicméně se jeho obraz také stal předmětem karikatury, v tomto případě velmi 

sofistikovaných umělců: Cézanna, Degase či Picassa. 

Jedná se v podstatě o přirozený jev, který je v umění přítomen neustále a je velmi 

motivující. Můžeme ho považovat zajeden z možných posunujících faktorů umění. 

Jak už bylo výše zmíněno, přelomová díla byla soudobou kritikou označována 

karikaturami. Byla tak označována, protože jejich novátorská forma i obsah (vesměs se 

jednalo o kritiku soudobé společnosti a jejích vztahů) byli iritující, přičemž iritující 

forma, která se stále více uvolňovala, začala převažovat a svobodně se rozvíjet. 

Sami modernisté patrně o karikaturu stáli mimo jiné z jednoho prostého důvodu. Dělala 

jim reklamu. Karikované obrazy byly v hojném počtu publikovány v tisku (v podobě 

karikatury, pochopitelně) a tímto způsobem se prakticky dostali do povědomí široké 

" Tamtéž, s. 222. 
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veřejnosti. Ta si rovněž zvykala na nové umění a jeho formu skrze karikaturní styl, který 

ve své parodii přeháněl tvary i v případě umění. Z tohoto důvodu vystihla karikatura 

umělecký vývoj a podstatné rysy moderního umění daleko lépe než klasická kritika, 

která se svou sobě vlastní odosobněnou pozicí, nebyla schopna tohoto pružného a 

inovačního přístupu k divákovi dosáhnout. 
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2. Vybraní světoví umělci se vztahem ke komice 

2.1 Marcel Duchamp 

Marcel Duchamp byl nepopiratelně jedním z nejpodstatnějších umělců dvacátého století. 

Jeho vliv na umělecký vývoj 20. století je nesporný a není nutné ho v této práci 

rozebírat. Ve své době byl takovým způsobem napřed, že je velmi těžké překročit jeho 

stín, protože svou tvorbou sahal až na hranice umění. 

Na osobě i tvorbě Marcela Duchampa je především fascinující právě jeho uvažování. 

Jakási syntéza striktně logického, analytického myšlení propojeného s iracionalitou. 

Tyto dvě složky jsou v rovnováze. Proto jeho dílo působí „podivně", jako by stálo na 

hranici logiky, ale přitom v sobě obsahovalo vypočítanou náhodu, jinou logiku, která 

není podřízena konvencím. Je to svobodné uvažování nad věcí, ničím nezatížené. 

André Breton o Duchampově myšlení píše: „Žádné umělecké dílo do dnešního dne 

patrně nevyvážilo stejně rovnoměrně podíl racionálního a iracionálního.1,12 Toto 

myšlení připomíná „logiku X", o které píše Lewis Padgett ve své science fiction 

Chrudošví jsou Borolové13. Jedná se o příběh dvou sourozenců, kteří najdou podivné 

hračky z budoucnosti. Tyto hračky jsou v podstatě učebnicemi, zmíněné logiky X, která 

nepodléhá klasickým konvencím. Protože jsou děti malé a jejich mysl není formovaná 

podle klasické karteziánské logiky západní tradice, jsou schopné hračkám porozumět. 

Dostanou se do stavu, kdy je tento svět se svojí strohou logikou začne omezovat. 

Vytvářejí podivný matematicko-fyzikální vzorec, který jim otevře bránu času do cílové 

dimenze. Autor se inspiroval Carrolowou Alenkou: „je smažmo, lepě švihlí tlové se 

12 PADRTA, J. Marcel Duchamp, Umění (ČSAV), 1999, roč. 48, č. 3, s. 226. 
13 Ubyriní, výbor západních vědecko-fantastických povídek. Praha: SNKLU, 1962, s. 94 - 126. 
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batoumají v dálnici, chrudošivíjsou borolové na mamné krsy žárnící... " konec povídky 

dává rozluštění: „ je smažmo... Dokonalý matematický tvar, udávající všechny zadané 

podmínky v podobě symbolů, kterým děti nakonec porozuměly. Tlové musejí být švihlí -

mastnota - a rozmístění v určitém pořádku, tak aby se batoumali... "u Připusťme, že na 

nás jeho díla mohou působit podobným účinkem jako výše citovaný úryvek. 

Duchamp spolu se svým dílem bývá opředen jakousi mystickou aureolou. Zmiňme 

například teoretickou studii Jindřicha Chalupeckého Úděl umělce. Duchampovské 

meditace. Chaloupecký zde usouvztažňuje všechno se vším, tím pádem interpretuje 

Duchampa velmi subjektivně, duchovně až téměř nábožensky15. Předpokládejme ale, že 

Marcel Duchamp disponoval velkým smyslem pro humor a hlavně briskním ironickým, 

cynickým pohledem na svět s puncem absurdity. Tento fakt totiž dokládá řada jeho 

uměleckých skutků. Především je důležité zdůraznit jeho ironii. Duchamp nastavuje 

soudobému umění, ale i vědecko-technickému poznání zrcadlo, pouze nedogmaticky 

operuje s různými stavy skutečnosti a svobodně je kombinuje, dostává se tak na pole 

svobodné hry, kdy osvobozuje náhodu, hraje si s přísně rozumovými procesy, ale tato 

hra slouží iracionálním pohnutkám. V tomto kontextu stojí za zmínku například Tři 

měrné prototypy. Duchamp uskutečnil na přelomu let 1913 - 1914 pokus, při kterém 

nechal dopadnout metrovou niť z metrové výšky na „horizontální rovinu". Jak sám 

tvrdil, tuto operaci bylo nezbytné podstoupit třikrát, teprve porovnáním takto vzniklých 

exemplářů je možné udat přibližnou rekonstrukci délkové míry. 

V roce 1913 se Duchamp rozchází s klasickou malbou: „(...) současně dvěma vzájemně 

odlišnými způsoby: teoretickou spekulací a reflexí, která postupně buduje základy zcela 

14 tamtéž, s.125 
13 POSPISZYL, T. Jindřich Chaloupecký o Marcelu Duchampovi, Kritická příloha Revolver Revue, 1999, sv. 13, s. 19 - 26. 
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nového tvůrčího myšlení a jemu odpovídající výtvarné řeči (...) a briskním vpádem 

„ neumělecké " skutečnosti, povýšené pouhým aktem rozpoznání a osobní volby na novou 

realitu esteticku v proslulých ready-mades. Společným jmenovatelem obou cest je 

duchampovská „metaíronie", souhlasná ironie indiference, která nezávisí pouze na 

smíchu. "16 

Marcel Duchamp, Tři měrné prototypy, 1913/14 

V případě Duchampova umění, jsou stále atraktivní jeho ready - mades, jejich 

významnost, která je permanentně citována řadou teoretiků i umělců. Vytváření formy 

nebo barvy v estetickém smyslu, případně jejich opakování bylo Duchampovi patrně 

odporné. Jako jediná cesta, jak tento stav překonat bylo objevení ready-made. Tentokrát 

ale nevytváří metodologickou studii k danému jevu, naopak použije pouze jasné gesto, 

jednoduše vyjme jakýsi všední předmět (ten může být konkrétní či abstraktní, reálný 

nebo ideální, užitkový nebo bezúčelný v neposlední řadě sériově vyrobený nebo 

16 PADRTA, J. Marcel Duchamp, Uměni (ČSAV), 1999, roč. 48, 6.3, s. 222. 
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vynalezený) z jeho původně neuměleckého významového a funkčního kontextu a svou 

vlastní volbou ho povýší do úrovně umění. Tato volba je přirozeně spojena s náhodností 

a nevypočitatelností, kdy se předmět nalezne. 

Opět je zde vidět ironický pohled a výsměch logice běžných významů, zvyků, 

opakování různých principů. Je to výsměch klasickému vkusovému hodnocení. 

Duchamp si je ale vědom, že označit nějaký předmět za ready-made, má svá úskalí, 

která tkví především v tom, že předmět v němž člověk nacházel zalíbení se mu může za 

pár dní protivit. Je nutné, jak sám tvrdí, „dojít k jisté lhostejnosti, která vylučuje estetické 

emoce. Volba ready-made je vždycky založena na vizuální lhostejnosti, stejně jako 

naprosté nepřítomnosti dobrého nebo špatného vkusu "X1 

Marcel Duchamp, Fontána, 1917 

17 Tamtéž, s 230. 
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V roce 1917 Duchamp vytváří svůj nejslavnější ready-made Fontánu (v některých 

publikacích je nazývána poněkud poetičtěji Studánkou). Toto dílo v sobě nese již od 

počátku velkou dávku komična. Duchamp ji objevil asi týden před zahájením 

amerického salónu nezávislých v newyorském Grand Central Palace. Stalo se tak po 

návštěvě firmy J. L. Mutta, známého amerického výrobce sanitárního zařízení. 

Při této příležitosti Duchamp zakoupil porcelánový pisoir typu "Bedforshire", který 

posléze signoval R. Mutt 1917, tedy výrobcovým jménem a zaslal ho na výstavu pečlivě 

zabalený s přihláškou a s požadovanými šesti dolary na registrační poplatek. Chápal to 

jako demonstrativní gesto, kterým radikálně zpochybnil princip individuální tvořivosti i 

samotný pojem umění. Po přijetí zásilky nastal v umělecké komisi přirozený rozkol, zda 

je dílo hodno vystavení. Bylo odmítnuto jako nejapný žert. Duchamp by se možná 

podivil, kdyby se dozvěděl, že v roce 2004 u příležitosti vyhlášení Turnérovy ceny pro 

nejlepší mladé britské umělce, proběhla anketa, ve které mělo hlasovat na pět set 

předních kritiků, teoretiků, umělců, galeristů, sběratelů a kurátorů o nejvlivnějším 

uměleckém díle dvacátého století. Na první místě se objevila Duchampova Fontána 

z roku 1917. Přitom on sám o svých ready-made tvrdí, že je vytvářel spíše pro zábavu a 

nepřikládal jim takový význam. Říká k tomu toto: „Já jsem z toho vlastně žádné umění 

dělat nechtěl. Výraz ready-made se objevil teprve v roce 1915, když jsem odešel do 

Ameriky. Zajímal mě jako slovo, ale když jsem montoval kolo z bicyklu s obrácenou 

vidlicí na štokrle, nemyslel jsem při tom ani na ready-made, ani na cokoliv jiného; chtěl 

jsem si jenom tak ukrátit čas. Nebyl pro to vůbec žádný důvod, nechtěl jsem to 

tf 18 

vystavovat a popisovat. Nic takového ..." 

18 
Umění 20. století. Taschen / Slovart, 2004, s. 457. 
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Marcel Duchamp, Kolo bicyklu, 1913 

Duchamp se velmi zajímal o tzv. slovní ready-mades, respektive „tištěné a opravené" 

ready-made. Věnoval se anagramům, jeden z jeho pseudonymů je Rrose Sélavy, což je 

přesmyčka zEros cest la vie, tedy Eros to je život. Tento anagram dokládá, že 

Duchamp nebyl bezpohlavní umělec, naopak ve svém díle erotiku často zmiňoval (a to 

nejen ve svých dvou největších dílech, Velkém skle a Je dán 1. Vodopád 2. Svítiplyn). 

Právě tyto ready-mades obsahují velkou dávku komična. Vezměme si například 

reprodukci Mony Lisy z roku 1919, Duchamp ji dokreslil knírek s mušketýrskou 

bradkou a pod obrázek dopsal L.H.O.O.Q. 

Výklad těchto pěti písmen se přirozeně různí, Chalupecký se například domníval, že by 

se měl číst anglicky jako look, jiní tvrdí, že se naopak jedná o francouzskou slovní 

hříčku s poměrně obscénním podtextem. Přečteme-li písmena francouzsky rychle za 

sebou, dostaneme se k větě „EUe a chaud au cul", přeložíme-li ji, dozvíme se, že má 
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Mona Lisa teplou řiť. V těchto pěti písmenech je možné spatřovat jasný parodický akt 

zesměšnění, vykonaný na velmi váženém historií prověřeném, nedotknutelném díle 

vytvořené geniem. 

Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., 1919 

Se stejnou intenzitou vtipu působí další Duchampův umělecký počin, při kterém platí 

svému pařížskému dentistovi, panu Tzanckovi, Plagiátem šeku na sto dolarů, prvním 

„ napodobeným, tištěným ready-made". V roce 1920 vytváří Čerstvou vdovu, okenní 

rám zasklený černou kůží. Čerstvá vdova je výsledkem anagramu French Windows na 

Fresh Widow. 

Duchamp pracuje i se svým obrazem. Nechává se nafotit jako elegantní dáma na vinětu 

pro svůj další ready-made Belle Halleine - Eau de Voilette, což můžeme přeložit jako 

svěží vánek, především jde o narážku na Offenbachovu operetu Belle Helene - Krásná 

Helena. 
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SI 
I 

Marcel Duchamp jako Rrose Sélavy 1 

Jedním z posledních Duchampových slovních ready-made je výstražný plakát Wanted, 

slibující odměnu v hodnotě dvou tisíc dolarů za dopadení umělce Rrose Sélavyho. Éra 

Duhampových „dostaveníček s náhodou ", jak označoval svá ready-made, končí Dveřmi 

z roku 1927, uzavírajícími střídavě ložnici a koupelnu jeho pařížského bytu v ulici 

Larrey. Snad je to možné chápat jako symbolický odchod do jiného pole působení. 

Rrose Sélavyho patmě dopadl sám Duchamp a nechal ho více než dvacet let hrát šachy, 

aby mohl po dvaceti letech povstat jako Fénix z popela a završit své dílo velkolepou 

instalací Je dáno 1. Vodopád 2. Svítiplyn, kterou do posledního detailu tajně připravoval 

a která se uskutečnila ve Philadelphia Museum Of Art až po smrti tohoto největšího 

génia a osvoboditel umění. 
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2.2 Jeff Koons 

Jeff Koons o sobě tvrdí, že je jedním z nejvýznačnějších umělců tohoto světa, 

i tento postoj může vysvětlovat, proč je na světovém uměleckém poli tak diskutovaná a 

kontroverzní postava. Osciluje mezi dvěma póly, buď je pasován na génia, nebo celkem 

neškodného podvodníka. Někteří mu neupírají punc vzdělaného umělce. Evidentní 

ovšem je, že jeho dílo nezůstane bez povšimnutí. Je fascinující, protože je od počátku 

vytvářeno tak, aby zaujalo respektive, aby se líbilo co možná nejširšímu publiku. Od 

nejnižších vrstev po největší boháče. Proto Koons vždy prohlašoval, že jeho práce jsou 

prosty jakékoli ironie a cynických manipulací. Sám se považuje za optimistu, kteiý vidí 

ve věcech ještě pořád smysl. Připouští, že se snaží najít nedokonalosti pouze na své 

osobě. „Na společnost neukazuji prstem, protože dávám přednost velkorysosti. "19 Poté 

co se člověk seznámí sjeho myšlenkami, nabude dojmu, že kněmu promlouvá 

novodobý mesiáš či neposkvrněné převtělení Panny Marie. Koons se v podstatě svým 

důkladně promyšleným konceptem staví do role jakéhosi umělce - spasitele. Tvrdí, že 

podstatou jeho tvorby je především hluboká víra v lidskou touhu a mravní působení. 

Veškeré naše chtění a konání vychází z naší touhy po citovém uspokojení. To je ale nad 

rámcem obyčejného sexu, peněz a práce. Koons sám sebe považuje za velmi duchovního 

člověka, o čemž svědčí i výběr jeho hlavních témat - sexu, duchovna a smrti. Povrch 

věcí ho nezajímá, stejně tak jako módní trendy. „Do těchto věcí se nepletu. Zajímám se 

o své ideje a o věci, které pro sebe považuji za důležité, a své zásady se snažím co nejvíc 

dodržovat. "20 Vzpomeňme si na pompézního šestnácti metrového psíčka Puppyho 

z roku 1992, na jehož povrch Koons vypotřeboval sedmnáct tisíc živých květin. 

^ Jeff Koons Síla svádění. Labyrint revue, 2001, ě. 7-8, s.139. 
Tamtéž, s.137. 
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Výsledný efekt byl nádherný, ale postupem času začaly květy vadnout a usychat, stejně 

tak se to stane i s každým živým Puppym. Také byl krásné štěňátko, které nás za nějaký 

ten čas navždy opustí. 

JeffKoons, Puppy, 1992 

Koons je přesvědčen o povinnosti umělce, zodpovídat se společnosti. Za velmi důležitou 

považuje komunikaci umění se svými příjemci. Umění se této odpovědnosti dlouhou 

dobu zbavovalo, což vedlo k tomu, že komunikační sféru přebírá jiné odvětví, například 

reklama, která je v komunikaci s lidmi daleko schopnější. 

„ Chtěl bych všemi možnými prostředky pomoci k tomu, aby se umění znovu naučilo 

s lidmi účinně komunikovat, aby jimi manipulovalo a svádělo je "n dodává Koons. Proto 

využívá nejrůznější vizuální prostředky i média Tímto se dostáváme ke Koonsově 

formě, ke kýči. Klíčový obsahem Koonsových děl, jak sám říká, je vzdělání a pokus 

dodat lidem svobodný prostor, aby se mohli podílet na sociálním pohybu. „ Chci oslovit 

17 Tamtéž, s 230. 
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všechny, vysvětlit nižším třídám, jak celý systém funguje a jak se v něm mohou efektivně 

pohybovat, a tak všem vlastně dát šanci, aby mohli využít sami sebe ",22 

Jediným možným způsobem jak účinně komunikovat s masou, je volba nějaké 

univerzální formy. Tento požadavek splňuje právě kýč. Kýč se líbí devadesáti 

procentům lidí a je možné o něm říci, že mu rozumí každý. 

Slovy Michela Houellebecqa lze ale podotknout, že na kýč patrně aspiruje všechno, 

kromě nicoty. Přebírání ustálených, známých prvků nebo zobrazení tedy podle Koonse 

usnadňuje pochopení díla i kontakt s ním. Koons se snaží vytvářet velmi objektivní 

umění, jelikož se pokouší popsat parametry života Požaduje, aby svou formou i 

Prostorem v němž je zasazeno, popřelo samo sebe, dodává k tomu: „je o všem, co je 

17 Tamtéž, s 230. 

Jeff Koons, Lední medvědi, cyklus Banality, 1988 
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prostě neviditelné...je spíš o věcech, které lidé znají ze svého života nebo třeba 

z obchodu s pohlednicemi. "2S 

Koons je ve své práci velmi obětavý, snaží se lidem pomáhat zbavit se nejrůznějších 

chimér, pomoci jim odhodit zábrany a stát se co nejhlasitějšími. Tvrdí, že nás nečeká nic 

nového, maximálně transformace toto, co zde už bylo nebo je, to sice může být 

fascinující, ale zlepšit se dá pouze stav našeho bytí. Dotýká se tabu, ne proto, aby 

šokoval, ale aby provokaci přetvořil v krásu. V roce 1989 vytváří cyklus děl nazvaný 

Made in Heaven. Jedná se o fotografie a sochy, na kterých vystupuje spolu s italskou 

pornohvězdou a politickou Donou Stalerovou, zvanou Cicciolina, ve velmi sexuálních, 

vlastně pornografických polohách. Koons se na fotkách vyskytuje nahý, zato Cicciolina 

je sporadicky oděna do luxusního, velmi vyzývavého spodního prádla s věnečkem 

z jemného kvítí usazeném na svých blond vlasech. Koons ji, lidskou bytost a zároveň 

patrně nejdokonalejší spotřební zboží, proměňuje na dokonalý objekt, hodný zbožštění. 

Jeff Koons, M a d e in Heaven , 1989 

" Tamtéž, s.137. 
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Přes všechny Koonsovy námitky, že se nejedná o ironizování skutečnosti, v jeho dílech 

právě tento princip můžeme jasně sledovat. Jeho odmítání ironie a podivně rigidní 

morální postoj, je jen podpořením ironizování. Koons naoko blafuje, aby vyvolal 

v divákovi zmatení. Po prozření, že vše není tak, jak je předkládáno, je divák vystaven 

mnohem většímu a silnějšímu působení komiky. Můžeme tu vysledovat určitou 

podobnost například s Magrittovým obrazem Toto není dýmka, na kterém je dýmka 

zobrazena (pozn. význam tohoto Magrittova obrazu je od Koonsových děl rozdílný), 

stejně jako Koonsova socha, která je odlitkem jeho a Ciccioliny v pornografické pozici, 

ke které z reproduktorů zní orgiastický křik a má znázorňovat lásku. Přestože by to 

samozřejmě mohlo být jedním z pojetí lásky, náš první dojem bude určitě jiný. 

Jeff Koons, Made in Heaven, Dirty. Jeff on the top, 1989 
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23 Piero Manzoni 

Díla tohoto na svou dobu poměrně radikálního umělce bývají označována jako jakási 

předehra konceptuálnímu umění, což je typické škatulkování, jejich zařazení je totiž 

dosti problematické. Přípustnější by bylo uvést, že Manzoniho tvorba je výrazně 

konceptuální řekněme spíše ve smyslu konceptu devadesátých let, právě pro svoji 

radikální, parodickou velmi ironickou a především vtipnou povahu. Manzoni zemřel 

velmi mladý, ale jeho tvorba nezůstává u jednoho média, je všestranná. Nějakou dobu se 

věnoval svým Anachromům, které byly založeny na bezbarvosti. „Nekonečnost je přísně 

vzato monochromní, nebo spíš zbavená barvy, "24 tvrdil Manzoni. Jedná se o bílá plátna, 

polyesterové kuličky, desky ze skla, slaměné krychle nebo koule ze zaječí srsti, to 

všechno, jak Manzoni tvrdil představuje pouze samo sebe. Podobně jako Yves Klein 

začal počátkem šedesátých let vytvářet živé sochy, tím že je signoval. 

Nejznámější Manzoniho dílem patrně zůstane ready-made z roku 1961 Merda d artista, 

čili „umělcovo hovno". Manzoni zakonzervoval a štítky označil devadesát plechovek 

s vlastními výkaly. Plechovky byly prodávány na váhu a ceny odpovídaly soudobému 

aktuálnímu kurzu zlata Manzoni tímto aktem kritizoval a zesměšňoval tehdejší 

umělecký tíh s celou komerční scénou a jejími zákonitostmi. Protestuje proti konzumu i 

obalem, který se tehdejším potiskům plechovek vůbec nepodobá. V podstatě celou 

uměleckou scénu svým lejnem neguje. Přestože se nabízí vykládat tento umělecký akt 

prostou recesí, je to čin radikální, právě proto, že exkrement je přítomen fyzicky v 

ušlechtilé minimalistické formě, řekněme, že je dokonce zbaven jakéhokoli patosu a 

18 
Umění 20. století. Taschen / Slovart, 2004, s. 457. 
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emoce. V tom je síla jeho komiky. Manzoni nedělá nic jiného než, že prodává sám sebe, 

stejně tak, jako to dělá každý. 

Defekace jako taková je ve společnosti stále do značné míry tabuizovaným tématem, 

například oproti nejpikantnějším vyobrazením sexuálních aktů (viz. Jeff Koons a jiní, 

zejména umělci a umělkyně zabývající se genderovou tematikou apod ). Její zobrazení je 

daleko provokativnější, více šokuje, ale přitom je odjakživa jedním ze zdrojů komiky ve 

společnosti. Přesto je tímto tématem pořád velké procento lidí pohoršeno. 

Objevují se i výjimky, jako například video nazvané Sladké tajemství - Co se stane s 

čokoládou Milka z roku 1998, zachycující defekaci v přímém přenosu produkce českého 

umělce Filipa Turka Nebo obří nafukovací Shit Pile, či neonový slovní Shit Paula 

McCarteyho. 

Piero Manzoni, Umělcovo hovno, 1961 
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Podíváme-li se na lejno a defekaci z historického úhlu, zjistíme, že bylo toto téma 

zpracováváno řadou umělců, I když spíše literátů. Vzpomeňme Rabelaisovu knihu 

Gargantua a Pantagruel, kde si s tímto tématem mistrně pohrává. Co se výtvarného 

umění týče, respektive malířství, je na místě uvést Aerta van Waes z Goudy, jednoho z 

představitelů nizozemské žánrové malby šestnáctého a sedmnáctého století. Tento 

umělec zachycuje na jednom ze svých leptů z roku 1645 chudého malíře, kálícího na 

svou paletu. Lept je doprovázen textem, na kterém stojí psáno: "Poněvadž jsem uměním 

nedosáhl toho, oč jsem usiloval, nasral jsem, jak vidíte na štětce. " 25 

2.4 Konceptualismus a John Baldessari 

Bylo-li zmíněno v souvislosti s Manzonim konceptuální umění je třeba do těchto vod 

zabrousit. Mohlo by se zdát, že tento velmi intelektuální umělecký proud nedává komice 

prostor. Opak je pravdou. Není třeba sáhodlouze rozvádět jak nepostradatelnou roli 

v tomto případě sehrály práce a myšlenky Marcela Duchampa i hnutí dada, například 

Kurta Schwitterse. Ten si již v roce 1921 vytyčil za cíl „merzgesamtkunstwerk" , tedy 

jakési komplexní umělecké dílo spojující všechny druhy umění vjeden celek tak, „aby 

se smazaly hranice umění".26 První vlnu prožíval koncept na přelomu 60. a 70. let. 

Tento zlatý věk konceptu vycházel především z předpokladu, že dílo se sestává pouze 

z myšlenek či konceptů, přestože je součástí nějakého uměleckého proudu, například 

performance. Nejaktuálnějším problémem „raných" konceptualistů bylo řešení otázek 

25 BARTILLA, S. Vykřičený motiv? Ti, kdo moči a kadí na vlámských a holandských obrazech. Dějiny a 
současnost, 2003, č. 2., s. 10. 

35 Uměni 20. století. Taschen / Slovart, 2004, s. 608. 
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spojených s povahou a jazykem umění. Bylo nutné je objevovat a definovat. Proto se 

řada děl z této doby cíleně vzdává hmotného objektu ve prospěch ústní či psané zprávy a 

záměrně tímto apelovali na divákův intelekt, což se přirozeně děje dodnes. Pro ilustraci 

je možné uvést kus úvahy Ad Reinhardta z roku 1961: „ To, co můžeme říci o umění, je, 

že je to umění. Umění je umění a všechno ostatní. Umění jako umění není nic jiného než 

jen umění. Co není umění, není umění. "27 Tato myšlenka je koncipovaná tak, že jaksi 

umění zahrnuje cele, je určitým způsobem neprůstřelná právě svým zobecněním. Což 

může mít v určitém kontextu komický účinek, tedy ve své absurditě. Například 

vzhledem k poli klasické teorie umění. Koncept je od své podstaty velmi intelektuální 

záležitostí, ve které přesto můžeme spatřovat přídech hravosti, který vidím jako určitou 

podmínku umění. Tato Reinhardtova myšlenka předvádí něco ve smyslu metateorie. 

Nemůžu se ubránit podobnosti s Wittgensteinovou tezí „Svět je vše, co je zkrátka tak. "28 

V 70. letech koncept začíná do jisté míry opouštět výše zmíněné otázky i formy, které 

stojí v diváckém vakuu a vzdalují se tak životu, ve prospěch širšímu spektru rozhledu 

orientovanějšího na společnost (má umění moc změnit lidský život, politika, sociální 

vztahy apod). Právě v této době se znovu začínají oběvovat příběhy a vyprávění 

zabarvené humorem a ironií, které stále nutí diváka přemýšlet jaké jevy určují, zda může 

být nějaký předmět považován za umělecké dílo a relativizují funkci muzeí a galerií, 

respektive jejich pohled a názor na to co umění je a jak ho divákovi představovat. 

Dobrým příkladem je také John Baldessari. Americký konceptualista, který představuje 

ironicko absurdní poloho konceptuálního umění. Baldessariho byl ovlivněn dadaistickou 

a surrealistickou literaturou a rovněž jejichž vizuální koncepcí. Do povědomí se dostal v 

27 DEMPSEY, A. Umělecké styly, školy a hnutí. Slovait, 2002. 
ISBN 80-7209^02-5, s. 242 

WITTGENSTEIN, L. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymcnh, 2007, s. 11, 
ISBN 978-80-7298-284-4 
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60. letech, kdy začal pracovat stylem kombinace masových médií spolu s jazykem, 

popovou razancí a s konceptuální váhou. 

Obrat v jeho dosavadní práci nastal v roce 1970, kdy se velmi radikálně vymezil vůči 

své předešlé práci, přičemž spálil svoji tvorbu vzniklou před rokem 1966. Zhruba po 

roce vytvořil své nové dílo nazvané Už nebudu dělat nudné umění. Tyto věty mnohokrát 

opsal, přesně tím způsobem trestu, jaký všichni známe ze základních škol a který je 

evidentně praktikovaný celosvětově. 

Toto dílo je možné chápat jako určitou katarzi a zároveň svou formou vyjadřuje 

znechucení nad stávajícím uměleckým světem, jemuž vládne suchopárný minimalismus 

a pomalířská abstrakce, která se svou elitářskou politikou vzdaluje skutečnému světu 

potažmo divákovi. Baldessari svým dílem vtipně reflektuje současnou teorii umění, 

zejm. svými ručně psanými plátny. Na jednom z nich nazvaném Co je malba stojí: Tušíš 

jak jsou všechny části dodrého obrazu ve vztahu s ostatními, nejsou jenom umístěny 

vedle sebe? Umění je výmysl pro oko a může poukazovat na slova. Baldessari se patrně 

ve svých pozdějších pracích držel této teze. Věnoval se především koláži, kterou 

vytvářel z víceméně nalezených materiálů (fotografické momentky, plakáty, úryvky 

rozhovorů, videí apod.) Baldessari vytváří nové vztahy mezi zobrazenými motivy. Což 

skýtá řadu komických možností. 

Vzhledem k tématu jsou velmi zajímavé práce z devadesátých. Baldessari pokračuje ve 

svém kolážovitém stylu. Tato Právě tato díla ale mají velmi specifickou komiku. Co se 

týče formy, základem jsou černobílé tisky, dále Baldessari pracuje pouze s čistými 

barvami. Například zakryje hlavu červeným kolem, vybarví jeden motiv žlutě apod. 

Obraz se stává velmi komickým v momentě, kdy ho Baldessari pojmenuje. Název totiž 
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obraz formálně jasně popisuje respektive popisuje to co vidíme, ale slova ve spojení 

s vizuální podobou skýtají prostor pro příběh. 

John Baldcssari, Muž, Pes (modrý), Kanoe, Žraloci ploutev (jednažlutá): Převrácená loď, 2001 

2.5 Martin Kippenberger 

Martin Kippenberger je Často označován za enfant terrible umělecké scény 80. a 90. let. 

Tento umělec, který vyrůstal v klasickém, poklidném a motivujícím zázemí německé 

středostavovské rodiny důlního ředitele, milovníka umění, a kožní lékařky spolu se 

svými dvěma mladšími a dvěma staršími sestrami, se v patnácti letech dostal na scestí. 

Utekl z internátu a propadl alkoholu a drogám. Zemřel předčasně v roce 1997 a zanechal 

po sobě nemalý umělecký vliv celosvětového formátu. Hluboký životní příběh, plný 

neocenitelných zkušeností, nebývale formujících umělcovu osobnost a určujících jeho 

budoucí kroky i způsob myšlení, je prakticky hodný filmové či literární podoby. 
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Nápadně se podobá Joyceovu Portrétu umělce v jinošských letech, či osudům mladého 

Rimbauda nebo Lautreca. 

Kippenberger byl povahou velmi nekompromisní provokatér a kritik soudobé nejen 

umělecké společnosti. Tato teze je podložená řadou jeho mediálních projevů, například 

po zkušenostech s vysokým uměleckým školstvím vpravdě nelichotivým způsobem říká: 

„ ...buď se narodíte jako umělec, nebo se jím nikdy nestanete... Umělci jsou tu vždycky. 

Zbytek je jen odpad, lidé, kteří se drží plátna a kteří se nikdy nechtějí ani kousek odchýlit 

od svých iluzí. Nemají nic, žádný nadhled, co by se dalo otevřít. A to je to, co jim musím 

říct, stávám se jejich pastýřem."29 Velký ironik, který břitkým, drsným mnohdy 

nevybíravým způsobem vědomě karikoval a parodoval svým konáním šosáckou 

společnost spolu s uměleckou scénou. Z řady rozhovorů či mediální prezentace v širším 

slova smyslu lze vyčíst, že jde o velmi sebevědomého a egocentrického umělce s 

přesvědčivou neochvějnou argumentací a smyslem pro humor, který velmi razantně 

prosazuje svůj názor. 

Ve většině případu neguje stávající pohledy na cokoli. Vezměme si např. jeho 

připomínky k pořádání výstav, které kvituje velmi ležérním způsobem: „ Výstavy jsou 

pro umění a konečně i pro umělce „vtip, který trvá" Nic víc to není. " Kritizuje umělecký 

obchod i jeho sociální postavení slovy „ ( . . . ) umění není velký byznys, ale jen malá 

živnost.", potažmo „(...) uměním nelze nic způsobit!"30 O dopadu umění na společnost i 

o jeho finanční stránce by se dalo polemizovat, vezmeme-li např. v potaz postupy Jeffa 

29 POSPISZYL T Musíme se s tím smířit. Z katalogu Martin Kippcnberber, The last Story West, vydaného MAK 
Center for Art and Arehitecture, L. A., a MAK, Vinna. Vybral, z angličtiny přeložil a úvodní poznámku opatřil 
Tomáš Pospiszyl. Ateliér, 1999, roč. 12, č. 11, s. 16. 

17 Tamtéž, s 230. 
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Koonse. S Koonsem má ale jedno společné, v případě umění u obou dvou lze dohledat 

pózu jakéhosi pastýře umění, který vizionářsky nahlíží do budoucnosti. 

Jeho úvahy a připomínky jsou ovšem velmi podnětné a inspirující a většina z nich dnes 

padá na úrodnou půdu. Kippenberger požadoval od umělce, aby uměl vysvětlovat, 

zkoumat a reprezentovat, pakliže toho některý umělec docílí, může se stát jeho slovy 

„gravitačním centrem" umělecké scény. Protože se umění dostalo do polohy nahlížení, 

nikoli vytváření, je nutné opustit jednoduché „dekorování stěn", prosté jakékoli 

intenzity. 

Podle Kippenbergera je nezbytné zbavit se i dalšího mýtu a tím je víra v možnost 

vyjádření se skrze obrazy. Dodává k tomu: „není to možně protože je tady vždycky něco 

navíc nebo něco vedle toho"31 V tomto duchu dále tvrdí, že pro tvorbu respektive 

jakoukoli akci, je nezbytný obrat k vlastní osobě, tzn. umění musí vycházet přímo 

z umělcova života, tomuto faktu podléhá i problém formy, ve smyslu technické 

dovednosti. Pokud stojí osamocená bez umělcova života, je prázdná. Protože je umění 

ve skutečnosti nahlíženo až v momentě svého dokončení, Kippenberger tuto tezi vtipně 

kvituje tím, že se tak děje zhruba po dvaceti letech, není možné být ani provokativní ani 

miloučký. Je třeba se umělecké činnosti věnovat komplexně, nezveřejňovat dílo pouze 

na výstavách, ale prezentovat ho jinými prostředky, v knihách, katalozích, akcemi, 

plakáty, apod. 

Tento postoj vysvětluje různorodou podobou Kippengerova díla, které spojuje kresby, 

malby, sochy, instalace, ale také knihy o umělcích, katalogy, pozvánky a plakáty, 

najdeme i performance a kurátorskou činnost. Kippenberger spolupracuje s blízkou sítí 

asistentů, přátel a kolegů umělců. Jeho umělecký záběr byl široký, např. systematicky 

17 Tamtéž, s 230. 
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propracovával obsáhlý koncept o estetice špatného vkusu. Všední a subkulturální 

prostředí, tzv. „nízká kultura" jsou podle něj stejně hodnotné jako tzv. „vysoká kultura" 

či dobou prověřené, kvalitní („státní umění" ve smyslu Starých mistrů Thomase 

Bernharda32) historické modely umění. Slovy Martina Kippenbergera: „Dobré umění -

špatné umění - definice: Konečně jsem si to rozmyslel. Je to nuda, jestli je umění dobré 

nebo špatné. Jediná věc, na které opravdu záleží, je to, co s uměním můžu udělat, jak se 

mi ho podaří zapojit do mého života, co si o něm budu myslet a jak ho představím coby 

vlastni dílo Tuto m y š l e n k u m ů ž e m e v y s t o p o v a t již u M a r c e l a D u c h a m p a a lze s ní 

jedině souhlasit. 

Jiik už b y l o řeCeno, K ippenbergerovo dí lo obsahuje ironické, parodické i h u m o r n é 

prvky. Jeho práci lze uchopit z několika tématických úhlů (viz výše) . Za zmínku, 

vzhledem k tématu práce stojí, stojí několik děl. 

Velmi známá je série obrazů nazvaná Malíři,namaluj mi z roku 1981. Kippenberger si 

najal šikovného malíře reklamních plakátů, kterému zadal úkol, aby znovu namaloval 

jeho staré obrazy. Autor se k tomu vyjadřuje takto: „Nepadám na kolena před 

malířským stojanem, vlastně nemám nic společného s malovanými obrazy. Jedním 

z řešení tohoto problému bylo nechat jiné aby pro mě malovali, ale jen v případě, že to 

potřebuji, dle mých představ. "34 

Obrazy mají oproti Kippenbergerově klasické produkci velmi uhlazenou poměrně 

realistickou formu, je poněkud zastřená, jako kdyby byla tvořená technikou airbrash. 

32 BERNHARD, T. Staň mistři. Praha: Prostor, 2004. ISBN: 80-7260-120-2 
33 POSPISZYL, T. Musíme se s tím smířit. Z katalogu Martin Kippenberber, The last Story West, vydaného MAK 

Center for Art and Architecture, L. A., a MAK, Vinna. Vybral, z angličtiny přeložil a úvodní poznámku opatřil 
Tomáš Pospiszyl. Ateliér, 1999, roč. 12, č. 11, s. 16. 

34 MUTHESIUS, A. Mariin Kippenberger.Tenyears after. Taschen, 1991, s. 34, ISBN 3-8228-9750-7 
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Kippenberger je posléze neváhal vystavit nejen v soukromích galeriích, ale i ve veřejné 

berlínské galerii Neue Gesellschaft fur bidenede Kunst. 

Martin Kippen beiger, Cykluc Malíři namaluj mi, 1981 

Touto akcí se veřejně vysmíval umělcům ze skupiny Mladí divocí, kteří byli v této době 

adorováni uměleckou kritikou a vydělávali prodejem svých děl nemalé částky. Velmi 

komicky působí portrét Beuysovy matky z roku 1984. Podoba ani vkus se nezapřou. 

Kippenberger měl velmi vlažný vztah k jakýmkoli uměleckým vzorům, pokud nějaké 

kdy měl. Velice laxní jsou i jeho postoje ke klasické avantgardě, což je zjevné z jeho 

komentářů. Evidentně ani Beuysovy myšlenky neušly kritickému pohledu, jeho tezi 

„každý člověk je umělec", obrací naruby a tvrdí, že každý umělec, je člověk. Což 

koresponduje s Kippenbergerovým názorem, že umělec musí čerpat ze svého života 

V podstatě se vymezoval i vůči Beuysovo sociální plastice. 
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2.6 Maurizio Cattelan 

Maurizio Cattelan, stejně tak jako výše zmiňovaný Kippenberger je jedním z mála 

umělců, v jejichž díle můžeme jasně dohledat ironii, provokaci, karikaturu a absurditu, 

protože sám autor se k těmto postupům hlásí a systematicky se jimi zabývá. Umí s nimi 

ovšem mistrně zacházet, takže nelze jeho umění popsat pouze jako „nějaký" vtip, jedná 

se o syntézu komična s perfektně propracovaným, účinným kritickým konceptem, 

pohybující se na poli kontroverzních témat. 

Než se Cattelan stal jedním znejznámějších a nejvýznamnějších umělců současnosti, 

nemaje umělecké vzdělání, vystřídal řadu rozmanitých povolání. Od kuchaře, 

zahradníka, zdravotní sestry a pomocné síly v márnici se postupně vypracoval na 

designéra Začal s navrhováním nábytku u sebe doma a jak sám dodává, lpěl především 

na tom, aby nábytek splňoval funkci a přitom si zachovával umělecký názor. 

Prací designéra, ale nebyl cele naplněn, přestože zaznamenal i na tomto tvůrčím poli 

nemalý úspěch Rozhodl se vydat na pole volného umění. Cattelanovo dílo je zastoupeno 

v řadě významných galeriích světa, totéž platí o jeho vystavování. Z toho několikrát 

vystavoval svá díla na Bienále v Benátkách. 

Právě v Benátkách na sebe upoutal pozornost v roce 1993, tehdy pronajal prostor, který 

byl pro něj vyhrazen, reklamní agentuře, tímto poměrně radikálním aktem chtěl varovat 

před nebezpečím vztahů mezi médii a uměním. 

Cattelanova práce od počátku devadesátých let s humorem a ironií provokuje. 

Kombinuje média, pracuje se sochou, objekty a instalací. Velmi inteligentním způsobem 

nastavuje společnosti a jejímu hodnotovému systému zrcadlo, dělá si legraci, a mnohdy 

se jedná o černý humor, z kontroverzních společenských témat a ze společnosti spolu s 
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jejím řádem vůbec. To celé reflektuje neustálým zkoumáním rozdílných materiálů, 

kontextů a strategií. Jeho tvorba se pohybuje mezi realitou a fikcí, v podstatě simuluje 

pravidla společnosti a kultury, přičemž si vybírá témata ze staršího umění a jiných 

kulturních pravidel a převrací je naruby, vytváří tak jakési absurdní divadlo, plné 

zdánlivě nesmyslných narážek. Svůj obrat ke kritickému parodickému umění, podkládá 

tezí, že nevidí důvod proč by mělo umění stát stranou sociální kritiky, přičemž ale 

nenabízí, jak odolat tlaku této doby, potažmo, jak v ní přežít. 

Za patrně nejznámější a nejkontroverznější počin s velkým dopadem na kulturní tradice 

a normy pomyslného slušného vkusu, můžeme považovat Cattelanovo dílo s poetickým 

názvem Im nona ora, v překladu devátá hodina z roku 1999. Jedná se o značně 

přesvědčivou instalaci s nebývalou atmosférou. Hlavním aktérem je hyperrealistická 

vosková socha papeže Jana Pavla II., s příslušnými atributy v podobě berly a honosného 

papežského roucha, která je sražena meteoritem na zem, přičemž meteorit stále ulpívá na 

papežově tělu. Náměstek boží na zemi se snaží zvednout, ale nejde to. Atmosféru 

podporují střepy, které na zem dopadly, když meteorit proletěl stropem galerie. Vše 

doplňuje červený koberec. Přirozeně se někomu obsah díla může zdát nepatřičný, což 

může být dáno pouhým jednostranným pohledem na daný problém. 

Poprvé bylo dílo vystaveno v londýnské Royal Academy na výstavě z příznačným 

názvem Apokalypse. Připusťme, že tamní společnost je v rámci historického kontextu 

(ve smyslu svobodného vývoje západní Evropy) daleko otevřenější kontroverznějším 

tématům, o kterých je schopna spíše diskutovat, než je jednostranně odsuzovat, ovšem 

není to přirozeně stoprocentní, jinak by se kritická díla stále neobjevovala 

S opačný přístupem se setkala ředitelka varšavské galerie Zacheta v roce 2000. 

Vystavením tohoto díla vbigotně katolickém Polsku se de facto zdiskreditovala a 
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musela na svoji funkci rezignovat. Rigiditu bigotního uvažování dokládá vpravdě 

humorné intermezzo, o které se zasloužili dva polští poslanci Národně katolické strany, 

když se pokoušeli hlavě katolické církve odpomoci od meteoritu jeho nadzvednutím, 

přičemž autor tento zákrok považuje za možnou komunikaci díla s divákem. 

Cattelan zde pracuje se satirou, popřípadě s karikaturou namířenou proti celosvětově 

známé osobě, která je zároveň hlavou jedné z nejvlivnějších organizací s tisíciletou 

tradicí (exkurz do historie církve není nutný). Naráží na vžitý úzus, který je do jisté míry 

ve společnosti často zakořeněný a dogmaticky hájený, bez jakéhokoli kritického 

nadhledu. Cattelan pouze zvolil typus tohoto uvažování: papež jako nejvyšší představitel 

církve je nedotknutelný, zkrátka se nesluší uvažovat oněm v takovýchto souvislostech, 

protože představuje oblast duchovna. Nehledě na to, že zasažení meteoritem by mohlo 

být chápáno jako boží trest. Tímto se Cattelan pouští na pomyslný tenký led 

nedotknutelných témat. Kdyby parodoval jakéhokoli mediálně známého politika, 

například George Bushe, patrně by se nesetkal s takovým odporem. Zmíněné osoby mají 

značný vliv a široké pole působení, tedy může být uplatněn stejný satirický pohled na 

obě dvě. 

Druhou rovinu Cattelanova díla můžeme chápat jako jakési dekadentní symbolické retro 

inspirující se atmosférou konce století, které oproti tajemnému až mystickému 

symbolismu přelomu 19. a 20. století. Naopak velmi jasně ukazuje společenský problém, 

jehož interpretace se může pohybovat v oblasti hierarchie hodnot naší společnosti 

v současnosti vzhledem k celosvětové problematice (globalizace, volná ruka trhu, 

konzum, devastace přírody apod ). Jan Pavel II. zde v tomto případě může stát sám za 

sebe, nikoli za církev (ve smyslu mocenské organizace). 
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Maurizzio Cattelan, Bidibidobidiboo, 1996 

Jako příklad další roviny Cattelanova uměleckého myšlení, která více pracuje 

s absurditou i ve smyslu jakéhosi absurdního dramatu, přestože zachovává parodický, 

kritický charakter díla, je možné uvést drobnou instalaci se zajímavým názvem 

Bidibidobidiboo z roku 1996. 

Hlavní roli v této miniaturní instalaci hraje vycpaná veverka, která sedí sama na 

malinkaté židličce ve svém bytečku. Hlavičku má opřenou o stolek, jako by odpočívala 

nebo spala. Při bližším ohledání zjistíme, že na zemi u jejích dolních pacek leží pistolka. 

Koukneme-li na stoleček uvidíme miniaturního „panáka". Po vyhodnocení situace, 

zjistíme co se vlastně stalo: Veverka se ve svém holém bytečku zastřelila. Patrně byla 

velmi nešťastná. 

5 2 



2.7 General Idea 

General Idea je umělecká skupina, která se na scéně objevila v roce 1968. Tato kanadská 

skupina byla de facto založena na základě parodického postoje, který je v jejích dílech 

patrný po celou dobu její existence. Jedním z impulzů souvisících se vznikem této 

kanadské skupiny byla parodická hra vztahující se k umělecké identitě. 

Umělci, kteří skupinu založili, AA Bronson, Felix Partz, Jorge Zondal (kteří vystupovali 

pod pseudonymy Michael Tims, Ron Gabe a Slobodan Saia-Levy) použili jméno 

General Idea jako logo a posléze ho infiltrovali do médií respektive mezi televizní 

kanály, které distribuovali umění. Tímto aktem se snažili skutečně upoutat co nejširší 

uměleckou veřejnost a proniknout na umělecký trh. 

V prvních filmech, videích, příspěvcích do televizních pořadů, akcí, performancí a 

konečně ve svých publikacích „FILA. The Magazíne" z let 1970 až 1989, skupina 

zaujala extrémě ironický postoj vůči klišé kouzelně krásné umělecké kariéry, který 

doplnila o subkulturální obsah. 

General Idea, AIDS, 1987-1981 
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Velké úspěchy zaznamenal jejich projekt AIDS, na kterém pracovali v letech 1987-

1991. Znovu jím na sebe upoutali mediální pozornost. Tato práce je poměrně drsnou, 

ironickou parafrází obrazu Roberta Indiány Love z roku 1967. General Idea ovšem 

nahradila původní slovo LOVE slovem AIDS, přičemž vše ostatní bylo zachováno, 

barva i sklon jednoho z písmen, takže obraz pořád působí jako od Indiány. Změnila se 

pouze atmosféra. Tento počin velmi drsným způsobem, ale zároveň s nebývalou lehkostí 

a vtipem komentuje celosvětový problém šíření této zákeřné nemoci. Brutalitu této 

skutečnosti můžeme spatřovat v nezměněné líbivé řekněme pozitivní barevnosti, která 

symbolicky spojuje tuto odpornou nemoc s oblíbeným a vyhledávaným lidským citem. 

K tomuto cyklu se váže i mediální propagace. Skupina vytvořila značku (podoba AIDS), 

kterou nechala tisknout na plakáty, malovala ji na obrazy vytvářela instalace 

v kulturních institucích a na veřejných místech. Tato nemocniční inspirace trvala několik 

let. 

- t z r t l-Tfc 
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General Idea, Infected Mondrian 
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Další projekt nazvaný PLA©EBO z let 1991 a 1992, má s předešlým projektem mnoho 

společného. General Idea vněm zkombinovala umělecké teorie stématikou AIDS. 

Ukazuje nám kapsle ohromných rozměrů jejichž nefunkčnost je zřejmá již z názvu, 

možnost, že vyvolají nějakou naději se sice nabízí, ale jejich skutečný efekt není příliš 

ověřen. General Idea vytvořila v souvislosti s AIDS Imagevirus. Tento virus napadal 

známá umělecká díla, např. jím byly infikovány obrazy Pieta Mondriana. Vzniká tak 

Infecíed Mondrian. Nemoc se projevovala, tak že obraz lehce změnil na určitých 

místech barevnost, která byla pro autora netypická. 

Jak již bylo výše zmíněno střídání reality s fikcí byly pro tvorbu této skupiny příznačné, 

v rovině tohoto projektu je ale skličující realita dostala trochu jako v instalaci konec 

století, 1991). V roce 1994 zemřel Felix Partz a Hořte Zondal na nemoc aids, což 

zapříčinilo rozpad skupiny. 

2.8 Gilbert & George 

Gilberta & George lze představit jako umělecký pár. Okruhem jejich uměleckých zájmů 

byla odjakživa sebeprezentace. Na scéně se objevují ve druhé polovině šedesátých let, 

tedy ve velmi vyhrocené době, kde ani na uměleckém poli nebyl klid, díky nesčetným 

kontroverzním a ideovým diskuzím o povaze umění a apod. (viz. konceptuální umění). 

Tito umělci přicházejí v roce 1966 v podobě „živých skulptur" a už jimi zůstávají po 

čtyřicet let. Přesto jim byl v průběhu doby předpovídán rychlý rozchod. George se 

ktomu vyjadřuje takto:„Dva, to je přece nejběžnějši jednotka společnosti. Máme mezi 

sebou velmi rovnocenný vztah. Ne jako vysoce postavený bankéř a jeho žena kdesi v jeho 

5 5 



stínu. My dva jsme si rovni," Gilbert Georgovu poznámku kvituje slovy: „Právě v tom je 

naše síla, že jsme dva! Máme jeden druhého a necítíme se osamělí. " 

Gilbert & George prý neměli žádnou vizi, jak přispět k umění, naopak si uvědomovali, 

že patrně oni sami nic přidat nemůžou, dokonce ani nechtějí, přičemž se zdráhali 

jakékoli tvůrčí polohy. Sami se ke své práci vyjadřovali v duchu této myšlenky: „Lidi si 

myslí, že je to velice chytré. Přitom to bylo tak jednoduché, Pojmenovali jsme to 

skulptura, protože jsme skulpturu studovali. "35 Nelze si nevšimnou komické polohy, 

která je v jejich práci přítomna. Vytvářejí zjevný paradox, nemají uměleckou vizi, 

přitom vytvořili nebývalý, nový projekt, který by jen tak někdo nepodstoupil (tedy 

v případě, že všechny informace, které tento pár poskytuje jsou pravdivé a není to pouze 

další Gilbertův a Georgův „metakoncept", zahrávající si dokonale s veřejností). 

Koncept jejich práce tedy spočívá v prostém žití a následném prohlášení jejich 

partnerského života za umělecké dílo. S největší pravděpodobností si na počátku své 

spolupráce stanovili nějaké podmínky, pravidla podle kteiých se řídí, ale nikdy je 

neprozradili. 

Neuškodí malý exkurz do domácnosti těchto slavných umělců. Gilbert & George bydlí v 

ulici Fournier Street 12, která se nachází ve čtvrti Spitalfields v Londýně. V domě 

nemají kuchyň, je to proti jejich vyznání. Kuchyň znamená ztrátu času vykonáváním 

činností spojených s touto místností - nákup a neustálé doplňování potravin, jejich 

následné servírování, s tím spojené mytí nádobí, aby nakonec přišlo nezbytné nakládání 

se zbytky jídla? Absence kuchyně skýtá možnost neustálé čistoty domova Vše co ke 

svému životu potřebují je vybavení k přípravě sáčkového čaje, instantní kávy a 

k oplachování sklenic od šampaňského. Jak už bylo řečeno nemajíc kuchyň, neztrácejí 

35 Uměni 20. století. Taschen / Slovart, 2004, s. 608. 
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čas unavujícím nakupováním, přičemž tuto nemilou činnost podstupují pouze jednou za 

dva roky, aby nakoupili kávu a čaj, toaletní papír, zubní pastu a mýdlo, vše ve velkém 

průmyslovém balení. Denně docházejí pouze pro čerstvé mléko. 

Den tráví přirozeně společně a v ušetřeném čase se věnují umění. Např. 

synchronizované kráčejí ulicemi, zajdou na oběd do restaurace, případně ke krejčímu 

vyzkoušet oblek atd. 

Jejich dílo má široký záběr, pomineme-li samotný život a partnerství, který lze chápat 

jako neustálou živoucí performanci, setkáváme se, zejména od 80. letech, 

s velkoformátovými fotografiemi. Forma zůstává v oblíbené linii popu - čistá, jasná 

barevnost, kontrasty, jakési vnitřní světlo, celé to připomíná reklamní kampaň. „Jako 

planety kolem Slunce nechávají na montážích ohromných rozměrů kroužit obrazy 

sociálních ohnisek kolem reprodukcí jejich vlastní, zářící osobnosti. "36 Můžeme si 

všimnout silně narcistních tendencí. 

Středobodem zůstávají Gilbert & George v nejrůznějších pózách, povětšinou v obleku 

nebo nazí. Typickým rysem je montáž tváře potažmo celého těla zjedné např. levé 

strany, výsledný absolutně symetrický obraz je bizarní, jedná se o dokonalou tvář, která 

je v běžném prostředí jaksi nepatřičná, vypadá mimozemsky. Tato technika má i další 

rovinu s lehce schizofrenním podtextem. Zjedné osoby vzniknou dva naprosto odlišní 

lidé. Gilbert & George ve svých dílech reflektují i proměnu prostředí, ve kterém žijí, 

přičemž oni samí se zas tak moc nemění. Fotky často doprovází texty typu Shit and Piss, 

Hands up, Piss Mooning, Fair play, Death apod. 

35 Uměni 20. století. Taschen / Slovart, 2004, s. 608. 
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Gilbert & George, Piss Mooning , 1996 
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3. Praktická část - Metrosexualcyklus 

3.1 Inspirace 

Vždycky mě zajímali věci, které v sobě nesou nějaký komický prvek, především pro 

svoji živost a nevázanost. Divák je přes zdánlivě jednoduché schéma vtažen osobněji do 

podstaty díla a vytváří si k němu hlubší vztah. Na tomto základě je možné předkládat mu 

v díle i hlubší například existenciální problémy a tyto mohou být snadněji pochopeny. 

Troufám si tvrdit, že jakékoliv dílo, obsahující kteroukoli podobu komiky, nemusí nutně 

jít o přímé komické formy ve smyslu karikatury apod., spíše o „zahalené komično", 

aktivněji komunikuje s divákem, je mu blíže. Divák si odnáší daleko intenzivnější 

prožitek, pakliže sám komično objeví. Je to dáno tím, že má s dílem zdánlivě hlubší 

vztah. 

Pravdou je, že nás málokdy něco dokáže oslovit a zaujmout natolik, že jsme schopni 

věc prožít, viýt si ji do paměti a po nějakém čase si ji vybavit přesně s takovým pocitem, 

jaký na nás měla při první kontaktu. Při posuzování komiky uměleckého díla, je nutné 

vycházet z vlastních prožitků, protože málokterý z autorů přímo vysvětluje své dílo jako 

komické. V některých případech by dokonce poukázání na komický rozměr díla mohlo 

našemu vnímání uškodit popřípadě by mohlo uškodit samotné práci. Komika je totiž 

valnou většinou chápána pouze jako zábava, aniž by v ní byl hledán nějaký možný 

hlubší význam. 

Pokud tedy budu vycházet z vlastní zkušenosti, musím konstatovat, že většinu děl jsem 

apriori nevnímala jako komickou. Paradoxní je, že u mnoha případů se jednalo o díla 

výrazně brutální, šokující nebo výrazně komická nebo ta, která obsahují právě „zahalené 

5 9 



komično" Každopádně každá z těchto forem vyvolává silnou emoci (např. údiv, 

znechucení, smích, silné zážitky). Tímto termínem označuji typ komična, které není 

v díle na první pohled patrné, samo přichází až po určitém čase a dostane nás do spárů 

smíchu nečekaně. 

Jednou jsem v Paříži narazila na obraz, který mě nesmírně pobavil. Jednalo se o malbu 

Kazimíra Maleviče, nazvanou L homme qui court (muž, který běží), z jeho 

předsuprematického období. Obraz má poměrně malý formát, barevnost je laděna spíše 

do škály základních barev. Název velmi přesně označuje motiv obrazu. Skutečně se 

jedná o muže, který běží. Toto samo o sobě ještě tak vtipné není, komika přichází 

v momentě bližšího prozkoumání, dílo totiž působí svou formou jaksi nepatřičně. 

V prvním plánu skutečně rozpoznáme ruského mužika, s typickou kazajkou, v pozici 

běhu, přičemž je jeho póza velice toporná, prkenná. Za mužem tušíme velmi nízký 

horizont, s největší pravděpodobností se ocitáme na stepi. Malba neobsahuje detail, svou 

formou působí dosti neumětelsky, jako by šlo spíš o malbu ze školní družiny, která se 

nepovedla. To neumětelství je zdrojem komična. Vtip je vtom, že malba pouze působí 

tímto dojmem, prozkoumáme-li ji důkladněji, zjistíme, že vzhledem k tématu je zvolena 

dokonale, vtahuje nás do prostoru obrazu a ocitáme se na v krajině spolu s mužikem. Za 

druhý takovýmto způsobem motivující zážitek považuji návštěvu španělského Prada a 

setkání s Goyovou Rodinou Karla IV. Musím konstatovat, že ani malba jednoho 

s největších španělských géniů mě v kontextu komična nezklamala Divák očekává 

klasický skupinový portrét z přelomu 18. a 19. století. To, co ho vyvede z míry a tudíž 

vytváří komickou situaci je, že žádná z postav není v typicky stylizované póze, ale obraz 

celkově připomíná spíše fotografickou momentku. Na postavách jsou zřetelně viditelné 

negativní emoce, které už si ale divák může vykládat po svém. 
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Zážitky tohoto druhu jsou pro mou tvorbu velmi inspirujícím zdrojem. Spolu 

s teoretickou reflexí problému komiky nejen ve výtvarném umění 20. století, ale i 

současné umělecké produkce, jsem se rozhodla začlenit se do tohoto proudu. 

Schopnost komicky uvažovat je neuvěřitelně fascinující moment, který spolu s uměním 

definuje lidskou bytost. Komika respektive humor je vysoká intelektuální hra, kterou 

začínáme hrát patmě v momentě, kdy si uvědomíme svoji vlastní individualitu a nejsme 

schopni se ji vzdát do konce života. Schopnost komicky nahlížet svět znamená pro 

lidskou bytost možnost svobodného uvažování, respektive schopnost relativizovat a tím 

pádem nelpět na dogmatickém způsobu myšlení. Jedině člověk s absolutně rozvinutým 

smyslem pro humor je ve svém uvažování skutečně svobodný. Komika pomáhá 

vyrovnat se s každodenním marasmem, právě skrze svoji schopnost zlehčit danou 

situaci, čím získáváme nadhled. Nastává odlehčení mysli, aby se mohla koncentrovaná 

vrátit prosta bývalé rigidity. 

Skrze komiku se vyrovnáváme s pomíjivostí, s vlastní dočasností. Pokud bychom neměli 

v tomto případě schopnost humoristického nadhledu, patmě bychom z daného stavu věcí 

museli ztratit duševní zdraví. Absence smyslu pro humor vede k netoleranci. Přičemž 

míra komičnosti je závislá na individuálním nastavením mysli respektive její pružnosti. 

Jak už bylo výše zmíněno nelze komiku oddělit od vážných témat. Proto umění 

obsahující komické prvky s lehkostí nastavuje zrcadlo současnému stavu věcí. Zobrazuje 

absurditu naší každodenní rutiny a honbou za nejrůznějšími chimérami. Pokud jsme 

schopni se takovému umění zasmát, zbavujeme se tím „maloměšťáka v nás", který se 

dokáže smát pouze druhým, nikoli sám sobě. 
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Vlivů, které přímo ovlivnili můj Metrosexualcyklus je celá škála. Vycházím 

z každodenní banality, přičemž se nechávám inspirovat vizuálním prostředím reklam, 

masových médií a jejich dopadem na psychiku jedince. 

Čím dál tím více jsme každý den masírováni mediální politikou. Nic nás před tímto 

dopadem neuchrání. Reklama a média jsou schválně nastaveny tak, aby nebylo možné 

jejich sdělení přehlédnout. V případě reklamy je různými prostředky dosahováno to, že 

si její sdělení jsme nuceni zapamatovat. Tento obrat od vyhledávání informace, prahnutí 

po informaci, je vystřídán jejím pasivním přijímáním bez zjevného osobního kritického 

filtru. Na základě neustálého bombardování stejným typem sdělení, se v nás vytváří 

pocit potřeby. Tato potřeba se v nás projevuje jako sociální norma (byť s největší 

pravděpodobností falešná) a pokud této normy nedosahujeme, cítíme vykořenění. 

Přijetím této potřeby (normy) se snažíme znovu sociálně etablovat na základě nějaké 

vytvořené subkultury. 

Jedním z možných mediálních produktů poslední doby, kteiý je signifikantní pro přerod 

naší společnosti, je postava metrosexuála. Právě v tomto případě se jedná o velice 

specifickou podobu sociální skupiny, jež má svá jasná pravidla a znaky. Je přímo 

ovlivňována reklamou, trendy a trhem. Nejedná se o skupinu, která by měla své 

historické základy v moderní společnosti, ale je zcela uměle vytvořená (slovy Milana 

Kundery) imagology (viz. Nesmrtelnost, kapitola Imagologie37). 

V románu Nesmrtelnost si Kundera všímá jednoho z fenoménů dnešní doby a to je 

přerod ideologií. Kvůli této proměně se vytváří, nebo se již vytvořil, zcela nový model 

společnosti. Ideologie se dostala do područí imagologie, respektive, ten kdo dnes vládne 

a ovládá již není přímo ideolog, ale imagolog, který však používá prostředků, kterých 

37 KUNDERA, M. Nesmrtelnost. Bmo: Atlantis, 1993 
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používala ideologie. Kundera také upozorňuje, že imagologie existovala ještě mnohem 

dříve, než si vytvořila instituce, kterými může ovládat. Téměř za každým ideologem 

vždy bude stát a stál imagolog, který vymyslel ideologovu osobnost. 

Kundera v Nesmrtelnosti píše: „Politik závisí na žurnalistovi. Ale na kom závisejí 

žurnalisté? Na těch, kdo je platí. A ti co je platí, jsou reklamní agentury, které si kupují 

od novin místo, od televize čas pro své reklamy (...) O prodej výrobku jde (však) méně, 

než si myslíme."™ Imagologie vynalezla skutečně dokonalý způsob, jakým ovládá. 

Jednou z hlavních imagologických zbraní je reklama. Mám skutečně pocit, že 

v obrovském množství, kterým jsme reklamou zahlcováni už její původ poselství (tedy 

prodat nějaký produkt) zaniká. 

Metrosexuál je typ muže, městského heterosexuála, který má v některých ohledech, 

především ve starosti o tělo, chování, které bylo doposud připisováno ženám. Pojmu 

metrosexuál poprvé užil anglický spisovatel Mark Simpson v roce 1994, který právě psal 

o životu v metropoli, odtud metrosexuál. Typické je, že navštěvuje kosmetická studia, 

kadeřnické salony, holí si hruď a nohy, aplikuje pleťové masky, voní se, používá make-

up. Rád nakupuje a bedlivě sleduje nové trendy, potrpí si na různé šperky, řetězy, řetízky 

a prsteny. Bydlení v bezprostřední blízkosti nejlepších obchodů, kaváren, kadeřníků 

a sportovních klubů, je pro metrosexuály nezbytností. Většinou se jedná o velmi 

úspěšné, sebevědomé muže. 

Na typu metrosexuála mě baví propojení generových stereotypů ve smyslu zúženého 

pohledu na konzumentskou úroveň. Jde o primitivní, tržní akt. Řekněme, velmi 

výdělečnou konzumní rovnoprávnost. Zatímco vGender studies jde o komplexní 

38 KUNDERA, M. Nesmrtelnost. Brno: Atlantis, 1993, s. 117. 
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zkoumání rodových stereotypů u obou pohlaví, vytvořených za dlouhou dobu 

společností a její kulturou, a předmětem zájmu je především dekódování těchto 

stereotypů a snaha o jejich překonání v hlubším sociálním smyslu, u fenoménu 

metrosexuálů zůstává tento problém pouze na povrchu, v oblasti konzumu, aniž by byla 

patrná zřetelná snaha o jeho prohloubení. 

Reklama se obrací na muže s vidinou většího vlivu a potažmo zisku. Nemůže dopustit, 

aby současný muž (přestože byl donedávna chráněn krustou stereotypů označujících 

nakupování spíše jako ženskou doménu, kdežto muž je naopak tímto konáním znuděn) 

nepodlehl. 

Tímto aktem postupně získává i druhou polovinu populace. Velmi udivující a zároveň 

do značné míiy komický (a pro mou osobu především inspirující) je fakt, jakým 

způsobem se na nás reklama obrací. Zeny jsou stále ve většině případů zobrazovány 

v duchu patriarchální vizuální tradice, tedy spíše jako křehké a milé hračky (i v případě, 

že jde o mediálně známé ikony), které si potrpí na delikátní zacházení s puncem luxusu, 

oproti tomu muži, přestože jde o metrosexuály jsou prezentováni v podstatně vážnější 

poloze. Jsou sice přitažliví (na krásu je kladen důraz neustále v případě obou pohlaví), 

ale zároveň jsou nezávislí, spíše jde o úspěšné, bystré lovce, kteří se dobrovolně 

nedávají všanc. 

Co se mé práce týče, zajímal mě rovněž posun v zobrazení muže respektive mužského 

těla, do klišovitého zobrazovacího modelu prezentujícího ženu. Muže stavím do pozice 

modela, který se okázale předvádí a je cele vydán na pospas divákovi. Pózy jsou 

přehnané až trapné, vyznívají komicky - absurdně, jelikož jde o nestandardní situaci. 
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32 Koncepce cyklu 

Metrosexualkoiniks 

Celá výtvarná část mé práce je koncipovaná do tří částí. Začíná stylizovaným komiksem, 

který se sestává ze dvanácti samostatných obrazů. V podstatě se jedná o výjevy ze života 

typického metrosexuála, který je zachycen při provádění, pro něj běžných, každodenních 

úkonů. Zřetelná je radost z péče své tělo i intelekt. Na které je jasně znatelné, že vše je 

prováděno pouze pro efekt. Jeho osobnost je de facto prázdná. Ve své prázdnotě je 

šťastný. Bere život tak jak je, nic neřeší. Přednášení z kontextu vytržených frází se stává 

jeho podstatou. Jakákoli myšlenka z jeho úst zní jako další reklamní fráze. Jeho vlastní 

osobnost je nahrazena reklamním žargonem, ve kterém jsou čitelné vnější vlivy. 

V určitých chvílích se může zdát, že péči o své tělo povýšil na jakési náboženství. Jako 

oběť přinesl na oltář krásy svou individualitu. 

flUDOHltt 

Co se týká formální stránky díla, jedná se o soubor dvanácti obrazů formátu A4 s jasnou 

časovou vývojovou linkou. Jejich pozice v cyklu jsou stanoveny mnou (oproti druhé 

části práce) a vytvářejí tak příběh s komickým přídechem. Pracovala jsem 

s kombinovanou technikou na bázi koláže. Výsledkem je propojení černobílých 
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fotografií s pozadím, které je domalováváno jakýmsi imaginárním abstrahovaným 

prostředím, vycházejícím rovněž z fotografií. Barevnost ve škálách šedi je spojujícím 

prvkem. 

Nadále do obrazů tu a tam zasahuji velmi stylizovanou až neumětelskou kresbou, ve 

většině případů se jedná o předměty denní potřeby. S prvkem neumětelu pracuji již delší 

čas. Zaujímá mě především jeho trendovost a lacinost s jakou je užíván. Tento způsob 

kresby stejně tak, jako expresivní klišovité pozadí je svým způsobem ironickým 

pohledem na část současné výtvarné produkce, jejíž představitelé jsou rovněž často 

náchylní k podléhání všeobecnému vkusu. 

Metrosexualpuzzle 

Ve druhé části se zabývám fřagmentárností, kterou přináší reklama (se zaměřením na typ 

metrosexuála). Představováním módních ikon a identifikací se snimi se opět 

metrosexuál přiblížil ikonickému zobrazování ženy, jež bylo dříve tradiční. Z laviny 

tváří, které jsou nám předkládány na stránkách magazínů, reklamních poutačů atd., jsem 

vybrala reprezentativní vzorek, kteiým se náš metrosexuál snaží podobat. 

Podoba tohoto díla se může neustále rozšiřovat i měnit svoji vnitřní strukturu. Stejně 

jako je v každém z nás jinak přebíráno množství portrétů v magazínech. Každý den 

přibývají nové a nové tváře, ze kterých se postupně stávají nové ikony. Tento celek má 

stabilní jádro. Základem je totiž jedna z nejznámějších fotografií skupiny The Beatles, 

okolo té se staví ostatní obrazy, které už fixní místo nemají 
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Cyklus čítá dvacet čtyři čtvercových pláten formátu 20 x 20 cm. Jedná se o malbu 

akrylem. Po formální stránce jsem volila opět expresivnější malířskou polohu. Portréty 

jsou stylizované a oscilují na hranici mezi drsnou mužností a jemnou uhlazeností. 
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Metrosexual 

Třetí část je cyklus jehož jediným jednotícím prvkem je rozpad. Oproti dvěma 

předešlým, které jsou soustřeďovány na vnější podobu, je tento ikonickým spodobněním 

jakési „filozofie" metrosexuálů, která je svým způsobem striktně eklektická, aniž by se 

snažila o jakoukoli originalitu, či kontinuitu. 

Myšlenky jsou devalvovány na pouhá hesla, která jsou bez jakékoli kontinuity skládána 

za sebe. Podobně jako se v televizním reklamním bloku vedle sebe objeví reklama na 

plenkové kalhotky a renomovanou banku. Jedná se jakousi esenci metrosexuality. 

Tato část čítá sedm pláten různých formátů, které spojuje stejná malířská forma tak, jako 

u dvou předešlých. Expresivní linka zkompaktňuje celý cyklus. Celému cyklu 

předcházela řada mnou aranžovaných fotografií jednoho modelu, které mi sloužily jako 

studijní materiál. 
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33 Instalace 

Na celém cyklu jsem pracovala v průběhu dvou let, vzhledem ktéto době se mé 

myšlenky přirozeně vyvíjeli. O instalaci výsledné práce jsem původně přemýšlela 

zhruba takovýmto způsobem: celý cyklus - originály - jsem chtěla nainstalovat na jednu 

stěnu víceméně bez jasného systému. Zamýšlela jsem vytvořit nepořádek ve smyslu, 

fragmentárnosti, záplavy informacemi, nejasnosti a následné dezorientace. 

Postupem času úvahy vykrystalizovaly do čistší podoby. Rozhodla jsem se práci s 

původními malbami překročit, lze říci, negovat. Celý cyklus jsem nafotila, proto abych 

mohla prezentovat pouhou kopii původního. Právě v této chvíli se dostáváme na pole 

iluzívnosti reklamy a medií vůbec. Reklama nám neustále lživě předkládá nějaké iluze, 

byť ve smyslu výše zmíněné fyzické krásy nebo v podobě lichých návodů na šťastný 

život, které jsou zcela odtržené od reality a kterých není v podstatě možno dosáhnout. 

Fotografie v dnešní době skýtá nebývalé možnosti, v řadě případů je výsledný efekt, 

který podstoupil řadu grafických úprav, lepší než původní práce. Aktem nafocení 

originálních maleb a prezentací kopií ve smyslu „originálního" díla se i já dostávám na 

pole iluze. 
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4. Didaktická část - demokratický přístup k vyučování 

4.1 Východiska 

Velmi inspirujícím momentem pro tuto didaktickou část, bylo setkání se s existencí 

geloterapie. Bylo by záhodno tento pojem vysvětlit. Termínem geloterapie se označuje 

léčba smíchem. Tato disciplína, má své kořeny patrně již v renesanci. Renesanční člověk 

se začal obracet k vlastní individualitě a tento obrat zapříčinil i nové komické uspořádání 

- humor. Humor ze své podstaty předpokládá individuální uvažování. Je vyspělou 

formou komiky, která operuje s nadhledem, svobodomyslností, přičemž důležitá je 

schopnost humoristicky nahlížet vlastní osobu. Významným momentem je i 

individualizace smíchu, který měl dříve jakousi anonymní a kolektivní polohu, i ve 

smyslu různých rituálních praktik vycházejících např. z dionýského kultu apod. Jednou 

z nejpodstatnějších funkcí smíchu je ventilace emocí, smích slouží jako jakýsi 

katalyzátor. Proto se v renesanci začal využívat jako léčebný prostředek a to na všechny 

tělesné neduhy, od čehož se přirozeně vlivem času a poznání odstoupilo a smích se začal 

brát jako pomocný prostředek, přičemž mu je přiznán pouze sedativní účinek. Postupně 

se tato léčba zaměřuje na oblast duše respektive melancholii. 

Nechci do své didaktické koncepce zavádět terapii. O geloterapii uvažuji pouze jako o 

jednom z inspiračních zdrojů, jakým způsobem může být se smíchem nakládáno. 

Faktem je, že mým cílem je odlehčení výuky. Na základě svých vlastních zkušeností, 

pedagogických a především studentských, si uvědomuji, jak nesmírně těžké je žáky 

zaujmout respektive jak obtížné je nechat se zaujmout. Nezbytná je interaktivita, 

v jakékoli formě (praktická činnost, diskuze, vizuální podoba výuky atd.). Výtvarná 

7 0 



výchova přirozeně interaktivitu ze své podstaty předpokládá, nicméně i tento kreativní 

obor se potýká v řadě případů s nudou a nezáživností. Jako největší úskalí našeho oboro 

považuji fakt, že je na některých školách brán jako okrajový, žáci si jdou na hodiny 

odpočinout s vědomím, že nemusí nic moc dělat přičemž se i nudí. 

Má koncepce vychází právě z tohoto faktu. Zanechat odpočinkovou polohu a doplnit ji 

zábavnou, komickou rovinou a smíchem. Mým cílem je žáky především pobavit. 

Vyjděme z předpokladu, že smích uvolňuje emoce - napětí, stres, agresi aj. Pakliže se 

zbavíme tohoto nepříjemného napětí, které nás omezuje a často nám brání v nezatíženém 

uvažování a pohledu, uvolníme se a začínáme s čistým štítem. Je to podobné jako 

s úklidem, který má rovněž uvolňující charakter. Uklidíme si pokoj a hned se cítíme 

lépe, nic nás neruší, nastává klid na přemýšlení a na tvorbu. 

42. Koncepce vyučování 

Předešlé teoretické a praktické studium mi poskytlo východiska, kterým směrem se 

ubírat. Přiblížit žákům vizuální kulturu skrze fenomén komičnosti. Jak už bylo řečeno 

v předchozích částech práce, humor a komika má v naší společnosti neocenitelnou roli, 

stejně tak jako umění. Komice je vlastí schopnost relativizace. Disponuje tedy 

schopností kriticky nahlížet nejrůznější společenské aspekty, s odlehčeným, 

nezatíženým pohledem na věc. Komika doprovází vážnost respektive nastavuje jí 

zrcadlo. 

Tímto se nabízí se široká škála tématických okruhů, kterými je možné se výtvarně a 

především intelektuálně vypořádat. Uvažovaný tématický okruh vychází z aktuálních 
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společenských situací, které umění odjakživa reflektovalo. Vycházím z předpokladu 

nutnosti spojení výuky s běžným životem. 

Forma výuky musí žáky zaujmout, tak, aby byli ochotni se na ní aktivně podílet. Musí se 

jich týkat. Proto vidím naději právě ve zvoleném tématu, které se dotýká každého. 

Předpokládám (na základě vlastní školní zkušenosti), že komika je žákům stále vlastní a 

že se jí dokážou velmi dobře bavit (viz. studentský humor). Budou mít možnost tento 

přístup využít ve vlastní výuce. Žáci budou přicházet s vlastními zkušenostmi a podněty, 

které pak budou rozebírány a zpracovávány. Kladu stejný důraz na uměleckou činnost, 

jako na intelektuální uchopení tématu. 

Nedílnou součástí práce je společná konfrontace názorů. Přijdu-li s nějakým nápadem, 

musím ho mít myšlenkově podložený. Ráda bych tímto žáky naučila vlastní prezentaci 

respektive prezentaci své vlastní práce, bez které se v dnešní době nikdo neobejde. Je 

těžké svoji práci a myšlenky veřejně obhajovat, v tomto případě v prostředí třídy. 

Člověk se ale s takovouto situací setkává neustále, neustále musí zdůvodňovat svoje 

postoje i způsob myšlení a je dobré na to být připraven. Této dovednosti by se výuka 

měla věnovat především. 

Cílová skupina: 

Výše zmíněná koncepce vyučování je zamýšlena pro druhý stupeň základních škol, 8. a 

9. třída a pro gymnázia. Předpokládá, že žák již bude schopen určitého kritického 

uvažování v rámci společenských souvislostí. Tento program není časově omezený. 
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Témata: 

Velký důraz kladu na spontánnost ve výběru témat. Musí se tak dít na základě diskuze 

pedagoga se žáky. Pedagog musí reflektovat aktuální společenskou a uměleckou situaci. 

Právě z této oblasti vybere téma a příklady jak se s tématem vypořádal ten který umělec 

(např. Maurizio Cattelan a jeho Devátá hodina). 

O tématu se nejprve bude diskutovat jak v sociální rovině, tak v umělecké. Žáci by se 

měli dané problematice svobodně vyjádřit, přinést vlastní příspěvky k tématu a posléze 

ho nějakém časovém horizontu zpracovávat vlastní cestou. Práce na jednom tématu 

může trvat i celé pololetí. Problém může být uchopen z mnoha úhlů. Žáci se můžou 

uchýlit ke kritice, karikatuře, parodii, absurditě daného tématu apod. 

Vizuální kultura: 

Nedílnou součástí je exkurz do vizuální kultury. V předešlém bodě byla zmíněna 

sociokultumí reflexe. Vybrané téma bude zároveň nahlíženo v kontextu výtvarného 

umění. Jak se s daným problémem vypořádal ten který umělec popřípadě umělecký 

proud. Dějiny budou nahlíženy tématicky nikoliv, především prostřednictvím 

jednotlivých osobností. 

Například se bude diskutovat oblíbený problém náboženského íundamentalizmu. Budou 

zmíněny karikatury Mohameda a jejich společenský dopad. Pedagog následně ukáže jak 

se s daným problémem vypořádali určití umělci (v průběhu dějin). 

Důraz kladu na vlastní přípravu žáků, která není nijak náročná. Poté co učitel vyhlásí 

téma příští hodiny spolu se jmény některých umělců, žáci budou muset do příští hodiny 

pomocí internetu vybrat obrázky děl těchto umělců (např. může být vyhlášena soutěž o 
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nejbizarnější dílo). Tyto se společně zhodnotí a zkompletují, čímž se postupně vytvoří 

poměrně velký archiv. Od věci nejsou návštěvy výstav. 

Technika: 

Technika by neměla být omezena. Měla by být přirozeně zvolena tak, aby vycházela, 

jako nejlepší možný přístup vizuální podoby díla. Kladu důraz na kombinaci médií. 

Nabízí se práce s fotografií a videem, které lze dále graficky zpracovávat. Kresba a 

malba jako klasické způsoby, objekty, instalace - s přihlédnutím k prostorovým 

možnostem třídy. Nabízí se především komiksová poloha, která je stále oblíbenější, a 

žáci k ní budou mít jistě vztah. 

Rozvrh vyučovací hodiny: 

Předpokládám, že bude výtvarná výchova vyučována v dvouhodinovém bloku. Během 

první hodiny se bude diskutovat téma, které bylo vyhlášeno minulou hodinu. Provede se 

sběr dat a následně proběhne exkurz do vizuální kultury. 

V druhé hodině se započne výtvarná činnost. Také výtvarné téma bylo zadáno na konci 

minulé hodiny, žáci mají čas týden ho promýšlet. Započne se diskuze o tom, jak kdo 

téma uchopil. Poté následuje vlastní tvorba, která může přesáhnout do dalšího týdne 

(záleží na délce projektu). Téma může prolínat ročníky. 

Způsob výtvarné práce: 

Pro ilustraci vyjdu z tématu své praktické části. Tématem modelové hodiny bude vliv 

médií a reklamy na jedince. Žáci dostanou za úkol vytvořit „módní" kalendář, který 

bude danou problematiku vtipně reflektovat. V tomto případě bude upřednostňována 
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týmová práce. Každý žák nebo menší skupinky žáků budou mít určitou roli (fotograf, 

osvětlovač, modelky a modelové, vizážista, vizážistka, návrháři, producent, 

postprodukce apod ), budou muset spolupracovat a hlavě se nejprve dohodnout na 

společné vizi respektive vizuální podobě díla. V případě, že si zvolí formu aranžovaných 

fotografií, se bude muset vytvořit scéna. Budou se vybírat kostýmy, promýšlet póza atd. 

Po skončení focení, začne postprodukční činnost. Úprava fotek v počítači. Podílejí se 

všichni. Předpokládám, že takovýto projekt by zabral delší čas. Výsledek práce by byl 

prezentován v prostorech školy, přičemž by žáci mohli připravit i vernisáž. Učitel zde 

figuruje pouze jako pomocník, může například zastávat roli asistenta fotografa. 

Cíle: 

Tato koncepce vychází ze vzájemné komunikace mezi žáky a učitelem, ale hlavně mezi 

žáky navzájem. Je založena na demokratickém přístupu ke studiu, prostřednictvím 

zábavy. Žáci by se na hodinách měli především uvolnit a pobavit a posléze se něco 

dozvědět. Toto by měla zajistit volba probíraných témat, které se dotýkají každého z nás. 

Témata musí být aktuální, s přirozeným přesahem do dalších kontextů. Umělecká 

činnost pracuje především s akční prožitkovou polohou. Jako jedna z možností se nabízí 

časté zařazovaní týmové práce (viz. výše), během které se žáci naučí spolupracovat, 

potažmo prosazovat vlastní názor (pochopitelně demokratickou cestou). Prezentace 

vlastních názorů a nápadu je nedílnou součástí výuky. Díky společným diskuzím si žáci 

precizují argumentaci. 
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Závěr 

Vladimír Borecký tvrdí, že „komické nelze nikdy uvažovat separované, je vždy 

kontextem vážného. "39 Komické vychází z vážného, aby ho mohlo zlehčit a ovládnout 

svým morálně nezatíženým pohledem. Může být chápáno jako obrana psychiky před 

příliš vážnými tématy, která jsou natolik absurdní, že se dostávají za rámec 

představivosti. Pokud je s komikou nakládáno sofistikovaným způsobem, její přítomnost 

vážnému tématu neuškodí, naopak ho přiblíží divákovi, který je na tragikomické rysy 

vlastního života zvyklý a umí s nimi zacházet. 

Uvažujeme-li o komice v umění dvacátého století, je možné vysledovat několik přístupů 

ke komice respektive několik proudů, které se více méně opakují nebo se vyskytují 

v kombinacích. Nedělejme si iluze, že se začaly vyskytovat až ve 20. století, zmíněné 

přístupy doprovázely umění po celou jeho historii (viz. karikatura, politická satira 

apod.), což jasně vyplývá z dochovaných uměleckých artefaktů jak literárních, tak 

výtvarných, ale doba nebyla dlouho nakloněna jejich veřejnému odhalení a působení. 

Jsou to: 

• ironie, humor, absurdita (nevyskytuje se prostá naivita) 

- politická satira, reakce na sociální problematiku 

- karikatura, parodie známých umělců, jejich děl a umění vůbec 

- bourání tabu: umění 

náboženství 

společenské normy (např.vyměšování, vyhrocená sexualita) 

- oslava konzumu, nízké kultury 

39 BORECKÝ, V. Odvrácená tvář humoru. Praha: Dauphin, 1996, s. 25. 
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- kritika konzumu 

- samoúčelný vtip 

Z těchto inspiračních vzorů vyplývá, že komická rovina umění 20. století má ve většině 

případů parodickou polohu, umělci se svým dílem kriticky vyjadřují k výše zmíněným 

problémům. Umělci objevili v komice její inspirační možnosti a takovým způsobem, že 

vlastně dokážou samotnou komiku vysvětlovat a odhalovat. Z toho vyplývá, že nejen 

komika je inspirací pro umění, ale zároveň umění dokáže lépe odhalovat všechny 

možnosti a polohy komiky. Umělecké dílo vzniklé z komického předpokladu může 

například odhalit, dosud neprobádanou oblast komiky, jako můžeme vysledovat např. u 

Marcela Duchampa. 

Vztah mezi komikou a uměním není nevyrovnaný, ale rovnocenný. Stejně jako umění si 

bere komiku jako inspiraci, tak komika je posunována uměním do dalších oblastí. Tyto 

oblasti uměním nově odhalených možností komiky, zároveň už nemusí mít s uměním 

nic společného a můžou existovat sami o sobě. U některých uměleckých děl tak dochází 

k odosobnění díla od autora a dílo může přecházet v polohu jakéhosi znaku. Příkladem 

může být věta: „Dneska už můžeš vystavit záchod a bude to umění," tato věta vyjadřuje 

postoj diváka k modernímu (i současnému) umění, přičemž fakt, že tento akt provedl 

Duchamp je podružné. 

Samozřejmě si musíme uvědomit, že komika není jediným inspiračním zdrojem pro 

umění, ale dalo by se dost dobře říci, že je rozhodně jedním z hlavních. Tím, že komika 

a umění spolu koexistují snad už od počátku lidské civilizace, je jasné, že se vzájemně 

ovlivňují. V tuto chvíli nastupuje i hravost, která nutí člověka variovat různé situace. 

Každá situace či předmět v sobě nese komickou možnost. Umění tím, že různé situace 
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nebo předměty zkoumá odvisle od běžného nazírání, tento komický rozměr snadněji 

odhalí a použije ho. Například vytržením nějakého předmětu zběžného kontextu a jeho 

zasazením do jiného získáváme jeho komický rozměr. Podobných variací existuje 

nepřeberné množství (tedy nejen zasazování předmětu do jiného kontextu) a proto 

znamená komika pro umění nevyčerpatelný inspirační zdroj. 

Vybraní umělci jsou jakýmsi výčtem možných poloh umění, které si jako inspiraci 

vybraly komiku. Tento výčet nikdy nemůže být úplný, protože odhalit všechny možné 

polohy humoru nelze. Komika, tím, že vzniká a zaniká s člověkem se stejně jako člověk 

vyvíjí a mění a mění se i s celým lidstvem. 

V komice je možné spatřovat i jeden z vlivů, které posunují umění. Domnívám se, že 

podstata je vtom, že jeden umělec se vyjadřuje např. parodicky nebo ironicky 

k druhému. Vymezuje se vůči jeho výtvarným ale i myšlenkovým postupům, a tímto 

kritickým pohledem posouvá svoji vlastní tvorbu. 
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