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I . ÚVOD 

Při zpracování své závěrečné práce jsem si široké téma „Spontánnost v umělecké tvorbě a 

v dětském výtvarném projevu" rozdělila do dvou celků, které se logicky nabízely. První z nich (spontán-

nost v umělecké tvorbě) jsem zaměřila více teoreticky, ten druhý (spontánnost v dětském výtvarném 

projevu) didakticky. V prvních kapitolách teoretické části se zabývám spontánností ve výtvarném umě-

ní. Považovala jsem za důležité vysvětlit, jak souvisí spontánnost s expresionistickými tendencemi. 

Největší prostor jsem věnovala právě těm, které se v umění objevily na přelomu 70. a 80. let 20. století. 

Vybrala jsem si jedno z nejvýznamnějších center tehdejšího dění - Německo. Snažila jsem se nastínit 

situaci, která v té době nastala, a přiblížit základní znaky proměny, které se udály v malířství. V další 

části představuji nejvýznamnější umělce neoexpresionismu, jak jeho zakladatele, tak i mladší generaci 

umělců známých pod názvem Neue Wilde. 

Je třeba konstatovat, že toto období není ještě pevně ukotvené v dějinách umění. Umělečtí 

kritici se rozcházejí v tom, koho z umělců označit za neoexpresionistu a koho ne. Je pro to mnoho 

pochopitelných důvodů. Jedním z nich je, že samotný expresionismus, z něhož nová vlna expresionis-

mu vychází, je nesnadno vymezitelný. Navíc se jedná stále ještě o „mladé" umění, přestože od návratu 

expresionismu počátkem 80. let uplynulo již přes čtvrt století. Dalším neméně důležitým faktem je, že 

žádná skupina výtvarných umělců, která byla kritiky zařazena mezi nové expresionisty, myšlenky 

nového hnutí nemanifestovala. Často se naopak od „škatulkování" tohoto proudu jednotliví umělci 

distancovali. Nesnadné je i pracovat s pojmem postmoderna. Nedělám si nárok na ucelený umělecko-

historický a teoretický výklad. Už jen proto, že existuje velmi málo česky psané odborné literatury 

k tomuto tématu. Cílem mého snažení bylo pochopit problém ne z hlediska studenta dějin umění, ale 

z hlediska studenta pedagogické fakulty, který tuto část historie dějin umění potřebuje zvládnout a 

využít v rámci učitelské profese. 

V didaktické části, která navazuje na teoretickou stať, jsem začala vymezením dětského 

výtvarného projevu na pozadí výtvarného umění a definicí spontánního dětského výtvarného projevu. 

Zabývala jsem se otázkou, co by mělo být náplní hodin výtvarné výchovy, pokud jde o spontánní 

projev, a jak je podporován v rámcových vzdělávacích programech základního vzdělávání a v učeb-

ních osnovách pro čtyřletá gymnázia. Přípravy hodin výtvarné výchovy na téma spontánnosti mě 

přivedly k otázce, co a jakým způsobem po dětech v hodině výtvarné výchovy požadovat, jestliže mým 

záměrem bude rozvíjet jejich spontánní výtvarný projev: Musím brát v úvahu rozdílný typ výuky na dru-
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hém stupni základní školy a gymnáziu. U žáků základní školy nasměruji výtvarné aktivity zejména 

k rozvoji spontánního vyjadřování, ale na praxi na gymnáziu se ve výuce zaměřím i na teoretické 

poznání podstaty neoexpresionismu. Při praktických úkolech budu vycházet z figurativní exprese 

inspirované právě neoexpresionismem. 
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I I . SPONTÁNNOST 

V UMĚLECKÉ TVORBĚ 
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1 OD SPONTÁNNOSTI 

K EXPRESIONISMU 

1.1 SPONTÁNNOST V UMĚNÍ A VE VÝTVARNÉ TVORBĚ 

Zadání mé diplomové práce vyzývá k tomu, abych vysvětlila spojitost mezi spontánností ve 

výtvarném projevu a (neo)expresionismem. Začnu definicí samotného slova „spontánnost", a to přes-

to, že ho často slýcháme a používáme v běžné komunikaci, rozumíme mu, není třeba o něm 

přemýšlet. Účastník hovoru ví, že pokud se stalo něco spontánně, událo se to bez vnější příčiny, bez 

větší snahy, víceméně samo o sobě, neřízeně. Protikladem ke spontánnímu by pak bylo záměrně, 

plánovaně nebo schválně. 

Pokud slovo spontánní/spontaneita použije lékař, dostává trochu jiný rozměr. Spontánní 

pohyb, spontánní reakce organismu jsou procesy, které člověk neovlivní, např. zákony přírody, proce-

sy v lidském těle, které probíhají „samy" bez naší pomoci. Pokud nahlédneme do psychologického 

slovníku, pod výrazem spontánní nalezneme tuto definici: Spontaneita (lat. sponte = dobrovolně, o své 

vůli) - samovolnost, „samočinnost", bezprostřednost, činnostz vlastního popudu, nenavozená, zvenčí, 

schopnost projevovat se z vlastního popudu, z vnitřních „příčin", aktivně.; spontaneita je schopnost 

projevovat navenek svou přirozenost, jednat aktivně, z vnitřních, nikoli vnějších pohnutek. 1 Právě tako-

vé jednání, které vychází z pudové stránky člověka, z jeho nevědomí, se stalo předmětem zkoumání 

v psychoanalýze Sigmunda Freuda, psychologa, který významně ovlivnil svou teorií nejen oblast vědy, 

ale právě i oblast umění, a to od konce 19. století až do konce l.pol. 20 .století 

O tom, jestli spontaneita existuje také v umění, není nutné pochybovat. Spontánnost neodmy-

slitelně k umělecké tvorbě patří, ať už budeme mluvit o hudbě, tanci, literatuře nebo o výtvarném 

umění. Ale co si pod pojmem spontánnost v umění konkrétně představit? Určitě ne spontaneitu lidské-

ho organismu jako takového, ale spíše spontaneitu související s lidským myšlením, psychikou, lidským 

duchem, něčím, co bude vycházet z lidského prožitku. I když bude člověk jednat spontánně, nevyhne 

se tomu, aby neodkryl něco ze své vůle, charakteru nebo prožitků. Zároveň se vyjeví, ať už chce nebo 

ne, jeho osobnost a pocity. 

Každý člověk pociťuje potřebu komunikace a sebevyjádření. Umění je jednou z možností, jak 

toho docílit, ať už prostřednictvím slova, pohybu, zvuku nebo i zhmotnělých výsledků činnosti rukou. 

Lidé se instinktivně rozhodují pro některý z nich. Někomu je vyjádření se (výtvarným) uměním blízké, 

1 Geist, B. : Psychologický slovník. Nakl. Vodnář, Praha 2000, s. 276 
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někomu naopak vzdálené. Každopádně je sebevyjádření podstatnou složkou umění, které autorovi 

umožní vyjevit své myšlenky, názory, pocity, prožitky, emoce, zkrátka svoji individualitu, která se do 

každého uměleckého díla promítne. „Umělecké dílo jakéhokoliv druhu konec konců nemůže nebýt 

výrazem člověka, kterýje vytvořil." 2 Součástí vnímání díla jsou pak také tyto myšlenky, pocity a záměr 

autora. Umělecká tvorba tak umožňuje člověku projevovat se bezprostředně, z vlastního popudu a 

z vnitřních příčin. Můžeme tedy říci, že umění jako takové je ve své podstatě spontánní. Psychologie 

umění ho definuje jako produkt fantazie, jenž se vyznačuje spontánností, názorností a produktivností.3 

Jednotlivé druhy umění mají různý charakter a různá je i míra spontánnosti vynaložená na 

tvorbu. Jak to bude v případě výtvarného umění? Výtvarné dílo může být vytvořeno spontánně: bezpo-

chyby se o obraze můžeme vyjádřit, že byl namalován spontánně, stejně tak o kresbě. O soše lze to 

samé říci také, ale není běžné toto tvrzení použít, pokud se díváme na architektonické dílo. Automatic-

ky se nám vybaví práce architekta, který nejenže musí navrhnout stavbu tak, aby se nezbortila, ale 

také aby byla funkční. Cítíme za ní kus práce, která vyžaduje racionální uvažování, plán, systém, mate-

matické a fyzikální zákony a výpočty. Právě tyto činnosti jsou často považovány za protiklad ke všemu, 

co vzniká spontánně, pudově, instinktivně, emotivně atd. Architektura je na pomezí, proto bývá řazena 

jak mezi užité, tak i krásné umění. Za druh výtvarného umění, poskytující největší prostor spontaneitě, 

můžeme označit malířství. 

Druhy výtvarného umění (malířství, kresba, sochařství a architektura) se v průběhu dějin vy-

mezily vůči racionálnímu oboru lidské činnosti i vůči řemeslu jako mechanické práci. Umění se stalo 

prostorem pro osobité vyjádření člověka, tedy prostorem pro spontánní tvorbu. Nabízí se otázka, odkdy 

začali výtvarní umělci (malíři) tvořit spontánně nebo kdy jejich díla vnímáme jako spontánní. Spolu 

s tím, jak se výtvarné umění stávalo samostatným a specifickým oborem, stále větší roli začalo hrát 

autorství. Osobnost a osobitost autora dostala možnost se projevit a umělec se postupně osvobozoval 

od dobových zobrazujících konvencí. Tím více se mohla projevit jeho spontánnost. Pokud se mluví 

o spontaneitě ve výtvarném umění, jaksi automaticky se předpokládá, že tématem bude umění 20. 

století. Jak ale spontaneita/spontánnost (oba pojmy chápu jako synonymní) souvisí s expresí/ expre-

sivitou nebo expresionismem? Pokusím se mezi nimi najít v dalších kapitolách spojitost. 

1.2 SPONTÁNNOST A EXPRESIVITA/ EXPRESE 

Spontaneita se nedá změřit, lze hovořit pouze o její větší nebo menší míře, se kterou autor dílo 

tvořil a jak působí spontánně na nás jako na recipienta, příjemce, vnímatele výtvarného díla. Čím to je, 

že některá působí, jako by byla vytvořena (namalována) spontánně, a některá ne? Co mají společného 

díla, ke kterým autor přistupoval spontánně, přirozeně, z vnitřních a nikoli z vnějších pohnutek? Bude 

to téma, způsob nebo technika práce? Těžko najedeme něco společného. Každý umělec je jedinečný 

a způsob vyjádření každého z nich je jiný. Lze ale vystopovat podobný přístup k zobrazované skuteč-

nosti, který se do výsledného díla projeví. Ten se na počátku 20. století výrazně proměnil. Dosud 

převažující smyslový přístup ztrácí v moderním umění své postavení nebo se objevuje v nových souvi-

2 Míčko, M.: Expresionismus. Obelisk, Praha 1969, s. 7 

3 Kulka, J.: Psychologie umění. SPN, Praha 1991, s. 29 
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slostech. Umělecké dílo se stále více emancipuje od předmětné podoby reality, dochází k uvolnění 

uměleckého projevu z obecně platných schémat. To zároveň vyhrocuje polaritu dvou typů přístupů ke 

skutečnosti, a to racionální a expresivní. O expresivní tendenci se říká, že je zřejmě prvotní a stále pří-

tomnou tendencí umělecké tvorby. Vyplývá z vnitřního nutkání nějak se navenek projevit a její nejhlub-

ší pohnutky jsou nepochybně biologické. 

Právě u expresivního přístupu předpokládáme přítomnost spontaneity. Vyslovíme-li totiž slovo 

spontaneita v souvislosti s výtvarnou tvorbou, vybaví se asi většině lidí díla, která bychom zařadili do 

expresivní tendence výtvarného umění, a to především expresionismu jako směru, který se zrodil na 

počátku 20. století, nebo k abstraktnímu expresionismu typu Jacksona Pollocka. Ale stejně tak může-

me spontánní projev najít u impresionistů, fauvistů, surrealistů aj. Ať už zmíníme to či ono, díla všech 

těchto směrů mohou být vytvořena spontánně. Důležité je si uvědomit, že spontánní tvoření rozhodně 

nemusí být expresionistické. 

U spontánního projevu se pouze předpokládá exprese/expresivita, ale není v žádném případě 

závazná. Pokud se umělec vyjadřuje spontánně, může využít jakékoli prostředky. Každý umělec má 

jiné představy, myšlenky, projevy spontaneity, a proto jeho projev může být i protikladem exprese. 

Také se nedá tvrdit, že exprese je vždy založena na spontánním vyjádření. (Může být předem promy-

šlená, autor vytváří expresivní obraz ne z vlastní emoční pohnutky, ale se záměrem, aby dílo působilo 

expresionisticky především na diváka.4) Přesto se předpokládá, že expresivita/ expresivní/ expresioni-

stické dílo je převážně založeno na spontánním vyjádření. 

1.3 EXPRESE, EXPRESIONISMUS, EMOCE, VÝRAZ 

S expresivním přístupem ke skutečnosti souvisí pojem exprese. Jsme zvyklí ho používat pro 

pojmenování takových projevů, ve kterých výrazová a emocionální složka převažuje nad formální a 

racionální. V těchto projevech pak často hledáme stopy sdělení o prapůvodní existenční podstatě 

svázané s tělesností, s reakcí na ohrožení přicházející z venku, se strachem ze smrti. Expresi spojuje-

me s onou archetypální „divokostí", se vzrušeným pohybem, křikem, tvarovou deformací, nadsázkou, 

neuspořádaností, destrukcí forem. 5 Samozřejmě to, jak dílo působí na diváka, rozhoduje, jestli dílo/ 

autora zařadíme mezi expresivní/expresionistická. 

Expresivní přístup k umění i umění jako takové se neobejde bez emocionálního prožitku. 

Nejen při umělecké tvorbě, ale i při každém uměleckém prožitku je emoce jedním z nejcennějších 

lidských stimulátorů. Na samém počátku díla zaměřeného (nejen) expresionisticky, stojí autor, který 

prožívá určité emoce. Jejich podstatným znakem je, že vystupují nechtěně, mají zcela spontánní 

původ, jsou reakcí v pravém slova smyslu: lze odvrátit vnímání od určitého objektu, lze úmyslně 

vyvolávat určité představy, lze vědomě začít i přerušit myšlení, ale nelze úmyslně vyvolávat emoce, 

ani se od nich odvracet. Emoce se vztahují na „skutečnost subjektivního prožívání", vyjadřují prožívání 

individuálního (subjektivního) významu situace. Emoce jsou prožitky sui generis, které lze slovy 

vyjádřit jen obtížně a neúplně, a proto emoce nelze ani definovat. 6 

4 Dílo, které záměrně kalkuluje s účinkem na diváka, cíleně vyvolává určité emoce, může spadat do kategorie kýče. 

5 Potůčková, A.: Exprese. Katalog k výstavě. České muzeum výtvarných umění. Praha 2005, s. 5 

6 Nakonečný, M. : Encyklopedie obecné psychologie. Academia, Praha 1997, s. 24, 25 
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Je tedy jasné, že pokud budeme chtít své emoce vyjádřit, můžeme využít mnoho způsobů, 

které jsou nám nejbližší, vlastní, např. právě výtvarné umění. Vzniklé dílo pak může nést určitý expre-

sivní výraz, tedy výraz (lat.expressio) vypovídající o našich emocích a citech. Pokud tento tvůrčí pří-

stup, kladoucí důraz na naši niternost, v umění v určitém období převládl, hovoří se o expresionismu. 

Pro malíře, uměleckými kritiky řazené mezi expresionisty, byla jejich tvorba často velmi důle-

žitým prostředkem, jak se vyjádřit. Jako příklad cituji z dopisu Maxe Beckmana jeho ženě: „Nikdyjsem 

se, jako že je Bůh nade mnou, nesklonil, abych dosáhl úspěchu, ale nechal bych se vláčet všemi sto-

kami světa, prodělal bych veškerá ponížení a zneuctění, jen abych mohl malovat. Musím malovat. Až 

do poslední kapky musí všechno, co v mé tvarové představivosti žije, ze mne ven, pak mi bude požit-

kem zbavit se všeho toho zatraceného trápení." Jeho divoká vůle tvořit nikdy nepolevila. Vnitřní hnací 

síla, téměř démonická nutnost formulovat její podobu, činí z Beckmana expresionistu. On sám toto 

označení odmítl, nechtěl se přiřadit k žádné skupině ani škole.7 

Ve formální struktuře uměleckého díla mívá složka výrazu (exprese) různě silný či různě 

zřetelný podíl. Pojem „výraz" se stal také základem moderní estetiky italského vědce Benedetta 

Croceho (Estetika jako věda o výrazu a všeobecná lingvistika, 1901). Croce ztotožňuje umění s výra-

zem, přistupuje k umění jako k přesněji vyjádřené intuici a jako takové je považuje za identické s jazy-

kem (soustavou významových obrazů, jimiž člověk vyjadřuje své myšlenky a city). „Když malířská 

představa je malířsky reálná, jsme plni šťáv, které jsou barvami, a možná, že kdyby barvicílátky neby-

ly po ruce, zabarvili bychom spontánně okolní předměty jakousi iradiací, tak jako se vypráví o jistých 

hystericích a jistých světcích, kteří si pouhou silou představivosti zobrazili stigmata na rukou a nohou! 

Pokud se neutvoří tento expresivní stav ducha, myšlenka, hudební fantazie, malířská představa nejen 

že by neexistovaly jako výraz, ale neexistovaly by vůbec." 8 (Breviář estetiky, 1924) Croceho teorii je 

však vytýkána přílišná jednostrannost, jelikož obraz (dílo) nikdy nemůže být jen čistým výrazem. 9 

1.4 SPONTÁNNOST, AUTOMATISMUS A NÁHODA 

Další mantinel, který může pomoci vymezit spontaneitu v umění, je automatismus a náhoda 

v umění. Tyto pojmy nelze považovat za synonymní, přestože k sobě mají velmi blízko. Náhoda nezá-

leží na osobnosti autora, umělcem tak teoreticky může být s využitím principu náhody každý. Avšak 

umělec s náhodou cíleně pracuje a jeho osobnost se projeví v invenci, s jakou na náhodu reaguje. 

Jinak tomu je u automatismu, který není zcela ovládán vědomím umělce a do tvorby zapojuje své 

podvědomí. Snahou je zachytit svou myšlenku bez rozumové kontroly. 

Přestože se automatismus zdá být v tomto ohledu podobný spontánnosti, také je třeba je 

odlišit. Spontánnost oproti automatismu vychází více z povahy osobnosti umělce, není založená na 

podvědomí, ale spíše na tvorbě ovlivněné vnitřním prožitkem, na faktu, že je člověk sám sebou, třeba-

že ovlivněn okolním prostředím, kterým se zabývá. Automatismus a spontánnost bychom mohli pova-

žovat za jedno a totéž jen mimo oblast umění, např. ve smyslu vegetativních funkcí organismu apod. 

7 Lackner, S.: Max Beckman. Fortuna print, Bratislava 1992, s. 22 

8 Míčko, M.: Expresionismus. Obelisk, Praha 1969, s. 8 

9 Míčko použil tuto teorii jako východisko svého výkladu. Jako příklad čistého výrazu udává bezobsažnou čmáranici, např. 
makarónské kresby nebo první nezobrazující kresby dítěte 
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Používání pojmů (spontánnost, automatismus a náhoda) se ustálilo v souvislosti s různými umělecký-

mi směry. Náhoda se nedává do souvislosti s expresionismem, ale využívají ji především dadaisté 

a umělci akční malby. Automatismus je principem, podle něhož tvořili hlavně surrealisté, zatímco spon-

tánnost bývá nejvíce spojována právě s expresí a expresionismem. 
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2 EXPRESIONISMUS 

2.1 ŠIRŠÍ A UŽŠÍ VYMEZENÍ POJMU EXPRESIONISMUS 

Expresionistické tendence můžeme chápat nadčasově, v širokém slova smyslu jako umělec-

kou tendenci nebo tvůrčí přístup, která usiluje o to vyjádřit uměleckým dílem vnitřní psychické stavy a 

zvýrazněnou niternost. Důraz neklade na systém nebo teorii, ale na spontánní vyjádření pocitu. Jejich 

výraz stupňuje barevnou a tvarovou nadsázkou nebo deformací. Není to moderní umělecký směr 

s vyhraněnými stylovými výtvarnými prostředky, ale do jeho rámce řadíme umělecká díla různého 

stylového zaměření. Hovoříme pak o expresivní tendenci, kterou je možné aplikovat na celé dějiny 

umění. Našli bychom ji již v gotice (např. Přemyslovský krucifix, některé piety), v díle Mathiase Grune-

walda, Tintoretta, El Greca, Rembrandta, Goyi, Daumiera, aj. malířů období renesance, manýrismu, 

baroka nebo 19. století. 

Expresionismus se projevil zejména v malířství, ale najdeme ho také v sochařství a architektu-

ře. Je jedním ze směrů, jejichž cílem je vyjádřit vnitřní svět emocí a nálad. Je sjednocen nikoliv filozofií 

malby nebo její technikou, ale osobním, intenzivním prožitkem vrženosti. Pro dějiny umění není snadné 

akceptovat expresionismus jako styl. Srovnáme-li obrazy Kirchnera, Kandinského, Kokoschky nebo 

Dixe, jakákoli formální jednota se ukáže být iluzí. Proto se začala projevovat tendence nechápat expre-

sionismus jako styl, ale spíše jako „směr", jako výraz životního pocitu jedné mladé generace.10 

Mathias Grunewald: 
Isenheimský oltář - Ukřižování, 
1515 

10 Wolf, N. : Expresionismus. Taschen. Slovart, Praha 2005, s. 8 ( dále jen Wolf 2005) 
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V modernismu vždy existoval expresionistický proud. V některých obdobích zesílil natolik, že mohl být 

považován za umělecké hnutí (jak tomu bylo v případě německého expresionismu). Někdy byl pouze 

signálem opozice vůči převažujícímu étosu. Expresionismus byl v širokém smyslu slova typ umělecké 

tvorby, který se stavěl proti všem teoriím, protože hlavní důraz nekladl na systém nebo teorii, ale na 

spontánní vyjádření pocitu.11 

Expresionismus označuje také širokou opoziční tendenci z konce 19. a počátku 20. století, 

stavějící proti naturalismu a hlavně impresionismu nové výrazové chápání reality, a tím i novou výtvar-

nost. Nejdříve tento pojem označoval mezioborově celou evropskou avantgardu přelomu století. Uměl-

ci zařazeni jako expresionisté byli postupně norský malíř Edvard Munch, Paul Cézanne, Vincent van 

Gogh, Henri Matisse. V katalogu berlínské secese v roce 1911 se objevují pod tímto heslem malíři 

fauvismu a kubismu (Pablo Picasso a mladí francouzští malíři). V knize Herwartha Waldena Expre-

sionismus. Obrat v umění (1918) jsou pod tento pojem zahrnuti italští futuristé, francouzští kubisté a 

členové německé skupiny Der Blaue Reiter. Ti byli již u příležitosti Prvního německého podzimního 

salónu v roce 1913 označeni za německé expresionisty. Toto označení se ujalo a postupně se termín 

expresionismus zredukoval pouze na německy mluvící země. Před první světovou válkou se tak expre-

sionismus stal bezmála synonymem pro současný německý podíl na mezinárodním uměleckém a kul-

turním dění. K této nacionalizaci došlo, i když bylo zřejmé, jak silně proudí do malířství expresionismu 

podněty ze zahraničí. Mýtus pocházející z doby Sturm und Drang konce 18. stol. dostal novou potravu: 

údajné přednostní právo Němců na výjimečné emocionální vztahy v umění. Za expresionisty byli na 

výstavě v Kolíně nad Rýnem (Sonderbund-Ausstellung, 1912) označeni v katalogu Paul Gauguin, Paul 

Cézanne, H. E. Gross, P. Signac, P. Bonnard, E. Vuillard, H. Matisse, P. Picasso, G. Braque, Edvard 

Munch, Vincent van Gogh, Maurice Vlaminck, E. Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka a 

další.12 

V užším smyslu expresionismus označuje umělecký směr, který vznikl v Evropě a jež se 

vyhranil a působil v letech 1905 - 1925. Byl součástí uměleckého vývoje ve Francii, Švýcarsku, Belgii, 

Holandsku, Rakousku, Německu, v českých zemích i jinde. Předmětem mého zájmu bude právě ex-

presionismus německý, který měl jako v každé jiné zemi svá specifika. Dalo by se říci, že během 20. 

století se zde stal expresionismus „tradičním" uměleckým stylem. Mezi další země, kde by se dal oče-

kávat expresivní přístup, obecně patřily spíše severské (Holandsko, Skandinávie) než jižní země 

(Francie, Itálie). Vznikla tak představa, že sklon k expresionistickému zobrazování je podmíněn 

geograficky a má něco společného se zděděnou kulturou. Přesto se vlna nového expresionismu na 

přelomu 70. a 80. let vzedmula kromě Německa také v Itálii. Stejně jako expresionismus na počátku 

20. století měl mnoho podob lišících se země od země i malíř od malíře, také návrat expresionismu měl 

jak v Německu, tak v Itálii nebo ve Spojených státech své odlišnosti. Psala jsem o návratu expresioni-

smu, jímž se rozumí expresionismus v užším pojetí. Zaměřila bych se na to, v čem se tyto dva směry 

vzdálené od sebe přes 70 let, bohatých na zásadní události v umění i ve společnosti shodují, co mají 

společné a v čem se naopak liší. Abych mohla tyto dvě doby porovnat a najít východiska pro mladší 

11 Lucie-Smith, E. : Artoday. Slovart, Praha 1996, s. 177 

12 Baleka, J.: Výtvarné umění. Academia, Praha 1997, s. 99 (Baleka 1997) 
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tendenci, musím se vrátit k počátkům expresionismu a k jeho vývoji v 1. polovině 20. století (se zamě-

řením na Německo). 

2.2 PŘEDCHŮDCI EXPRESIONISTŮ, VLIV VAN GOGHA 

Za předchůdce expresionistických malířů jsou považováni nizozemský malíř Vincent van 

Gogh, Francouz Henri Toulouse-Lautrec, Belgičan James Ensor, Švýcar Ferdinand Hodler a norský 

malíř Edvard Munch. Expresionisté v Berlíně i jinde vítali jakékoli malířství, jež se bez zábran hlásilo 

k subjektivnímu prožitku a jeho radikální praktické realizaci do expresivních tvarových a barevných 

vzorů. To platilo pro Ensora, jenž za maškarádou moderního davového člověka odhaloval propasti 

jeho duše a ovlivnil tím např. Emila Noldeho. Můžeme porovnat jejich obrazy mající společné téma 

masky, a to Vlastní podobiznu s maskami Jamese Ensora a Noldeho Zátiší s maskami. Ensor se vypo-

dobnil v anonymním davu lidí majících místo obličeje šklebící se masky, Nolde na výrazu masek ještě 

přidal, a to nejen malířským gestem a deformací, ale také vystupňovanou barevností. U Noldeho nejde 

jen o vliv Ensora, ale také o vliv Gauguina a afrických nebo oceánských domorodých masek (vliv Gau-

guina viz dále). Souvislost s tvorbou Jamese Ensora je možné přes Noldeho pozorovat i u neoexpresi-

onisty Reinera Fettinga. Jeho lidé svými ostře malovanými obličeji, agresivní barevností a razantní 

spontánní malbou v expresivním výrazu překonávají Noldeho. 

James Ensor Vlastní 
podobizna s maskami, 1890 

Emil Nolde: Zátiší s maskami, 
1911 

Reiner Petting: Appearance 
(Zjevení), 1986 

Zájem německých expresionistů vzbudila také tvorba Edwarda Muncha, která vycházela 

především ze symbolismu a významů obsahu. Munch začínal jako malíř secese, jež je patrná i v jeho 

expresionistických dílech. Byl ovlivněn impresionisty a postimpresionisty, hlavně Gauguinem a Seura-

tem. Usiloval o výraz duševních hnutí a pocitů člověka. Tvrdil, že není potřeba malovat interiéry, muže, 

kteří čtou, a ženy, které pletou, ale je třeba zobrazovat živé lidi, kteří dýchají, cítí, trpí a milují. Munch 
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objevoval to, co je v člověku skryté, jeho vášně, úzkost ze života, hrůzu ze smrti apod. Stále se vracel 

k několika základním tématům, kterými symbolicky vyjadřoval svůj postoj k tématu smrti, osamělosti, 

melancholie, úzkosti z nepřátelské přírody a nešťastné lásky. 

Munchovy práce byly v Německu vystaveny již v 90. letech 19. století a mladí malíři v nich 

nalézali ztělesnění ideálů umění vyjadřujícího vnitřní psychická dějství lidského života a novou drama-

tickou malířskou formou. Jeho dílo ovlivnilo jak drážďanskou skupinu Die Brücke, tak pražskou skupinu 

Osma, která měla na německé expresionistické umění vazby. 

Zcela zásadní pro vývoj expresionismu v Německu byla tvorba Vincenta van Gogha, jež 

ovlivnila především počáteční fázi tvorby malířů skupiny Die Brücke (1905-1908), a také díla Paula 

Gauguina. Čím si expresionisty podmanili, popisuje historik umění Uwe M. Schneede: „Drsný obraz" 

se svou protaženou perspektivou, zploštěním, deformacemi...se staví proti všem zažitým tradicím... 

„Drsný obraz" z hrubě roztírané barvy, na stále hrubším plátnu, z rychle nasazovaných, širokých tahů 

štětce, s barvou nepokrytými částmi plátna..., kdy vidíme, jak obraz vznikal..."  1 3  

Vincent van Gogh viděl ve vší přírodě výraz duše a pokusil se vložit stejné pocity do krajiny 

jako do lidské postavy. Za svého života se mu nedostalo uznání, tvořil pouze tak, jak to cítil, malba se 

mu stala smyslem života, potěšením i terapií. Významný vliv na jeho tvorbu měl japonský dřevořez. Od 

neoimpresionistů převzal výrazové prostředky (čisté spektrální barvy, malířský rukopis), ale využil je 

k expresi a zdůraznění výrazu. Gogh byl expresionistou hlavně ve výrazu a barvě. Z temné valérové 

barvy přešel k výraznému koloritu, vytvořil si osobitý styl využívající hlavně sytých, žhavých barev, 

nanášených v prudkých úhozech na plátno. Gogh byl v Německu poprvé vystaven ve stejném roce, 

v jakém vznikla skupina Die Brücke (1905), a jeho význam pro tehdejší umění byl obrovský. 

Vraceli se k němu i neoexpresionističtí malíři, například Reiner Fetting, představitel tzv. No-

vých divokých. Přesvědčit se o tom můžeme srovnáním autoportrétů umělců všech tří „generací" 

expresionistů: van Gogha, Noldeho a Fettinga. Jejich podobizny mají společného víc, než jen motiv 

zobrazení sebe sama v klobouku. Všem malířům spíše než o vystižení vlastní vnější podoby šlo 

0 zachycení jejich pocitu, stavu mysli a o vyjádření vnitřního prožitku, u Fettinga možná o stylizaci své 

podoby do svého předchůdce. Velmi významnou úlohu ve všech třech obrazech hraje barva i expresi-

vní a jistě také spontánní způsob malby, i když Noldeho autoportrét je oproti jeho jiným dílům barevně 

velmi umírněný. Převažují u něj chladné modrošedé barvy, na rozdíl od Fettinga, kde převládají inten-

zivní červené odstíny. I když se může zdát, že modrá narozdíl od červené navozuje klid, není tomu tak 

zcela. Dramatičnosti Noldeho podobizny dodává, stejně jako u van Gogha, kontrast modrého pozadí 

se žlutooranžovým obličejem. U Fettinga jde až o agresivní kombinaci sytě červené na pozadí s ostře 

zelenou. Kombinace těchto komplementárních barev se objevuje jen v obličeji, který se výrazně odlišu-

je svou barvou od strnulého těla, provedeného převážně v hnědých a okrových barvách. Nápadná je 

1 tvarová deformace, hlavně nepřirozeně dlouhý a velký krk, což podporuje expresivitu jeho podoby. 

Fetting se od obou odlišuje tím, že se zobrazil bez oblečení. Tím více vynikl velký jasně červený 

klobouk, jenž spolu s nejistým výrazem jeho tváře evokuje právě podobizny Vincenta van Gogha. 

Spojitost s jeho autoportréty je podpořena i faktem, že se Fetting jeho osobností a dílem inspiroval už 

13 Wolf 2005, s. 15 
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před namalováním svého autoportrétu Já v červeném klobouku. 14 Ve srovnání s Noldem jsou vidět 

posuny v malbě. Přestože byl Nolde z Die Brücke nejodvážnější, je na tomto jeho autoportrétu stále 

ještě znát jistá svázanost dobovými zobrazovacími konvencemi, zatímco Fetting pracoval daleko 

spontánněji, bez jakýchkoli omezení. Nolde se zobrazil stojící bokem, ale dívá se dopředu směrem 

k divákovi. Nedochází tu k deformacím tvaru, pouze k jeho zjednodušení. Na první pohled zaujmou 

jeho zářící modré oči. S Goghem mají společné dynamické tahy štětcem, které značí spontánní 

vyjadřování. 

Vincent van Gogh: Autoportrét 
ve slamáku, 1887 

2.3 CHARAKTERISTIKA EXPRESIONISMU 
Expresionismus měl značné názorové rozpětí, způsobené vlivem mnoha dalších směrů 

vyskytujících se na přelomu století vedle sebe, např. symbolismus, mysticismus, sociální realismus. 

Byl také inspirován starším uměním - řeckým archaickým uměním, egyptskou nástěnnou malbou apod. 

Vliv na formování expresionismu měl i dobový zájem o dětskou kresbu, africké a oceánské etnické 

umění (E. Heckel, Max Pechstein, E. L. Kirchner), nedělní tvorbu a tvorbu duševně chorých nebo 

sgraffiti z městských zdí (H. Campendonck, Paul Klee, Georg Grosz). Na podobu děl jednotlivých 

autorů mělo dopad lidové umění, národní folklorní tradice, expresionistická literatura, drama, hudba, 

filozofie a také soudobá společenská situace v jednotlivých zemích. Ta zároveň podmiňovala odlišnost 

národních proudů v expresionismu. 

Expresionismus odmítal napodobivost naturalismu, impresionistický zrakově dojmový prožitek 

jevové skutečnosti, ale také estetismus secese. Odrážel společenskou dobovou krizi plnou sociálních 

rozporů. Zrcadlil proto pesimismus, melancholii (modrá a zelená barva v malbě), zoufalství, rezignaci, 

revoltu a pacifismus, náboženskost, sociální utopii ve výtvarně a obsahově širokém názorovém rozpě-

tí, jemuž byl společný i určitý kosmický universalismus, ale též představa lidského bratrství, nového 

14 Více v kapitole o Reineru Fettingovi, s. 48 
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lidského typu a nově uspořádaného lidského společenství. 15 Expresionistický malířský styl můžeme 

definovat na základě zvláštnosti možného grafologického výkladu tahů štětce, který coby výrazová 

křivka sleduje spíše vnitřní napětí malíře než kontury a tvary světa objektů, které lze fotograficky 

zachytit. 

Co se týká tematiky, do roku 1911 se malovaly náměty, které ještě nenesly existenciální 

podtext: tanec, varieté, cirkus, modelky, koupání, krajina nebo město. Před první světovou válkou se 

témata proměnila a expresionismus se začal soustředit převážně ke stinným stránkám života, k těles-

nému, duchovnímu i sociálnímu utrpení, a do svého tematického okruhu zahrnul prostého člověka, 

proletáře i lidi ze samého okraje společnosti, (prostitutky, zloděje, pijany), městské podsvětí a s krutou 

ironií také opory měšťanské společnosti, soudce, maloměšťáky, kněze, vojáky. 

Mezi klasickými technikami malířství a grafiky vystupuje svým významem výrazně do popředí 

dřevořez pro svou plošnost, neiluzívnost, jednoduchost, výrazovost a společenskou funkci, která je 

s ním historicky spjata. Další technikou, která nabyla na významu byl akvarel, obecně obrozený ve 

20. století. Akvarel umožňoval rychle a spontánně tvořit, což vyhovovalo citové výrazovosti stejně jako 

čistota a zářivost akvarelových barev a možnost dosahovat neobvyklé hutnosti používáním savých 

papírů, pro expresionisty typických. Pro expresionistické akvarely je příznačný velký formát, jež je pod-

míněn cílem zachytit skutečnost ve velkých, elementárních tvarech. Tato technika, dostupnější širším 

vrstvám, měla nahradit dražší olejové a temperové obrazy, a přispět k rozšíření uměleckých děl. Vedle 

akvarelů vytvářených jako konečné dílo vznikaly akvarelové náčrtky a přípravné studie, podle nichž 

pak zase vznikaly obrazy, mnohdy i po velkém časovém odstupu. Akvarelu se výrazně věnovali umělci 

ze skupiny Die Brücke, především Emil Nolde. 

Hlavní těžiště expresionismu spočívalo v malířství. Expresionisté se zřekli smyslové dojmo-

vosti impresionismu, ale ne vazeb k věcné skutečnosti. Vzdali se však vžitých barevných a geometric-

kých harmonií, protože je považovali za umělé a neodpovídající významově, v expresionismu výrazově 

pochopené skutečnosti. Proto byla v kompozici zdůrazňována simultánnost, asymetrie, diagonála, 

plošnost a pastóznost, dynamický rukopis, vykloněné osy, zvýrazněná linie, kontrastní barevnost a 

barva cítěná jako výraz vnitřního pocitu z vnímané věcné, niterné a sociální skutečnosti (modré tváře, 

červené krajiny, černé slunce). Společným pojítkem expresionistů zůstala výtvarná a citová elementár-

nost, niternost, výrazovost i citlivost vůči sociální a existenciální problematice lidského jedince. 

2.5 EXPRESIONISMUS V NĚMECKU A SKUPINA DIE BRÜCKE 

Za centrum moderního umění je v té době považována Paříž, jakožto místo, kde se nové 

trendy zrodily a rozvíjely. Neméně důležitá pro vznik avantgardních hnutí a jejich vývoj však byla také 

německá scéna, konkrétně Berlín, Mnichov, Výmar nebo Stuttgart. Ve srovnání s Paříží se raná něme-

cká moderna jeví jako umění ničím nezmírněné disonance, divoké exprese a niterné spirituality. Právě 

v Německu se zrodil expresionismus, díky jejich představitelům Ernstu Ludwigu Kirchnerovi, Emilu 

Noldemu, Lyonelu Feiningerovi nebo Alexeji Javlenskému aj. Před první světovou válkou odrážely 

15 Baleka 1997, s. 99 
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experimenty expresionismu s tvary a barvami především individuální psychickou náladu malířů. Teprve 

po ní se jejich výpovědi výrazně zaměřily na funkci člověka ve společnosti a jeho úlohu jako oběti 

sociálních a politických represí. 

Zárodečnou buňkou německého expresionismu a později i významným inspiračním vzorem 

neoexpresionismu byla skupina Die Brücke, založená roku 1905 v Drážďanech (později přesídlili do 

Berlína). Mezi ustavující členy patřil Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff, později mezi ně přibyli Pech-

stein, Mueller aj. Skupina si za dobu svého působení vytvořila specifický styl, který obsahoval prvky 

exaltovaného impresionismu, stimulujících podnětů fauvismu, přehodnocení některých rysů Jugend-

stilu a obdivu k negerské a oceánské plastice, lidovému umění a gotickému německému dřevořezu. 

Stejně jako fauvisté byli expresionisté revoluční z hlediska definice nových tvárných prostředků obra-

zové skladby. „Jejich heslem bylo prolomit zkostnatělé struktury. Když Kirchner a kolegové malovali 

při společných sezeních modelky v ateliéru, měnili si rychle svá místa. Spontánní změna a zuřivé 

pracovní tempo vyžadovaly totiž téměř automatickou kresbu, sumární způsob malby a školily pohled 

pro zjednodušené tvary." 6  

Ve své počáteční fázi se německý expresionismus nejvýrazněji projevil v díle malíře (a na rok 

také člena Die Brücke) Emila Noldeho. V roce 1909 dochází v jeho tvorbě k erupci niterných vizí, 

v nichž se po dlouhém vývojovém hledání koncentruje vlastní Noldeho výraz. Byl o dost starší než 

ostatní členové, avšak jeho díla byla v první fázi německého expresionismu nejvyostřenější a barevně 

nejvýbušnější. „Z hlediska výrazových prostředků je jeho projev vedený především instinktem, bez 

pevně uchopitelné metody, ale právě tento sestup k „fantastické prapodstatě bytí" objevuje nové sym-

boly tajemných dění v člověku a podivuhodné exaltované asociace ztvárněné v horkou, jakoby živoucí 

lávu barevných tvarů." 1 7  

Reiner Petting: Mabutu Tanz, 
1983 

16 Wolf 2005, s. 17 

17 Lamač: M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon, Praha 1989, s. 169 (dále jen Lamač 1989) 
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Stejně jako ostatní expresionisté z Die Brücke obdivoval podle vzoru Paula Gauguina umění 

přírodních národů a v jeho tvorbě se po nějaký čas tyto vlivy objevovaly. Noldeho nejvíce přitahovalo, 

že prapůvodní lidé byli zajedno s přírodou, byli částí jejího celku. „ Maluji, kreslím a hledám, jak vyjádřit 

něco z prapůvodního bytí. Umělecké projevy přírodních národů neopakují viděné, ale jsou rytmické a 

ornamentální. Takové vždy bylo primitivníumění všech národů - včetně národa Germánů v jeho počát-

cích. 1 8 Nolde měl později významný vliv na neoexpresionisty, např. na představitele Nových divokých 

Reinera Fettinga. Inspirovala ho především Noldeho velmi intenzivní barevnost a výrazovost, podob-

nost bychom našli i ve ztvárnění lidské figury. Noldeho postavy jsou trochu fantastické až groteskní, 

často v nějakém dramatickém gestu nebo pohybu. U Fettinga bychom našli malby připomínající Nolde-

ho obrazy divošských tanců. Podíváme-li se na Fettingův obraz Mabutu Tanz (1983) a na Noldeho 

Kärtzetanzerinen (1912), najdeme dost společných znaků. Obě díla působí silně expresivně především 

díky sytým „divokým" barvám a kontrastům mezi nimi. V prvním případě oranžové a žluté, v druhém 

červené, černé a modré. V obou obrazech jsou teplé barvy použity na pozadí, tedy v rozporu s jejich 

vlastnostmi. Mezi další podobné prvky patří nejasně vymezený prostor, zrušená perspektiva a nahodilé 

obrysy figur. Každý obraz je však ukotven ve své době, u Fettinga vidíme daleko větší deformaci pos-

tav, kdy tanečnice splývá se stejně barevným pozadím a není jasně oddělena od klavíru a skrčená 

postava klavíristy připomíná spíše jakéhosi skřítka. Oba malíři jsou si vědomi účinků barev a stali se 

významnými představiteli daných směrů. 

2.6 SKUPINA OSMA 

Vazby mezi německým a českým uměním existovaly již v minulosti a nejinak tomu bylo u ex-

presionismu a později i u neoexpresionismu.19 Oba směry měly vliv na vývoj umění u nás. V Čechách 

se k expresionismu přihlásili malíři narození mezi lety 1882 - 1886, studující na pražské Akademii. Šlo 

o studenty české i německé národnosti, kteří se sdružili ve volném tvůrčím seskupení Osma: Emila 

Fillu, Bohumila Kubištu, Antonína Procházku, Otakara Kubína, E.A. Pittermanna, Vincence Beneše, 

Linku Scheithauerovou - Procházkovou, Maxe Horba, Bedřicha Feigla a Willyho Nowaka. V Praze 

uspořádali dvě společné výstavy, roku 1907 a 1908. Spojoval je především společný odpor proti aka-

demičnosti a snaha o bezprostřední výraz svého vnitřního stavu bez konvencí a manýr. Prošli vlivem 

impresionismu, secese, francouzských postimpresionistů Gauguina, Cézanna a především Gogha, 

poučili se u francouzských fauvistů. 

K probuzení a vnitřnímu poznání domácího charakteru malby však přispěla především 

výstava Edvarda Muncha, pořádaná roku 1905 v Praze. Munch je utvrdil v jejich odporu k přejatým 

poučkám francouzského impresionismu a zároveň v odvaze hledat „naši" krásu, i když pro mnohého 

cizince tak drsnou a nevlídnou. Munchova výstava byla pro mladou generaci přínosná a inspirativní víc 

než cokoli předtím. Takto o ní píše Emil Filla: „ ... Pro nás se však Munch stal neodvratným osudem. 

Konec bylo kázni ve škole, konec všem autoritám, konec našemu odříkání v odvaze. Dílo Munchovo 

18 Lamač 1989, s. 170 

19 O vlivu německého neoexpresionismu na české umění viz s. 56 
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vybuchlo v našich srdcích jako petarda. Otřáslo s námi v základech a všechny naše touhy, lásky a na-

děje zdály se najednou realizovány, byli jsme v trvalém vytržení, neboť jsme cítili již tehdy jako dnes, 

že přišel k nám umělec, a to umělec našich časů, našich srdcí a naší vůle. Sestoupil tehdy na nás 

duch pravého, přímého umění, viděli jsme v něm anděla strážného naší budoucí pouti a posvětitele 

našeho odhodlání býti výtvarníky dneška. Mysleli a cítili jsme, že Munch přišel jen kvůli nám." 2 0 Tyto 

podněty a vlivy dokázali přetvořit v osobitý styl jako výraz vlastního životního pocitu. Osma vytvořila 

pro ni typický expresionismus, do kterého později přidávali i prvky kubismu. Vznikla tak specifická 

varianta expresionismu - kuboexpresionismus. 

20 Filla, E.: O výtvarném umění. Praha 1948. str. 68 
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3 NEOEXPRESIONISMUS 

3.1 NÁVRAT FIGURÁLNÍ EXPRESE NA KONCI 70. LET 20. STOLETÍ 
Obdobím, kdy se expresionistické figurální tendence znovu zásadně projevily a strhly na sebe 

výraznou pozornost jak diváků, tak kritiky, se stal konec 70. let 20. století. V té souvislosti se mluví 

o znovuzrození nebo znovuobjevení expresionismu, směru nebo spíše tendence, jejímž nejranějším 

předchůdcem byl Vincent van Gogh a která se plně rozvinula na počátku 20. století. V umění se obje-

vovala i v jeho průběhu, ale nikdy ne s takovou silou, abychom ji mohli označit za nastupující směr. Po 

dlouhé době tato (staro)nová tendence zesílila a zároveň měla velký dopad na umění, na jeho podobu, 

orientaci a vývoj. Ovlivnila velkou řadu umělců v mnoha zemích Evropy a je zajímavé, že téměř ve 

stejnou dobu. Není překvapením, že to bylo především v Německu, v zemi, kde má expresionismus 

své silné kořeny (často se hovoří již o tradici), dále v Itálii a v USA. Kromě těchto zemí se hnutí ujalo 

také v Rakousku, Francii a Anglii. Dá se říci, že nová vlna expresionismu zasáhla celou západní umě-

leckou kulturu. 

V každé zemi měl nový expresionismus odlišný charakter a také různá pojmenování. Kritikové 

se snažili vyjádřit vysoký stupeň vnitřního napětí, které se v této tvorbě bez obalu vyjevuje. Nápadné 

shody s expresionistickými tendencemi počátku století, ať už v Německu nebo jinde, daly vzniknout 

termínu neoexpresionismus. Do jisté míry jde o termín obecný, ale používá se především pro německý 

nový expresionismus. S Itálií je spjatý termín transavantgarda, ve Spojených státech se mluví hlavně 

o „špatné malbě" - „bad painting". Setkáme se také s označením nová subjektivita, new image painting 

(noví imažinisté) nebo násilná/ brutální malba - „violent painting". 

3.2 POSTMODERNA A POSTMODERNÍ UMĚNÍ 

Abychom mohli odpovědět na otázky, proč došlo k návratu expresionismu nebo jak je možné, 

že se tak rychle ujal a v podstatě masově rozšířil, je třeba si stručně nastínit dobu, ve které se neoex-

presionismus objevil. Konec 70. let a hlavně 80. léta bývají nazývána dobou postmoderní. Tento výraz 

je používán často, s různými substantivy z různých oborů lidské činnosti. Rozhodně se mu nevyhne-

me, budeme-li se věnovat novému expresionismu a umění 80. let vůbec. V některých publikacích se 

používá pojem postmoderna i jako synonymum neoexpresionismu a italské transavantgardy. Je to 

pochopitelné z toho důvodu, že jak neoexpresionismus, tak transavantgarda, představující v obecné 
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rovině jedno a totéž, jsou v té době nejvýznamnějšími tendencemi. Proto bývají ztotožňovány s post-

modernou. Ale stejně tak jako předválečný expresionismus byl součástí moderního umění, tak také 

neoexpresionismus, transavantgarda apod. jsou jen součástí umění let osmdesátých, označovaných 

jako postmoderní. 

Samotný název evokuje, že bude v nějakém poměru k moderně 20. století a jejím východis-

kům. Stručně shrnuto, mohli bychom o charakteru moderny říci, že zásadně odmítala tradici a autority, 

snažila se stále o nové, zavrhovala dosavadní modely světa. „Nové", ať už se týkalo jakékoli oblasti, 

se stalo nejdůležitější hodnotou, jejím hlavním požadavkem byl pokrok. Vše se odehrávalo také v umě-

ní. Obrat nastal koncem 50. let, kdy se v USA začalo debatovat o tom, že myšlení, všechny ideály, 

hodnoty a cíle, které si kladla společnost od počátku 20. století, se zásadně proměnily, doba se 

změnila, nastal posun. Konstatovalo se, že doba moderní je za námi a nyní již žijeme v době po/ post 

moderní. Tato proměna se pozorovala v mnoha oblastech, a to nejen v umění, estetice nebo architek-

tuře, ale i v sociologii, filozofii, ekonomii, technologii, hospodářství apod. Obecně řečeno šlo o procesy, 

které ukazovaly významné posuny skutečnosti a myšlení proti moderně. 

S pojmem postmoderna začala jako první pracovat literární kritika. Tehdejší situace v literatu-

ře byla chápána jako úpadek, kdy ubývá novátorství, průraznosti apod. S nástupem nové generace 

spisovatelů se ale literatuře dostalo nového ocenění. Začaly se objevovat jiné kvality literatury, které 

byly označovány jako postmoderní. Vyzdvihovalo se především to, že literatura ruší hranici mezi elitní, 

intelektuální vrstvou a masovou kulturou a zároveň mezi umělcem a publikem. Dále to, že postmoderní 

literatura je schopná používat více jazyků, vyznačuje se mnohonásobnou strukturou, což platí jak 

sémanticky, tak sociologicky. V literatuře se roku 1969 vytvořilo základní paradigma, které se pak stalo 

závazným i pro ostatní oblasti, tedy že postmoderna je všude tam, kde se praktikuje zásadní pluralis-

mus jazyků, modelů, postupů, a to nejen v různých dílech, ale také v jednom a témže díle, tedy smíše-

ně. Pojem postmodernismus se definitivně zbavil původně negativních konotací a stal se slovem 

pozitivním, jehož obsahem je rozhodný pluralismus.21 

Po postmoderní literatuře přišla na řadu postmoderní architektura. Kritizovala se modernistic-

ká architektura a její internacionální styl, pro který je typický funkcionalismus a odmítání dekorativních 

prvků. Postoje, které se objevily, mají dost společného s výkladem postmoderního výtvarného umění, 

kam se pojem následně rozšířil. Negativní postoj k modernistické architektuře i umění zastával americ-

ký kritik Charles Jencks. V roce 1975 hovořil o tom, že chybou moderní architektury bylo, že se 

zaměřila pouze na elitu. Postmoderní architektura se pak snaží překonat tento elitářský přístup, avšak 

nedělá to odkloněním od něho, ale rozšířením jazyka architektury do různých směrů - k zakořeněnému 

a domácímu, k tradici i ke komerčnímu žargonu ulice. Pro Jenckse se postmoderní architektura vyzna-

čuje tím, že vědomě oslovuje uživatele i pozorovatele a je koncipována jako jazyk. Heinrich Klotz 

zdůrazňuje spíše sémantickou než komunikativní stránku postmoderny. Rozhodující na postmoderní 

architektuře je podle něj to, že kromě funkce znovu vytváří fiktivní útvary a místa imaginace. 

21 Welsch, W.: Naše postmoderní moderna. Zvon, Praha 1994, s. 26 
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3.2.1 LYOTARDOVA DEFINICE POSTMODERNÍHO UMĚNÍ 

Kromě malířství a sochařství se výraz postmoderna začal používat i v sociologii a filozofii. 

Jedním z nejvýznamnějších filozofů postmoderny se stal Francouz Jean-Francois Lyotard, který 

polemizoval s americkými teoretiky (Jencksem) a inicioval diskuzi o postmoderně v Evropě.22 Lyotard 

rozpoznává specifičnost postmoderní situace, která je výsledkem selhání moderního projektu emanci-

pace lidstva, ale zároveň vidí právě v avantgardách samých předpoklady adekvátní reakce na tuto 

situaci. Ve své knize z roku 198623 uvádí (po prostudování článků psaných kritiky z různých oborů) svůj 

poznatek: „Jsme v okamžiku ochabnutí, hovořím o atmosféře doby. Odevšad se na nás naléhá, aby-

chom skoncovali s experimentováním v umění i jinde. Četl jsem jistého historika umění, který vynáší 

realismus a hlásá nástup nové subjektivity. Četl jsem jistého uměleckého kritika, který šíří a prodává 

na malířských trzích „transavantgardismus". Četl jsem, že pod označením postmodernismu architekti 

odvrhují projekt Bauhausu a spolu s funkcionalistickou vaničkou vylévají i ono děcko, jímž je stále ještě 

umělecký experiment. " 2 4  

Lyotard dochází k závěru, že pro všechny autory je nejdůležitějším úkolem zlikvidovat dědictví 

avantgard. Za jistější cestu k jejich potlačení, než by bylpřímý útok, pokládají umělci a kritikové jejich 

míšení. Neboťnejcyničtějšíeklekticismus mohou takto vydávat za překonání venkoncem jen zcela dílčí 

povahy předchozích uměleckých průzkumů. Kdyby se k nim chtěli otevřeně obrátit zády, vystavovali 

by se směšnosti spjaté s představou neoakademismu.  2 5  

Spory o to, kdy přesně postmoderna začala a jestli stále trvá, nejsou vyřešeny, stejně tak není 

jasné, jak výraz postmoderna definovat, jelikož každý ji pojímá a vysvětluje jinak. Ostatně samou 

podstatou postmoderny je mnohost pohledů, právo na rozdílné názory a přístupy, a tak nemůže být 

jednotný ani výklad obsahu tohoto pojmu. Lyotard ve své knize na otázku co je postmoderno? vychází 

právě z oblasti umění, konkrétně malířství: „Co je pak tedy postmoderno? Jaké místo zaujímá nebo 

nezaujímá vtomto závratném úsilí neustálých otázek, jimž jsou vystavována pravidla zobrazení a 

vyprávění? Je rozhodně částí moderna. Všechno, co je uznávané, třeba teprve od včerejška (modo, 

modo, psal Petronius), má být předmětem podezření. Jaký prostor zpochybňuje Cézanne? Prostor 

impresionistů. Jaký objekt zpochybňuje Picasso a Braque? Objekt Cézannův.... Nějaké dílo se může 

stát moderním, jen když je nejprve postmoderním. Takto chápaný postmodernismus není modernis-

mus dospívající k svému konci nýbrž modernismus ve stavu zrodu, a tento stav je stálý." 

Z jeho slov je jasné, že postmoderna by bez moderny nemohla existovat, je to další reakce na 

ni, další její vývoj. Předpona post ukazuje pouze na to, že postmoderna přichází po moderně a ne, že 

jde proti ní. Nemůžeme proto pojem postmoderní ztotožňovat s pojmem antimoderní. Jestli za základní 

rys postmoderny považujeme pluralismus, v moderně 20. století, ve vědě i v umění ho nalezneme 

také, ale v postmoderně je tento požadavek moderny naplněn v celé šíři skutečnosti. Dalo by se říci, 

že je vlastně radikálně moderní. Je prodloužením moderny, ale opouští modernismus a jeho ideály, 

snahu o inovace, předhánění a překonávání „starého", dynamiku -ismů apod. Postmoderna nechce 

22 Do Evropy se diskuze o postmoderně dostává v 70. letech. 

23 Lyotard, J.-F.: O postmodernismu. Filozofický ústav AV ČR. Praha 1993 (dále jen Lyotard 1993) 

24 Lyotard 1993, s. 17 

25 Lyotard 1993, s. 19 
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modernu zrušit nebo překonat, ale potřebuje ji, protože se již stala součástí tradice. „Sám postmoder-

nismus se vychytrale tváří jako poslední novinka ohlašující konec všech novinek."26 

Důvod, proč se postmoderna opět vrací k tradici modernou tak zatracované, je podle Suzi 

Gablik v tom, že ji (nejen) umění zkrátka potřebuje. V moderně posloužil každý nový styl zároveň jako 

nový počátek. Minulost musela být překonána a všechna činnost se soustředila k budoucnosti. 

Negovala se nejen tradice, ale také umění každé z předcházejících avantgard. Umění tak najednou 

muselo fungovat ve světě, který již nebyl pevně strukturován nějakou autoritou nebo tradicí, neexisto-

valy normy nebo pravidla, kterých by se dalo držet, a ani se nevědělo, proč se jich držet. Není podle 

čeho hodnotit úspěch nebo neúspěch, není se dnes už proti čemu vymezovat. „Umělci zjišťují, že 

jediná cesta, jak stvořit něco nového, je vypůjčit si to z minulosti. Toto všechno v několika posledních 

letech vedlo ke znechucení jak výrazivem, tak i podmínkami moderny - následně i k odmítnutí ideo-

logie pokroku a originality." 

Jaké jsou tedy obecné znaky umění, které je nazýváno postmoderní? V umění i v kultuře 

obecně platí tvrzení o pluralismu. Dochází k rozštěpení, jaké nemá v minulosti obdoby. Hlavním zna-

kem je eklekticismus, který se dá považovat za nulový stupeň současné kultury. Končí představa 

o čistém umění. To pracuje s hybridností a spojením zdánlivě nespojitelného. Klade se otázka, co je to 

originalita, co má smysl, protože všechno už jednou bylo, Zůstává jen narážka, aluze, citace, přivla-

stňování. Postmoderna reflektuje umělý svět kultury oproti přírodě, svět médií, skepsi. 

Jestliže v moderně bylo možné přístupy v umění dělit protikladně na racionální a expresivní, 

v postmoderním umění to nelze. Tuto polaritu umělci již v 60. letech začali vyrovnávat a v postmoderně 

ji zrušili úplně. Každý umělec si svobodně vybírá jaký přístup ke skutečnosti zvolí. Ruší se hranice 

mezi racionálním a expresivním, přístupy se navzájem prostupují. Pokud jsme ale zrušili hranice mezi 

rozumovým a emocionálním přístupem, pojem spontánnosti, v moderně spjatý výhradně s expresiv-

ními tendencemi a s expresionismem, se poněkud posune. Spontánnost ve výtvarném umění se nyní 

může objevit kdekoli, nemůžeme ji ohraničit nebo omezit na jeden směr. Sledujeme-li ale kořeny a 

vývoj expresionismu od počátku 20. století až do 80. let, spontánnost vyjádření je pro novou vlnu ex-

presionismu důležitá a prioritní stále. Rozdíl je v tom, že na první pohled spontánní malba nemusí být 

indikátorem spontánní tvorby nebo nahodilosti, pramenící z ryze emocionálního přístupu, a naopak. 

3.3 REAKCE NEOEXPRESIONISTŮ NA MODERNÍ UMĚNÍ 

Důvodem zlomu v umění a odklonění se od moderny byla reakce umělců na směry, které do té 

doby výrazně převažovaly. Byly to na prvním místě minimalismus a konceptuální umění, chápané jako 

přetrvávající směry moderny. Hovoří se o tom, že se tyto směry během 70. let vyčerpaly a dosáhly 

stavu zakonzervování. V literatuře se lze dočíst, že vyzrály v nový akademismus a vystavovat je bylo 

dokonce výrazem jakési „politické korektnosti".28 Americký kritik Thomas McEvilley v roce 1993 

napsal, že malba byla od 60. letech v „exilu". 29 Na tento stav umělci malíři reagovali. Jejich cílem bylo 

26 Ptáčková, B.: Estetika na dlani. Olomouc 2002, s. 131 

27 Gablik, S.: Selhala moderna? Votobia, Olomouc 1995, s.182 

28 Pijoan, J.: Dějiny umění 12. Odeon, Praha 2002, s. 212 (dále jen Pijoan 12, 2002) 

29 Abstraktní umění se v podstatě stalo oficiálním, ideologicky žádoucím uměním Západu jako symbolu demokratických 

23 



zdůraznit „spodní proud" v malířství. Minimalistické výtvarné prostředky se staly nedostačujícími. 

Jakým způsobem se umělci vymezovali vůči tomuto „čistému" a chladnému umění můžeme zjistit 

z postoje amerického malíře Filipa Gustona. Výstižně vyjadřuje pocit, jaký jistě mělo více malířů v té 

době: „Začalo se mi dělat špatně ze vší té čistoty a zachtělo se mi vyprávět příběhy." Od umění se tedy 

žádá návrat ke sdělnosti, k příběhu (narativnosti), k prostředkům, které by se dotýkaly člověka. Těmto 

požadavkům plně vyhovovala malba, která byla v předchozích letech odmítána jako zastaralá, „mrtvá" 

technika. Nová vlna expresionismu se k malbě vrátila s vervou. S návratem expresionismu se hovoří o 

znovuzrození malby. Toto tvrzení je nesprávné, jelikož malířství nikdy nezemřelo. Šlo tedy spíše než 

o znovuzrození o jeho další vývoj. 

Oproti abstraktnímu, nezobrazujícímu malířství znovu nastoupila předmětnost a figurativnost.30 

Snahou bylo zobrazit člověka a jeho pocity a emoce a navrátit se k jedné ze základních funkcí umění, 

totiž vyjádření se, výpovědi. Ve výsledku se malovaly obrazy expresivní, širokým štětcem na velké, 

někdy až obří plochy (tradiční plátno, papír, překližka apod.) Velký formát umožnil velká malířská ges-

ta, svobodný prostor pro vyjádření, větší emocionální účinek a větší spontánnost. Na druhou stranu 

však kladl neobvyklé nároky na vlastní malbu, na formulaci námětu, na kompozici. Obrovská měřítka 

zároveň převáděla témata do nových souvislostí, než kdyby byla ve „standardním" formátu. Často se 

malíři zabývali autobiografickými tématy, vyrovnávali se s vlastními myšlenkami, pocity, vzpomínkami, 

se současnou situací ve společnosti a s aktuálními problémy té doby.31 

Rozměrné plátno Georga Baselitze 

svobod v konfrontaci s porobením východního bloku. (socialistický realismus) 

30 S figurou pracovali ještě před neoexpresionismem umělci patřící k nové figuraci, neodadaismu nebo pop-artu. 

31 Každá země se potýkala se specifickými problémy, ať už politickými nebo ekonomickými, ale obecné problémy, které řešil 
západní svět v 80. letech byly např. ekologické otázky, vliv člověka na přírodu, využívání atomové energie (výbuch 
Černobylu v roce 1986), globalizace, vliv masmédií, šíření viru HIV, tolerance homosexuality, rasismus, dále studená válka 
mezi USA a Ruskem, energetická krize, rozdělení světa na východ a západ apod. 
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Obraz od A.R. Pencka 

Oproti expresionistům počátku století měli možnost těžit z bohatého vývoje, kterým výtvarné 

umění od počátku 20. století prošlo a který nutně ovlivnil všechny následující směry a tendence, 

nevyjímaje neoexpresionismus a transavantgardu. Přestože tyto směry mají pevné kořeny v expresi-

onismu, v dílech konkrétních malířů najdeme vlivy surrealismu, abstrakce, akční malby, ale také 

konceptuálního umění. Pluralismus postmoderny umožňoval využívat také prvků jiných než evrop-

ských nebo severoamerických kultur. 

Je třeba zmínit, že nastupující trend 80. let znovu se zabývat tradičním médiem, jakým je 

malba, se nestal ze dne na den. Některé uměleckohistorické texty posouvají zájem o malbu až do 60. 

let, které se považují za hlavní bod obratu v umění 20. století. Abstraktní umění vyvolalo tehdy ve 

spojení s dalšími faktory dvojí uměleckou reakci. První z nich zcela rezignovala na obraz a opustila ho. 

Druhou reakcí, důležitou pro nástup neoexpresionismu, se stalo hledání možnosti uplatnění neana-

chronické, post-abstraktní figurace.32 Centrem této tendence se stalo právě Německo, od roku 1961 

rozdělené na západ a východ. Hlavními městy se stal západní Berlín, kde studovali Baselitz, Hodicke, 

Lupertz a Koberling, a Dusseldorfská akademie a studenti Josepha Beuyse Kiefer, Immendorff a jeho 

spolupracovník z východního Německa A.R. Penck.33 

Reakce na minimalismus a konceptualismus se odehrávaly zároveň v několika zemích 

v Evropě i USA. Téměř plošnému rozšíření pomáhaly velké mezinárodní výstavy, kde se mladí umělci 

setkávali a měli možnost mezi sebou konfrontovat či sdílet svá díla a přístupy. Byly jimi především 

benátské Bienále a Documenta v německém Kasselu. Vzdálenosti mezi jednotlivými zeměmi se 

zkracovaly také díky masovému rozšíření médií, hlavně televize, jejich možností oslovit mnoho příjem-

ců najednou a schopností utvářet názor široké veřejnosti. Umění si dalo za úkol oslovit nejen elitní 

32 Kolektiv autorů. Sbírka Wurth - Velká jména evropského umění našeho století. Národní galerie, Praha 1999. s. 23 (dále jen 
Sbírka Wurth 1999) 

33 Více o situaci 60. let v kapitole o německém neoexpresionismu, s. 29 
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obecenstvo, ale celou společnost. Trh s uměním zažíval boom, vznikalo mnoho nových galerií, vý-

znamně rostl počet umělců, kteří se uměním živí, a to velice dobře. Umění se stávalo byznysem a 

marketingovou záležitostí jako cokoli jiného. Nakupovat ho začalo být otázkou prestiže mezi bohatou 

smetánkou. Nová vlna umění - neoexpresionismus - začínala udávat směr, stala se do jisté míry tren-

dem, módou a samozřejmě i výhodným obchodním artiklem. Někteří umělci se prezentovali podobně 

jako hvězdy pop-kultury na stránkách magazínů apod. 

Předzvěstí nebývalého zájmu o malbu ve Spojených státech, ale i v Evropě, byla výstava Bad 

Painting (Špatná malba) v roce 1978 v New Museum of Conterporary Art v New Yorku. Objevily se na 

ní figurativní motivy, syrová, expresivní, neurvalá malba podnícená tvorbou Philipa Gustona.34 Ve stej-

ný rok se konala ve Whitney Museum v New Yorku výstava New Image Painting, na níž vystavoval 

kromě jiných Julian Schnabel, který se brzy poté stal hvězdou newyorské scény. Jeho tvorba bývá 

považována za americkou variantu transavatgardy. Schnabel kombinoval malbu s různými předměty, 

nejčastěji s porcelánovými střepy, které nalepoval v silné vrstvě na dřevěnou desku, která se stala 

podkladem pro malbu. „Chtěl jsem něco, co by bylo současně explodujícía co bydrželo pohromadě." 

Malby Juliana Schnabela nám začleňováním objektů a předmětů do obrazu připomenou tvorbu Ansel-

ma Kiefera. Na oba měl v tomto směru velký vliv Joseph Beuys. 

V Anglii se také rozvíjela nová malba se zdůrazněným expresionistickým podtextem. Hlavním 

jejím předchůdcem byl Francis Bacon a jeho deformované expresivní portréty a figury. 

34 Abstraktní expresionista Philip Guston překvapil umělecký svět koncem 60. let přechodem k provokativním, humorným 
figurativním dílům. 
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3.4 POSTMODERNA A TRANSAVANTGARDA 

Velký zájem o nový expresionismus vypukl v Evropě. Je otázkou, kde nová vlna expresionis-

mu na starém kontinentu začala, zda v Itálii nebo v Německu. Přestože německé umění vždy tíhlo 

k expresionistickému vyjadřování, jako první byl nový expresionismus definován v Itálii. Když Lyotard 

psal o kritikovi, který hlásá transavantgardismus, měl na mysli italského kritika Achille Bonito Olivu, 

který pojem transavantgarda poprvé použil v titulu své knihy, která vyšla roku 1980. Transavantgarda 

je tedy původní italský termín. Přestože se někdy používá coby synonymum k termínu postmoderna 

(mluví-li se o umění), běžně označuje italskou podobu neoexpresionismu. Rozdělíme-li si slovo 

transavantgarda na dvě části a slovo trans přeložíme, překlad bude znít přes avantgardu. Umělci se 

snažili překročit hranice umělecké avantgardy a transavantgarda se snaží vymezit se proti ní, jelikož ji 

považuje za vyčerpanou. I proto můžeme transavantgardu označit jako jednu z důležitých tendencí 

postmoderního umění - odmítá myšlenky moderny/ avantgardy, jde proti nim, ale chtě nechtě z nich 

zároveň vychází a pracuje s různými prvky. 

K publicitě italských umělců, kteří hráli rozhodující úlohu při formování transavantgardismu a kteří 

na sebe upozornili především na veletrhu ART'79 v Basileji, přispěl spor mezi třemi renomovanými 

kritiky, kteří se rozhodli sestavit nejlepší výstavu nových autorů. Flavio Caroli uspořádal výstavu 

v Miláně, Renato Barilli v Bologni s názvem L nuovi nuovi (noví „noví") a Achile Benito Oliva prezen-

toval svůj výběr na 39. mezinárodním bienále umění v Benátkách roku 1980. Tato přehlídka byla pro 

nové umění zásadní. Oliva ji nazval Aperto'80 (překl. „vstříc 80. létům) a dal prostor italským umělcům 

jako byli Sandro Chia, Enzo Cucchi, Francesco Clemente a Mimmo Paladino. Italové tak v podstatě od 

počátku 20. století, kdy na uměleckou scénu vnesli futurismus, poprvé rozhodným způsobem zasáhli 

do světového umění a prosadili se na uměleckém trhu. 

Mimmo Paladino: bez názvu, 
1989 
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Oliva se stal hlavním propagátorem a kritikem nového hnutí či směru - transavantgardismu. Ve své 

knize rozebíral situaci umění po roce 1960. Napsal, že dematerializace výtvarné práce a neosobnost 

jejího provedení v přísné linii, zahájené vystoupením Marcela Duchampa, která byla tak typická pro 70. 

léta, jsou překonány znovunastolením manuální zručnosti prostřednictvím radosti ze samotného malíř-

ského výkonu. Také zdůraznil, že neexistuje jednosměrný pokrok v umění. To se může a má právo 

vyvíjet v množství často protikladných přístupů. Jestliže neexistuje ani originalita ani novost, a jestliže 

již vše bylo uděláno, zbývá jediný důsledek takového postoje: vzít fragmenty toho, co je k dispozici, 

i toho již vytvořeného, a různě je kombinovat, křížit a multiplikovat podle potřeb současné citlivosti. 

Představoval nové hnutí, které obrací pozornost k vyhrocené subjektivitě a k tradičním technologiím. 

Umění předcházejících dvaceti let prohlásil za elitářské a dogmatické, pochopitelné jen zasvěceným 

znalcům. Bylo to, podle jeho mínění, umění ve skutečnosti neradostné. Nastupující umělci transavant-

gardy naopak usilují o umění pro široké vrstvy publika, o umění nedogmatické, proměnlivé a mnoho-

značné. Podobně se v řadě diskuzí a rozhovorů vyjadřovali i sami umělci. Paladino prohlásil, že 

intenzita má přednost před intencí, tedy že výrazová síla převažuje nad výchozím záměrem díla. 

Obrazy jen příjemné, úpravné a slušné jsou prý pro něj absolutně nezajímavé. 

3.5 DALŠÍ ŠÍŘENÍ NOVÉ VLNY EXPRESIONISMU 
Tendence, která se objevila na benátském Bienále, se šířila dál. Nebo by bylo vhodnější 

napsat, že propukla i jinde než v Itálii. Tvořit a vystavovat začalo mnoho umělců, kteří dávali přednost 

expresivnímu vyjadřování a kterým byla společná snaha překročit avantgardu, spojovanou právě s ab-

strakcí a konceptuálním uměním. Silným zázemím nového expresionismu bylo Německo. V Cáchách 

se v lednu roku 1980 otevřela výstava s názvem Neue Wilden (Noví divocí), na které se shromáždila 

díla řady expresionisticky orientovaných malířů z Evropy a USA. K výrazným představitelům nového 

směru kromě Italů tak přibyli Němci Markus Lüpertz, Siegfried Anzinger, Jörg Immendorff, Švýcar 

Martin Disler, Angličané Bruce McLean, Ken Kiff, Američané Julian Schnabel, David Salle aj. Výstavy 

se účastnili také Holanďané, Poláci a Maďaři. Nová vlna expresionismu se objevila také ve Francii, 

kde v roce 1985 vzniklo Nové pařížské bienále, na němž se představili francouzští autoři: Francoise 

Boisrond, Remy Blanchard, Jean Charles Blaise aj. 

S příchodem nového hnutí byli zároveň „objeveni" i autoři starší generace, kteří tvořili před-

mětné expresionistické obrazy, ale dosud byli osamoceni. (Francis Picabia, Jean Dubuffet, Willem de 

Kooning, který je častěji řazen k abstraktnímu expresionismu.) V průběhu 80. let, kdy se neoexpresio-

nismus formoval, se dostalo na rehabilitaci umělců starší generace, kteří již dlouhá léta v expresionis-

mu tvořili, např. Američané Louise Bourgeoisová (1911) a Leon Golub (1922), britský malíř Lucian 

Freud (1922), Francouz Jean Rustin (1928) nebo rakouský malíř Arnulf Rainer (1929). Jejich díla byla 

zpětně zahrnuta pod pojem neoexpresionismu. 
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4 NĚMECKÝ 

NEOEXPRESIONISMUS 

4.1 HLAD PO OBRAZECH 

Podobně jako italská transavantgarda měla teoretickou základnu v knize A.B. Olivy, němečtí 

neoexpresionisté měli své kritiky ve Wolfgangu Maxovi Faustovi a Gerdu de Vries, kteří v roce 1982 

vydali knihu pod výmluvným názvem „Hlad po obrazech", která rozebírala situaci v německém umění 

přelomu 70. a 80. let. V úvodním komentáři se vyjadřují k dějinám umění v Německu po roce 1945. 

Píší, že na konci 70. let dochází ke všeobecné „restrukturalizaci", která mění dosud poměrně lineárně 

probíhající vývoj v několik paralelně probíhajících uměleckých směrů. Žádný tak není dominantní a 

situaci přirovnávají k „patchworku" různých možností. Jejich metafora „hlad po obrazech", která se 

začala běžně používat při pojmenování charakteru malby této doby, je velmi trefná. Počínaje rokem 

1978 malovali mladí umělci obrazy jdoucí proti konceptuálnímu umění, které tehdy začalo být vyčerpa-

né. Obrazy těchto umělců velmi rychle, tak jako žádná jiná umělecká díla před tím, dorazila na trh a do 

veřejné diskuze. Přitom již bezprostředně po jejich vzniku dokázaly vyvolat právě tolik nadšení jako 

silný odpor.35 

Jaký byl postoj umělecké veřejnosti k novému umění 80. let? Expresionismus 80. let vpadl do 

výstavních síní jako „nová vlna", jako příval, který se nedal zastavit. Mnozí k němu byli ze začátku ske-

ptičtí, byl vnímán jako extrém, který nebude mít dlouhé trvání, který se nedokáže prosadit. Našli se 

sběratelé a obchodníci s uměním, kteří na autory nové vlny úspěšně vsadili. Obrazy těchto umělců 

začaly brzy dosahovat nejvyšších cen, které kdy byly za soudobé umění dosud zaplaceny. 

4.2 CHARAKTERISTIKA NĚMECKÉ NEOEXPRESIONISTICKÉ MALBY 

Co charakterizovalo německý neoexpresionismus, byla jeho orientace na expresionismus 

počátku 20. století. Umělci se vraceli k tradicím, využívali je k další práci, nechávali se jí inspirovat. 

Sami tyto motivy přiznávají, často to ale není ani nutné, podobnost vidíme na první pohled. Společný 

mají především expresivní přístup ke skutečnosti, snahu o expresi (výraz), nikoliv o popisnost, přízna-

čná je barevná i tvarová nadsázka a deformace. Oba „expresionismy" používají jako výtvarný prostře-

35 Thomas, K.: Kunst in Deutschland seit 1945. Koln 2002, s. 362 

29 



dek hlavně malbu, ale také grafiku, které se věnují i neoexpresionisté (Baselitz, Immendorff apod). 

V centru pozornosti se ocitá lidská postava, často deformovaná. 

Přestože jde o návrat k expresionismu, nemůžeme mezi expresionismus první pol. 20. století a 

neoexpresionismus vložit rovnítko. Oba směry budou zákonitě jiné, přestože mají podobný projev. 

Vezmeme-li si jako počáteční datum expresionismu založení skupiny Die Brücke (rok 1911) a neo-

expresionismu výstavu Neue Wilden v Německu (1980), časový odstup je téměř 70 let, ve kterých 

došlo k mnoha zásadním událostem, ať už ve společnosti36, nebo v umění. Každý směr vznikl v jiných 

podmínkách a za jiných okolností. Umělci reagovali na jiné skutečnosti a samozřejmě umění bylo 

v každé době na jiném stupni vývoje. 

Počátkem 80. let bylo Německo již dvacet let rozděleno na dvě části, východ a západ, což ve 

společnosti vyvolávalo schizofrenní atmosféru. Na tuto situaci velká část neoexpresionistů i Nových 

divokých, reagovala a každý z nich ji komentoval po svém (Immendorff, Penck, Baselitz, Fetting). 

Velkým tématem pro některé z nich bylo vyrovnávání se s historií svého národa, hlavně s nacistickými 

krutostmi za druhé světové války (Kiefer, Lüpertz), které souviselo s hledáním „nové" umělecké něme-

cké identity. Malíři se ale ponořovali i hlouběji do (německé) minulosti nebo se zabývali buď kolekti-

vními, či osobními vzpomínkami, které vyjadřovali pomocí alegorií a symbolů. Neoexpresionistická díla 

čerpají z historie malířství, sochařství i architektury a pracují s tradičními materiály a tématy. V důsled-

ku toho je v nich jasně cítit vliv expresionismu, postimpresionismu, surrealismu, abstraktního expresi-

onismu, informelu i pop artu. Tato pluralita je příznačná pro postmoderní umění. 

4.3 POČÁTKY NĚMECKÉHO NEOEXPRESIONISMU V 60. LETECH 
Německý neoexpresionismus byl produktem složité sociální, kulturní a také čistě národní 

situace. Počínaje rokem 1937 a dále i během války byl expresionismus spolu s dalšími avantgardními 

směry pronásledován nacistickým režimem. Umělcům bylo zakázáno tvořit, protože oficiálním uměním 

se stal nacionalistický realismus, který byl srozumitelnější širokému publiku. Avantgardní směry (ex-

presionismus, kubismus, dadaismus) byly vnímány jako intelektuální, elitářské, byly spojovány s eko-

nomickou krizí a podezírány z mezinárodního spiknutí s komunisty a Židy. Některým umělcům bylo 

zakázáno vystavovat a jejich díla byla konfiskována ve veřejných sbírkách. Kirchner spáchal sebe-

vraždu, Albers a Feininger emigrovali do USA a Max Beckmann do Nizozemí. Emilu Noldemu, který 

zpočátku sympatizoval s nacismem a byl členem NSDAP, bylo zakázáno malovat. Zákaz se snažil 

obejít tím, že vytvářel na útržky japonského papíru své Ungemalte Bilder (Nenamalované obrazy). Tato 

„likvidace" moderního umění byla tak důkladná, že bylo třeba po válce celou modernistickou tradici 

znovu vybudovat. 

36 Pro přehlednost uvádím velice stručný historický přehled: Do roku 1918 bylo Německo císařstvím, v němž vládl Vilém II. Po 
první světové válce se ustavila tzv.Výmarská republika. V roce 1933 se dostává k moci strana NSDAP v čele s Adolfem 
Hitlerem. 1. září 1939 začíná druhá světová válka německým přepadením Polska. Po roce 1945 se na Postupimské 
konferenci Německo rozděluje do čtyř okupačních pásem (SSSR, Francie, USA, GB). O dva roky později zahajují Sověti 
blokádu západního Berlína. Roku 1948 se ostatní (západní) sektory spojí, vzniká Spolková republika Německo. Na východě 
je založena Německá demokratická republika. Aby východní vláda zabránila pokračujícímu masovému úprku, je v roce 1961 
vystavěna Berlínská zeď, dělící Německo na východní a západní. Ke opětovnému sjednocení země dochází až v roce 1989. 
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V 50. letech západoněmečtí umělci přijímali podněty, které poskytovaly směry jako abstraktní 

expresionismus a geometrická abstrakce, většinou importované z Ameriky a západoevropských zemí. 

Abstraktní umění získalo důvěru umělců také proto, že nehrozilo její ideologické zneužití, jemuž bylo 

neustále vystaveno zobrazivé umění. Jmenované mezinárodní umělecké směry však těžce integrovali 

do svých domácích tendencí. Během tohoto nepříliš přínosného období se někteří umělci snažili nalézt 

svůj specificky německý pohled a reagovat na diktát abstrakce, která se zatím stala na západě „žádou-

cím" uměním. 

Ve Východním Německu (v Německé demokratické republice) byla situace odlišná. Protože 

NDR byla komunistickým státem patřícím k sovětskému bloku, převažovala zde tendence směřující 

k oficiálně schválenému „socialistickému" umění. Toto umění se však zcela nepřizpůsobilo normám 

sovětského socialistického realismu, protože vládci východního Německa si vážili své vlastní tradice -

kultury nacisty zničené Výmarské republiky. Ve výsledku umění, které ve 40. a 50. letech podporovali, 

obsahovalo nostalgické expresionistické prvky.37 

Právě z Východního Německa pocházel Georg Baselitz, který v roce 1957 emigroval do 

Západního Německa. Jeho výstava obrazů v galerii Werner & Katz (1963) tu vedla k jednomu z prv-

ních uměleckých skandálů38, který připravil scénu k jednomu z nejzásadnějších rozporů poválečné 

rekonstrukční kultury. Baselitz nebyl jediným, kdo přešel na Západ. Následovali ho další umělci: Eugen 

Schönebeck a o několik let později Gerhard Richter, Sigmar Polke a Blinky Palermo, kteří rovněž 

významně zasáhli do vývoje německého umění. Po přesunu z komunistického státu do kapitalistické 

země se tito umělci ocitli ve zvláštní situaci. Nejprve se museli distancovat od zbytků socialistického 

realismu, který byl na východě prosazován jako jediný platný model vizuální kultury, a zároveň u ně-

meckých tašistů nebo malířů informelu studovali západoněmeckou verzi „mezinárodní abstrakce". 

Kolem roku 1962 šli Baselitz, Schönebeck a ostatní vůči převládajícímu trendu v té době do opozice. „ 

Ale tato opozice dosáhla více než jen oidipovského odlišení od toho, co jí předcházelo: napadla a 

v podstatě rozbila represivní brnění malířské tvorby, kterou hned po válce narychlo vyprodukovala 

první generace západoněmeckých malířů. 3 9  

V Baselitzově tvorbě z té doby vyniká strategie, která považovala vyvrácení „internacionalis-

mu", zaměřeného primárně na Paříž a New York, za nezbytnou podmínku rekonstrukce avantgardní 

kultury na území bývalého nacistického státu. Baselitz položil základy nové konzervativní esetiky tím, 

že se dovolával víceméně nerozbité konvenční umělecké a historické identity. Jeho tvorba stavěla na 

tradici německé modernistické malby, hlavně na skupině Die Brücke. Dá se říci, že Baselitz vytvořil 

„novou" malířskou estetiku, která dávala přednost řemeslné tvorbě zobrazování jako prvotní definici 

umění a která trvala na místním a národním základu umělecké tvorby.40 

37 Lucie-Smith 1996, s. 180 

38 Pobuřovala zejména jeho Noc v kýblu - více na s. 33 

39 Kolektiv autorů: Umění po roce 1900. Slovart, Praha 2007, s.475 (dále jen Umění po roce 1900, 2007) 

40 Umění po roce 1900, 2007, s. 475 
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4.4 ODLIŠNÝ PŘÍSTUP RICHTERA A POLKEHO, VÝZNAM J. BEUYSE 

Jiným směrem než Baselitz se Schönebeckem šli Richter, Polke a Palermo. Ti možnost 

tradičního tvoření identity v poválečném malířství zpochybňovali. Svou tvorbu „naroubovalina radikální 

estetiku jak pařížských, tak amerických neoavantgardních umělců (Yvese Kleina, Piera Manzoniho, 

abstraktní expresionismus, pop-art a hnutí Fluxus)"' 4 1 Odmítají to, že by malířské zobrazení mohlo být 

zobrazováno mimo měřítka masmediální výroby obrazů. Naproti tomu Baselitz a Schönebeck vyhlásili 

nepřerušenou kontinuitu malby, zdůrazňovali (fotograficky) nezprostředkované pojetí lidské postavy a 

trvali na schopnosti malby zpřístupnit tělo v mimetickém zobrazení. Paradoxem je, že setrvání u posta-

vy je nyní možné jen tehdy, pokud se figurativní malířství podrobí disfiguraci (znetvoření), fragmentaci 

nebo grotesknímu zkreslení.42 Baselitz a Schönebeck se v té době řídili příklady Francise Bacona, 

Luciana Freuda a Američana Philipa Gustona, kteří se rovněž obrátili od abstraktního expresionismu 

k figuraci. 

Bavíme-li se o znovunabývání německé identity, vyrovnávání se s minulostí, je třeba zmínit 

ještě osobnost Josepha Beuyse. S jeho pomocí získalo německé umění zpět své výsostné postavení, 

jaké mělo před válkou, již na počátku 60. let, tzn. ještě před nástupem neoexpresionismu a Neue 

Wilden. Beuys téměř bez účasti jiných výtvarníků vrátil německému umění vědomí vnitřní síly a nastavil 

v něm nová směřování. Významným uměleckým centrem se stala Akademie v Düsseldorfu, která byla 

otevřena novým tvůrčím přístupům a možnostem. Právě zde Beuys působil. Věnoval se akcím, instala-

cím a plastice, významné jsou jeho teoretické názory, které se staly důležitým pilířem umění 20. století, 

a to v měřítku nejen německého, ale i světového umění. 

Beuys přímo i nepřímo ovlivnil mnoho umělců. Mezi jeho žáky v Düsseldorfu patřil Sigmar 

Polke, Gerhard Richter, Franz Erhard Walther, Kuno Gonschior, Blinky Palermo, Jörg Immendorff, 

Markus Lüpertz, Imi Knoebel, Raimund Girke, Gotthard Graubner nebo Edgar Hofschen. Pro všechny 

je typická experimentální malířská koncepce na hranici abstrakce a předmětného zobrazení. Přesto se 

mnoho německých umělců z bezprostředně po něm následující generace odvrátilo od toho, čím se 

Beuys zabýval, tedy od environmentálního umění a performancí. Umělci začali znovu prozkoumávat 

možnosti, které nabízejí konvenční obory umělecké tvorby, zejména malba na plátně. Možná, že měli 

pocit, že s tak mimořádnou osobností, jako byl Beuys, by nemohli přímo soutěžit.43 

41 
42 
43 

Umění po roce 1900, 2007, s.477 

Umění po roce 1900, 2007, s.477 

Lucie-Smith 1996, s.142 
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5 ZAKLADATELÉ 

NEOEXPRESIONISMU 

A PŘEDCHŮDCI NOVÝCH DIVOKÝCH 

5.1 OSOBNOST GEORGA BASELITZE 
Jak bylo řečeno, zájem o figurativní malbu se objevil v západním Německu již na počátku 

šedesátých let. Umělci, kteří se tenkrát podíleli na této změně, se na přelomu 70. a 80. let přidali k vlně 

zájmu o malbu a nový expresionismus a zároveň tvořili její respektované jádro. Jsou proto nazýváni 

zakladateli neoexpresionismu a předchůdci Neue Wilde. Ke generaci „zakladatelů" se obvykle řadí 

právě Georg Baselitz a spolu s ním stejně starý A. R. Penck. Oba se narodili za druhé světové války a 

pamatují bombardování Drážďan. Jejich spontánní a subjektivní malba se stala vzorem pro následující 

uměleckou generaci neoexpresionistů. Označování coby jejich předchůdců se většinou brání, podobně 

jako další malíři, např. o něco mladší K. H. Hödicke, Marcus Lüpertz nebo Jörg Immendorff. Ti bývají 

někdy považováni přímo za Nové divoké, jelikož se s nimi účastnili společných výstav. Budu se však 

držet „rozdělení", které bylo prezentováno na výstavě ohlížející se na tvorbu Nových divokých, která se 

konala na přelomu roku 2003/2004 v Zentrum für Kunst und Medientechnologien v Karlsruhe pod 

názvem Obsessive Malerei - Ein Rückblick auf Neuen Wilden. Na ní se Noví divocí představili v sesta-

vě zahrnující berlínské malíře Reinera Fettinga, Helmuta Middendorfa, Salomé a Bernda Zimmera a 

kolínské Müllheimer Freiheit. 

Malíř, grafik a sochař Georg Baselitz (vl. jménem Georg Kern) je považován za jednoho z prv-

ních představitelů/ zakladatelů neoexpresionismu v Německu díky svému vystoupení v 60. letech. 

Jeho tvůrčímu duchu a naturelu byla silně expresionistická malba s figurálními motivy bližší, než paral-

elně vládnoucí umění pop-artu, abstraktního expresionismu nebo tašismu. Baselitz se narodil roku 

1938 v Deutschbaselitzu, podle něhož si později zvolil své umělecké jméno. Jak už bylo zmíněno, pro 

jeho tvorbu je důležité, že získal zkušenost jak z východní, tak západní strany Německa. Rok studoval 

malířství na Vysoké škole výtvarných a užitých umění ve východním Berlíně, ze které byl po dvou se-

mestrech vyloučen za svou „sociopolitickou nezralost". Od roku 1957 pokračoval ve studiu na Vysoké 

umělecké škole na západní straně města. 

Svou kariéru odstartoval počátkem 60. let, kdy s přítelem malířem Eugenem Schönebeckem 

vyvolali několik skandálů. Roku 1961 společně napsali a uveřejnili manifest ke svým akcím, Pandemo-

nium I a o rok později Pandemonium II, a provolali věk „patetického realismu". Vznikly velmi „divoké" 
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obrazy ve stylu expresivního provokativního realismu s obžalobami, nepokrytě obscénními a blasfé-

mickými tématy: Velká noc v kýblu, Vánoce, Boží ruka. Zároveň jsou to obrazy tmavé, působící těžce a 

smutně. Oba malíři protestovali především proti sterilnímu akademismu abstraktních dekorativních 

vzorů a také proti měšťáckému životu v SRN, tehdy zemí hospodářského zázraku, a jeho prudérnímu 

mravnímu kodexu. V roce 1963 byla jeho dvě plátna, vystavená v berlínské galerii Werner & Katz, 

Nahýmuž a Velká noc v kýblu zabavena. Díla vyvolala skandál sexuálními symboly, které na nich byly 

znázorněny. (Na na obraze Velká noc v kýblu je zobrazen znetvořený chlapec s velkou hlavou a 

obrovským penisem.) Díla mu byla vrácena až po dvou letech soudního procesu. Od těchto prvotních 

výbušných a provokativních obrazů se Baselitz později distancoval, považoval je za příliš pubertální. 

Georg Baselitz: Die Grosse 
Nacht im Eimer (Velká noc 
v kýblu), 1963 

Georg Baselitz: Die grossen Freunde (Velcípřátelé), 
1969 

V polovině 60. let získal stipendium v Římě. V tomto období se začíná věnovat grafice, která se 

stala důležitou součástí jeho tvorby. Převažuje dřevořez, tedy technika oblíbená expresionisty počátku 

století. Stejně jako oni znovuobjevili dřevořez jako techniku umožňující expresivní vyjádření, tak také 

Baselitz a další neoexpresionisté hráli významnou roli v rozšíření této grafické techniky v druhé polovi-

ně 20. století. I zde je Baselitzovým hlavním tématem lidská postava, kterou také v grafice později 

postaví „na hlavu". Podíváme-li se na Baselitzovy dřevořezy, jsou vytvořeny hrubými vrypy, jakoby 

narychlo spontánně zhotovenými. Je z nich cítit, že mu šlo při jejich vytváření o odpor materiálu, o fyzi-

cký zážitek z tvůrčího procesu. Takto bychom mohli vnímat i jeho sochy, nahrubo opracované postavy 

nebo jen busty z velkých kusů dřeva. Stejně jako na obraze jsou tvarově deformované, ve trojrozměr-

né podobě působí na diváka ještě drsnost materiálu. Baselitz nechává dřevo syrové, bez úprav, někte-

ré části polychromuje, nejčastěji červenou nebo modrou barvou. Stylově jeho sochy připomínají 

plastiky umělců přírodních národů, kterými se inspiroval již Gauguin a po něm expresionisté skupiny 

Die Brücke. 
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Po návratu do Německa se Baselitz usazuje ve Wormsu a pořádá samostatnou výstavu 

v berlínské Galerii Rudolfa Springera s názvem „Velcí přátelé". Výstavu doprovází plakát, který je záro-

veň manifestem. Ironicky v něm vysvětluje, proč je jeho titulní dílo dobrým obrazem a k posouzení 

hodnoty svého díla vyjmenovává sedm formálních kritérií a dvě obsahová. Jeho obrazy jsou stále 

figurativní, ale Baselitz začíná používat nového uměleckého principu. Při prezentaci hlavního motivu 

používá trhliny, mezery, díry, přesuny a odlomené kousky potom libovolně rozmisťuje na plátně. Touto 

koncepcí začíná jeho snaha oprostit obraz od obsahu. Další krok k uskutečnění svého záměru udělal 

v roce 1969. Tehdy učinil radikální gesto a všechny své obrazy začal obracet vzhůru nohama a takto je 

i prezentovat. Později motivy na svých obrazech rovnou hlavou dolů maloval. Záměrem bylo přimět 

diváka, aby opustil iluzorní vnímání založené na rozpoznání tvaru objektu. Zároveň se snažil snížit 

narativní sugesci zobrazených motivů. Předměty-figury na obraze zůstaly zachovány jako strukturální 

prvky, jež zabraňují tomu, aby obraz zcela nesklouzl do nezávislosti na zobrazené skutečnosti. Baze-

litz svůj postup komentoval takto: „Problém nenípředmětna obraze, problém je obraz jako předmět. A 

tato otázka, s čím se tu zachází, zda se židlí a kostkou nebo s portrétem, ta prostě není položena. 

Proto jsem problém vyřešil - pokud to vnímáte jako řešení. Můžete to chápat i jako handicap - tím, že 

od roku 1969 maluji své předměty, své motivy obráceně. Zobrazuji je tedy bez významu, který může 

mít předmět. Když je člověk otočí, ztrácejí tento význam." 4 4  

Obraz osvobozený od obsahu zdůrazňuje umělcovo patetické gesto i samotnou malbu, která 

je subjektivní, násilná a plná napětí, způsobeného použitím barev, textury tahů štětcema od roku 1972 

také otisků prstů, kdy Baselitz uplatnil malování prsty jako novou techniku. Nakonec se dopracoval 

k hutným reliéfním obrazům plným pohybu a složitých kompozic, které ještě více rozpracovává. Od 70. 

let vytváří jejich ekvivalenty v podobě velkoformátových linorytů a již zmíněných dřevěných plastik. 

Stále však důsledně své obrazy i grafiky staví na hlavu. Monumentální dřevěné sochy zůstávají 

v „normální" poloze. 

Georg Baselitz: G-fei, 
1987 

44 Kolektiv autorů: Umění 20.století.Taschen, Praha 2004, s. 369 
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5.2 KARL HORST HÖDICKE 

Pokud budeme mluvit o neoexpresionistech „zakladatelích", nemůžeme opominout Karla 

Horsta Hödickeho, narozeného roku 1938 v Norimberku. Je důležitou osobností, která svým dílem a 

nadšeným přístupem přispěla k rozvoji „divokého" malířství v Berlíně, ve městě, kde žil a studoval. 

Ještě před vypuknutím zájmu o neoexpresionismus Nových divokých, Mülheimer Freiheit a italských 

transavantgardistů, se tento německý malíř, kreslíř a sochař intenzivně věnoval figurativnímu umění, 

i když ne hned od začátku své umělecké kariéry. 

Po jednosemestrálním studiu architektury začal studovat na Hochschüle der Künste v Berlíně 

u tašistického malíře F. Thielera. Abstraktní umění mu však nevyhovovalo, vypořádával se s dadai-

smem, neodadaismem, dekoláží, pop-artem a neorealismem, než se definitivně rozhodl pro expresivní 

malířství. Na jeho obrazech ze 60. let se objevují figurální motivy. Hödicke byl v té době ovlivněn 

Maxem Beckmanem a také skupinou COBRA. V roce 1961 zakládá společně s dalšími umělci skupinu 

Vision, která o tři roky později dává vzniknout berlínské galerii Grossgörschen 35, jejíž činnost je zahá-

jena Hödickeho samostatnou výstavou. Tato galerie se stala prostorem pro svobodné vystavování děl 

mladých malířů. Jejich zájem směřoval k figurativní expresi, která zároveň zavrhovala abstrakci a 

informel, avšak bez jakéhokoli programového prohlášení. Byli jimi např. Marcus Lüpertz nebo Bernd 

Koberling. V roce 1965 se Hödickovo dílo Malá okenní tabule, kterou namaloval na tabuli okenního 

skla polepené reklamními plakáty, stal příčinou rozkolu, který skupinu rozdělil na „kritické realisty" a 

„patetické realisty". 

Hödicke se následně začíná věnovat velkoměstským výjevům, maluje Pasáže a Reflexe, 

dopravu v ulicích, odrazy světel ve výlohách, neony apod. O deset let později se tyto skutečnosti 

stanou motivem pro jeho Neonové obrazy. V roce 1966 odjíždí Hödicke na dva roky do New Yorku, 

pak do Říma, kde získává stipendium. Zde se začíná zajímat o experimentální filmovou tvorbu. V 70. 

letech se intenzivně zabýval objektovým uměním (objekty na pomezí skulptury a malby), které bylo 

ovlivněno hnutím Fluxus. Roku 1976 se však znovu vrací k malbě. V jeho dílech se znovu objevuje 

K.H. Hödicke: Turn Tower, 
1981 
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tematika velkoměsta, nyní konkrétně rozbořené berlínské náměstí Postdamer Platz, Berlínská zeď, 

silueta někdejšího říšského sněmu, smetiště nebo dálnice. Používá živé barvy, hraje si s kompozicí, 

kdy buď přibližuje nebo oddaluje plány obrazu, motiv částečně redukuje. Tyto krajiny působí monu-

mentálně a mýticky. 

Od 80. let se v jeho obrazech objevují figurální motivy inspirované jeho cestou do Nepálu a 

Východní Asie a zároveň motivy z evropské mytologie. Pracuje velmi rychle, nanáší tenké barevné 

vrstvy, soustředí se hlavně na efekt vzniku obrazu a na jeho fenomenologii. Jeho monochromatická 

malba ustupuje barvám a jejich kontrastům. Zároveň se od poloviny 80. let věnuje sochařství. 45 

5.3 A.R. PENCK 

Také Penck, generačně patřící k malířům Baselitzovi a Hodickemu, je jednou z vůdčích a 

zakladatelských osobností neoexpresivní tvorby 70. a 80. let. Na scénu západního výtvarného umění 

vstoupil až později, již v době, kdy byl citelně znát „hlad po obrazech". Do roku 1980, kdy emigroval na 

západ, žil ve východní části Německa (NDR). Narodil se v Drážďanech v roce 1939 jako Ralf Winkler. 

Pseudonym A.R. Penck přijal až koncem 60. let podle německého geologa Alberta Pencka, který se 

zabýval dobou ledovou. Narážel tak na kulturně ledové období, které tehdy ve východním Německu 

převažovalo. Několikrát se neúspěšně pokoušel o přijetí na Vysokou školu výtvarných umění v Drá-

žďanech a také v Berlíně. Živil se jako listonoš, topič či noční hlídač, zatímco doma studoval Rem-

brandta a Picassa. Do konce 50. let maloval pouze krajiny, portréty a žánrové obrázky. 

V roce 1969 začal mít kvůli svému postoji k tehdejšímu režimu a oficiálnímu socialistickému 

realismu problémy se Státní bezpečnostní službou, která mu zabavila obrazy. Také mu bylo zamítnuto 

45 Sbírka Wurth 1999, s. 147-148 
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členství ve spolku umělců Verbandes bildende Künstler, o které se ucházel. Jelikož mu bylo roku 1970 

oficiálně zakázáno vystavovat, podepisoval se různými pseudonymy (Mike Hammer nebo T.M.). Poté, 

co byl jeho ateliér v Drážďanech vyloupen a několik maleb a záznamů bylo zničeno, emigroval do 

západního Německa, kde se usadil poblíž Kolína. Později strávil delší dobu v Izraeli a nakonec se 

přestěhoval do Londýna. 

Pro Pencka tak typické obrazy začal malovat ke konci 60. let. Na obrazech se objevují zjedno-

dušené figurální ideogramy a jejich systémy. Vytváří svůj první Obraz světa, kterému předcházeli 

abstraktní kresby a studium kybernetiky a teoretické fyziky. Tématem se mu staly především sociální 

problémy, které jsou zobrazeny zjednodušenými soubory znaků. „Tyto znaky jsou výsledkem struktu-

rální analýzy sociální reality pomocí abstrakce a redukce i logické dedukce."46 Penck komentuje také 

současnou politickou situaci a život v rozděleném Německu, na něž nahlížel z druhé strany než jeho 

kolegové ze Západu. 

Významné bylo setkání s kolegou ze Západního Německa, malířem Georgem Baselitzem, 

kterého navštívil den před stavbou Berlínské zdi. (Další jeho návštěva se uskutečnila až v roce 1980.) 

Později se ve východním Berlíně seznámil s Jörgem Immendorffem, se kterým navázal spolupráci. 

Společně napsali manifest, ve svých dílech zrušili „německo německou" hranici dělící Německo na 

západ a východ a společně vystavovali a pořádali umělecké akce. Na Západě se Penck stal známým 

ještě před emigrací a sklízel zde úspěchy. „Spojkou" se západním Německem mu byl galerista Michael 

Werner. Penckova kariéra malíře se prudce vyvíjela, v roce 1972 byl dokonce přizván na Documenta 5 

v Kasselu, tehdy nejprestižnější výstavu současného umění. Také vystavoval s významnou osobností 

německé scény Josephem Beuysem ve Státní galerii moderního umění v Mnichově. V té době maluje 

na sebe navazující obrazové cykly, ale také natáčí experimentální filmy a začíná se věnovat sochař-

ství. Jeho tvorba byla pro diváky na Západě přitažlivá. Jistě také tím, že nesla pečeť neoficiálního a 

zakazovaného umění ze socialistické NDR. V roce 1982 se účastní Bienále v Benátkách a v Sao 

Paulu. V současné době působí jako profesor na Akademii výtvarných umění v Düsseldorfu. 

A.R. Penck: Ein möglisches system (A= ich)( Možný systém (A=já)), 1965 

46 Sbírka Würth 1999, s. 152 
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A.R. Penck: Standart-science-image 
(Standard-věda-obraz), 1973 

Penckovy obrazy s „klacíkovitými" postavami jsou vždy bezpečně rozeznatelné od ostatních 

neoexpresionistů. V jeho obrazech se objevuje lidská figura, stylizovaná jako schematická kresba 

z graffiti, připomínající tvorbu Keitha Harringa nebo Michela Basquiata. Na toto srovnání Penck 

v rozhovoru řekl47, že něco podobného dělali na Východě v 70. letech, deset let před tím, jen s tím 

rozdílem, že neměli spreje. Psali na zdi obyčejnou křídou jakou mají ve školách. Penck se nepovažuje 

za umělce graffiti, jelikož vychází z jiných kontextů. Přesto myšlenka využít takovou formu vyjádření 

byla jemu i graffiti umělcům společná. Zároveň se jeho plátna svou jednoduchostí podobají jeskynním 

malbám nebo umění primitivních národů Austrálie nebo Oceánie. Bývají proto označovány jako neo-

primitivistické a Penck bývá označován jako „moderní jeskynní malíř". Také často připomínají grafické 

prvky různých systémů písma od asijské kaligrafie po egyptské hieroglyfy. Jeho obrazy ale nevychá-

zejí ze zájmu o archeologii, ani starověké kultury nebo malby australských domorodců. Penck se, jak 

už bylo zmíněno, zajímal o kybernetiku a informační systémy. Jeho znaky tak fungují na plátně jako 

částice složitého pole informační sítě. Obraz je sice vytvořen logicky a systematicky, pro laika se však 

stává nepřehlednou změtí struktur, křížení a vazeb. Lidské postavy se v jeho dílech stávají znaky, 

symboly a šiframi. Často je maluje na bílý nebo jinak monochromní podklad. Podle uměleckých kritiků 

představují Penckovy obrazy a grafiky nekonečný tok „obrazů světa", z nichž některé jsou méně reali-

stické a jiné alegorické. Oscilují mezi politikou a mýtem, mezi veřejným a soukromým životem a jsou 

trvalým analytickým pokusem vyjádřit složitost světa. 

Stejně jako jiní němečtí představitelé neoexpresionismu se zhlédli v tradici německé exprese, 

konkrétně skupiny Die Brücke. Nová divokost se projevila v zářivých, křiklavých barvách. Podobně 

jako Noví divocí se zajímal o hudbu. Hrál na bubny v kapele Tripple Trip Touch (TTT) a příležitostně 

také s jazzmany jako byl Buch Morrise. Sám Penck připouští, že existuje souvislost jeho tvorby s hud-

bou, a to především v rytmu. 

4 7 http://www.jca-online.com/penck.html 
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5.3 MARCUS LÜPERTZ 

Kromě Baselitze, Hödickeho, Pencka a Immendorffa, patří do generace umělců, kteří se naro-

dili za války a významně se podíleli na vzniku neoexpresionismu, malíř a sochař Marcus Lüpertz. Také 

jeho figurativní obrazy stojí v příkrém protikladu k abstraktním tendencím té doby. Narodil se roku 1941 

v Liberci, odkud byla celá rodina po válce odsunuta do Německa. Studoval tak jako Immendorff na 

Akademii v Düsseldorfu, kde se později stal profesorem a roku 1988 dokonce rektorem. Po studiích se 

odstěhoval do Berlína, v němž společně s Hödickem a Berndem Koberlingem založili již zmíněnou 

svépomocnou galerii Grossgörschen 35. Zde se konaly jeho první samostatné výstavy. 

Své obrazy začíná označovat jako „dithyrambické". Ve starověkém Řecku lidé oslavovali dithy-

rambickými zpěvy Dionýsa, boha hudby, zpěvu, tance a vína. Lüpertzovy obrazy odkazují k Nietzsche-

mu a jeho Dionýským dithyrambům. Pojal je jako „oslavy" celkem běžných prozaických objektů, jako 

např. dům, strom, stan nebo kupku sena, a umístil je do prázdného, abstraktního prostoru, nazna-

čeného jednou nebo dvěma barvami. Někdy tvoří pozadí jen samotný základ nezamalovaný barvou. 

Marcus Lüpertz: Helma-
dithyrambicky IV, 1970 
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Na plátna velkých rozměrů jsou motivy převedeny velmi expresivně, syrově, balancují na 

hranici předmětnosti a abstrakce. Vznikly tak prostorové novotvary, které někdy nechaly diváka na 

pochybách, co mají vyjadřovat. V roce 1966 představil své dirhyrambické malířství v manifestu s náz-

vem Půvab 20. století, jak ho zviditelní mnou objevené dithyramby. (Die Anmut des 20. Jahrhuderts 

wird durch die von mir erfundene Dithyrambe sichtbar gemacht).: „Paradox nepředmětné předmětno-

sti, která vsugerovává, ale neprozrazuje význam, která se zdá být prostá a nerozluštitelná současně." 

Od 70 let Lupertz zobrazuje kompozice z netradičních předmětů tvořících jakési zátiší. Na 

plátna obrovských rozměrů maloval šnečí schránky, malířské potřeby, ale i přilby, lopaty, prapory a 

další výstroj německého wehrmachtu. Tyto předměty se v jeho obrazech stávaly symboly mající silný 

emocionální účinek a Lupertz jimi prolamoval mlčení o nacistické minulosti Německa. Vyjadřoval své 

pochyby, jestli německé malířství může existovat bez konfrontace s nejhorším obdobím německých 

dějin. Zobrazení nacistických symbolů vyvolávaly rozporuplné diskuze. Někteří kritici ho podezřívají 

z jejich nekritického nadužívání. 

V polovině 70. let začíná pracovat ze zcela novým motivem, zajímá se o město a prostorové a 

barevné aspekty kompozice. Důležitý přínos neoexpresionismu měla 80. léta, kdy abstraktní malířství, 

které u něj převládlo koncem 70. let, opět nahrazuje zobrazivým malířstvím. Kromě malby se věnuje 

také sochařství, vytváří monumentální kolorované figurální plastiky, a rovněž básnické tvorbě, ve které 

mimo jiné vyslovuje své umělecké postoje. 

Lupertzův obraz Pětobrazů mykénského úsměvu dokládá zájem neoexpresionistů o primitivní 

umění, starobylý mýtus a rituál, který „přejali" od expresionistů počátku 20.století. Na plátně vidíme 

řadu archaických postav, které mají nasazený poněkud zlověstný úsměv. Obraz rovněž připomíná, že 

„vždycky existovala spřízněnost mezi expresionistickým impulsem a těmi mýty anitckého Řecka, ve 

kterých teklo hodně krve. Tyto figury by se docela dobře mohly stát výtvarným východiskem pro novou 

inscenaci Straussovy - Hofmannsthalovy opery Elektra, která je jedním z vrcholů expresionismu 

v hudbě. 4 8  

48 Lucie-Smith 1996, s.184 
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5.4 JÖRG IMMENDORFF 

Jörg Immendorff, malíř, sochař, grafik a scénograf patří ke stejné generaci jako Georg Baselitz, 

K.H. Hödicke, Marcus Lüpertz, Siegmar Polke nebo Anselm Kiefer a společně s nimi je považován za 

hlavní osobnost německého neoexpresionismu. V šedesátých letech začal studovat na düsseldorfské 

Akademii scénografii u Thea Otta, ale po několika letech přešel k Josephu Beuysovi. Oproti svému 

učiteli, který se věnoval konceptualismu, rozvíjení nových médií a v podstatě negaci malby, Immendorff 

tíhl k malířskému projevu, který mu byl bližší. Bojoval s dilematem, zda zůstat u malby nebo se věnovat 

konceptualismu jako mnoho dalších umělců ovlivněných Beuysem. V roce 1966 maluje obraz Hört 

auf zu malen (Přestaňte malovat). Tato výzva je ironicky ztvárněna expresivním malířským gestem. 

Přestože se malba stala jeho nejhlavnějším vyjadřujícím prostředkem, ke stejnému dilematu se v prů-

běhu své tvorby vrací. 

V 70. letech maluje levicově zaměřené agitační obrazy označované jako „Agitprop". Sám ale 

odmítá politizování své tvorby. „Tehdy jsme nejdřív hodně mysleli, a pak malovali. Filozofie byla naším 

denním chlebem."49Na Akademii komentovali politickou situaci rozděleného Německa, vyrovnávali se 

také s historií své země - s nacistickými krutostmi za druhé světové války a s hledáním nové identity 

Německa po jejím skončení. 

Immendorff na sebe upozornil sérií 16 velkoformátových obrazů Café Deutschland, která 

vznikala mezi lety 1977- 1982. Inspiroval se obrazem Renata Guttuza „Cafe Greco". Avšak na rozdíl 

od Guttuza zde zobrazil kavárnu jako divadelní scénu pro politická sdělení. Immendorff na obrazech 

glosoval společenský a politický život kolem sebe. Stále se vypořádával s válečnými událostmi a se 

soudobou politickou situací Německa, kdy bylo rozděleno na dva státy. V jeho obrazech je tato 

„schizofrenie" patrná. Na západní straně Berlínské zdi revoltující mládež, na východní frustrace z vlády 

jedné strany. Immendorff žijící na západě se vysmíval západoněmeckému materializmu a samolibosti. 

Jednotný prostor kavárny přeplňuje postavami z různých epoch, často jde o známé politiky 

nebo jiné osobnosti z doby minulé, ale i ze současnosti. Není výjimkou, že autor na nich zobrazuje 

i sám sebe a své kolegy umělce. Obrazy působí velmi expresivně, chaoticky, divák je přímo zavalen 

množstvím postav, symbolů, předmětů, drobných detailů. Obraz je z nich jakoby poskládán, proto se 

někdy hovoří o tzv. kolážové kompoziční technice. Immendorff pracuje se symboly jako svastikou, 

dělnickou pěstí, orlem z německého státního znaku anebo se srpem a kladivem. Rozdělení Německa 

je zde znázorňováno všudypřítomným ostnatým drátem a zdí, která rozděluje prostor kavárny. V roz-

hovoru pro časopis ArtForum Immendorff říká: „Symboly, spojovanésněmeckýminárodnímisocialisty 

fungovaly jako svého druhu klišé, zastupující univerzálnízlo. (...) Ale dělat znich tabu, by bylo kontra-

produktivní. " 

Jeho vidění světa mělo blízko k podobenství, ironickému komentáři, sžíravému komiksu. 

Obrazy se jeví jakoby na pomezí akademické malby a angažovaného politického plakátu. Série Café 

Deutschland je nazývána též malovanou tautologií. Paralelně s malířskou podobou vznikla ještě v po-

době velkoformátových linorytů. Immendorff tak významně oživil tuto grafickou techniku, kterou začali 

používat právě němečtí expresionisté na začátku století. 

49 Tisková zpráva výstavy Jörg Immendorff - Malerstamm, Praha, Galerie Švestka, 1.9. - 14.10.2006 
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Immendorff opouští politickou orientaci, když maluje soubor Café de Flour (rok 1991). Temati-

zuje v něm imanentní problémy v malířství. Již předtím se ale začal zabývat univerzálnějšími otázkami. 

Například jedním z jeho dalších ústředních témat je umění a umělci, se všemi vazbami na společnost. 

Na tomto základě se začaly v roce 1985 v jeho sochařských pracích objevovat opice v polohách připo-

mínajících svět lidí, zejména umělců. Snad jako alegorie nedosažitelnosti Boha (inspirace Breughelem 

a Boschem). Opice by ráda malovala, ale člověk malbu odmítá. Znovu se tak vynořuje dilema, zda se 

vyjadřovat pomocí tradiční techniky, jakou je malba nebo jinak. 

Avšak jen u malby nezůstal. Kromě ní se věnoval také scénografii, grafice a sochařství. Mezi 

jeho poslední sochařská díla patří soubor dvou desítek bronzových soch opic nazvaných Malerstamm 

(Rod malířů, 2002), který jsme mohli vidět hned na dvou pražských výstavách: v Městské knihovně50 

nebo v Galerii Švestka51. Malíře tu tituloval jako samostatný lidský rod a navíc jim dal opičí podobu. 

Opice jsou velké něco málo přes metr, stojí o samotě nebo ve dvojici. Jejich stylizovaná těla připomí-

nají více člověka než zvíře. Většina z nich má nějaký svůj atribut (štětec a paletu, vláček, kniha, pohár 

apod.) a každá má své jméno shodující se se jmény umělců z Immendorffova okolí (Blinky, Otto, 

André, Caspar nebo Hans). Svět opic tedy přirovnává ke světu lidí, konkrétně umělců, a naopak. Opice 

se opičí po člověku-umělci, naproti tomu umělci se opičí po Bohu, protože si osobují právo tvořit, a po 

přírodě, kterou se snaží napodobovat. Ale opičí se také sami po sobě. 

Kromě opičích umělců tu najdeme i opičího čtenáře, opici pouštějící holubici nebo nesoucí 

sysifovský balvan. Také tu najdeme opici balancující na dvou koulích, které má přivázány k nohám, a 

aby udržela rovnováhu, podpírá se holemi. Tento motiv je jeden z autorových nových „leitmotivů", který 

najdeme i v jeho malířských a grafických pracích. Vypůjčil si ho od Hanse Baldunga Griena, který na 

svém obraze znázornil nahou ženu ve stejné situaci. U Immendorffa může symbolizovat tehdejší 

politickou nejistotu, beznaděj, hrozbu nebo nemožnost pohnout se z místa. Klade zde nepřímo otázku: 

Jaká je odpovědnost umělce za stav společnosti? K čemu je malba a proč sochat? Co je umění? A co 

umělec? Klade ji nejen divákům, ale také stále sám sobě. 

Jörg Immendorff: 
Malerstamm (Rod malířů), 
2002 

50 „Co bych byl bez tebe...", Praha, GHMP - Městská knihovna, 4.7. - 22.10. 2006 
51 Jörg Immendorff - Malerstamm, Praha, Galerie Švestka, 1.9. - 14.10.2006 
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V nejnovějších obrazech si půjčuje motivy ze starých obrazů, alegorie a symboly známé 

z dějin umění, jako labyrint, babylonská věž apod. Tvoří dodnes, přestože následkem nemoci centrál-

ního nervového systému, kterou mu diagnostikovali v roce 1998, ochrnul na levou ruku a byl odkázán 

na invalidní vozík. Jeho styl se proto pochopitelně dost radikálně změnil. Jeho obrazy už nejsou chao-

ticky zaplněny postavami a drobnými detaily, ale jsou čistší, jednodušší. Sice nejsou tak útočné a 

provokativní, ale přesto nesou autorovo osobité poselství a postoj ke světu, politice a společnosti. 

Odklonil se od vyprávěcí formy malby, prvky a figury na obraze jsou abstrahovány do jednodušších 

tvarů a řekla bych, že se spíše podobají jeho malbám ze 60. let (než např. obrazům z cyklu Café 

Deutschland), ale s tím rozdílem, že již nepůsobí tak expresivně. Je to dáno v prvé řadě barevností. 

Jestliže barvy použité na obrazech z dřívější doby (mám na mysli hlavně 70. - 80. léta) jsou ostré, 

divoké, jakoby nanášené přímo z tuby, na obrazech z poslední doby najdeme barvy o něco jemnější. 

Na monochromní pozadí, buď černé nebo v pastelových barvách, umisťuje figury a již zmíněné motivy 

a šifry. Na obrazech z roku 2005 vystavených v Praze (Galerie Švestka) jsme mohli vidět používání 

„komiksového" rastru a vpisování citací jiných děl, které je typické pro současné Immendorffovy malby. 

Co se týká jeho scénografické práce, navrhoval scény pro přední evropská divadla a festivaly. 

Jedna z jeho nejznámějších je asi realizace scény i kostýmů z roku 1986 pro operu Richarda Strausse 

„Elektra" pro městské divadlo v Brémách. 

Přestože byl Immendorff všestranný autor, byl v první řadě malíř. Stal se jedním z umělců, kteří 

se zasadili o to, aby malba byla v postmoderní době znovu uznána jako plnoprávný výtvarný prostře-

dek. Ze své generace asi nejvýrazněji a zároveň nejsvérázněji ve svém díle naráží na soudobou situ-

aci Německa. Co je pro Immendorffa typické snad ve všech jeho fázích malířské tvorby, je vpisování 

názvu obrazu přímo na plátno. Název - nápis je včleněn do kompozice obrazu, někdy společně 

s nějakou myšlenkou nebo citátem komentující dílo a názor autora. 
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Přestože bývá Immendorff označován za jednoho z důležitých umělců neoexpresionismu, sám 

se tomuto označení vyhýbá. Nicméně se účastnil významných výstav neoexpresionismu, přátelil se 

s A. R. Penckem a v jeho dílech nalezneme všechny důležité znaky tohoto směru. Immendorff je 

v první řadě malíř, nechává se inspirovat díly z minulosti, vyjadřuje se pomocí symbolů a jeho malby 

mají silný emocionální, expresivní náboj. Postavy u Immendorffa vypadají jako figurky nebo karikatury 

hemžící se na velké ploše obrazu jakoby ovládané někým nebo něčím jiným. Jeho obrazy diváky 

dráždí svou barevností, která je často nelíbivá, až kýčovitá. Svými tématy a pojetím provokuje, ironizu-

je a úmyslně pobuřuje. Nevyhýbá se ani sebeironii. Jeho obrazy, zvláště ty z přelomu 70. a 80. let, 

působí depresivně, pochmurně, je z nich cítit nesvoboda a nespokojenost, kterou autor sám prožíval. 

Přestože jsou Immendorffovy malby kompozičně často docela složité, na malém prostoru se tísní 

mnoho lidí, zachovávají si spontánní dojem. Největší podíl na tom má jistě Immendorffův uvolněný 

rukopis a výjev, který mnohdy připomíná zvětšené okénko komiksu. 

5.5 ANSELM KIEFER 

Nemohu nezmínit významného německého malíře, který ovlivnil Nové divoké, a to Anselma 

Kiefera. Je ale otázkou, zda ho zařadit k neoexpresionistům nebo ne. Obvykle k nim bývá řazen, ale 

výstav Nových divokých se neúčastnil a spíše bychom ho mohli označit jako silného individualistického 

malíře. Přesto vystavoval na Benátských bienále, s neoexpresionisty ho pojí především velmi expresi-

vní projev a s některými také společné studium na dusseldorfské Akademii u Josepha Beuyse, kam 

Kiefer přešel z ateliéru Horsta Antese. Říká se, že byl Beuysovi z jeho německých žáků nejbližší. Na 

Kiefera měl velký vliv a studia zde mu nabídla nové směřování v jeho díle, které v podstatě neopustil. 

Jeho tvorba není čistě malířská, ale balancuje často na pomezí konceptu, environmentu a malby. 

Někdy bývá považován za Beuysova pokračovatele. 

Kromě samotné tvorby se zabývá uměním po teoretické stránce. Již v roce 1969, kdy se 

pořádá jeho první samostatná výstava píše knihu „Jsi malíř", kde vyslovuje své přesvědčení, že cílem 

jeho umělecké tvorby je studium německého svědomí a psyché. Ještě téhož roku vydává cyklus foto-

grafických studií Okupace. Kiefer se vyfotografoval na několika místech Evropy se zdviženou rukou 

jako při nacistickém pozdravu. Od této doby se stále zabývá oblastmi německého kulturního dědictví, 

vyrovnává se s novější německou historií a jejími mýty. Tato témata má společná s malířem Jorgem 

Immendorffem nebo Markusem Lupertzem. U Kiefera má tato historie ale zcela jiné dimenze. Je zako-

řeněna v mýtu, který spočívá na nejasné ideologii s přesahy do vzdálených světů. Kiefer se nespoléhá 

na svědky a svědectví, ale vlastními studiemi a vcítěním se se pokouší najít zdroj zla a fascinace z něj. 

Vznikají gigantické obrazy cyklů Prsten Nibelungů a Parsifal v roce 1973. Později vytváří Malby na 

spálené zemi, malované silnými vrstvami barvy na velkých, částečně zničených fotografiích, které 

použil jako pozadí. Kiefer s výsledným dílem dále pracuje - prořezává ho, částečně ho pálí nebo 

odlupuje. 

Již za studií na dusseldorfské akademii do textury svých obrazů začleňuje různé, především 

přírodní materiály jako písek, zeminu, dřevo, olovo apod. Od osmdesátých let používá seno, slámu, 
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sušené květiny nebo kapradí. Tyto přírodní materiály se časem rozkládají, proměňují a jeho obrazy se 

tak stávají dočasné, křehké. Křehkost obrazu stojí v opozici proti silnému tématu. Používání těchto 

materiálů bylo zjevně ovlivněno studiem u Beuyse, který jak známo používal tuk a plsť. Kieferovy 

materiály jsou nedílnou součástí významové sféry, podobně jako znaky a emblémy, které používá. 

Většinou mají svůj původ v nordické mytologii a biblických motivech. Také pracuje se slovy pocházející 

z vojenských písní, poezie a mýtů Bible a zachází s nimi jako s kompozičními prvky. V jeho obrazech 

se tak prolíná několik vrstev reality - vizuální, slovní i materiální. 

Kieferovy obrazy jsou nabity symboly, což ztěžuje jejich jednoznačný výklad. Na druhou stranu 

však ponechávají prostor pro vlastní asociace. Čím se výrazně odlišuje od ostatních neoexpresionistů, 

je absence figury v jeho obrazech. Člověk je v nich přítomen pouze skrze svou tvorbu a své činy: 

architekturu, literaturu nebo válku. Kiefer maluje zraněnou a spálenou přírodu, bez známky růstu nebo 

rozkvětu, je to krajina kultury, dějiště německých dějin. Maluje na obrovská plátna, krajiny mívají vyso-

ký horizont, jehož sugestivní účinek ještě násobí přidané materiály a výsledná krajina působí často 

velmi ponuře. „Nemůžete jednoduše malovat krajinu poté, co ji tanky rozryly. Musíte s tím něco udě-

lat." Jeho obrazy jsou rekviemem země a půdy zdevastované válkou, jsou výzvou německé identitě.52 

Kromě krajin maluje také interiéry staveb, jako tomu bylo například v sérii Parsifal, kde zobrazil temné 

a pusté dřevěné místnosti. „Říkám příběhy v mých obrazech, abych ukázal, co je za příběhem. Využí-

vám perspektivu, abych přitáhl diváka dovnitř jako včelu do květu. Ale potom chci, aby se divák do 

toho dostal, aby šel dolů skrze usazeniny, sedimenty, abych tak řekl, a dostal se k jádru." 

Hlubinně prověřoval podstatu němectví a jeho mýtu a zejména, jak se projevil za nacismu. 

Podle příkladu Theodora Adorna se zabýval „estetikou negativního". Od 80. let je považován za jedno-

ho z největších, i když velmi kontroverzních současných umělců. 

52 Pijoan 12, 2002, s. 218 
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6 NOVÍ DIVOCÍ 

6.1 NÁSTUP MLADŠÍ GENERACE NEOEXPRESIONISTŮ 
Pojem neoexpresionismus byl na počátku 80. let vystřídán názvem Neue Wilde nebo také 

Neue Heftige (Noví prudcí). Toto pojmenování se vžilo pro označení nastupující mladé generace 

umělců, narozených okolo roku 1950. Název poprvé použil kunsthistorik a ředitel muzea v Aachen 

Wolfgang Becker, jenž vycházel z francouzských fauvistů, kteří se postarali o rozruch počátkem 20. st. 

v Paříži. Název reflektoval divoký a nespoutaný malířský projev tehdejších třicetiletých umělců, kteří se 

stejně jako jejich předchůdci Baselitz a spol. věnovali silně expresivní figurativní malbě a stejně jako 

oni vědomě navazovali na expresionistickou figurativní malbu počátku století. Reagovali na již dlouho-

trvající etablované směry jako byl minimalismus a konceptuální umění. Společné jim byly obrovské 

formáty s divokými tahy štětce, silná expresivnost, předmětnost, křiklavost, subjektivní vnímání. 

Hlavním vyjadřovacím prostředkem pro ně byla právě barva. Gestickou malbu nahradili předmětnou 

malbou a její malířskou redukcí. Obrazy byly nezřídka plné citátů, narážek, aluzí a šifer. S expresioni-

sty Die Brücke je spojovala společná snaha malovat obrazy své doby. Tématem Nových divokých se 

stávala berlínská subkultura, punk, nová hudební vlna, sexualita, ale také klasická témata neklasicky 

pojatá jako např. krajina, město apod. 

Oproti předválečnému expresionismu, kdy v Německu fungovaly dvě skupiny manifestující 

expresionismus, Die Brücke a Der Blaue Reiter, v 80. letech tomu bylo jinak. Umělce nespojoval 

společný styl, metodika jejich protagonistů byla vědomě bez stylu. V protikladu k intelektuální avant-

gardě neměli žádný společný program či teorie, ani nepředkládali žádný vysvětlující komentář. 

V Německu vznikla dvě důležitá centra, ve kterých Noví divocí působili. Byl to především Ber-

lín, kde pracoval Reiner Fetting, Helmut Middendorf, Salomé, Bernd Zimmer, Luciano Castelli a Elvira 

Bach. Druhým významným centrem se stal Kolín nad Rýnem, kde působil Hans Peter Adamski, Peter 

Bömmels, Walter Dahn, Jiří Georg Dokoupil, Leiko Ikemura, Gerard Kever, Gerhard Nashberger, 

Szeczesny a Tannert. V Kolíně se sdružovali ve skupině Mülheimer Freiheit. 

Noví divocí se navzájem znali, přátelili a scházeli se na společných výstavách v Německu i ve 

světě a na významných přehlídkách současného umění jako bylo zmiňované Bienále v Benátkách 

nebo Documenta v německém Kasselu. Z hlediska neoexpresionismu byla významná výstava Docu-

menta 7 v roce 1982, na které se sešla jak starší generace neoexpresionistů a transavantgardistů, tak 

i někteří Noví divocí. Rok 1982 byl vůbec velmi bohatý na významné přehlídky současného umění. 
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Odehrály se hned tři. Kromě Documenta 7 to bylo ještě Benátské Bienále a mezinárodní výstava 

umění Zeitgeist (Duch doby) v berlínské Martin-Gropius-Bau, pořádané Ch. M. Joachimedesem 

a Normanem Rosenthalem. Právě zde se poprvé představili Noví divocí: Reiner Fetting, Helmut 

Middendorf, Salomé a Peter Bömmels. Mezi vystavujícími umělci však nechyběla ani starší generace 

neoexpresionistů: Georg Baselitz, Karl Horst Hödicke, Jörg Immendorff, Anselm Kiefer, Bernd 

Koberling, Marcus Lüpertz, A. R. Penck a italští transavantgardisté Chia, Clemente, Cucci a Paladino. 

6.2 REINER FETTING 

Reineru Fettingovi se budu věnovat nejpodrobněji, jelikož patří asi mezi nejznámější předsta-

vitele Nových divokých. Přesto není u nás tak známý, jako třeba Baselitz nebo Immendorff. Postrádala 

jsem ho také na výstavě v Městské knihovně v Praze, která mapovala německé umění posledních 40 

let. Je to možná tím, že Fetting tvořil velkou část svých děl v Americe a jinde po světě. Tento německý 

malíř a sochař se narodil v roce 1949 ve Wilhelmshavenu. Studoval malířství na vysoké škole umění 

v západním Berlíně (Hochschule der Künste) u profesora Jaenische. 

Byl nadšen a fascinován figurou, předměty a zároveň barvou. Maloval ale i krajiny v různých 

stylech sahajících od impresionismu až k expresionismu. Ještě na studiích vzniká cyklus jeho obrazů 

Van Gogh a zeď (Van Gogh und Mauer). Odkazoval tím jednak na osud jednoho z prvních expresioni-

stů a samozřejmě k Berlínské zdi rozdělující město na dvě části. Zachycuje velkoměstskou krajinu a 

její schizofrenickou atmosféru s tragickou postavou neuznaného, zavrženého malíře. Zároveň jeho 

obrazy vykazují určitou příbuznost s uměním Francise Bacona. Umělecky se rozvíjí právě v Berlíně, 

kde se tou dobou začíná formovat hnutí Neue Wilde (Noví divocí). Společně se studenty Karla Horsta 

Hödickeho z Berlínské Akademie, Helmutem Middendorfem, Salomé a Berndem Zimmerem, zakládá 

v roce 1977 Galerii am Moritzplatz v Kreutzbergu, nacházející se ve staré tovární hale. Galerie, kterou 

vedli sami umělci byla prostorem, kde mohli sami vystavovat svá díla. Právě umělci z okruhu této 

galerie se později stali členy hnutí Neue Wilde. Galerie se stala známou, ale zanikla již v roce 1981. 

Pro jeho další tvorbu je zlomový roční stipendijní pobyt v New Yorku, který mu byl udělen 

v roce 1978. Zde začíná nová fáze jeho malířské tvorby. Nachází nové motivy, nové světlo a nové 

podněty, které zobrazuje ve svých dílech. Americká metropole, která se v té době stává novým cen-

trem uměleckého světa, dodává Fettigovi nový tvořivý impuls, naopak „v Berlíně vládne stagnace a 

provinčnost. ... Až na nějaké to nedopatření New York vždycky prožívám s eufórií. Nikdy mě tady 

nepřepadá žalostná deprese jako v Berlíně.'" 3 Jeho malířská gesta se stala ještě rychlejší a spontán-

nější. Srovnáme-li obrazy z New Yorku a Berlína, ty prvně jmenované působí vesele, pestře, více ab-

straktně, zatímco obrazy z Berlína šedivě, těžce. Město a prožitek vizuálního vnímání městské krajiny 

se Fettingovi staly motivem mnoha jeho obrazů. 

Po svém návratu do Berlína navrhuje scénickou výpravu a nástěnné malby. Roku 1980 se 

společně s Middendorfem, Zimmerem a Salomé účastní výstavy „Heftige Malerei" v berlínském Haus 

53 Sbírka Würth 1999, s. 148 
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am Waldsee. Od té doby jsou označováni jako Noví divocí (Noví divoši)54 nebo jako neofauvisté. 

Fettingovi se dostává mezinárodního věhlasu. Tvoří a vystavuje i dnes, přestože jeho výstavy nejsou 

již tak závratně úspěšné jako v 80. letech, kdy Noví divocí opanovali světovou uměleckou scénu. 

V současné době pracuje a žije v Berlíně a New Yorku. 

Malba obrazu je pro něj procesem vitálním, nejednoznačným, založeným na vnímání. Obraz 

nemusí být ilustrativní a nemusí znázorňovat myšlenku (Ideenbild). Přesto Fettingovy obrazy vnímáme 

spíše skrze jejich obsah, jeho obrazy jsou smyslové, jde mu v první řadě o malbu a teprve pak o objekt 

a jeho barevnou charakteristiku. Objekt, který si vybere, v podstatě umožňuje, aby nějaká malba vznik-

la. Jeho figurativní díla dokazují, nakolik se mu příčí narativnost a nakolik si přeje, aby obraz na diváka 

působil bezprostředně. Výsledkem je, pro Fettinga typická, intenzivní expresivní malba s intenzivní 

barevností. Jeho základním výrazovým prostředkem jeho velkoformátových obrazů jsou divoké tahy 

širokým štětcem. 

Tématem Fettingových figurativních obrazů jsou situace a scény ve městě, objekty v běžném 

životě, lidé, jejichž existence má na něj vliv, ať už tělesný nebo psychický, rituály, které se podobají 

dětským hrám (začínají spontánně, nevinně a radostně, ale mohou se během jejich trvání proměnit 

v nebezpečí a tragédii), postavy a těla v momentech erotické extáze nebo v každodenním shonu, 

v klidu nebo agresi jako zvířata. Obrazy často obsahují homosexuální prvky, které ale nemají porno-

grafický nebo exhibicionistický podtext, homosexualita je tu zobrazena jako normální věc. 

V roce 1981 nahrazuje disperzní barvy olejovými, což neznamená jen změnu techniky. Refle-

ktuje to také potřebu umělce zvýšit místo odolnosti materiálu odolnost obrazu a malby jako takové. 

Některé jeho obrazy dříve namalované disperzí dokonce převádí do oleje. Tuto „odolnost" malby 

později ještě zvyšuje. Začíná používat prkna a kusy dřeva, které připevnil na plátno a na které v jeho 

sérii hlav namaloval oči. Takto sjednocené zatarasení bylo výhradně malířským gestem. Nejsou to 

prvky vzaté zvenčí, ale malířský podnět s použitím jiného prostředku. 

R. Fetting: Durchgang 
Sudstern (Přechod 
Sudstern), 1988 
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Reiner Fetting: In der Badewanne / (Ve vaně I), 1986 ' Reiner Fetting: Desmond, 1989 

Jeho obrazy mají schopnost přenést diváka do světa dramatičnosti, emocí, nebo extáze díky 

bezprostřednímu použití barev a expresivity tváří a těl. Jako staří mistři, které obdivoval - Corinth, 

Picasso, Beckmann, Kirchner a další - Fetting také sahá po více přímém a blízkém kontaktu s publikem 

a zaměstnává řadu obrazů jako prostředků komunikace - obklopeni jeho obrazy můžeme žít naše 

vlastní sny, úzkosti a možná také poznávat svoje vlastní já. Je to proto, že Fettingovy obrazy, ačkoliv 

jsou v podstatě velmi osobní, nejsou autobiografické. Naopak nastavují tvář skutečnosti. To nezname-

ná, že zachycuje realitu podobně jako fotografie, ale jednoduše skutečnost sama se stává objektem 

zkoumání umělcova stylu. 

Významné jsou v jeho tvorbě velkoformátové akvarely. Tato výtvarná technika oblíbená 

expresionisty (Nolde, Kirchner aj.) vyhovuje rychlému a spontánnímu výrazu. Přestože jeho díla působí 

nahodile a jakoby nedbale odbytými tahy štětce, Fetting má malbu po technické stránce plně zvládnu-

tou, stejně tak stylizaci svých postav. Je si vědom účinků barev i záměrně neumělých tahů štětce. 

Přesvědčíme se o tom, pokud se podíváme na jeho malby hlavně mužských aktů. 

6.3 HELMUT MIDDENDORF 

Kromě Reinera Fettinga bych krátce představila malíře Helmuta Middendorfa, coby dalšího 

z Nových divokých. Studoval na Hochschule der Künste Berlin u Karla Horsta Hödickeho, jednoho 

z neoexpresionistů a předchůdců Nových divokých. Společně s Fettingem tvořili jádro Nových divo-

kých v Berlíně (a také s nimi spoluzakládal Galerii am Moritzplatz). Middendorfovy obrazy jsou svým 

výrazem, barevností a malířským gestem blízké tvorbě Reinera Fettinga. Stejně jako on je fascinován 

rockově punkovou hudbou. Zobrazuje berlínský hudební underground, maluje výjevy z koncertů, muzi-
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kanty a zpěváky v hudební extázi. Malbou dokázal charakterizovat rockovou hudbu, vyjádřit náladu na 

koncertě a emoce do hudby vkládané. Sám Middendorf hrál po ukončení střední školy dva roky na 

kytaru v experimentálních rockových skupinách, účastnil se hudebních festivalů a pořádal koncerty. 

Pak se rozhodl stát malířem a nastoupil do Hodickova ateliéru. Hodickeho nebere jako učitele, ale jako 

někoho, kdo vytvořil jedinečnou situaci, jež vyžaduje otevřenost a diskuzi s nejnovějším uměním. Hud-

by se ale nevzdává, hraje rock po nočních klubech a hudba je pro něj důležitější než malířská tvorba. 

Tento fakt ovlivnil Middendorfův styl. Nejdůležitějším prostředkem je pro něj barva: na velká plátna 

klade vedle černé, která vyžaduje silný kontrast, výrazné odstíny červené a modré rychleschnoucí 

barvy, které nanáší energickými tahy štětce. 

V první polovině 80. let vytváří obrovské kompozice symbiózy člověka s architekturou ve speci-

fickém prostředí velkých metropolí. Jako Fetting, Salomé a Zimmer se účastnil výstavy Heftige Malerei 

v roce 1980. Téhož roku odjíždí na stáž do New Yorku, což pro Nové divoké znamená velký úspěch a 

mezinárodní uznání. Middendorf tvoří obrazy s erotickými podtexty z cyklů Domorodci velkoměsta 

a Elektrické noci. Podle uměleckého kritika Wolfganga Maxe Fausta se jeho obrazy staly „ikonami 

současnosti". V roce 1983 vystavuje na samostatné výstavě v Kunsthalle v Baden-Badenu velkou 

nástěnnou malbu Matka noci, která je vyvrcholením jeho kladného postoje k této megapoli. Ve druhé 

polovině 80. let se snaží nacházet nová témata i výrazové prostředky. V Černých obrazech se snaží 

zobrazit své zkušenosti a úvahy o postavení umělce. Důležitější než malba byla pro Middendorfa také 

práce na experimentálních filmech, které pro něj byly zdrojem imaginace jeho děl. 

VoyeurII, 1983 

51 



6.4 MÜLHEIMER FREIHEIT - KOLÍNŠTÍ NEOEXPRESIONISTÉ 

Skupina Mülheimer Freiheit vznikla v Kolíně v roce 1979, kdy si malíři Hans Peter Adamski, 

Peter Bömmels, Walter Dahn, Jiří Georg Dokoupil, Gerhard Kever a Gerhard Naschberger společně 

pronajali ateliér v centru Kolína, v zadním dvoře v ulici Mülheimer Freiheit č. 110, podle níž se také 

pojmenovali. (Název by se dal přeložit jako „M^heimerská svoboda".) Od svého vzniku do roku 1982 

je zastupoval na mezinárodním trhu kolínský galerista Paul Maenz. Oproti obrazům, které vznikaly 

v Berlíně, zde umělci pracovali více s humorem a ironií. Byli ovlivněni také italskou transavantgardou, 

ovšem každý umělec maloval svébytně. Mülheimer Freiheit se srovnávání s berlínskými Novými 

divokými bránili, chtěli utvářet své vlastní individuální styly. Takto komentoval působení a fungování 

skupiny Jiří Georg Dokoupil: „Každýz nás byl velká individualita, velmi silná osobnost, a tím promíchá-

ním, každodenní vzájemnou kritikou a křížením všech stylů jsem se nejvíc naučil (...)Kritici se tomu, co 

jsme dělali, vždycky smáli. Bylo to opravdu zajímavé číst jejich články. Ze začátku všechno vypadalo 

jako performance - posílali jsme dopisy různým ředitelům muzeí, kritikům, ve kterých jsme jim nadáva-

li. Byly to spíš takové infantilní akce. O malbě jako takové jsme ani moc nepřemýšleli. Zjistili jsme, že 

v té době bylo konceptuální umění určitou normou, a proto se nejvíc bránilo malbě. Kvůli tomu jsme si 

řekli, že musíme absolutně začít malovat." 

Všem členům byl společný zájem o hudbu, v té době, na konci 70. let to byl hlavně punk.55 Jak 

řekl Walter Dahn v jednom rozhovoru, jejich skupina by se dala přirovnat ke skupině hudební. Nepro-

pásli jediný koncert, který měli možnost vidět. Jejich tvorba byla velmi spontánní. Dahn vzpomíná na 

jednu noc, kdy s Georgem Dokoupilem namalovali neuvěřitelný počet dvaceti pláten: „Mělijsme dobrý 

pocit z doby, z rytmu, rychlosti. Nedá se říci, že jsme byli punkoví malíři, ale všichni jsme poslouchali 

hudbu, která nás hodně povzbuzovala a udávala rytmus i malbě. " 5 6  

6.5.1 JIŘÍ GEORG DOKOUPIL 
Z Mülheimer Freiheit bych se ráda věnovala především Jiřímu G. Dokoupilovi. Nejen že je 

zakládajícím členem skupiny a pochází z Československa, ale také svou tvorbou přesně naplňuje defi-

nici postmoderního malíře, vyznávajícího pluralismus stylů. Dokoupil se narodil roku 1954 v Krnově. 

Když mu bylo čtrnáct let, emigroval s rodiči po srpnové invazi do Německa. Přestože je jedním z mála 

českých umělců, kteří se výrazně prosadili v mezinárodním kontextu a ovlivnili vývoj soudobé malířské 

produkce. Skupinu založil se svými kolegy až po ukončení uměleckých studií v Kolíně n. Rýnem, 

Frankfurtu nad Mohanem a New Yorku a po studiu matematiky v Kolíně n. Rýnem. To, že Dokoupil 

studoval i exaktní vědu, jakou je matematika, mělo později vliv i na jeho uměleckou tvorbu, přestože 

jsou on a ostatní členové Mülheimer Freiheit považováni za neoexpresionistické malíře, kteří spolu-

vytvářeli vlnu německých Nových divokých. 

Jiří Georg Dokoupil byl zastoupen již na Benátském bienále v roce 1982 a také na přehlídce 

Documenta 6 v témže roce. Právě zde vystavil obraz s nalepenými a přemalovanými knihami v duchu 

55 Mezi úspěšné německé punkové kapely patří např. Die Toten Hosen, založená na začátku 80. let. 

56 http://www.jca-online.com/dahn.html 
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Juliana Schnabela. Dokoupil to komentoval slovy, že i když nebyl Schnabel na Documentu pozván, 

jeho obraz je formou evropské odpovědi na jeho talířové obrazy. Tímto byl Schnabel vlastně také 

přítomen. Tento princip citace nebo eklekticismu, tedy práce s převzatými tématy a postupy, je (byl) 

typický pro postmoderní umění a Dokoupil s ním dovedl zajímavě pracovat. Jak bylo řečeno, Dokoupil 

na jedné straně zcela naplňuje teorii nástupu Nových divokých jako expresivní malířské reakce na 

předcházející minimal art a koncept a na druhé straně není jen subjektivním hledačem ve vlastním nitru 

nebo vypravěčem symbolických příběhů. V jeho tvorbě se nachází právě matematika, racionalita kon-

ceptu, se kterou umí formulovat téma. 

Jeho tvorba je velmi mnohotvárná. Neustále střídá výrazové, formální i obsahové prostředky. 

Dal by se označit za malíře jednotlivých jasně vymezených témat. Dovede po ukončení jednoho cyklu 

přejít k naprosto odlišnému tématu i výrazovému prostředku: od malby ke kresbě, pak k cyklu abstrakt-

ních maleb mýdlovými bublinami na obrovské formáty, a následně k práci na sítotiscích. Abychom 

dostáli tvrzení, že je řazen do neoexpresivního hnutí, Dokoupil maluje ve velké míře hlavně expresivní 

figuraci, ale už od počátku 80. let ji obohacuje o další vrstvy. Za svou dosavadní uměleckou kariéru se 

věnoval, kromě již zmíněných stylů, také malbě bičem, malířskému otiskování ovocných šťáv nebo 

mateřského mléka, kombinaci akvarelu a sítotisku, malbě otisků obarvených pneumatik a sazovým 

malbám, které vytváří od roku 1989. Sám autor má své styly spočítány, došel k číslu čtyřicet devět. 

K různým stylům podle vlastních slov dochází přirozeně a nesnaží se je cílevědomě hledat. I přes 

mnohost stylů se Dokoupil cítí být především malířem a je nadšen možnostmi vlastního procesu malby. 

Jeho neustále nové styly malby jsou vždy překvapující a obohacují jak diváky, tak ostatní umělce. 

Dokoupil ovlivnil také umělce nastupující generace 80. let v Čechách, která se s podněty Nových 

divokých v určitém momentu intenzívně vyrovnávala. 
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6.5.1 PETER BÖMMELS a WALTER DAHN 
Malíř a kreslíř Peter Bömmels se narodil roku 1951 ve Frauenbergu. Bömmels nikdy nestudo-

val malbu, je autodidakt. Zato vystudoval sociologii, politologii a pedagogiku na univerzitě v Kolíně nad 

Rýnem. Stejně jako Penck, Fetting nebo Middendorf se zajímal o hudbu, stal se spoluzakladatelem 

hudebního časopisu Spex. Známé jsou jeho Zeichenbilder (kreslené obrazy). Velkoformátová plátna 

pokrýval akrylem a následně je dále zpracovával pastelem a voskovými křídami. V sérii obrazů 

nazvané Haarbildern lepil na bílá plátna chomáče vlasů a chlupů. Od roku 2004 vyučuje na Vysoké 

škole výtvarných umění v Drážďanech. 

Walter Dahn se narodil roku 1954 poblíž Krefeldu. Byl dalším žákem Josepha Beuyse, a to 

dokonce mistrovským, na Düsseldorfské akademii (v letech 1979-1982). Jeho první práce zde byly 

kresby a instalace. Poté, co s kolegy založili skupinu Mülheimer Freiheit, se mu podařilo proniknout na 

uměleckou scénu především svou výstavou v Torhausgalerie s názvem „Wenn das Perlhuhn leise 

weint" (volný překlad: „Když perlička potichu pláče"). Od počátku 80. let vznikaly jeho projekty Die 

Partei, Die Hornissen a Number9Dream. V roce 1982 se účastnil Documenty 7. Významná byla jeho 

spolupráce s Jiřím Georgem Dokoupilem, se kterým společně malovali. Za svou uměleckou kariéru 

vyzkoušel podobně jako Dokoupil mnoho stylů malby, kterou později začal kombinovat s fotografií. 

Nyní vyučuje malbu na Vysoké škole výtvarných umění v Braunschweigu. 

Peter Bömmels: Traversale, 
1981 
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6.6 NEOEXPRESIONISMUS DO KDY? 
Víme, kdy se neoexpresionismus objevil, ale otázkou je, jak dlouho se držel na scéně, kdy ho 

nahradil nějaký jiný trend. Jistě nejde říci, že v nějaký moment neoexpresionismus skončil, umělci, 

kteří ho reprezentují tvoří dále, ale je možné pozorovat opadající zájem o tento směr ze strany kritiky a 

veřejnosti. V roce 1986 uveřejnil americký kritik umění Michael Brenson stať, ve které se zamýšlí nad 

fenoménem neoexpresionismu a jeho trváním.57 Píše v ní, že vlna zájmu o umění vzedmutá neoexpre-

sionismem kolem roku 1980 nyní ustupuje. Ačkoliv se díla umělců, kteří se stali respektovanými, stále 

dobře a za stále velmi vysoké ceny prodávají, je cítit daleko méně očekávání, vzrušení a zájmu o tyto 

umělce obecně. Na umělecké scéně v East Village (část New Yorku) se objevila nová vlna stylů a 

přístupů a stala se mezinárodním fenoménem. Také v Itálii a Německu se rodí nová generace umělců, 

kterou umělecký svět dychtí poznat a vystavovat ji, psát o ní a konečně prodávat. Neoexpresionismus 

se již zdá být vyčerpaný do té míry, že umělecká veřejnost je nyní přesycena autory spojenými 

s neoexpresionismem, jako je např. Schnabel, Salle, Fischl, Longo, Sherman58, z Němců Kiefer, 

Immendorff, Baselitz, Lupertz, Penck a Italové Chia, Cucci a Clemente. Je přesycena malíři, kteří 

vystavovali svá díla každý rok, někdy i dvakrát, navíc ještě v několika galeriích současně. Omrzeli ji 

různé přehlídky třicetiletých umělců, kteří se těšili neustálé pozornosti kritiků a kurátorů. Vadila jim 

přílišná komerčnost umění. Metody, které používal umělecký trh, se staly materiálem pro televizní 

bussines programy, někteří umělci se stali nafoukanými celebritami, uctívanými jako rockové hvězdy, 

neustále v obležení fotografů a bulváru, objevujících se na stránkách trendy magazínů. Nyní se čeká 

na nové „žhavé" umělce, znovu se začíná objevovat zájem o sochu, která byla v době slávy neoexpre-

sionismu potlačena. 

Jedním z důležitých úspěchů neoexpresionismu byl, že do 80. let přinesl umění. Ale zároveň 

také velký zmatek. Umělci jako Salle, Longo a Shermanová se zabývali médii a média se zabývala 

jimi. Umělci tak měli možnost získat si velké publikum. Brenson píše, že ačkoliv se žádný významný 

posun stylu, který vstoupí do obecného kulturního vědomí, nemůže odehrát bez velkého humbuku a 

reklamy, zájem věnovaný neoexpresionismu byl neobyčejně intenzivní a někdy až hysterický. To ale 

nemohlo trvat věčně. 

Je otázkou, zda se dá konec uměleckého směru či tendence nějak konkrétně časově vymezit, 

ale podle Brensona vydržel neoexpresionismus ve středu zájmu přes pět let. Jak poznamenal, byla to 

úctyhodná doba na to, jak rychle se umělecký směr hýbe kupředu. Proč si nemohl udržet pozornost 

publika déle vysvětluje tím, že neoexpresionismus nikdy nebyl hnutím nebo stylem - vždy v něm bylo 

mezi umělci, kteří byli řazeni do neoexpresionismu, tolik rozdílného jako společného. 

Smith ve své knize Artoday, jedné ze zásadních publikací o současném světovém výtvarném 

umění, píše, že se původní expresionistické hnutí začalo vytrácet a proměňovat v trend celkem méně 

horečnatý a ambiciózní a začala vznikat díla téměř klasická. Zároveň povolil emocionální tlak v něme-

ckém umění 80. let. Oslabení expresionistického impulsu v německém umění 80. let bylo také před-

zvěstí politické a ekonomické události, která podryla jeho popularitu, a tím bylo znovusjednocení 

57 Brenson, M.: Art view; Is neoexpressionism an idea whose time has passed? In New York Times, 5.1.1986 (dostupné na 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=990DEEDC173BF936A35752C0A960948260) 

58 Robert Longo a Cindy Sherman pracují převážně s fotografií, přesto je zde autor označil jako neoexpresionisty. 
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Německa. Jak bylo řečeno, rozdělení Německa bylo námětem mnoha neoexpresionistických umělec-

kých děl. Figurativní malířství se v německém umění zdaleka neztrácí. V 90. letech dokonce vstupuje 

na scénu nová generace, do které patří například malíř Neo Rauch, kterého mohli čeští diváci 

zhlédnout na výstavě v Rudolfinu v roce 2007. 

6.7 VLIV NEOEXPRESIONISMU NA TVORBU U NÁS 

Ani čeští umělci nezůstali nepoznamenáni událostmi ve světovém umění, přestože vliv neo-

expresionismu k nám dorazil ještě o něco později než do východního Německa, zhruba ve druhé 

polovině 80. let. V té době se již pod vlivem mezinárodních událostí začalo měnit společenské a 

kulturní klima, socialistický režim se začínal rozkládat. Změnu atmosféry signalizoval také zvýšený 

ruch na kulturní scéně. V této době nastoupila nová umělecká generace, která začala v mnohém 

prorážet cestu i svým předchůdcům59 Společně s ní se začalo prosazovat hnutí postmoderny a česká 

výtvarná scéna reflektovala radikální proměnu výtvarného jazyka v evropském umění. Vliv na ni měla 

nová vlna především německého expresionismu, která se dotkla již předcházející generace. Efektem 

bylo uvolnění dosud spící vůle k silnému, expresivnímu gestu. Silný vliv měla také transavantgarda. Do 

českého umění vstoupil zcela jiný výtvarný jazyk, jiný způsob myšlení a jiná témata. Mezi předsta-

vitele této proměny, kteří jako první zareagovali na nový trend a navázali na něj, patřili žáci pražské 

Akademie. Na improvizovaných výstavách a později i na půdě uměleckého svazu (na Pražském 

salonu 1988) začali vystavovat malíři, většinou budoucí členové skupiny Tvrdohlaví, Jiří David, Petr 

Nikl, Stanislav Diviš, Tomáš Císařovský a sochaři Michal Gabriel a Stefan Milkov, během dalších 

výstav v průběhu 80. let se přidal Jaroslav Róna, Margita Titlová, Vladimír Merta, Vladimír Kokolia, 

Martin John a další. V té době bylo většině malířů okolo třiceti let, ale již tehdy, přestože vycházeli ze 

zahraničních vzorů, se propracovali každý k vlastnímu a osobitému vidění světa. Změna se však dotkla 

celé generace 80. let. 

Čeští umělci se museli většinou spolehnout na zprostředkované umění ze západu. Avšak 

někteří byli tehdy přímo v centru dění. Například sochař a malíř Aleš Veselý měl možnost sledovat zrod 

německé neoexpresionistické malby a hnutí Nových divokých, když na přelomu 70. a 80. let pracoval 

v Německu na svých rozměrných sochách. Do jaké míry byl novým expresionismem ovlivněn vypovídá 

v katalogu k výstavě Exprese60, na které se představili čeští malíři a sochaři, kteří patří do expresivního 

proudu 70. a 80. let. „Uvolnilo to ve mně obrovskou, dlouho zadržovanou energii, která se vybíjela 

nejen pracovním nasazením, ale i explosí nápadů a kresebných záznamů. A to vše v pro-středí, 

v němž jsem téměř po dva roky byl přítomen, vnímal a nasával atmosféru vrcholící Beuysovy éry i 

dravého zrodu hnutí Neue Wilde. Vše bylo prosyceno tím „Hunger nach Bildern"... To samozřejmě 

uvolnilo a osvobodilo moji vnitřní potřebu spontánně a bez omezení vyjádřit shodou okolností načaso-

vanou explosiprávě na tu chvíli." 

Blízko neoexpresionistům, především svou figurativní expresí, mají např. malíři Jiří Načerad-

ský, Václav Bláha, Michael Rittstein, Boris Jirků, z mladší generace pak Otto Placht, Martin Mainer 

59 Potůčkové, A. a kol.: 100 + 1 uměleckých děl z 20. století. České muzeum výtvarných umění v Praze, Praha 2000, s. 212 

60 Potůčková, A.: Exprese. (katalog k výstavě). České muzeum výtvarných umění v Praze 2005, s. 62 
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nebo Tomáš Císařovský. Malby Martina Meinera z 80. let připomínají svou jakoby ledabylou malbou 

tvorbu Rainera Fettinga. Podobnost je i v tom, že plátno není zcela pokryto barvou a objevují se erotic-

ká témata. V rozhovoru odpovídá na otázku, kde přišel ke své tehdejší výrazné expresi: „Nějaká nová 

vlna byla tenkrát určitě ve vzduchu, já jsem ji intuitivně vnímal, protože jsem expresívně maloval dřív, 

než jsem došel do kontaktu s lidmi, kteří o tom začali mluvit. Osmdesátý léta byly bezvadný, přály 

malbě. Prostě to bylo jako vlnění a skoro každý maloval. Dneska zase každej dělá něco jinýho. To tak 

bejvá. Málokterej člověk rád opouštítu platformu, kde začínal a pak to jenom rozvíjí. U malířů jde více-

méně poznat, z který doby vyrostli. I ten Picasso, který se tak měnil, už nestíhal věci, který se děly 

v padesátejch letech, Chagall zůstal celej život na svý úrovni. 6  

Z nejmladší generace je třeba zmínit dalšího českého malíře, který studoval v tehdejším centru 

nové vlny, i když až v 90. letech. Lubomír Typlt (1975) navštěvoval Akademii v Dusseldorfu, kde již 

coby učitelé působili významné osobnosti neoexpresionismu. Typlt studoval malířství pod vedením 

Marcuse Lupertze a A.R. Pencka. Studium zde zakončil v roce 2005 jako Penckův mistrovský žák.62 

V současné době malují obrazy, které by se mohly považovat za navázání na figurativní 

expresi, malíři Vladimír Skrepl (1955), Josef Bolf (1971) a Luděk Rathouský (1975), člen aktivní forma-

ce Rafani. Jejich práce jsme mohli vidět společně s malbami Lubomíra Typlta na výstavě v galerii 

U Bílého jednorožce v Klatovech s názvem Lovci lebek.63 Autorky výstavy vybírali umělce podle jejich 

společného znaku - expresivních tendencí v díle, často nápadně vycházejících z expresivně laděné 

světové malby, a to německého neoexpresionismu (Typlt), a reakcí na Neue Wilde (Skrepl). Nejnověji 

jsme mohli vidět jejich práce pohromadě na výstavě v pražském Rudolfinu s názvem Resetting aneb 

jiné cesty k věcnosti.64 

6 1 http://www.jedinak.cz/stranky/txtmainer.html 

62 Sám profesor si vybere studenta, kterému je prodlouženo studium o jeden čestný rok navíc. 

63 Lovci lebek: Klatovy, Galerie U Bílého jednorožce, 18. 3. - 10. 6. 2007 

64 Resetting, Praha, Galerie Rudolfinum, 21. 12. 2007 - 23. 3. 2008 
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1. PROBLÉM SPONTÁNNÍHO DĚTSKÉHO VÝTVARNÉHO PROJEVU 

V POROVNÁNÍ S VÝTVARNÝM UMĚNÍM 

Na pozadí spontánního výtvarného projevu u dětí se nám bude jevit spontaneita ve výtvarném 

umění zase trochu jinak. Vynikne daleko více záměrnost, se kterou umělci pracují. Jsou vyškoleni 

v oblasti řemeslné i teoretické, tvoří vždy v konkrétní kulturní, sociální i osobnostní situaci, ovlivněné a 

zčásti i determinované převládajícími kulturními, sociálními i uměleckými faktory a kontexty, takže 

spontánnost malířů a spontánnost dětí, ať už předškolního, mladšího školního nebo staršího školního 

věku je zásadně jiná. 

Tyto dva světy nelze srovnávat, přestože se tak na počátku 20. století do jisté míry dělo. Do 

výtvarné výchovy začaly pronikat představy moderního umění jako spojovacího článku, který měl 

provázat projevy soudobého výtvarného umění, archetypálních kořenů veškeré lidské výtvarné tvorby 

a dětský projev. Ke zdánlivé morfologické shodě dětského výtvarného projevu a uměleckého díla 

může vést fenomén primitivismu. „Dětskýprimitivismus"a „modernistický primitivismus"zahrnují obvy-

kle kvality jako je tvarová nebo výrazová elementárnost, expresívnost, abstrakce ve smyslu oproště-

ného tvaru. Primitivismus zahrnující dětskou tvorbu musíme však zkoumat v rovině elementárního 

vnímání a jeho vývoje v rámci ontogeneze, tedy spíše v kontextu antropologickém, eventuelně 

sociologickém než estetickém. 6 5  

Podíl na krátkých spojeních mezi dětským výtvarným projevem a soudobým výtvarným 

uměním měla vlna zájmu o umění primitivů (pravěké umění, umění přírodních národů) na počátku 

20. století. V dětském výtvarném projevu nemůžeme hovořit o tom, že rolí „dítěte-umělce" je osvobodit 

se z konvencí současného výtvarně-uměleckého tvarosloví. Umělecké tvarosloví se žák teprve učí po-

znávat v průběhu vzdělávání, učí se v kontextu s vývojem vlastního výtvarného projevu a osvojování 

výtvarných výrazových prostředků, nikoli vnějškovým, o zážitek neopřeným a na prožitku nezaloženým 

„zkráceným přenosem" uměleckých vyjadřovacích prostředků, forem a znakových systémů do vlastní 

výtvarné činnosti. 

I když má výtvarné umění a dětský výtvarný projev v tom nejobecnějším smyslu společné 

ontologické základy a specifické výtvarné myšlení, najdeme daleko více odlišností. Umělec je orien-

tován na výsledný artefakt (umělecké dílo) a základním smyslem tvoření uměleckého díla je výpověď 

o vnitřním i vnějším světě člověka a jeho vztazích. Smysl výtvarných činností dětí a dospívajících není 

ve výtvoru, ale v tom, co z výtvarných činností zůstane v mysli a osobnosti dítěte, (i když nelze 

pominout zpětné působení výtvoru na jeho tvůrce). Umělecká tvorba je výsadou několika talentova-

ných jedinců, kdežto schopnost výtvarně se projevit má každé dítě a dospívající. Na dítě nemůžeme 

nahlížet jako na umělce a hledat společné kořeny v jejich tvorbě. 

65 Hazuková, H., Šamšula, P.: Didaktika výtvarné výchovy, PedF UK, Praha 2005, s.13 
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2 CO ZNAMENÁ SPONTÁNNÍ DĚTSKÝ VÝTVARNÝ PROJEV? 

Abych se mohla zabývat tím, co a jak děti (žáky a studenty) v hodině výtvarné výchovy učit, 

pokud mým cílem bude spontánní projev, je potřeba si spontánní dětský výtvarný projev definovat. 

Dětským výtvarným projevem se u nás zabýval zejména Jaromír Uždil. Ve své knize66 se mimo jiné 

věnoval úvahám, proč dítě vlastně kreslí. Kromě zábavnosti, radosti z grafického pohybu, poznávání 

světa a sebe sama, uvádí také hluboko uložené potřeby kreslit, kdy „kresby se jeví jako prostředek 

spontánní manifestace duševních obsahů a jako potenciálnísdělení. Začátky kreslení souvisejí, podo-

bně jako počátky mluvy, s vývojem dítěte, jimi se hlásí všechno zdravé a přirozené, co v člověku je. 

Dítě nic neví o tom, jak bude jeho kreslířský vývoj pokračovat - to tušíme jen my. Pro ně je čmárání 

příjemnou zkušeností a nám nezbývá, než mu dát dost příležitosti k práci, která ho baví, a o níž víme, 

že bude čím dál tím víc přispívat k rozvoji jeho psychiky. 6 7  

Jednoznačná definice spontánního dětského výtvarného projevu neexistuje. Pokaždé je na něj 

nahlíženo z jiného úhlu pohledu. Jako „přirozené a spontánní" bývají například označovány takové 

výtvarné práce žáků, které jsou oddělené od kreseb nežádoucí povahy (s vlivy dobových cartoons, 

komerčních ilustrací, sexuálních témat apod.). Někdy se o spontánním projevu dětí hovoří jako o proti-

kladu k projevu, kde je dítěti zadáno nějak tvořit, tedy o vnějškově neřízeném projevu. To, jestli se 

spontánní výtvarný projev dítěte dále rozvíjí záleží na tom, v jak podnětném prostředí vyrůstá. Taková 

definice by však zcela vylučovala spontánnost v hodinách výtvarné výchovy na školách, kde jde právě 

0 řízenou činnost. V diplomové práci na PedF UK, věnující se námětu, obsahu a formám dětských 

spontánních kreseb dětí do mladšího školního věku68, si její autorka vytvořila vlastní definici: „Dětská 

spontánní kresba je kresba samovolná, jde o přirozený projev dítěte, kdy dostalo takový situační pod-

nět (neboť každý člověk je neustále ovlivňován působením mnoha různých činitelů, a to vnějších 

1 vnitřních), který probudil jeho vnitřní potřebu se kresebně vyjádřit." Co se týká dětské spontánní 

kresby ve škole, chápe ji jen jako výtvarnou činnost dětí ve volném čase (o přestávkách, v družině, při 

hodinách apod.). O spontánní kresbě, která by mohla vznikat v hodinách výtvarné výchovy, se nezmi-

ňuje. Omezuje spontánní kresby na ty, co vznikají ve vzteku, zlosti, vzdoru nebo z nudy. 

Také se zde v souvislosti se spontánním dětským výtvarným projevem hovoří výlučně o kres-

bě, a nikoli o malbě. Je to zřejmě dáno tím, že dítěti je bližší a je pro něj rychlejší a pohodlnější chopit 

se tužky, pastelky nebo propisky a kreslit. Štětec po ruce běžně nemá a připravování barev na paletu, 

napouštění vody do kelímku atd. zdržuje dítě od záměru vyjádřit se teď hned, okamžitě, bez přípravy a 

přemýšlení, tedy spontánně. Nelze z toho vyvodit, že by malba nebyla spontánní. Spíše to, že kresba 

je v tomto věku pro dětský výtvarný projev jednodušším výtvarným prostředkem, který umožňuje 

spontánnější projev. 

66 Uždil, J.: Výtvarný projev a výchova.SPN, Praha 1974, s. 83 (dále jen Uždil 1974 

67 Uždil 1974, s. 85 

68 Kočendová, J..: Námět, obsah a forma dětských spontánních kreseb současných předškoláků a dětí mladšího školního 
věku. Diplomová práce, PedF UK Praha, 2002 
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Chápání spontánního dětského výtvarného projevu, jak se jím zabýval J. Uždil, se proměnilo. 

V posledních několika letech se dětské výtvarné vyjadřování, dříve chápané jako pevný univerzální 

vzorec vývoje dítěte, přehodnocuje. Ukazuje se, jak velký podíl na vývoj spontánního dětského projevu 

má vizuální kultura, v níž děti vyrůstají, která je obklopuje a která se promítá právě do jejich výtvarného 

vyjádření. Dosud se věřilo, že dítě spontánně, samo od sebe, jednoho dne vezme do ruky něco, co 

kreslí, (dokonce se automaticky předpokládá tužka nebo pastelka) a začne prozkoumávat její 

možnosti. Poté, co zjistí, že tento materiál zanechává stopu, což je pro dítě velký objev, začne probíhat 

známý vývoj kresby přes počáteční stádia čmáranic, objev uzavřeného kruhu, pokusy o kresbu lidské 

postavy přes stádium hlavonožce atd. až k strukturované, tzv. konvenční reprezentaci lidské figury. To 

vše ale platí jen pro společnost západního typu.69 Je třeba připustit, že ačkoli se dítě bude chtít vyjádřit 

samo o sobě, tedy spontánně, vždy bude ovlivňováno způsoby zobrazení, jež kolem sebe vidí, jejich 

interpretací a důrazem, jaký kladou na fakt zobrazování ostatní příslušníci téhož společenství, tzn. ce-

lým obrazovým diskurzem v dané kultuře. Pokud budeme jako učitelé po dětech chtít spontánní projev 

(už slovo „chtít po někom něco" se dost dobře nesnese se slovem „spontánní") dítě/žák se opře právě 

o svou zkušenost s vizuálními vyjádřeními, které ho obklopují a my musíme tuto skutečnost brát v 

úvahu. Samozřejmě, že nelze celou teorii o vývoji dětského výtvarného projevu zavrhnout. Je vý-

znamným zdrojem informací, které učitel výtvarné výchovy pro svou práci vědět potřebuje. Vyšším 

věkem dítěte se spontánnost a bezprostřednost výtvarného vyjadřování a emocionální přístup ke světu 

zmenšuje. Ve čtvrtém až šestém ročníku začíná být dětská fantazie a představivost korigována 

rozvíjejícím se intelektem, od hravých činností žáci přecházejí k uvědomělejší výtvarné práci. Přesto je 

jejich výpověď o vztazích k okolnímu světu stále bezprostřední. Od sedmého ročníku ubývá vzhledem 

k jejich mentálnímu vývoji spontánnosti, bezprostřednosti a fantazie. Úlohou učitele je posilovat 

sebevědomí žáků, podporovat jejich vlastní výtvarné vyjádření a podněcovat jejich zájem o výtvarnou 

práci.70 

3 SPONTANEITA A RVP 

Co a jak žáky ve výtvarné výchově učit nám říkají učební osnovy a nyní nově rámcové vzdělá-

vací programy (pro ZŠ, SŠ a gymnázia), přicházejících od nového školního roku 2008/2009 v platnost 

ve všech ročnících základních škol. Z tohoto důvodu se budu zajímat především o ně. Pojem 

spontánnosti v RVP nenajdeme, a dokonce se zdá, že se s kompetencemi, které se od žáků vyžadují, 

přímo rozcházejí. RVP totiž klade důraz především na vědomé činnosti, tzn. že když žák něco tvoří, má 

vědět proč a jak. 

Výtvarná výchova, spadající pod vzdělávací oblast Umění a kultura, je zde charakterizována 

jako předmět, který je postaven na tvůrčích činnostech, umožňující rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, 

cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii a invenci. Tvůrčími činnostmi založenými na experi-

69 Fulková, M.: K principům zobrazování v některých neevropských kulturách na: 
http://visions.cz/media_activism_theory/k_principum_zobrazovani_v_nekterych_neevropskych_kulturach 

70 Učební osnovy pro Základní školu, Výtvarná výchova na http://www.vuppraha.cz/soubory/vytvarka_g.pdf 
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mentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na 

své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace. Přestože se zde s pojmem spontánnost/ 

spontaneita neoperuje, tato charakteristika směřuje k tomu, aby se žák projevoval spontánně a záro-

veň dokázal spontaneitu, tedy v podstatě svou přirozenost, uplatnit při tvůrčí činnosti. Za tvůrčí činnosti 

RVP považuje rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a ověřování komunikačních účinků. 

Detailněji se zaměřím na vzdělávací obsahy pro 2. stupeň ZŠ. Z tabulky očekávaných výstupů vybírám 

ty, které podle mého soudu podporují spontánní vyjadřování žáků: Po žácích se vyžaduje, aby při vybí-

rání a vytváření vizuálně obrazných vyjádření uplatňovali a vyjadřovali vlastní zkušenosti, vjemy, 

představy a poznatky, což je v podstatě podmínkou spontánního tvoření. Stejně tak užívání vizuálně 

obrazného vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a 

k zaznamenání podnětů z představ a fantazie. Zde se nám, stejně jako ve výtvarném umění, střetává 

spontánnost a výtvarné vyjádření podnětů z fantazie, představ, vyjádření pocitů a nálady a svou roli tu 

hrají i emoce. Podobně jako ve výtvarném umění, také u dětského výtvarného projevu se spontánnost 

předpokládá především ve spojení s expresivním přístupem, přestože to rozhodně není podmínkou. To 

se ostatně potvrdilo i během mé praxe na gymnáziu i na základní škole. 

Pojem expresivní vyjádření, najdeme v RVP v učivu pro 2. stupeň. Pro téma spontaneity a 

(neo)expresionismu je důležitým bodem „uplatňovánísubjektivity. Žáci se mají seznámit s prostředky 

pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností a s různými přístupy 

k vizuálně obrazným vyjádřením, včetně expresivního. 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání není ještě schválen, v platnosti jsou 

stále „staré" učební osnovy, kde je výtvarná výchova, ať už na čtyřletém nebo osmiletém gymnáziu 

(5.-8. ročník), charakterizována třemi základními okruhy: tvorba, recepce a setkávání s uměním. Oproti 

základnímu vzdělání tedy nejde „jen" o vlastní tvořivou činnost, ale také o vnímání uměleckých děl 

i vlastní tvorby. Obsahem učiva jsou tematické celky odpovídající zmíněným základním okruhům. Te-

matický celek související s okruhem „setkávání s uměním" obsahuje i učivo o postmoderním umění a 

jeho typických znacích, především pluralitě, a směrech, které do něj patří. Mimo jiné se zde explicitně 

objevuje termín neoexpresionismus. Obecně by studenti měli pochopit podstatné tendence vývoje 

výtvarné kultury, pochopit příčinné souvislosti historického vývoje výtvarného umění a získat poznatky 

umožňující samostatnou orientaci ve světě umění. 

4 VYJADŘOVÁNÍ EMOCÍ VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

Spontánnost, expresivní výraz a emoce mají k sobě velmi blízko i ve výtvarné výchově. Opět 

tu platí, že exprese předpokládá spontánní vyjádření, ale naopak spontánní vyjádření expresi nepodmi-

ňuje. Pro výtvarnou výchovu je dobré si uvědomit, že exprese může být i předem promyšlená. Pokud 

budeme chtít po žácích vyjádřit své pocity, představy, často se stane, že netvoří spontánně, ale pouze 

tak, jak by si to podle nich asi učitel představoval. 
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Má-li být dílo expresivní ve smyslu spontánního sebevyjádření, emoce nejsou přítomny jen 

v umělci a publiku, ale hlavně jsou přeneseny do díla samotného. Zároveň musíme počítat s tím, že 

úspěšné zachycení nějakého citu v uměleckém díle na vyvolání této emoce u publika nezávisí. Umě-

lecké dílo jen může pozměnit naše porozumění emocím, ne že nás je přiměje pocítit. 

Emocemi ve výtvarné výchově se zabýval i kongres české sekce INSEA v roce 1997. Jestliže 

umění nepostrádá emocionalitu a spontaneitu, jak s nimi zacházet ve výtvarné výchově? Existuje totiž 

tenká hranice mezi spontánním vyjádřením emocí v hodině výtvarné výchovy a arteterapeutickými me-

todami. Ve výtvarné výchově lze tvořit s pomocí emocí, ale nelze se jimi nechat zcela ovládnout. Emo-

ce mohou vstupovat do umění bez omezení tehdy, když nejsou příliš regulovány vžitými postupy stav-

by díla, pravidly vzniklými z tvorby, z pochopení jejího procesu jako nejbytostnějšího svědectví impulsů 

života. 71 S prožíváním uměleckého díla se díky emocím probouzí estetické city, v nichž je základ naší 

estetické reakce. Jsou to již city zvládnuté, regulované vlastním vědomím. Jako takové nám umožňují 

plný estetický prožitek samotného procesu tvorby. Má-liproceszůstatestetickým, musího doprovázet 

jeho druhý pól, pól odstupu, jistá emocionální distance. Úplná emocionální identifikace stejně jako od 

emocí zcela oproštěná distance k estetickému prožitku nepovede. 7 2  

Emotivita ve výtvarném vyjádření je plně oprávněná, jelikož celý estetický vztah je založen 

především na citové bázi. Jeho specifikou je ovšem prolnutí všech základních mentálních činností 

v komplexní účinek. Znamená to, že na citovost vždy působí vlivy smyslové, rozumové i fantazijní. 

Právě fantazijní imaginace nahrazuje v komplexu estetické reakce článek vůle v běžném reagování. 

Ve výtvarném procesu tedy jde o jinou než volní kontrolu citů, jde o imaginativní vyústění psychické 

reakce, které se prosazuje jako tvůrčí regulátor nadměrné emocionality. Takto transformovaná emoti-

vita zachovává potřebnou inspirační sílu, aniž by zcela ovládla psychiku. Výtvarná tvorba nemůže být 

založena jen na pocitech, ale také musí být zaměřena na možnosti vyjadřování, aby mohli žáci vyhle-

dat a použít odpovídající prostředky. Tvůrčím může být jen vybudované výtvarné myšlení a cítění, které 

by mělo být podstatným cílem školské výtvarné výchovy... Neoslabit vstupní emoce prožitku a dosáh-

nout schopnosti uskutečnit výtvarný záměr s využitím fantazie, v tom zřejmě spočívá jádro úspěšného 

výtvarně pedagogického systému. 73 

5 PROJEKT NA TÉMA EXPRESIVNÍ FIGURACE 

Při snaze o charakteristiku dětského spontánního výtvarného projevu jsem na čas získala 

pocit, že není možné, aby v hodině Vv mohlo dítě tvořit spontánně. (V krajní variantě by žák mohl na 

zadaný úkol spontánně zůstat sedět a nic nedělat.) Jak se mohou žáci vyjadřovat spontánně, když je 

jim vymezen čas, kdy tvořit, určeno téma, formát, výtvarná technika, event. způsob vyjádření. Také 

pokud se v hodině snažíme o vyjádření pocitů, nálad nebo názorů nebo chceme, aby žák spontánně 

71 Losenický, B.: Tvořit s pomocí emocí - ne v jejich moci In Výtvarná výchova a emocionalita. Sborník textů z konference 
České sekce INSEA. Pedf MU, Brno 1997, s.44 (Losenický, INSEA 1997) 

72 Losenický, INSEA 1997, s. 45 

73 Losenický, INSEA 1997, s. 45 
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vyjádřil svou emoci, nebude to jeho momentální emoce, ale sáhne do své zkušenosti, ví, jak ve své 

kultuře zobrazit zlost, radost nebo strach a tyto obrazové/znakové stereotypy použije. Je to pochopitel-

né, protože žije v určité kultuře, která používá určitý kulturní kód. Zjistila jsem, že snažit se eliminovat 

tyto zkušenosti nelze. Prostředí, ve kterém žáci žijí a vnímají jeho vizuální prostředky tu je a nelze ho 

nijak vymýtit. Naopak se s ním musí pracovat. Pokud budu chtít, aby se studenti vyjadřovali spontánně, 

bude mě zajímat jejich osobní názor na věci kolem nich a v nich samých. Zde však musí platit odstup 

od silně emotivního pocitu. Cílem také není automatické převzetí stereotypních vyjádření, ale naopak 

uvědomění si, co a jak na nás působí. 

Není jednoduché vymezit hranice, co žákům zadat (téma, techniku atd.) a v čem jim nechat 

volnou ruku. Tím lze podle mého názoru „regulovat" míru spontánnosti při hodině. Při vymýšlení vý-

tvarného námětu není snadné odpoutat se od své představy, jak by měl spontánní projev žáků/ stu-

dentů ve výsledku vypadat. Zvláště, když jde o to, aby byl jejich projev inspirován neoexpresionismem, 

aby se vyjádřili barvou a navíc figurativně. Sami žáci v hodinách poznamenali, že je velmi těžké nama-

lovat postavu/portrét člověka. Během praxe jsem často dala přednost spontánnímu vyjádření před tím, 

abych trvala na zobrazení nějaké postavy. 

Jak na základní, tak na střední škole (konkrétně na gymnáziu) jsem připravila několik hodin 

zaměřených na téma spontánnosti v dětském výtvarném projevu, jehož těžištěm byla figurativní expre-

se inspirovaná mým hlavním tématem, tedy neoexpresionismem. Na každém vzdělávacím stupni bylo 

třeba přizpůsobit téma věku a schopnostem dětí. Rozhodující pro praktickou didaktickou část byla pra-

xe výtvarné výchovy na gymnáziu. Během realizování jednotlivých lekcí jsem si uvědomovala další a 

další problémy spojené se spontánním a zároveň expresivním vyjádřením. 

5.1 PRAXE NA GYMNÁZIU 

Výuka výtvarné výchovy na gymnáziu se značně liší od výuky na základní škole. Mimo jiné zde 

kladnou roli hraje fakt, že se studenti během studia sami rozhodují buď pro hudební, nebo výtvarnou 

výchovu. Dá se proto předpokládat, že výtvarně zaměřené hodiny navštěvují studenti, které výtvarné 

umění zajímá a mají k němu kladný vztah. Výuka je zde zaměřena nejen na tvůrčí činnosti, ale také na 

vnímání a interpretaci. Tomu jsem samozřejmě musela výuku přizpůsobit. Kromě samotné malby jsem 

měla připravenou teoretickou část, v níž jsem představovala jednotlivé směry, autory a tendence. Sna-

žila jsem se o spolupráci se studenty a pomocí vhodně položených otázek je směřovat k pochopení 

souvislostí. V první lekci jsem studentům představila neoexpresionismus jako hnutí, které navazovalo 

na expresionismus počátku století a na abstraktní expresionismus, který probírali v předchozích hodi-

nách. Navazovali tak na Jacksona Pollocka nebo Wilhelma de Kooninga. 
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LEKCE 1. 

Téma: 

Výtvarný námět: 

Technika: 

Motivační materiály: 

neoexpresionismus 

personifikace pocitu, emoce, nálady 

malba temperou 

Karel Malich - Bílý reliéf (1963), Georg Baselitz: Edvardova hlava (1983) 

Edvard Munch - Výkřik (1894) 

Studentům byl na počátku hodiny představen neoexpresionismus, další z expresionistických 

směrů, který se začal uplatňovat v malířství na počátku 20. století. Seznámila jsem je s jeho nejdůleži-

tějšími znaky (opět zájem o figurativní zobrazení, o vyjádření emocí, reakce umělců na minimalismus a 

konceptuální umění, které si nekladlo za úkol řešit pocity nebo nějaké osobní konflikty, vznik v Němec-

ku a Itálii atd.). Nejprve jsem studentům ukázala minimalistický reliéf od Karla Malicha a jako protipól 

obraz od německého malíře, jednoho ze starší generace neoexpresionistů, Georga Baselitze. Vybrala 

jsem ho pro jeho důležitost pro nástup nového expresionismu a Nových divokých a také pro jeho neza-

měnitelný styl malby. Studenti nejprve odhadovali, proč Baselitz všechny postavy (a nejen postavy) 

maluje vzhůru nohama, pak jsem jim tlumočila jeho vlastní vysvětlení. Následně byl tento obraz srov-

nán s dílem E. Muncha, protože k němu vybízel (kromě podobnosti s Munchovým obrazem) i jeho 

název - Edvards Kopf (Edvardova hlava). Navíc Munch je považován za expresionistu-zakladatele, 

který ovlivnil nejen generaci Die Brücke, ale i o několik desetiletí později i neoexpresionisty a Neue 

Wilde. Hledali jsme to, co mají oba obrazy společného. (Především ponurou atmosféru, tvarovou i ba-

revnou deformaci, postavy mají podobný výraz v obličeji.) 

Dále si měli studenti představit, jaké pocity Baselitzův obraz vyvolává. Abych zachovala po-

třebnou emocionální distanci, formulovala jsem otázku tak, zda by si dovedli představit situaci, v jaké 

může mít člověk takové pocity, které jsou z obrazu cítit, jaké pocity mohl mít autor a jaké pocity mají 

oni jako diváci obrazu. Shodli se na záporných emocích, jako úzkost, strach, nemoc, zoufalství, vztek 

apod. Tyto emoce jsem zapisovala na tabuli, aby je měli všichni na očích, a přidali jsme ještě několik 

dalších, které se už k obrazu nemusely vztahovat: agrese, žárlivost, apod. Následně měli jednu z emo-

cí zosobnit, personifikovat, vyjádřit ji tedy jako postavu. Jako technika byla zvolena malba silným štět-

cem na větší formát. Tedy taková, jaká byla pro neoexpersionisty typická. 
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Objevily se námitky ze strany žáků - někteří neměli náladu zabývat se negativními emocemi. 

Byli tedy úkolem nuceni do práce, a já jsem se opět ptala, jestli je možné v hodině tvořit spontánně. 

Řešením toho, aby se všichni nemuseli zabývat zápornými emocemi, by bylo sepsat také emoce klad-

né. Studentům bychom tak umožnili širší výběr. V této souvislosti jsem také narazila na důležitý faktor 

ovlivňující spontánnost vyjádření. Velmi záleží na povaze člověka. Někdo zkrátka není schopen, nebo 

nechce vyjadřovat emoce, ať už kladné nebo záporné. Práce, které vznikají, jsou spíše karikaturami a 

nemají nic společného se spontánním vyjádřením autora. Často jsou v tomto případě použity tradiční 

atributy jednotlivých emocí (např. zlost - blesky, smutek - černá barva, apod.).74 

Sami studenti se však začali zabývat myšlenkou, zda se záporná emoce, třeba strach, zlost, 

smutek, musí nutně zobrazovat tmavými barvami, zejména černou, nebo zda se tyto emoce musí 

vyjadřovat jen expresivním malířským gestem. Odpověď byla jasná poté, co jsme při společném 

hodnocení došli k obrazu, na kterém byl namalován klaun, tak jak ho známe z plakátů - veselými bar-

vami, žádným excentrickým gestem. Smutně působil jen tím, že měl u oka slzu. Klaun je postavička, 

která má evokovat kladné představy - radost, veselí, smích. Přesto se pod šťastnou maskou skrývá 

smutek, osamocenost. Smutek u klauna bychom nečekali, proto je to pro nás tím více překvapující i 

šokující, nemůže být nic smutnějšího než smutný klaun. Vystřižená postava klauna byla nalepena na 

noviny, dávající do kontextu také dění v okolním světě, v němž se dá lehce ztratit nebo zabloudit. 

Další otázkou související se spontaneitou bylo, do jaké míry zasahovat do žákova tvoření, 

nebo jestli zasahovat vůbec. Studenti při malbě na velký formát často namalovali jen postavu a pozadí 

nechávali volné. Po poradě s naší vedoucím práce jsme formát zmenšili na polovinu. Problém se 

v podstatě vyřešil, studenti lépe obsáhli plochu papíru a nebylo je třeba pobízet k jejímu zaplnění, 

respektive k dokončení práce. 

Na závěr hodiny dostal každý student prostor komentovat svou práci, představit, jakou emoci 

si vybral, přičemž já a ostatní spolužáci měli možnost vyjádřit svůj názor. Diskuze byla přínosná jak 

studentům, tak mé diplomové práci. Studenti přišli na to, že barvy působí na naši psychiku a náladu, 

přičemž zápornou emoci můžeme stejně dobře a účinně vyjádřit i jinými barvami než černou. Také 

emoci můžeme zachytit i bez rázného gesta. Zjistili, že pokud použijí prostředek, který není diváky 

očekáván, působí expresivněji, než by tomu bylo u tradičního nebo zaběhnutého modelu vyjádření. 

74 Zajímavé by bylo uvažovat o tom, kdo má větší tendence vyjadřovat se expresivně, zda extravert nebo introvert. 
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UKÁZKY STUDENTSKÝCH PRACÍ: 

Každá z nich nesla jinou míru expresivity, od vyjádření pocitů pomocí symbolu (1,3) po expresivní 

gestickou malbu (5, 8, 9). 

t̂ W A * IT 

8 Samota 
7 Zoufalství 9 Strach 
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LEKCE 2. 

Úkol navazující na neoexpresionistické téma byl o poznání spontánnější. Studenti měli podle vlastního 

uvážení reagovat na minimalistické dílo (Bílý reliéf od Karla Malicha, se kterým se seznámili již v před-

chozí hodině) tak, aby ho co nejvíce popřeli. Bylo pouze na nich, jakou zvolí techniku a jaké výtvarné 

prostředky se rozhodnou popírat. 

Téma: neoexpresionismus versus minimalismus 

Výtvarný námět: popření minimalistického umění 

Technika: libovolná 

Motivační materiály: Karel Malich - Bílý reliéf (1963) a další ukázky minimal artu (Tony Smith 

Kostka, Donald Judd apod.), ukázky českých minimalistů 

Karel Malich: Bílý reliéf, 
1963 

Studentům bylo představeno minimalistické umění, byli seznámeni s jeho podstatou, s tím, co 

to znamená, když umělec použije minimální výtvarné prostředky. Navázala jsem na předešlou hodinu 

informací o tom, že minimalismus přestal některým umělcům, jako např. neoexpresionistům vyhovo-

vat. Postavili se vůči němu do opozice. Výtvarným záměrem bylo po svém reagovat na minimalismus 

Karla Malicha, konkrétně na jeho Reliéf, který byl okopírován z knihy na formát A3. Studenti mohli pou-

žít jakoukoli techniku, bylo jen na nich, jakými prostředky do díla zasáhnou, aby ho popřeli co nejvíce. 

Pro lepší pochopení jsem zadání přirovnala k situaci, před kterou se každý někdy ocitl: Jak můžeme 

přesvědčit o něčem (např. svých názorech) druhého člověka? Jaké prostředky použijeme? Jakými pro-

středky bychom „přesvědčili" minimalismus? Jestliže se výtvarné prostředky v tomto díle omezily na 

minimum (bílá barva, pravidelné linie, žádná předmětná skutečnost, jiné barvy nebo tvary), můžeme 

vždy „přidat" něco navíc. Ať už barvu, tvary, předměty, postavy atd. 

Výsledné práce se daly rozdělit do několika kategorií, a tak se také v rámci závěrečného 

hodnocení stalo. Sešly se práce, které minimalismus narušovaly jen přidanou barvou a nepředmětný-

mi tvary (obr. 1,2) , ale i práce, které zobrazovaly předmětnou skutečnost - předměty a figury, krajinné 

výjevy apod (3, 5, 6). Mohly se dělit podle zvolené kompozice, např. orientace na střed (obr. 4, 5) , 
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na diagonálu (obr. 2) apod. Několik studentů využilo papíru jako materiálu k vytvoření trojrozměrného 

objektu (obr. 7). Tento úkol umožňoval daleko více využít spontánního vyjadřování, než tomu bylo 

u předchozího. Zároveň studenti pochopili podstatu minimalismu, což je důležité k důkladnějšímu 

pochopení směrů, které následovaly po něm. Mám samozřejmě na mysli návrat expresionismu a jeho 

potřebu vrátit se k narativnímu a zobrazujícímu umění, k expresi a figuraci. V posledních 10-15 

minutách jsem představila český minimalismus a umělce, které se mu věnovali, včetně obrazových 

ukázek (Pijoan, Dějiny umění). 

UKÁZKY STUDENTSKÝCH PRACÍ: 
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5.2 PRAXE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Při přípravě hodin na základní škole jsem musela počítat s jejich odlišným zaměřením. Nikoliv 

tedy na poznání směru (neo)expresionismu, ale spíše s důrazem na spontánní výtvarnou činnost, na 

účinky barev na pocity a emoce člověka a možnosti zobrazení lidské figury. Připravená lekce navazo-

vala na hodiny, ve kterých žáci zkoušeli zobrazovat lidskou postavu při pohybu, a to kresbou a mode-

lováním z hlíny, drátků nebo novinového papíru. Dále také to, jak lze vyjádřit nějakou emoci pohybem 

lidského těla a jak tomu mohou napomoci barvy. V následujícím úkolu jsem se nechala inspirovat jed-

ním z neoexpresionistů, malířem a grafikem A. R. Penckem. Ten je díky svým stylizovaným lidským 

„figurkám" nazýván moderním jeskynním malířem. Přestože nemůžeme srovnávat jeho malby s pravě-

kým uměním (podobné mají pouze tvarosloví), lze tak přiblížit Penckovy obrazy i dětem na základní 

škole. Vycházela jsem z předpokladu, že děti jeskynní malby znají, třeba i z animovaných pohádek 

(Doba ledová apod.), a rovněž by je mohly zaujmout Penckovy obrazy, připomínající grafitti. 

LEKCE 1 

Téma: 

Výtvarný námět: 

Věk žáků: 

Počet žáků ve třídě: 

spontánní vyjadřování inspirované neoexpresionismem 

„moderní jeskynní malby" 

6. a 7. třída (10-12 let) 

cca 24 

čas vyučovací jednotky: 1 hodina týdně, celkem jsme věnovali úkolu 3 hodiny 

Motivační materiály: Jeskynní malby z Lascaux, obrazy A. R. Pencka, Keitha Haringa 

a J.-M. Basquiata 
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Pro výchozí motivaci jsem žákům ukázala obrázky jeskynních maleb z francouzského Las-

caux. Následovaly otázky: Poznáte co je to za malby? Jak jsou staré? Co je na nich znázorněno? 

Všimněte si postavičky, co dělá? Co má v ruce? Jak vypadá? Zdůraznila jsem, že pravěcí lidé malovali 

to, co pro ně bylo důležité. O samotné pravěké malbě se tvrdí, že byla rituálem před lovem. Jednou 

zajímavou odpovědí bylo, že se jedná o pravěké grafitti, což mi později dalo příležitost ukázat i grafitti 

Keitha Haringa nebo Jeana Michela Basquiata. Dále jsem představila malbu německého malíře A. R. 

Pencka a upozornila na jednotlivé detaily. Zajímalo mě, proč asi bývá nazýván „moderním jeskynním 

malířem". Snažila jsem se o srovnání obou obrázků. (Kdy asi vznikla tato malba? Proč si to myslíte? 

Mají něco společného? Jak se tyto dva obrázky liší?) Shodli jsme se na tom, že jeden je malovaný na 

stěnu jeskyně, druhý na plátno, jeden je starý přes několik tisíc let, druhý teprve několik desetiletí. 

Penckův je barevnější, malovaný uměle vyrobenými barvami, ten pravěký přírodními barvami atd. 

Zmínila jsem, že jeskynní malby byly a jsou inspirací pro výtvarné umělce, i když v případě 

A.R.Pencka je to spíše náhoda a shoda okolností, že se jeho malby podobají těm jeskynním. Ale mů-

žeme zjednodušeně říci, že Penck maloval také to, co pro něj bylo důležité. Chtěl něco divákům sdělit, 

vyjádřit svůj názor pomocí malby. Penck reagoval hlavně na soudobou politickou a kulturní situaci, kdy 

bylo Německo rozdělené zdí na dvě země. Východní Německo mělo, podobně jako Československo, 

uzavřené hranice. Penckovi vadila hlavně nesvoboda a nesmyslnost celé situace a v jeho obrazech 

toto téma najdeme. Něco nám díky svým obrazům říká, ale možná ne příliš srozumitelně. V jeho obra-

zech můžeme číst, stejně jako čteme knihu, i když je to spíše luštění, místo písmenek vidíme obrázky, 

značky a symboly. Zjednodušená klacíkovitá figurka drží nějakou zbraň, s níž útočí na nějaké zvíře. 

A proč je to zvíře vlastně modré? Myslel tím umělec opravdu zvíře nebo je to jen „metafora" a zvíře je 

něco nebo někdo úplně jiný? Autor přeci jen neříká všechno a právě lidé, kteří nad obrazem přemýšlí, 

ho mohou luštit. 

Úkol byl formulován následovně. Zkusíme napodobit jeskynní malíře i toho současného a 

vymalujeme si naši pomyslnou jeskyni, kterou bychom měli pro sebe. Dnes máme většinou pokoj, kte-

rý je náš nebo ho sdílíme se svými sourozenci. Zkusíme si ho vymalovat. Pravěcí lovci malovali na 

stěny a stropy jeskyní výjevy z jejich života, především lov - zvířata a lovce. Co bychom si tam měli 

vymalovat my? Chceme, aby každý věděl, že tu bydlíme právě my, proto můžeme namalovat to, co 

obklopuje nás, co máme rádi. Ale zároveň vlastně nechceme, aby nám každý rozuměl, takže ty naše 

zprávy můžeme zašifrovat, tak jak to třeba udělal Penck. Vytvoříme si plochu, podklad, na který bude-

me malovat, nebo ji dotvoříme až nakonec. Žáci mohli pracovat i ve dvojicích, ale na větší formát (A2). 

Nezadala jsem záměrně žádné konkrétní téma, pouze si měli vybrat výjevy z jejich života. 

Podobně jako jeskynní malíři a „moderní jeskynní malíři" se zabývali vždy jejich vlastní situací, vlastním 

světem, který je obklopoval, tak i oni se měli inspirovat v jejich okolním světě, který je obklopuje nyní. 

Úkol byl zaměřen více než na výsledný výkres, na samotný proces tvorby. 

Domnívám se, že žáci měli dostatečný prostor pro svou fantazii, imaginaci a spontánnost. 

Často se pak na obrázcích objevovaly výjevy z jejich volného času, jejich koníčků, sporty (obr. 4) a 

samozřejmě počítačové hry, tolik aktuální hlavně v 6. ročnících. U počítače tráví, zvláště kluci, mnoho 

času, hrají po internetu hry, které velmi ovlivňují jejich vizuální vyjadřování. Často se malovaly postavy 
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z her, válečníci a bojovníci (obr. 6, 9), a to přímo v akci, během bitvy.Velmi běžné jsou výjevy z televiz-

ních seriálů, např. Ztraceni (1). Pravěcí lovci jim evokovali soudobé „lovce", bojovníky a hrdiny. Žáci 

malovali také různé symboly, přes srdíčka, kytičky ke křížům, a reklamy. V tomto úkolu jsem se mohla 

přesvědčit, jak moc dokáže dítě ovlivnit prostředí, ve kterém vyrůstá. Mnohdy to byly jen barevné plo-

chy, nebo grafitti (obr. 3). Zájem o grafitti, jak jsem se mohla přesvědčit, začíná již ve věku 11 a 12 let. 

Zřejmě v reakci na to, že se Penck vyjadřoval k politickým a kulturním otázkám, se v jedné práci 

objevily současné problémy našeho světa - drogy, alkohol nebo hlad v Africe (obr. 2) a také jedno 

překvapivě nápadité zamyšlení nad okolním světem a jeho stálým koloběhem (obr. 8). Na konci hodiny 

jsme společně nad hotovými pracemi přemýšleli, co se na obrázcích vyskytuje nejvíce a co se oproti 

pravěkým malbám změnilo. 
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UKÁZKY ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ: 

K některým z nich uvádím komentář jejich autora. 

5 6 Různé znaky ze hry a přezdívky 
hráčů, které ji hrajou. 

7 8 Smutný koloběh života... smutný 
koloběh života.... smutný koloběh 
života... 
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LEKCE 2 

Téma: 

Výtvarný námět: 

Technika: 

Motivační materiály: 

Věk: 

Trvání: 

spontánní vyjadřování inspirované neoexpresionismem 

„Proměna podoby" 

fotografování, kresba pastelkami nebo křídami 

Francis Bacon (jeho portréty a autoportréty, 70.léta 20.st.), E.L. Kirchner: 

Franzi před vyřezávanou židlí (1910) 

9. ročníky (14 - 15 let), vhodné i pro 8. třídy 

2 samostatné vyučovací hodiny 

Francis Bacon: Autoportrét, 
1969 

Francis Bacon: Portrét M. 
Lerise, 1976 

Expresionisté pracují jak s barevnou, tak s tvarovou deformací, aby vyjádřili pocity a emoce. 

Chtít po žácích deformaci postavy, která by vyjadřovala nějaký pocit, náladu nebo emocionální stav, je 

velmi komplikované. Přestože práce umělců (neoexpresionistů) vypadají, že jsou namalovány spon-

tánně, nenuceně, někdy velmi rychle až nedbale (a někdy opravdu tak malovány jsou), nutně jim před-

cházelo perfektní zvládnutí lidské anatomie a studijní malba lidské figury. Teprve pak její zjednodušení, 

stylizace, deformace. Dítě není umělec, snaží se malovat tak, jak nejlépe dovede. Zároveň figuru de-

formovat a vyjádřit jí nějakou emoci je velmi obtížné. Přemýšlela jsem, jak pracovat s lidskou figurou 

(postavou) tak, aby odpadla část, kde se musí nejprve zvládnout její malba/kresba. Nakonec jsme si 

pomohli fotoaparáty, které tuto práci vhodně zastaly. Digitální fotoaparát je vhodný k zachycení člově-

ka a umožňuje množství variant. Navíc je pro žáky atraktivní a vítanou změnou ve stereotypních hodi-

nách Vv, kde se stále jen maluje nebo kreslí. 

Samotnému projektu předcházela cvičení na působení barvy na člověka - na jeho pocity, nála-

dy, zkrátka psychiku. Nejprve se žáci zabývali působením dvou nebo tří barev mezi sebou, zkoušeli 

jednotlivé barvy dávat do kontrastu, zdůraznit jejich vzájemný vztah, ovlivňování. Kontrast mohl být 

buď velký, agresivní, napjatý (doplňkové barvy) nebo mírný, tlumený, klidný. Další hodinu zkoušeli 

vyjádřit svůj momentální pocit pomocí barev. Motivací pro tuto hodinu byl obraz od Edvarda Muncha 

Výkřik. Obraz jsem vybrala jako významného zástupce expresionistického směru. Svými tvarovými i 
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barevnými deformacemi významně působí na diváka. Sám Munch popisuje konkrétní zážitek, který se 

mu vryl do paměti a měl potřebu ho výtvarně vyjádřit a komentovat. Na tabuli jsem zapsala pocity, kte-

ré žáci z obrazu cítili. Shodli se většinou na několika pocitech, emocích - na strachu, depresi a osamo-

cenosti. Přestože většina z nich viděla obraz Výkřik poprvé, tvář postavy na mostě se jim zdála 

povědomá. Znali ji z filmu Vřískot (The Scream). Sami tvůrci přiznávají, že se právě Munchovou posta-

vou inspirovali. Bílá maska s protáhlým obličejem a černými dírami místo očí je známá také z novějších 

filmů, které Vřískot parodovaly (Scary movie). 

1. část 

Na hodinu jsem donesla obrázky obličejů vystříhaných z časopisů a zvětšených na xeroxu. 

Žáci se rozdělili do skupinek, nejčastěji pracovali po pěti až šesti. Úkolem bylo obrázky rozstříhat a 

přikládat si jednotlivé části k obličeji tak, aby proměnili svou podobu. Měli vyzkoušet, jaké rty/ nos/ oči 

by jim slušely nebo jak je jiné části promění. Každá skupina měla k dispozici digitální fotoaparát a 

každý z jejích členů měl svou funkci. Někdo fotografoval, někdo stál modelem, dva pomáhali držet 

rozstříhané části obrázků, někdo stříhal apod. Během hodiny se všichni ve skupince s fotografováním 

vystřídali. 

2. část 

Na další hodinu jsem vytiskla v černobílé variantě malé náhledy fotografií, které jsem zvětšila 

na xeroxu. Každý žák si vybral kopii se svou změněnou podobou, zároveň si vzal pauzovací papír, 

který použil k obkreslení kopie. Jako úkol dostali žáci překreslit suchými nebo olejovými pastely tvaro-

vě proměněný obličej. Jestliže jsme minulou hodinu měnili tvar obličeje a různým přikládáním jednotli-

vých částí jsme vlastně deformovali jeho podobu, nyní jsme zkoušeli podobu dotvořit i barevně, na 

základě ukázek obrazů od Francise Bacona a německých expresionistů, kteří kromě tvarové deforma-

ce používali i „deformovanou" barevnost, která na diváka různě působila. 

Někdy byla proměna drobná, někdy velmi výrazná. Nejen že již nešlo poznat, kdo původně na 

fotografii byl, ale deformovaný obličej už ani příliš nepřipomínal lidskou bytost. Cílem nebyla samotná 

tvarová deformace, ale spíše spontánní tvořivá hra, ve které se naše podoba proměňuje, sledování 

toho, do jaké míry se může tvář proměnit a jak můžeme vypadat. Někdy se vytvoří se zcela jiný obli-

čej, zcela jiná podoba. Zajímavá varianta by byla, kdyby se žáci vyfotografovali nejprve v nezměněné 

podobě a pak se vytištěné fotografie rozstříhali a jednotlivé části obličeje by si vyměňovali ve třídě 

mezi sebou. 

Jejich práci jsem ještě před tím, než začali pracovat dala do kontextu s tvorbou Francise 

Bacona. Ukázky tvořily také podobizny expresionistů. Žáci měli hádat, zda je mladší Kirchner nebo 

Bacon. Jestliže u Kirchnera šlo o deformaci zejména barevnou - zelený obličej apod., v případě Franci-

se Bacona jde ještě i o výraznou tvarovou deformaci. Použila jsem Bacona hlavně z toho důvodu, že 

byl představitelem nové figurativní exprese (nové figurace), i když velmi individualistickým, a také 

proto, že východiskem jeho maleb byly právě fotografie. Jistě bych vystačila s portréty Rainera Fettin-

ga, ale chtěla jsem ukázat ještě vyhrocenější polohu deformace lidské figury. Fetting je jistě jiný než 
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Kirchner, ale ne o mnoho, protože jím byl také významně ovlivněn. Deformace lidské postavy (obliče-

je) má svůj důvod. Může působit směšně, děsivě nebo jen zvláštně. Umělci ve 20. století se na rozdíl 

od svých předchůdců nesnažili vypodobnit člověka tak, aby se jeho obraz co nejvíce podobal 

skutečnosti. Poté, co byla vynalezena fotografie, ztratila malba povinnost zobrazovat skutečnost. 

1. ČÁST TVORBY - FOTOGRAFOVÁNÍ 



2. ČÁST TVORBY - KRESBA 



IV.ZÁVĚR 

Spontánnost, třebaže není podmínkou pro expresivní výtvarné vyjadřování, je většinou při 

vzniku takového uměleckého díla přítomna. Je třeba ji brát jako prvek, pomáhající bezprostřednímu 

sebevyjádření umělce. Expresionismus i neoxpresionismus spontánnost k tomuto účelu bezesporu 

využíval. 

Mapovat stále ještě ne zcela probádané území nedávné umělecké historie a seznámit se 

s uměním 80. let, nazývané jako postmoderna, je zajímavé a důležité. Neoexpresionismus jako jeden 

z proudů postmoderny se objevil v mnoha zemích západní Evropy i v USA. Zmiňuji se o italské trans-

avantgardě a americké špatné malbě. V Německu byl neoexpresionismus součástí rekonstrukce 

německé kultury a identity, kterou během války ztratilo. Umělci se snažili navázat na národní tradici, 

kterou spatřovali v expresionismu na počátku 20. století, zejména ve skupině Die Brücke, kdy se 

Německo stalo vedle Paříže významným centrem avantgardního umění. Počínaje vystoupením Georga 

Baselitze, Marcuse Lüpertze, Jörga Immendorffa a dále nástupem nové generace - Nových divokých 

začalo německé umění znovu významně konkurovat důležitým uměleckým centrům, včetně newyor-

ské scény. Společně s dalšími zeměmi zvedl neoexpresionismus vlnu zájmu o malbu, kterou tímto 

rehabilitoval a vrátil jí prestiž. Po dlouhé době (a také asi na dlouhou dobu dopředu) to byl směr, který 

v takovém rozsahu ovlivnil dějiny umění. 

Ve své práci jsem vyzdvihla úlohu zakladatelů neoexpresionismu, kteří figurální malbu obha-

jovali už v 60. letech, v době vlny abstraktního umění - akční malby, abstraktního expresionismu, 

pop-artu, optického umění aj. Zpočátku měla malba malířů jako byl Baselitz, Schönebeck nebo Lüpertz 

význam jen pro německé umění a jeho vypořádávání se s minulostí a současnou politickou situací. 

Nicméně na konci 70. let na ně navázala mladá generace malířů, Neue Wilden v čele s Rainerem 

Fettingem nebo Helmutem Middendorfem, a nastal boom figurativního expresionismu. Na rozšíření 

tohoto směru se podílely především mezinárodní přehlídky současného umění, jako benátské Bienále 

a Documenta v Kasselu. Výběr umělců jsem řídila jejich významem pro neoexpresionismus a samo-

zřejmě i určitou popularitou, kterou si během své kariéry vybudovali. Malíře jsem představovala 

jednotlivě, podle příslušnosti k jejich generaci nebo skupině (Müllheimer Freiheit). 

Několik odboček od hlavního tématu jsem věnovala vlivu německého expresionismu a neo-

expresionismu na vývoj umění u nás. Také jsem vyhradila krátkou kapitolu úvahám kritiků nad tím, kdy 

a proč nadšení z neoexpresionismu opadlo nebo kdy můžeme hovořit o jeho „skončení". 
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Přínosem k teoretické části práce byly i učitelské praxe na gymnáziu a základní škole. Při 

didaktické transformaci učiva (hlavně na gymnáziu) jsem si uvědomila souvislost spontánnosti a 

expresionismu a detailněji jsem si osvojila konkrétní práce některých autorů (Baselitze, Pencka). 

Zejména v hodinách výtvarné výchovy na základní škole se mi podařilo navodit tvořivou atmosféru 

a dát dostatečný prostor pro spontánní tvorbu, přestože řízenou. 
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