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ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce zkoumá jedinečný život výtvarných umělců. Cílem práce je 

porozumět tomu, jak výtvarní umělci chápou a prožívají svoji tvorbu.  

Práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části se věnujeme problematice 

umění a umělecké tvorby v kontextu psychologie, důraz je kladen především na přístupy 

vybraných psychologických směrů k dané problematice. Empirická část zkoumá 

problematiku chápání a prožívání tvorby na základě realizace a zpracování hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů se třemi výtvarnými umělci ve věku 51, 35 a 41 let. Pro 

porozumění jedinečné žité zkušenosti zkoumaných výtvarných umělců byl zvolen 

psychologický kvalitativní přístup – interpretativní fenomenologická analýza (IPA).  

Výsledkem analýzy a interpretace rozhovorů jsou 3 tzv. portréty, které vyobrazují 

perspektivu zkoumaných výtvarných umělců, jejich jedinečnou žitou zkušenost a 

subjektivně významné pilíře jejich života a tvorby. Druhým výsledkem jsou 4 tzv. hlavní 

témata, která zachycují souvislosti mezi zkušenostmi jednotlivých respondentů, mapují 

nejdůležitější témata a odhalují esenci zkoumaného fenoménu. Z dostupného materiálu 

nám vykrystalizovala následující hlavním témata: „Tvorba jako…“, „Víc nežli profese“, 

„Umělec jako stvořitel“, „(Pro)žít umění po svém“. Jednotlivá témata obsahují i dílčí 

podtémata. Na závěr jsou naše zjištění konfrontována s přístupy vybraných 

psychologických směrů a autorů zabývajících se problematikou spojenou s psychologií, 

uměním a uměleckou tvorbou.  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis examines the unique life of fine artists. This work aims to understand 

how fine artists understand and experience their artistic creation. 

The thesis consists of a theoretical and empirical part. The theoretical part is devoted to art 

and artistic creation in the context of psychology, the emphasis is placed on selected 

fundamental psychological approaches. The empirical part examines how artists 

understand and experience their artistic creation based on the realisation and processing of 

in-depth semi-structured interviews with three fine artists aged 51, 35 and 41 years. The 

psychological qualitative approach - interpretative phenomenological analysis (IPA) was 

chosen to understand the unique lived experience of the examined fine artists. 

The results of the analysis and interpretation of interviews are 3 portraits, which depict the 

perspective of the examined artists, their unique lived experience and subjectively 

significant mainstays of their life and artistic creation. The other results are 4 main themes 

that capture the relation between the experiences of individual respondents, map the most 

important topics and reveal the essence of the examined phenomenon. The following main 

themes crystallised out of the available data: „Creation as…”, „More than profession”, 

„Artist as creator”, „Experience art your way”. Individual themes also contain subtopics. In 

conclusion, our findings are confronted with fundamental psychological approaches and 

approaches of authors dealing with issues related to psychology, art and artistic creation. 
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ÚVOD 

„Umění je především stav duše.“ (Marc Chagall, in Kulka, 2008, s. 13) Vnitřní spjatost 

umění a psychologie je nepopíratelná. Umění přispívá k hlubšímu poznání člověka a je 

důležitým prostředkem sebereflexe lidské existence (Kulka, 2008). Psychologie zároveň 

otevírá dveře novým perspektivám nazírání na umění, uměleckou tvorbu, umělecká díla a 

umělce samotné. 

Umění nás může obohacovat i fascinovat. Umění, především pak to výtvarné, je opředeno 

tajemstvím, vyvolá v nás zvídavost a tak i otázky: „Co se skrývá právě za tímto výtvarným 

dílem? Co tím umělec chce vyjádřit? Jak takové umělecké dílo vzniká? Jaká je osobnost 

toho, kdo ho ztvárnil? Jak asi vypadá život výtvarného umělce?“ Když si prohlížíme 

umělecká díla, podobné otázky si pravděpodobně klade mnoho z nás. V naší bakalářské 

práci se ptáme na otázku následující: „Jak výtvarní umělci chápou a prožívají svoji 

tvorbu?“ Jak však nejlépe získat odpověď a zkoumat danou problematiku, než se zeptat 

právě přímo samotných umělců, kteří jsou otevření sdílet s námi svou jedinečnou žitou 

zkušenost?  

Ačkoliv problematice umění a jejího významu pro umělce bylo ze strany psychologie 

věnováno mnoho prostoru, testování uplatnění těchto teoretických konceptů a porozumění 

tvorbě skrze konkrétní umělce a jejich jedinečnou zkušenost je raritou (Botková, 2016). 

Předmětem zájmu předložené bakalářské práce je proto právě porozumění jedinečné žité 

zkušenosti 3 výtvarných umělců. Práce mapujeme vztah výtvarného umělce jak k sobě tak 

svojí tvorbě. Pokoušíme se co nejlépe popsat a zprostředkovat jejich pohled na danou 

problematiku, a tak odpovědět na otázky, které se kvantitativním výzkumem zodpovědět 

nedají. Zároveň naše zjištění propojujeme s již existující literaturou, výzkumy a přístupy 

předních psychologických směrů.  

V úvodní teoretické části je pozornost věnována umění z pohledu psychologie a přístupům 

vybraných předních psychologických směrů k umění a umělecké tvorbě. Následuje 

empirická část, kde jsou na základě interpretativní fenomenologické analýzy (IPA) 

zpracována data 3 výtvarných umělců získaná pomocí hloubkových polostrukturovaných 

rozhovorů. Výsledkem analýzy jsou 3 portréty (vnitřní příběhy tvorby) a 4 hlavní témata: 

„Tvorba jako…“, „Víc nežli profese“, „Umělec jako stvořitel“, „(Pro)žít umění po svém“. 

V závěru bakalářská práce ústí v diskusi, kde dochází k propojení zjištění z teoretické a 

empirické části. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

Záměrem teoretické části je seznámit se s uměním v kontextu psychologie a přiblížit 

vnímání tvorby, umění a umělců pomocí přístupů vybraných psychologických směrů a 

literatury, která s psychologií a uměním souvisí. 

1 Umění a psychologie 

Definovat umění je velmi náročné, možná i nemožné, ale přesto je zábavné se o to alespoň 

pokoušet. Co je to umění? Co je uměním a co už není? Umění zahrnuje širokou škálu 

lidského snažení, což znamená, že jde více než o činnost o postoj. Význam tohoto slova se 

během let měnil a rozšiřoval a ani dnešní chápání umění není konečné a neměnné. Co je 

s jistotou možné říci, že umění slouží jako prostředek mezilidského dorozumívání (Kulka, 

2008). „Informace sdělovaná v průběhu umělecké komunikace není formulovatelná a 

sdělitelná jinými než uměleckými prostředky. Její zvláštní povaha spočívá v tom, že se 

neobrací k některé jednotlivé psychické funkci, ale k celku psychických sil člověka. Umění 

tento celek reorganizuje a vytváří tak novou harmonii bytostných sil (rozumu, citu a 

vůle).“ (Kulka, 2008, s. 17) Umění je také způsob, jak vyjádřit myšlenky, názory, postoje, 

pocity či prožitky – umění je sebevyjádřením svého tvůrce, což s psychologií přímo 

souvisí. Člověk se samozřejmě může vyjádřit i neumělecky. Umění se však stává uměním 

tehdy, pokud jde o vyjádření zážitků v esteticky uspořádaných tvarech (Kulka, 2008). 

Umění zaujímá ve vztahu k člověku různé funkce, od funkce biologické, sociální, 

ekonomické, kulturní po funkci spirituální a právě psychologickou. Biologická funkce se 

projevuje především ve funkci stimulační (podněcování smyslových orgánů, psychických a 

fyzických procesů). Sociální funkce postihuje především mezilidskou komunikaci a 

potřebu sociální identifikace člověka. Umění plní ekonomickou funkci ve chvíli, kdy se 

stává zbožím. Kulturní funkce umění se v dějinách uplatnila zejména ve zprostředkování 

základních vzorců chování určitých kulturních kruhů. Spirituální funkce se promítá 

především do náboženství a mystiky (Kulka, 2008). Mezi nejbohatší funkce umění však 

patří funkce psychologické, kam řadíme funkce kognitivní, expresivní, formativní a 

výchovné, abreaktivní, emocionálně motivační, psychoterapeutické aj. (Kulka, 2008, s. 22). 

Svazek umění a psychologie je přirozený. Existuje aplikovaná vědecká disciplína, která 

umění a psychologii přímo propojuje. Psychologie umění se věnuje poznávání umění, 

zkoumá tvorbu a vnímání uměleckých děl z psychologického hlediska tzn. z hlediska 
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psychického řízení duševních procesů, které probíhají při tvorbě či vnímání umění (Kulka, 

2008). Svědectvím, že je psychologie s uměním provázána je i fakt, že se psychologickými 

otázkami umění zabývají kromě psychologů i další odborníci. Estetici si například 

uvědomují, že psychologický pohled spolu s pohledem některých dalších disciplín 

(filosofie, pedagogika, sociologie atd.) je organickou součástí celkového pohledu na umění 

(Šlédr, 1988).  

2 Umělecká tvorba očima psychologů 

V historii vztahu psychologie a umění hrají svou roli i přední psychologické směry, jež 

nahlíží na umění a uměleckou tvorbu z různých perspektiv. V následujících řádcích si 

představíme přístupy některých z nich.  

Významem umělecké tvorby se zaobírala již psychodynamická (hlubinná) psychologie, 

která jde pod povrch vědomí a pokouší se analyzovat podvědomé a nevědomé aktivity 

psychického života. Hlubinné vrstvy považuje za jádro lidské psychiky a vědomí pokládá 

spíše za pouhý průvodní jev psychického dění (Plháková, 2006). Jednou z důležitých 

myšlenek zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda je právě ta, kdy tvrdí, že jedinec 

je puzen fyziologickými silami – pudy. Tyto síly ovlivňují jak chování, tak další vývoj 

osobnosti. Taktéž jakýkoliv duševní fenomén má podle Freuda zákonitě příčinu, kterou si 

však jedinec nemusí uvědomovat. Psychické obsahy jsou vzájemně asociativně propojeny 

a tato síť asociací je z velké části nevědomá (Plháková, 2006). Člověk je dle jeho teorií 

fyziologicky a psychicky determinován. Freud viděl původ tvorby v potlačených 

sexuálních pudech. Lidský život je dle něho ovládán dvěma protikladnými principy: 

principem slasti ve formě sexuální energie, zvané libido, která vychází z nevědomí a 

principem reality, který se uplatňuje na úrovni vědomí (Kulka, 2008). Přímočaré ukájení 

sexuálních pudů z nevědomí je na vědomé úrovni společensky nepřijatelné. Mezi 

nevědomím a vědomí vzniká dynamické napětí, které člověk může zvládnout jen tak, že 

nenaplněné tužby ukojí skrze společensky přijatelné činnosti, kam spadá právě i umělecká 

tvorba. Psychoanalytická teorie o původu tvořivosti vychází z Freudovy studie Leonarda 

da Vinci. Dle Freuda byl Leonardův vztah k matce v raném dětství silně erotický, což se 

projevilo například v obraze Mony Lisy, jejíž úsměv interpretuje právě jako matčin 

zdrženlivý, ale smyslný úsměv, který si da Vinci pamatoval z dětství. Freud přichází s 

tvrzením, že u Leonarda došlo k sublimaci (Botková, 2016). Sublimace je proces, ve 

kterém sexuální tužba přenáší na jiný cíl a pudová energie se transformuje například právě 
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do umění (Plháková, 2006). Sublimace pudů je v psychoanalytickém přístupu tedy zdrojem 

lidské tvořivosti, zároveň je tvorba analogická pochodu vytváření neurotických symptomů, 

umělec svou tvorbou poskytuje pudu náhradní uspokojení a jedině tak se vyhne neuróze. 

Čím silnější jsou pudové síly, tím mocnější musí být forma sublimace (Drvota, 1973). 

Tvorbu je tedy možné chápat jako formu terapeutického procesu (Vygotskij, 1981, in 

Šuhajová, 2018). 

Analytický přístup švýcarského psychiatra C. G. Junga na Freuda v mnohém navázal, 

ale v mnohém se od něho distancoval. Umělecké dílo je něco mimo člověka, není pouze o 

osobnosti samotného umělce. Na rozdíl od psychoanalýzy, umění není posuzováno pouze 

na základě determinismu. Umělecké dílo není odvozené, nýbrž je tvořivou reorganizací 

podmínek, na které se ho snaží kauzální psychologie redukovat. Proces tvorby představuje 

živoucí entitu zasazenou do lidské psyché (Šuhajová, 2018). Jung nesouhlasil s Freudovým 

pohledem na původ umění, který je závislý pouze na agresivních a sexuálních pudech. Na 

místo libida postavil tzv. duševní energii sídlící taktéž v nevědomí. Rozeznává však dva 

druhy nevědomí: individuální a kolektivní. V individuálním nevědomí se podobně jako u 

psychoanalýzy ukrývají potlačená přání. V kolektivním nevědomí jedince jsou uloženy 

archetypy, což jsou nejstarší zkušenosti a představy lidstva, jsou to pravzory lidského 

jednání a usilování. Umění je podle analytické psychologie výrazem něčeho 

nerealizovaného, co život umělci odepřel, avšak do uměleckého díla nepronikají motivy 

pouze z nevědomí individuálního, nýbrž i vědomí kolektivního (Kulka, 2008). Symbolické 

obsahy a archetypy vcházejí do procesu tvorby a transformují se do hotových uměleckých 

děl, umělec zde disponuje schopností tyto obsahy a archetypy zprostředkovat svou tvorbou 

druhým lidem (Šuhajová, 2018). 

Pokud hovoříme o důležitosti, kterou Jung tvorbě přikládá, můžeme zmínit i aktivní 

imaginaci, kterou na sobě sám praktikoval. Aktivní imaginace poskytuje možnost 

vyjádření těm stránkám osobnosti, které se normálně nedostávají ke slovu, a tím umožňuje 

komunikaci mezi vědomím a nevědomím (Slovník základních Jungových pojmů). Pod 

produkty aktivní imaginace můžeme zařadit i výtvarná vyjádření, například v podobě 

tvorby mandal. Jungův zájem o mandaly se projevil i v jeho Červené knize. Jung považoval 

aktívní imaginaci za něco, co stojí na pomezí terapie a umění, ale není ani jedním z nich 

(Chrz, 2011, in Šuhajová, 2018). Účelem této výrazové metody je učinit nevědomé obsahy 
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uchopitelnými, a tím usnadnit jejich rozumové pochopení. V terapii se tím zabraňuje 

nebezpečnému odštěpení nevědomých procesů od vědomí (Jung, 1995).  

Jung taktéž vytvořil typologii umělců, dle dvou různých způsobů tvorby. Obě polohy se 

mohou vyskytovat u jednoho a toho samého umělce. Introvertní typ tvořivosti vychází 

z vůle a vlastního uměleckého záměru, což znamená, že tvorba vyjadřuje přesně to, co 

umělec vyjádřit chtěl. Extrovertní typ nemá nad procesem tvorby kontrolu a podřizuje se 

požadavkům objektu. Umělec pouze naslouchá přicházejícím impulzům a nechá se jimi 

vést (Jung, 1978, in Botková, 2016). 

Erich Fromm jakožto zastánce kulturní psychoanalýzy tvrdil, že lidská existence je plná 

rozporů a protikladů. Člověk dle něho ví, že se náhodou narodil a náhodou zemře a tudíž je 

ve stavu pasivního stvoření. Zároveň má však člověk potřebu tuto neuspokojivou pasivní 

roli překročit a stát se aktivním tvůrcem (Plháková, 2006). Na rozdíl od Freuda tvrdil, že 

člověk a společnost nejsou dvě oddělené substance, kde společnost pouze frustruje lidské 

pudy, společnost naopak člověka podněcuje. Společnost má nejen potlačovací funkci, ale 

také funkci tvůrčí a formuje charakter člověka (Fromm, 2014, in Botková, 2016). 

Důležitým tématem bylo pro Fromma utváření charakteru. Fromm považuje za jeho 

podstatu specifické způsoby, kterými se člověk vztahuje k okolnímu světu. Frommův 

zájem o charakter člověka se od Freuda lišil v tom, že Freud základ charakteru nachází ve 

způsobech utváření libida a typy charakteru tak vychází z jeho lokalizace. Fromm na rozdíl 

od Freuda váže vznik charakteru na způsob, jímž se člověk během procesu asimilace 

vztahuje ke světu (Fromm, 1967, in Fodorová, 2018). Fromm rozlišuje lidský charakter 

s neproduktivní a produktivní orientací. „Produktivnost chápe jako realizaci 

individuálních možností a předpokládá přijímání světa nebo skutečnosti takové, jaká je a 

zároveň její obohacování vlastní spontánní aktivitou, která je svobodná, autentická a není 

subjektivistická.“ (Botková, 2016, s. 10) S charakterem produktivního člověka se pojí 

schopnost tvůrčí práce, rozumného myšlení a lásky, což odpovídá požadavkům svobody 

(Plháková, 2006). Právě tvorba, láska a myšlení definují tvůrčího spontánního umělce 

(Fromm, 2014, in Botková, 2016). Fromm nazývá uměním i lásku či život. Sám život je 

podle něho nejtěžším a nejdůležitějším uměním (Fromm, 1967). Zde se shoduje kupříkladu 

s Jungem, který tvrdí, že právě umělců života je pomálu a právě proto je umění žít tím 

nejvzácnějším a nejvznešenějším ze všech umění (Jung, 1995). Jak již bylo zmíněno, 

Fromm tvorbu nechápal pouze jako projev sublimovaných pudů, nýbrž jako pokus o 
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transcendenci, což lze definovat jako přesáhnutí sebe samého plynoucí z vědomí člověka o 

tom, že je zároveň stvořením i stvořitelem. V potřebě člověka přesáhnout své bytí spočívá 

kořen lásky stejně jako umění, náboženství a materiální produkce (Fromm, 2009, in 

Botková, 2016, s. 11 ). Dle Fromma mají všechny lidské bytosti potenciál a potřebu tvořit 

a to nejenom prostřednictvím umění. Tvořivé rozvíjení jedinečných lidských daností jsou 

smyslem a cílem naší existence (Fromm, 1967, in Botková, 2016).  

Fenomenologická psychologie se zabývá problematikou lidského bytí a jeho smyslu, 

otázkami lidského svědomí, osamělosti a intimity. Jde ji o uchopení lidské existence tváří v 

tvář nevyhnutelné smrti. Oproti jiným psychologickým směrům je nedeterministická, 

zdůrazňuje specificky lidské vlastnosti a motivy a uvažuje o člověku jako bytosti, která má 

vždy možnost změny na základě svobodné vůle (Plháková, 2006). Poukazuje na význam 

tvořivosti a za centrum lidské zkušenosti považuje vědomí. Fenomenologickým 

předmětem studia je prožívání, což vede k tomu, že taktéž o umělecké tvorbě uvažuje jako 

o jedinečném prožitku, který nejde sdělit světu jinak než umělecky (Kulka, 2008, in 

Botková, 2016). Životním úkolem jedince není přizpůsobení se prostředí, nýbrž nalezení 

individuálního životního smyslu. K fenomenologickému přístupu řadíme dva směry, které 

se vykrystalizovaly v odlišných částech světa (Botková, 2016).  

Existenciální přístup vytvořený v Evropě má své zastoupení v daseinsanalýze a 

logoterapii. V Americe jde o existenciální psychoterapii stojící hlavně na principech 

humanistického a psychodynamického přístupu (Botková, 2016). Zajímá se především o 

smysl života, osamělost, úzkost, utrpení či strach ze smrti (Plháková, 2006, s. 207). 

Humanistický přístup je významný směr americké psychologie 20. století a jakousi 

protiváhou psychoanalýzy a behaviorismu. Jména, která se ve spojitosti s humanistickým 

přístupem objevují jsou Abraham Harold Maslow, Rollo May či Carl Rogers. V centru 

humanistického chápání lidského života stojí koncepty seberealizace a sebeaktualizace, což 

můžeme definovat jako snahu každého člověka o maximální využití svých lidských 

schopností a možností (Plháková, 2006, s. 48). A. H. Maslow uskutečnil rozsáhlé studie 

sebeaktualizace a přišel na to, že tento pojem vystihují vlastnosti jakožto odstup a potřeba 

soukromí, nezávislost na kultuře a okolí, smysl pro humor bez nepřátelství, originalita, 

tvořivost a sebetranscendence (Plháková, 2006, s. 48). Sebeaktualizující jedinci zažívají i 

tzv. vrcholné zážitky (peak experiences), což jsou mysticky zbarvené okamžiky silného 

prožitku krásy, dobroty či lásky (Plháková, 2006, s. 49). Carl Rogers se tvořivostí zabýval 
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v rámci konceptu aktualizační tendence, což je vrozená motivace pro rozvoj a chování 

člověka a sama o sobě je součástí teorie osobnosti. Podrobněji pak byla tvořivost popsána 

v rámci teorie plně fungujícího člověka, kde ji pojímá jako jednu z charakteristik člověka 

(Šiffelová, 2009, in Botková, 2016). Rogers definuje tvořivý proces jako vznik nového 

produktu, který je vyústěním jedinečnosti jednotlivce a zároveň událostí, lidí či okolností 

života na straně druhé. Hlavním zdrojem tvořivosti je tendence člověka k sebeaktualizaci, 

což je přirozená potřeba růstu a vývoje skrze schopnosti, jimiž daný jedinec disponuje 

(Rogers, 1961, in Šuhajová, 2018). 

Speciální místo pak v existenciálním přístupu zaujímá vídeňský psychiatr Viktor Frankl. 

Frankl byl vězněn v několika koncentračních táborech a několikrát stál tváří v tvář smrti, 

což dodalo jeho úvahám o životním smyslu zvláštní váhu. Podle Frankla je základní 

lidskou duchovní potřebou touha či vůle ke smyslu (Frankl, 1994, in Plháková, 2006).  

Pokud člověk ztratí smysl své existence nastává u něho existenciální frustrace, člověk neví, 

co dál a může pochybovat o smyslu svého života vůbec. Právě existenciální frustrace může 

vést k neuróze či depresi. Terapeutický přístup, který se snaží o nalezení východiska z 

existenciální frustrace se nazývá logoterapie. Logos v tomto kontextu znamená smysl 

nebo význam. Jedinec může objevit smysl v životě trojím způsobem: vykonáním činu, 

prožitím hodnoty nebo utrpením (Plháková, 2006, s. 50). Pokud člověk vykonává 

prospěšnou činnost objevuje onen skrytý smysl. Za prospěšné můžeme považovat aktivity, 

při kterých člověk přesahuje hranice svého já při tom stále jedná s ohledem na své okolí 

(Plháková, 2006).  

Prožitím hodnoty je míněn jakýkoliv zážitek, který́ člověka obohacuje nebo povznáší, kam 

patří i zážitek hodnotného uměleckého díla, krásy přírody nebo úspěšného výkonu 

(Plháková, 2006, s. 50). Nejhodnotnějším lidským zážitkem je nakonec láska. Ačkoliv je 

utrpení nevyhnutelnou součástí lidského života, Frankl vyzívá k tomu, aby vůči němu 

člověk zaujmul statečný postoj a utrpení bral jako příležitost pro svůj rozvoj. „Trpící 

člověk se stává hrdinou tehdy, když promění své utrpení v morální vítězství a tím objeví 

konečný smysl své existence.“ (Drápela, 1997, in Plháková, 2006, s. 50)  

Co se umění týče, hodnotu tvořivosti Frankl vnímal právě jako jednu ze tří hodnot dávající 

životu smysl. Tvůrčí hodnoty může člověk realizovat skrze činnost, která však může být 

velmi všední, ve svém zaměstnání či v rodině. Frankl však upozorňuje, že nemáme 

vykonávat zaměstnání, které bude naším „povoláním“ přinášející pouze zisk. Máme se 
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věnovat činnosti, díky které budeme nenahraditelní svým osobním a jedinečným způsobem 

a bude nás naplňovat. Skupina zážitkových hodnot spočívá na rozdíl od aktivní činnosti v 

pasivním přijímání světa jako schopnosti prožívat krásu přírody, krásu umění nebo 

prožívat druhého člověka v celé jeho jedinečnosti a ve schopnosti prožívat lásku (Frankl, 

1994, in Botková, 2016, s. 14). Frankl chápe umění jako upřímný, bezprostřední a 

nepředpojatý nástroj růstu umělců i recipientů, vedoucí k objektivnímu vidění skutečností či k 

uvědomování si potenciálních a nevyužitých možností  (Frankl, 1994, in Botková, 2016, s. 14). 

V existenciálním a humanistickém přístupu se objevuje pojetí tvořivosti a kreativity jako 

důležitá vlastnost náležící všem lidem a odlišující člověka od ostatních tvorů (Botková, 

2016).  

Celek je více, než součet jejích částí. Gestaltické nazírání na uměleckou tvorbu pojímá 

tvořivost více než jenom spájení myšlenek novým způsobem. Tvořivost spočívá ve 

vytváření a v proměnách gestaltů. Gestaltisté rovněž kladli důraz na důležitost vhledu pro 

vznik tvořivého produktu (Botková, 2016). „Integrovaný celek se tvoří a formuje novým 

pohledem na problém, ne novým uspořádáním jeho částí.“(Szobiová, 2004, in Botková, 

2016, s. 18). Joseph Zinker, terapeut, autor článků a knih o gestalt přístupu a mimo jiné 

malíř, sochař a básník tvrdil, že gestalt terapie je metaforou umělecké tvorby a terapeut je 

dle něho umělec uplatňující svou tvořivost, lidský život je nástroj a integrita klienta je dílo. 

Cílem terapie je schopnost integrace, což znamená, že si je klient schopný uvědomit své 

tělo, pocity, potřeby, vjemy, schopnosti, odpovědnost, tvořivost a intrapsychické konflikty 

(Botková, 2016). Terapeut respektuje klientův styl života a klientovy symptomy pojímá 

jako osobitý způsob tvořivého přizpůsobení se nepříznivým podmínkám. Společně 

s klientem se vydávají na dobrodružnou výpravu za novými možnostmi. Tvořivost je 

oslavou vlastní velikosti, protože s tvořivostí můžeme dosáhnout čehokoliv. Tvořivost je 

nejen vyjádřením prožitků a pocitů, které se skrývají v každém z nás, ale je i společenským 

činem, který sdílí s ostatními lidmi (Zinker, 2004). Terapeutický potenciál kresby spatřuje 

ve schopnosti projekce vnitřního světa člověka, který do své tvorby přináší pro něho 

důležitá a přítomná témata z jeho života. Díky zhmotnění onoho vnitřního světa si jedinec 

dokáže uvědomit sebe sama a ty části svého prožívání, které zůstaly nevyřešené (Šuhajová, 

2018). „Člověk s odvahou tvořit, prolamovat hranice se nejen podílí na zázraku, ale také si 

uvědomuje zázrak, kterým je v procesu bytí on sám.“ (Zinker, 2004, s. 1)  
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Pozitivní psychologie se na rozdíl od klasických psychologických směrů zabývá 

především kladnými aspekty života jedince a společnosti. Kořeny hnutí pozitivní 

psychologie sahají do humanistické psychologie a prací A. H. Maslowa, V. E. Frankla či 

C. R. Rogerse. Pozitivní psychologie jak ji známe dnes se deklaruje především jako věda 

zabývající se studiem pozitivních emocí (radost, láska, naděje, zážitek plynutí flow), 

výzkumem pozitivních individuálních vlastností a rysů osobnosti (optimismus, nezdolnost, 

smysl pro humor) a hledáním faktorů uplatňujících se v pozitivně fungujících 

společenstvích a institucích. V současné době se zastánci pozitivní psychologie věnují 

rozličným tématům z emocionální a kognitivní oblasti, v jejichž rámci studují význam 

pozitivního prožívání, ale taktéž otázky touhy po poznání, moudrosti či tvořivosti 

(“Pozitivní psychologie”, 2001-). Své významné místo v pozitivní psychologii již delší 

dobu zaujímá koncept optimálního prožívání flow, rozpracovaný psychologem 

maďarského původu Mihaly Csikszentmihalyim (Slezáčková, 2012). 

Flow je synonymem pro ponoření se či splynutí s činností, optimální prožívání aj. Když 

člověk zažívá flow, jako by byl svou myslí „mimo sebe“. Základní myšlenkou flow je, že 

dobrý a šťastný život je charakterizován právě frekvencí a intenzitou prožitků naprostého 

ponoření se do toho, co právě děláme (Slezáčková, 2012, s. 60). To, zda se dokážeme 

oddat přítomnému okamžiku je na vědomé úrovni a nejedná se o pouhý náhodný stav. 

Prožitek flow je obvykle provázen pocitem hlubokého uspokojení, radosti a pocitem, že 

máme činnost ve vlastních rukou (Slezáčková, 2012). Autor konceptu Mihaly 

Csikszentmihalyi hovoří o tzv. „nejlepších okamžicích“, kdy se tělo i mysl vzepne 

k hranicím svých možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného a ceněného 

(Slezáčková, 2012, s. 253). Dále bylo zjištěno, že prožitek flow vede k větší tvořivosti a 

napomáhá rozvíjet naše schopnosti. Prožitky flow mají i svou stinnou stránku. Pokud se 

tyto prožitky stanou návykovými, vede to jedince ke ztrátě širších perspektiv a jeho život 

se zúží na jedinou oblast oné aktivity (např. workoholismus). Flow může být „pozitivní 

závislostí“, která obohacuje náš život a nepřináší újmu nám ani druhým. Na druhou stranu 

skutečná psychická závislost je nebezpečná, krade člověku čas, vnitřní svobodu a osobnost 

(Slezáčková, 2012). 

Flow je možné prožívat u jakékoli aktivity, důležité je jen to, že činnost jedince baví a zná 

ji natolik, aby si ji užíval způsobem, který mu zprostředkuje právě prožitek flow. Stav flow 

se může dostavit i u recepce a tvorby umění. Ve chvílích, kdy si prohlížíme v galerii 
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obrazy, můžeme zakusit stav flow, stejně tak ho mohou docílit i umělci při tvorbě svých 

děl. Nejde zde o perfektní zvládnutí výtvarné techniky, ale o zapojení vlastních duševních 

sil, díky kterým dokáže umělec přenést nemateriální myšlenky do vizuálního obrazu. F. H. 

Kafka ve svém díle O umělecké tvořivosti zmiňuje tvořivý zápal, kdy je umělec unesen a 

naprosto zaujat a koncentrován pouze pro tvorbu konkrétního díla, v hlavě se mu vynořují 

nové nápady, které dokáže s lehkostí zpracovat v umělecké dílo. Onen tvořivý zápal se tak 

velmi podobá stavu flow (Kafka, 1938, in Rejšková, 2012). 

V závěru teoretické části je důležité podotknout, že existuje mnoho rozmanitých způsobů, 

kterými lze zkoumat význam tvorby v životě umělců tak, jak byl zachycen v oboru 

psychologie (Botková, 2016).  Umění a psychologie tvoří mnohem více komplikovaný 

vztah, naším cílem bylo se pokusit o stručný a přehledný vhled do problematiky 

psychologie a umění, především z pohledu několika předních psychologických směrů a 

jejich stoupenců. Předložený teoretický úvod nám poskytuje dostačující teoretický základ, 

který budeme následně konfrontovat s výsledky námi získaných dat o tom, jak výtvarní 

umělci chápou a prožívají svoji tvorbu.  

 

 

 

 

  



16 

 

II. EMPIRICKÁ ČÁST 

3 Metodologie 

Cílem našeho výzkumu je porozumět tomu, jak výtvarní umělci chápou a prožívají svoji 

tvorbu. Výzkumná otázka se ptá, jak výtvarní umělci chápou a prožívají svoji tvorbu. 

Práce je kvalitativního charakteru a téma je zkoumáno na základě využití interpretativní 

fenomenologické analýzy, která nám pomáhá do hloubky porozumět jedinečné žité 

zkušenosti zkoumaných výtvarných umělců ve vztahu ke své tvorbě. Interpretativní 

fenomenologická analýza (interpretative phenomenological analysis, dále jen IPA) 

představuje původní psychologický kvalitativní přístup k datům, jenž je rozvíjen od 90. let 

minulého století Jonathanem A. Smithem. IPA je vhodnou metodou právě pro její 

kreativitu a svobodu, pokud chceme popsat a interpretovat způsob, jakým nositel 

zkušenosti, která nás zajímá, přisuzuje této zkušenosti význam (Řiháček et al., 2013). 

Umění, umělecká tvorba a především pak umělecká zkušenost jsou velmi subjektivní. 

V perspektivě IPA zároveň hraje ústřední roli subjektivita na straně výzkumníka, jeho 

zkušenost a pohled na svět, stejně tak jako interakce mezi ním a participantem (Smith, 

2004, in Řiháček et al., 2013). Z toho vyplývá, že je zkušenost v rámci IPA konstruována 

jako výsledek společného sdílení výzkumníka a participanta. Zásadní je, že závěry vzešlé z 

analýzy jsou v IPA vždy dočasné a prozatímní, což činí analýzu nevyhnutelně subjektivní 

(Řiháček et al., 2013). 

Součástí výzkumného procesu IPA je tzv. dvojitá hermeneutika, kdy se respondent snaží 

porozumět své zkušenosti s daným fenoménem, zároveň výzkumník se snaží porozumět 

tomu, jakým způsobem k tomuto porozumění respondent dospívá (Řiháček et al., 2013). 

„Pochopit jiného člověka, pochopit umělecké dílo, kulturní jev znamená mimo jiné vžít se 

do nich, vcítit se. Neexistuje jediný psychický akt, který by obsahoval a shrnoval to, co 

tvoří podstatu chápání umění. Podílí se na něm všechny psychické funkce. Výchozím i 

cílovým bodem komunikačního procesu je pak prožitek, jenž – navzdory své subjektivnosti 

a neuchopitelnosti – zůstává základním kritériem psychologické interpretace uměleckého 

díla.“ (Kulka, 2008, s. 371) 

Výzkumný soubor by se měl vzhledem k povaze fenomenologického výzkumu skládat 

z nižšího počtu respondentů, Smith, Flowers a Larkin (2009) na základě vlastní zkušenosti 

doporučují výzkumný vzorek o 3–6 respondentech, který́ nám dovolí detailní analýzu 
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každého případu. Náš výzkumný soubor proto tvoří tři výtvarní umělci: Martin Velíšek 

(51), Jan Pfeiffer (35) a Daniel Vlček (41). Výběr respondentů byl účelový - všichni tři 

respondenti představují aktivně tvořící umělce s dlouholetou praxí a dobře reprezentují 

zkoumaný fenomén, což zaručuje homogenitu vzorku. Zároveň byl výběr zkoumaných 

osob příležitostný, jelikož jsme před realizací výzkumu žádného z respondentů osobně 

neznali a dostali jsem se k nim na základě doporučení nezúčastněných osob. V jednom 

případě byla využita i metoda tzv. sněhové koule kdy nám jeden ze zúčastněných 

respondentů doporučil svého známého, který se poté také stal součástí výzkumu. „Metoda 

sněhové koule je určena k získávání nových případů na základě procesu postupného 

nominování dalších osob již známými případy.“ (Miovský 2003, s. 19) Čistě mužské 

zastoupení je v našem vzorku zcela náhodné a není záměrné. 

Sběr dat byl uskutečněn na základě hloubkových polostrukturovaných rozhovorů, což 

představovalo dostatečně flexibilní metodu, která dávala respondentům dostatečnou 

svobodu a výzkumníkovi zároveň umožnila rozhovor usměrňovat, aby se příliš neodchýlil 

od tématu (Smith, 2004, in Řiháček et al., 2013). Rozhovory byly zaznamenávány na 

digitální diktafon. Všechny rozhovory proběhly v prostředí, které si určili sami 

respondenti, důraz byl kladen na to, aby se na vybraném místě cítili dobře a uvolněně. Před 

každým rozhovorem byla realizována sebereflexe výzkumníka. 

 Každému rozhovoru předcházel krátký neformální rozhovor, na základě kterého jsme se 

mohli s respondenty naladit na stejnou tóninu a společně utvořit důvěrné a bezpečné 

prostředí. Pokud měli respondenti k rozhovorům a samotnému výzkumu otázky, vše jim 

bylo dovysvětleno. Před začátkem bylo také zdůrazněno, že anonymita a možnost rozhovor 

kdykoliv v průběhu ukončit je samozřejmostí, žádný z respondentů však s uveřejněním 

jejich identity neměl problém, naopak vyjádřili souhlas. 

Připravené otázky pro náš rozhovor nebyly nikterak strukturované, sloužily spíše jako 

možné opěrné body v případě, kdyby respondentům došla slova. Každý z rozhovorů byl 

započat stejnou otázkou, ve formulacích však byly drobné nuance: „Co Vás k tvorbě 

přivedlo?/ Jaká je Vaše cesta k umění?/ Kdy jste se poprvé setkal s uměním?“ Od první 

otázky se následovně rozhovory převážně samovolně ubíraly různými směry. První 

realizovaný rozhovor byl velmi klíčový, vynořila se během něho celá řada témat, kterých 

jsme se později snažili dotknout i v rozhovorech následujících. I tak jsme se převážně 

snažili zachovat respondentovi co největší možnou svobodu vyjádření a tak většina otázek 
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z příběhů spontánně vyústila, což vedlo k jedinečnosti každého z výsledných rozhovorů. 

Rozhovory ovšem nabízí i jistou sourodost a všechny směřují ke stejnému výzkumnému 

cíli - porozumět tomu, jak výtvarní umělci chápou a prožívají svoji tvorbu. 

Rovněž jakožto na začátku, tak i na konci každého rozhovoru proběhla sebereflexe 

výzkumníka. Nahrávky rozhovorů byly poté doslovně přepsány.  

Cílem analýzy textu dle IPA je formulování témat, která zachycují esenci fenoménu, jenž 

je předmětem výzkumu (Willig, 2001, in Řiháček et al., 2013). Přepsané rozhovory jsme si 

vytiskli na papír na šířku s širokými okraji a s číslováním stran i řádků, díky čemuž byl text 

více přehledný v následujících fázích analýzy. V procesu analýzy jsme vycházeli ze 

Smitha, Flowerse a Larkina (2009), kteří doporučí následující postup. Prvním krokem 

analýzy bylo opakované čtení, které nám pomohlo zaujmout hledisko respondenta a více se 

do něho vcítit. Druhý krok byl především o sepisování prvních poznámek a komentářů, 

které sloužili k zachycení významných a zajímavých pasáží v textu. Poznámky se dle 

Řiháčka, Čermáka a Hytycha (2013) mohou týkat obsahu textu, ale i specifického užívání 

jazyka či metafor, ale zároveň sem můžeme zařadit i naše vlastní interpretace. Ve třetí fázi 

je důležitá především práce s poznámkami a komentáři, ze kterých se nám postupně začaly 

vynořovat tzv. „rodící se témata“ (Řiháček et al., 2013, s. 19).  Vzniklá témata jsme poté 

začali propojovat. Související témata se mohou spojit či dají vzniknout tématům hlavním. 

Fáze poslední poté slouží k je propojení jednotlivých témat a hledání souvislostí a 

podobností mezi nimi, naším úkolem je hledat souvislosti mezi zkušenostmi našich 

jednotlivých respondentů a zmapovat nejdůležitější témata. Vzniklá hlavní témata mohou 

obsahovat i dílčí podtémata (Řiháček et al., 2013). Konceptualizací témat nám nakonec 

vznikla čtyři následující hlavní témata: „Tvorba jako…“, „Víc nežli profese“, „Umělec 

jako stvořitel“, „(Pro)žít umění po svém“. 
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4 Výsledky 

Výzkumným fokusem interpretativní fenomenologické analýzy (IPA) je porozumění 

jedinečné žité zkušenosti člověka. Pomáhá nám detailně prozkoumat, jak člověk utváří 

význam své zkušenosti, což nám umožňuje porozumět jednotlivé události nebo procesu – 

fenoménu (Smith, 2009). V této bakalářské práci je IPA nástrojem, který nám umožňuje 

nahlédnout hlouběji do života tří výtvarných umělců a pomáhá porozumět tomu, jak 

chápou a prožívají svoji tvorbu.  

4.1 Portréty 

Portréty vyobrazují perspektivu jednotlivých respondentů, jejich jedinečnou žitou 

zkušenost a subjektivně významné pilíře jejich života a tvorby. V následujících odstavcích 

se blíže seznámíme s každým ze zkoumaných výtvarných umělců. K portrétům je zahrnuta 

i sebereflexe výzkumníka, která předcházela a následovala každému realizovanému 

rozhovoru. 

4.1.1 Martin Velíšek (51) 

Sebereflexe výzkumníka 

Měla jsem směnu v jazzovém centru, ve kterém jsem tehdy pracovala a neustále jsem 

přemýšlela nad tím, že zatím nemám žádné respondenty pro svou bakalářskou práci. V 

hlavě mi neustále běhalo, koho a jak oslovit. Směnu jsem měla s jednou slečnou, kterou 

jsem tehdy viděla poprvé. Daly jsme se do řeči a záhy vyplynulo najevo, že se pohybuje v 

umění. Studuje na katedře výtvarné výchovy při PedF Univerzity Karlovy. Když jsem 

zmínila, že má práce je právě propojením výtvarného umění a psychologie, zbytek večera 

se nemluvilo již o ničem jiném. Nakonec mi dala kontakt na dva výtvarné umělce a učitele, 

kteří jí jsou inspirací. Pocítila jsem náramnou úlevu i radost. A ano, nemusela jsem pozadí 

tohoto příběhu zmiňovat, ale já prostě cítím, že na tom bylo něco osudového. Tak jsem se 

dostala k Martinovi.  

V den mého prvního rozhovoru jsem byla nervózní a pociťovala jsem obavy, ty pocity 

nebyly paralyzující, ale byl to krok do neznáma. Cítila jsem se nepřipraveně, neměla jsem 

žádnou pevnou strukturu pro náš rozhovor, pouze pár otázek sepsaných na cáru papíru. 

Mým strachům přidalo i to, že jsem se s Martinem měla setkat poprvé. Říkala jsem si, jaký 

asi bude a jak na něj budu působit. Po pár chvílích má úzkost opadla. Od začátku, můžeme 

to datovat jako od našeho prvního setkání na autobusové zastávce, Martin mluvil více než 
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já, to mě uklidnilo. Rozhovor jsme udělali u něho doma, kde má i ateliér s obrazy, které mi 

později během rozhovoru ukázal. Poznala jsem jeho ženu i děti. V jejich domě jsem se 

cítila uvolněně, což bylo způsobeno právě i Martinovou bezprostředností. Lehká nervozita 

se mnou zůstala po celou dobu našeho rozhovoru, ale od první otázky, kterou jsem měla 

připravenou, vše plynulo samo. Martin vyprávěl svůj příběh bez ostychu a upřímně. 

Vynořovala se různá témata a čas nám doslova utíkal.  

Rozhovor trval bezmála 3 hodiny a já odcházela s opravdu velkým množstvím materiálu. 

Zanedlouho mě však přepadly myšlenky, co v tom najdu, co z toho vlastně vzejde, kam to 

směřuje. Ta volnost a svoboda člověku dovoluje všechno, ale zároveň ve mně probouzela 

obavy, protože jsem netušila, jak s tím vším naložím. 

Příběh Martinovy tvorby 

Od malička věděl, že se chce stát malířem: „…se přišli z rozhlasu do školy ptát těch 

prvňáků co chtěj v budoucnu dělat jako za profesi a vím, že všichni chtěli bejt kosmonauti 

a policisti a já jsem nějak prohlásil, že budu malíř. Né ani proto, že by mě to tak v tu chvíli 

napadlo, ale už v tý době jsem si kreslil a bavilo mě to, a to je asi první taková nějaká 

racionální úvaha, ale děti v 6 letech říkaj různý věci…“ Nepochází z umělecké rodiny, ale 

rodiče ho na cestě umění podporovali: „…za co jsem vděčnej svejm rodičům, že mě od 

toho vyloženě nezrazovali…všichni říkali: ‚Neposílejte ty děti na výtvarný školy, stejně se 

tam nedostanou a talent má jeden z milionu nebo z tisícovky a stejně neuspějou a budou 

frustrovaný a neuživí se tím.‘ Tak si pamatuju, že jsme to doma nějak řešili a oni řekli, že 

jestli to chci dělat, ať to dělám.“ Od útlého věku v něm tak byla podněcována svoboda, 

která je pro něho dodnes přirozená: „Jednak jsme tak jako byli vychovávaný…rodina byla 

poznamenaná tím, že jednak za druhý světový války popravili dědečka, protože byl v odboji 

a přišlo mu normální, že když člověk s něčím nesouhlasí, tak s tím něco dělá. Druhýho 

dědečka zavřeli v 50.tých letech, tatínka zavřeli teda až v 70. roce a vím, že nás tak jako 

nás rodiče vedli k tomu…že když si člověk něco myslí nebo s něčím nesouhlasí, tak to má 

dát vědět. Ono to samozřejmě souvisí jako s tím uměním, který bez tý svobody vlastně dělat 

nejde…když jsem učil na gymplu a měl jsem tam třeba hodně šikovnýho kluka…já jsem 

mluvil s tím jeho tátou a říkal jsem: ‚Ten tvůj kluk je šikovnej a bylo by fajn, kdyby třeba 

dělal ty komiksy a pošli ho třeba na ilustraci na Umprumku.‘ On na to: ‚Bude dělat 

ekonomku, protože prostě musí vydělávat prachy a v tom jsou velký prachy!‘ A opravdu mu 
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to ten tatínek jako zakázal a mně to prostě přišlo absurdní. Takže tohle já jsem nikdy doma 

nezažil. Rodiče mě podpořili, přestože je jako jasný, že je to nepraktický…“ 

Po letech aktivní tvorby si je stále nejistý, čeho chce vlastně skrze svou tvorbu dosáhnout a 

v čem je ono pravé uspokojení: „Čeho chce vlastně člověk dosáhnout? Vnitřního 

uspokojení? Tam to možná nastalo už dávno. A pokud jde o to vnejškový, že Vás tak i 

ostatní vidí a uznávaj?…že Vám to řekne třeba kamarád, nebo žena, nebo Vám to řeknou 

na akademii? Z jeho slov byla cítit jakási nedůvěra v pohled druhých na jeho tvorbu a 

vnější uznání, což by mohlo možná značit nedostatečný pocit hodnoty vlastní tvorby: „Já, 

když jsem teď dělal tu profesuru, tak tam četli ten posudek, jakej jsem jako výraznej talent 

svý generace, jak jsem jedinečnej a že jsem jako solitér nezařaditelnej. Ono se to jako 

hezky poslouchá, ale jako né, že se tomu nechce věřit, ale já vlastně ani nevím, jestli to tak 

je. Že jako nějakejch 6 lidí z komise dojdou k tomuhle? Jasně, jsou to lidi, který jsou třeba 

v Národní Galerii a maj za sebou něco, jsou to kurátoři a měli by tomu rozumět, ale ještě 

existuje ten svět mimo Prahu, mimo tuhle republiku a nevím, řekl bych, že kilometr za 

hranicema už lidi netuší, kdo to je Martin Velíšek. Takže já vlastně ani nevím, co by to 

mělo bejt. Uznání třeba jako Warhol? To by se člověk musel asi narodit v NY…s jídlem 

roste chuť. Samozřejmě, že já jako mířím někam zase dál, takže si tak říkám, že tohle už mi 

vlastně nestačí a už mě to neuspokojí. Takže mi přijde, že to buďto jako nemá takovou 

cenu, jako se to v rámci toho posudku tváří, že to má. Anebo je to tak, že je mi to málo.“ 

Pravé uspokojení je to vnitřní, v to chová důvěru: „…ale to uspokojení vnitřní jako je. Bez 

toho by to člověk nemohl dělat, ale to je tak vlastně tichý a klidný. Já vím, že jsem šťastnej, 

když maluju…že ten obraz je dobrej člověk pozná tím, že ho to nutí se na něj koukat. 

Myšleno u toho vlastního obrazu. Fakt je, že já prostě jako maluju, pak ten ateliér opustím, 

tady si můžu udělat čaj, jdu se na to ještě jednou podívat, sednu si tam, koukám se na to, 

pak jdu něco dělat a pak mě to zase jako nutí se tam zpátky vrátit a nutí mě to se na něj 

koukat. A to, že Vás to nutí podle mě znamená, že se tam něco stalo, že to má smysl. Ale 

vůbec to nemá nic společnýho s tím, co četli na tý akademii – kolikrát jsem dostal tuhle 

cenu a co jsem kde vyhrál a tak dále. Tohle je opravdu na nějaký rovině, já nevím, 

podobnej pocit mám možná ze sportu…moment, když je tělo unavený, třeba když jsem si 

dal 40 km na kole a pak jsem jel 5 km proti proudu a 5 km po proudu a pak jsem zase odjel 

na tom kole, šel si zaběhat, pak jsem si zacvičil. To pak opravdu cejtíte, to tělo vyplavuje 

nějaký endorfiny. Je to hodně podobný pocit. Ale to je strašně subjektivní a řekl bych i 

neměřitelný.“ 
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Tvůrčí proces vnímá jako souvislý a nestrukturovaný děj: „To fakt teče. A já si myslím, že 

to, že by tam byly nějaký pomlky, to je hrozně divný. To je takový, že já v hlavě neustále 

držím nějaký nápady a přicházejí další a samozřejmě jak nemám čas je všechny realizovat 

ta ty co nerealizuju postupně blednou…ono to tak jako odezní a přicházejí nápady další. 

Mám pocit, že je to jako když dýcháte. Když teče krev tělem…já to vnímám jako nějakej 

kontinuální pohyb.“ Během procesu tvorby se nachází v jiném světě, což by se dalo 

přirovnat k fenoménu flow: „…vlastně občas ani nevím, co se dělo. Já vím, že jsem bral do 

ruky štětec a začal jsem malovat. Pak se do toho člověk ponoří, ale to je spíš o soustředění, 

takže tam pak najednou v tý hlavě nemáte prostor pro jakoukoliv jinou úvahu než směrem k 

tomu obrazu. A pak se tak jako proberete, třeba tím, že zakopnete nebo máte žízeň, někdo 

zazvoní, a tak se člověk vrátí do toho reálnýho světa…tady ty amnézie, nebo ty stavy kdy 

člověk si jako nepamatuje, tak já je vnímám vlastně jako hrozně pozitivně. To jsem plně 

s malováním …“ Pro Martina je tvorba druh závislosti: „…já nerozumím tomu, že někdo tu 

školu absolvuje, ale pak nemá potřebu to dělat. To je myslím právě to, co odlišuje 

profesionála od toho amatéra. Ne to, že má tu školu, ale že si prostě nemůže pomoci a chce 

to dělat, musí to dělat. Je to druh závislosti…to je až obsedantní stav.“ S tvorbou však 

chtěl v minulosti již několikrát skončit: „…samozřejmě jsem měl několik krizí, jedna 

zrovna myslím probíhá, kdy jsem si jako říkal, že končím, že to nemá smysl…spousta krizí, 

jako to je v podstatě permanentní stav a když o tom mluvím se ženou, že už to fakt nebudu 

dělat tak ona už se vždycky jenom usměje a řekne: ‚A dovedeš si představit, že to neděláš?‘ 

Já se vždycky jako zamyslím a vím, že to si jako nedovedu představit. Čili opravdu je to v tý 

fázi, že já nemůžu nemalovat. Já jsem nervózní, neklidnej, chybí mi to. Bez ohledu na to, co 

se děje, mám to nutkání.“ Role umělce je neodmyslitelnou součástí Martinovy identity, 

někdy však dochází ke střetu světa reálného se světem uměleckým: „…žena volá, že je 

oběd a já mám rozmalováno a nemůžu odejít, takže to prorůstá doslova až takhle. Ale 

nechci to dávat to nějaký patetický polohy, že by to bylo nějaké poslání, takhle vysoký ty 

myšlenky nejsou, ale onehdá, protože jsem workoholik a opravdu si myslím, že mám 

problém…musel jsem si na ateliér nalepit ceduli ‚pracovní doba od – do‘, protože já jsem 

schopen ve 2 ráno tam jít a říct si: ‚Já tam jenom ještě něco nalepím, já to ještě jenom 

natřu, abych mohl ráno pokračovat.‘ Ono je to strašně sebedestruktivní. Člověka to 

prorůstá, to nekončí, to nezačíná.“ Konflikt role umělce a role spoluživitele rodiny je 

zásadní v existenční otázce: „…že se jako neuživím, že neuživím rodinu, že o to nikdo 

nestojí, že to nikoho nezajímá a když to řešíte ve 30, tak to docela jde, ve 40 si říkáte, že se 
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to zlomí, ale když je Vám potom 50 a je to tak, že si vlastně říkáte občas ženě o peníze 

abyste si mohla koupit plátno, tak je to divnej pocit. Dál hypotéka na dům a všechny tyhle 

věci jdou z platu ženy a já tak jako občas nakoupim a dám dětem padesátikorunu, když 

jdou se školou do divadla nebo na svačinu…“ Život umělce a svoboda však neustále vítězí 

nad frustrací z toho, že rodinu nedokáže zajistit: „A tak jsem skončil jako nezaměstnanej, 

protože jsem měl prostě pocit, že když člověk s něčím nesouhlasí, ta to má prostě říct. 

Dobrovolně jsem přišel o práci, kterou jsem mohl mít do důchodu. Dobrovolně jsem se 

toho vzdal a teď tady naříkám, že nemám peníze, ale je to můj problém, mě to dalo 

svobodu a jsem rád, že jsem to udělal...víte, to umění pro mě je synonymem svobody a já 

prostě ráno vstanu a dělám to, na co mám chuť já si můžu malovat co chci. Jasně, on o to 

pak nikdo nestojí, ale já vlastně žiju ten život. Normálně lidi jdou do práce a tam jim 

řeknou, co budou dělat. A já mám tu práci (bez těch peněz), že si říkám já, co budu dělat a 

jak to budu dělat a jak to budu dělat a s jakou náladou a s jakou muzikou. Ono je to o 

obrovský svobodě.“ 

Prožitky z tvorby jsou pro něho velmi silné: „Čtyři měsíce na něčem malujete, teď ono to 

nejde, blbě to vypadá, musíte to umejt, obrousit a pak najednou uděláte tah štětcem, 

zjistíte, že to byl ten poslední a vlastně zatajíte dech a je to, jak když Vás polejou nečekaně 

vodou. Najednou se rozleje ten pocit jako: ‚Ach, tyjo.‘ Teď máte prostě pocit, že teď jsem 

se prostě dotknul něčeho, vesmíru, je to naprostá bomba. Ten pocit ale trvá, to je vteřina, 

možná setina vteřiny. Je to naprostý, jako nirvána, teď přeháním, ale to opravdu máte 

pocit, že se všechny ty energie spojily a vy jste zrovna byl v prostředku toho. To je úžasnej 

pocit. Pro těhlech několik setin vteřin to možná člověk dělá…“ Prožitky z tvorby se 

v průběhu jeho života nezměnily, změnil se pouze kontext: „…ten prožitek je úplně stejnej, 

to, co je jiný je to, že prostě mám děti a musím se nějak přizpůsobovat. Není to tak 

bezproblémový a jenom o mně, jako to bylo předtím…už nerozhoduju o tom čase, který 

věnuju tomu malování…s dětma žijete reálně. Ten limit je opravdu jako faktickej, ale když 

se ponořím do toho malování, tak já už to pak stejně nevnímám…jako když opravdu o něco 

jde, tak potřebuju vědět, že tam na konci není žádnej limit, že prostě maluju dokavaď to 

není hotový. Samozřejmě limit je pak to, že zajde slunce, ale s tím už jsem se nějak srovnal, 

že to slunce neumím ovlivnit...“ V průběhu malby má i své rituály: „…při tom malování né 

vždycky, ale často a když opravdu potřebuju něco udělat a nota bene se to třeba nedaří tak 

si jako sundavám i ponožky a maluju naboso a vypínám muziku. Naprostý ticho a naboso.“ 

Když se mu podaří ztvárnit vlastní myšlenku, zažívá vždy jistou formu euforie: „Najednou 
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jako na tom obraze se zhmotní a vlastně se překreje ta myšlenka s tou realitou, takže já 

jsem pak vlastně rozšoupnutej z toho, že ty věci jsou identický a že jak jsem si to vymyslel 

to opravdu jde udělat.“ Tvoří a priory pro sebe, diváka však bere v potaz: „…chodí lidi a 

prostě chtějí to, co já vlastně dělám pro sebe. Si představte, že si třeba uvaříte nějaký jídlo 

a někdo řekne, že to je tak úžasný já si od Vás to jídlo snad koupim jo…to je vlastě hrozně 

divnej pocit, že vlastně splynete. Ten Váš svět splyne s tím světem těch druhých lidí…umění 

je ale určitě způsob komunikace, já myslím samozřejmě na to, že na to lidi budou 

koukat…nepřemýšlím o tom, jak na to budou reagovat, ale myslím na to, že na to budou 

koukat, diváka beru v potaz, ale né tak, že by mě to jakkoliv limitovalo v tom, že se tomu 

nějak přizpůsobím. Nijak se nesvazuju.“ Myslí si, že pokud by byl více sobecký, možná by 

byl s jeho tvorbu někde jinde. Nebyl by však šťastný: „Já jsem spoustu času strávil tim, že 

jsem byl vlastně na mateřský, teda na rodičovský, jelikož jak jsem neuživil ženu, tak jsem 

strávil 3 roky s dětma a měl jsem maminku s Alzheimerem, tak jsem se o ni staral 7 let a je 

to tak jakože jasně, kdybych tenhle čas strávil malováním, tak jsem asi byl dneska někde 

jinde, ale já si nemyslím, že bych byl šťastnější a ono to ke mně patří…“ Vnímá, že život 

umělce však jistou míru sobectví obnáší: „To sobectví tam nějaký je, v tom smyslu, že 

stejně tím nějakým způsobem tu rodinu limituju…takže pak mám pocit, že si tady poměrně 

sobecky dělám něco, co mi dělá radost.“ 

Považuje se za umělce, který víc, než ruce používá hlavu: „…já nejsem ten typ, že bych si 

rozdělal ty barvy a nějak jsem na tom plátně něco a ono z toho něco vyleze, to je opravdu 

hodně racionální, taková rozumová úvaha předchází malování…ty malíře to irituje, že u 

toho myslím. Možná zas ty lidi, kteří to mají víc postavený na tom myšlení tak je irituje, že 

u toho maluju, ale jo, oni mě maj asi za intelektuála. Já si nemyslím, že bych byl 

intelektuál. Je to tak jakože prostě mám pocit, že myšlení je důležitý…naprostá většina 

malířů to má intuitivní, ti ty věci neřeší takhle…je to opravdu až myšlenkový rébus...“ Jeho 

tvorba má většinou melancholický nádech, to co se snaží skrze své dílo předat je určitá 

forma katarze: „…něco jako vysvobození v těch věcech i smutnejch. Leckdy jsou ty věci 

smutný. Je to hodně o samotě…. já to tak mám i sám za sebe, že maluju sám, hodně si 

potřebuju věci vyřešit v sobě sám…možná v tom je nějakej smutek, ale já bych řekl, že je 

takovej jako, že není bezbřehej. Asi nejsem úplně jako veselej. Když bych teda mluvil o 

tom, co chci říct, tak je to možná ten pocit jako, že tu nejsme sami, byť ten život stejně jako 

musíme projít každý sám za sebe a jako ten život není lehkej, ale to neznamená, že by i ty 

nelehký chvíle nemohly bejt hezký, nebo by nemohly mít nějakej rozměr, na kterej se dá 
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koukat, a kterej může mít nějakou estetickou rovinu.“ Říká o sobě, že je typický tím, že 

není typický. Jeho dílo nemá jasný rukopis: „ A ten Mirek tenkrát říkal: ‚Ale ty tvoje věci 

jsou koherentní v tom myšlení, v tom uvažování. Že mají tu proměnlivou formu to je pro ty 

lidi možná jako…víc je to nutí o tom přemýšlet, ale když o tom začnou přemýšlet, tak zjistí, 

že se ty věci navzájem podobají ne přes tu vnější formu, ale skrze ten obsah.‘ Takže 

charakteristický je, že ty věci jsou pokaždé jiný…jestli je to takhle schizofrenní, jakože 

abstraktní a konkrétní, vlastně ne schizofrenní, spíš rozmanitý a pestrý, tak tak je to v tom 

obsahu. Od živých zvířat po mrtvý zvířata. Od jablek po žárovky. Akty. Krajiny. Je to 

takový, že vlastně by mě nudilo, kdybych měl celý život dělat jeden žánr. Na akademii jsem 

začínal tím, že jsem dělal zátiší a hrozně se všem líbily a všichni to chtěli a já mám potřebu 

tak jako na tý škole, že když joo teda někdo chce nebo nechce, tak just ne.“ Za náročnější 

z žánrů považuje malbu aktů. V tomto případě je součástí tvůrčího procesu i jiný člověk: 

„…jiný je to v tom, že najednou do toho procesu vstupuje jiný člověk. Jinak jsem v tom 

sám…je to o tom člověku. O modelu. Pracuju s živou předlohou…je to druh vztahu. Má to 

mít jednak nějaký příběh, pak co mi chybí v umění je i humor, nebo taková poetika, takže 

se snažím, aby to jako mělo nějakej takovej rozměr…podle fotek nedělám. Mně to přijde, že 

ta informace je pro mě plochá…problém je ten, že já se hrozně stydím…je to divný…ten 

člověk na sobě nic nemá. Já na sobě něco mám. Tak si říkám, jestli si mám taky odložit, ale 

to mi pak přijde ještě víc divný. Nevím, co by teda bylo divnější. Ale je to nevyvážený.“ 

Akty pro něho nejsou o univerzálním modelu, ale o konkrétním člověku: „…potřebuju 

toho konkrétního člověka, respektive vidím člověka a spojí se mi to s obrazem…ten moment 

se mi to prostě spojí s tím člověkem a buď to to má bejt nebo nemá bejt…myslím, že 

mnohem více obrazů nevzniklo, protože si prostě netroufnu…když ten dotyčnej řekne třeba 

ne, tak to respektuju a nehledám jinýho člověka a beru to tak, že pro mě ten obraz v ten 

moment nemá bejt, takže ho pouštím a neexistuje. Nenarodí se.“ 

Mezi malířem a jeho dílem vzniká vztah. U prodeje netrpí, chce ale vědět, že je obraz 

v dobrých rukou a novým majitelům přináší radost: „Že bych nějak u toho trpěl? Néé. No 

možná občas jo. Já jsem trpěl třeba když zrovna galerista jako prodal ty první věci… já 

sem se ho pak ptal, kde ta věc bude viset a on říkal: ‚No to jste to nepochopil, ta nebude 

viset, ta bude ve skladu, ten člověk to má vlastně jako byznys.‘… ale já jsem myslel, že to 

bude někde viset na zdi a bude to někomu dělat radost jo. Takže tohle bylo takový jako, 

z toho mám divnej pocit…pak zas jsou lidi, to jsem říkal třeba o tý paní, která si s tím 

manželem…já ty lidi rád vidím, je to takový, že máte pocit, že to někomu udělalo radost a 
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takhle to má bejt. Takže to je ten rozdíl. Že když už to ten člověk prodá, ale cítíte, že to těm 

lidem dělá radost tak máte pocit, že to je jako smysl tý profese.“  

Téměř v každé části našeho rozhovoru je v určité podobě zmíněna svoboda. Martin mimo 

jiné spatřuje svobodu v rozmanitosti své tvůrčí činnosti. Nejdůležitější je pro něho však 

zůstat malířem: „…nevím, zda to zadařit do tý svobody je to, že třeba jako dělám víc věcí 

najednou a je to pestrý. Já si nedokážu představit, že bych dělal jako jednu činnost. To, že 

učím (teď teda tak úplně neučím), do toho maluju, do toho dělám knížky pro děti, 10 let 

jsem se živil tím, že jsem restauroval…pak jsem se živil 10 let obalovým designem, dělal 

jsem texty doprovodných dětských programů k výstavám. V noci píšu knížku a přes den se 

snažím malovat. Dělám těch věcí víc…hrozně mě to bavilo. To je nejhorší, mě to všechno 

hrozně baví, ale já jsem přece chtěl bejt malíř. Takže většinou je to tak, že ze dne na den 

všechno utnu a se vším skončím…“ 

Při bilancování života umělce dospěl k závěru, že mu hlavně dává. Stojí si za tím, že si 

tento způsob života zvolil svobodně, a tak nemá pocit, že by mu mohl něco brát: 

„…přemýšlím, zda mi to vlastně něco bere. Asi ne. Jasně, tak bere. Dává mi to mimo jiný 

ty traumata, takže mi to bere ten pocit nebo to ego to zraňuje. Prostě byly období, kdy jsem 

říkal ženě:  ‚Až umřu, tak to prostě naházej do kontejneru, já nemám sílu to udělat sám…‘ 

To je jako by si herec hrál divadlo doma v koupelně. Je to divný, malovat a nevystavovat. 

Nějak to nekonfrontovat s tím okolím a společností…co mi to bere, tak dává mi to trauma a 

tím pádem mi to bere nějakou radost a naplnění z toho, jelikož k němu vlastně nedochází, 

když člověk nevystavuje a ty věci nikoho nezajímaj. Jako to je nějakej pocit, kterej tu dřív 

byl. Dneska, jak člověk stárne, tak je mi to asi svým způsobem jedno. Prostě já jsem došel k 

tomu, že jsem šťastnej, když to dělám. A nemůžu to nedělat…čili jako bere. Já fakt nevím. 

Asi ne. Možná čas? Ale já tomu ten čas chci dát. Takže ne, nebere. Skoro bych řekl, že je to 

tak sto k nule. Já vlastně ani nevím, zda věc, ve který se člověk realizuje Vám může něco 

brát. Děláte to dobrovolně, nikdo mě nenutí. Tím, jak je to svobodný rozhodnutí, ta já si 

fakt nedovedu představit v jaký rovině by mi to mohlo něco brát…co mi to dává je určitě 

pocit naplnění. Velikou míru svobody. Ale to jsou všechno takové klišé…je to hodně 

abstraktní.“ Tvůrčí akt je pro něho synonymem svobody: „Nehraje roli, to, co jsem říkal 

předtím, že jako koho to zajímá a nějaký výstavy. Protože to je tak absolutní pocit, že tohle 

všechno jsou rozumový úvahy ex post – nemám peníze, nikdo si to nekoupí. Na to nejde 

myslet, když malujete a když na to myslíte, tak nemalujete, to se vylučuje. Tam je to 
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opravdu svobodný tvůrčí akt…to je jako když se rozhodnete, že skočíte do vody a budete 

plavat a prožíváte jen to plavání v tu chvíli. Měla jste na to chuť, je to ono realizovaný 

vlastní přání a je u toho krásný, že si můžete přát co chcete. To je přesně ten prostor kdy si 

můžete přát cokoliv a vy jste ten, kdo to určuje. Stavíte ty pravidla a mantinely. Je to od 

obsahu přes formu na Vás.“ 

O roli umělce uvažuje jako o roli Boha, jakožto stvořitele: „Já nevím, jestli si tímhle jako 

člověk nesupluje nějakou roli Boha v tom smyslu jako stvořitele světa. Je pravda, že z 

ničeho děláte něco. To, že člověk zhmotní myšlenku nebo představu je věc, která je opojná, 

to je něco. Do té doby ta věc neexistuje a vlastně jako vy jí teda dáte život, stvoříte ji. 

Začínáte z ničeho. Z ničeho vzniká něco. To, co je pro mě důležitý je, že na konci toho 

procesu něco jako vzniklo…já potřebuju něco, aby něco fyzicky vzniklo…je to na Vás, vy 

tvoříte něco, co je z kraje velmi abstraktní…je v tom velká míra svobody. Ty věci si můžete 

stvořit, jak chcete a kdy chcete. Tady se pojí ta svoboda s tím, že to pak ale opravdu 

realizujete, není to jen v tý fázi rozhodnutí, ale i ve fázi realizace. Tak je to něco, jako když 

máte ty děti. Pro mě bylo pak hrozný překvapení, když se ta Johanka narodila, že vlastně z 

dvou lidí vznikne něco třetího. A tak tohle je jako hodně podobný.“ Obrazy jsou pro něho 

jako děti, skrze své obrazy po sobě zanechává kus sebe: „…možná to tak chlapy jako mají, 

že mají tu potřebu se jako rozmnožovat a zaplnit ten svět, tak to možná souvisí s nějakým 

mužským principem. Mám sice dvě děti, ale k tomu 200 obrazů. Takže to je taky tvůrčí akt. 

Je hezký ten tvůrčí akt s tím partnerem, jako když ty děti vznikaj…ale asi to má něco do 

činění s tím, že člověk reprodukuje sám sebe. Necháte tu nějakou stopu, i když to tak 

nevnímám, že to tu bude vyset v galerii za 200 let. Já budu mrtvej, ale ten Velíšek 

zůstane…já jsem o tom shodou okolností vlastně i přemýšlel, vlastně jak moc potřebují ty 

umělci na těch školách učit. Co za tím stojí? Je to nějaká obživa? To určitě. Není to taky 

nějaká potřeba se zase vtělit do těch studentů a rozmnožit se…“ 

V závěru dodal, že se vnímá jako nástroj, prostřednictvím kterého obrazy vznikají. Mezi 

něho a obraz vstupuje něco jako třetí síla: „Já v jistým smyslu nemám pocit, že jsem jako 

autorem těch věcí….nemám pocit, že já bych to tvořil. Mám takovou vizualizovanou 

představu, že chodím do pustý krajiny, kde jsou na stromech nebo na stojanech rozvěšený 

ty obrazy a já jsem jenom ten, kterej tam má dojít, sundat a má ho donést do toho světa 

lidí, aby ho ostatní viděli. Mi přijde, že se vnímám jako nástroj ne jako ten, který to dělá. 

Člověk se na něco napojí…“ 
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4.1.2 Jan Pfeiffer (35) 

Sebereflexe výzkumníka 

Můj druhý rozhovor. Nedokáži si vybavit konkrétní emoce, protože rozhodně nebyly tak 

silné jako před prvním rozhovorem, kdy jsem byla plná očekávání a nervozity z neznáma. 

Tentokrát jsem se cítila mnohem klidněji a jistěji. Už jsem věděla, že nejlepší je nechat 

rozhovor více než méně samovolně plynout. Opět jsem nevěděla, co mě čeká, jelikož jsem 

Jana viděla v den našeho rozhovoru poprvé, ale zároveň jsem cítila, že předvídat je 

zbytečné, doufala jsem jen, že tento rozhovor bude alespoň z poloviny tak inspirativní jako 

ten první a tak se také stalo.  

Naše setkání proběhlo v naprosto odlišných podmínkách než rozhovor první. Setkali jsme 

se v kabinetu na katedře výtvarné výchovy, kde Jan učí. Rozhovor nám spolu ubíhal, Jan 

byl velmi výřečný, plně otevřeně se mnou sdílel svou zkušenost. Vyzařoval z něj jistý 

entuziasmus. Co mě zaujalo, že mluvil velmi rychle a s dětským nadšením, trochu mi to 

připomnělo situaci, když se Vám přihodí něco opravdu zajímavého a vy se to pak někomu 

snažíte barvitě vylíčit a jste ještě plní těch silných emocí.  

Byli jsme limitováni časem, rozhovor se ubíral do různých směrů a já se nechtěla o nic 

ochudit a chtěla jsem slyšet všechno. Dovedu si představit, že za jiných podmínek by 

rozhovor mohl pokračovat i další hodiny. Navzdory časovému limitu jsem odcházela opět 

plná dojmů a nových poznatků a začala jsem mezi rozhovory pomalu nacházet drobná 

pojítka.  

Příběh Janovy tvorby 

Rodina pro Jana vytvořila podnětné prostředí. Od dětství se vztahoval ke světu pomocí 

tvorby: „Táta psychiatr, máma malířka. To, že se tvoří, to že mám na tvoření čas bylo od 

malička chápaný, a i když táta psychiatr, tak sám vyřezával, vyráběl stínohry, křídla 

andělů na stropy…do dneška na to vzpomínám jako na takový emoční zážitky s rodinou, 

který jsou ale vždy skrz nějakou tvorbu. Tím, že se díváme, jak vyřezává Fausta, pak ho 

hrajem, nebo že prostě máma jde a brousí sololit, pak je z toho dílo, nebo že se bojím 

Saddáma Husajna, tak si ho nakreslím a už se ho bojím míň…to prostředí psychologicko-

výtvarný bylo natolik stimulující, že by asi i mnohé jiné povahy šly tou cestou, kterou jsem 

se vydal já.“ Na své začátky ve škole nemá dobré vzpomínky, tvorba pro něho znamenala 

únik z reality: „Rozpoznaná dyslexie v první třídě. Speciální třída, která byla hrůzostrašná. 
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Opravdu jsem prožíval defraudaci sama sebe…tam jsem vydržel rok a půl a hrozně jsem 

přibral, a ještě víc jsem se uzavřel doma do tý tvorby…já jsem z Malý Strany to měl kousek 

domů. Jsme žili v takovým chladným velkým gotickým paláci. Si pamatuju, že tam byla 

velká místnost. Stůl jsem proměnil na pobřeží a knížky byly království a rychle jsem to 

začal natáčet a animovat…“ Ve všem hledal příběhy, v jeho hlavě si neustále ilustroval: 

„…ty prostory pro mě byly né tolik figury, ale místa. Hodně rychle jsem vytvářel místa, do 

kterých jsem hledal příběhy a hodně taky hudbou. Poslouchal jsem hudbu, u který jsem se 

cítil hodně uvolněně…v těch hudbách jakéhokoliv žánru jsem dělal příběhy a ty jsem pak 

realizoval… pak bylo hodně období jako fantasy. V tý době mě táta hodně krmil, pro něj v 

tu dobu samizdatama… jsme se chodili procházet do lesů a do hor tak vyprávěl neustále 

příběhy buď automaticky nebo na zakázku ode mě nebo vyprávěl a interpretoval existující 

knížky svým způsobem a tam vlastně docházelo k tomu, že já jsem si to vlastně v hlavě 

permanentně ilustroval…“ Waldorfská škola ho zbavila strachu ze školství a probudila 

v něm touhu po vědění: „...ve svý podstatě jsem se trošku začal nacházet…zůstalo mi to, co 

ta waldorfská škola vytváří…schopnost vzdělávat se sám. Pozorováním, zápiskama, 

schopností hledání těch informací nejen mrtvou formou, ale zážitkem…“ Od malička měl 

ve všem svobodu, je si však vědom i jejích úskalí: „Já jsem měl hodně volnou výchovu. 

Velice liberální. Ta škola byla liberální. Takže tam nebyly mantinely, což je zároveň 

osvobozující, ale pak si je člověk musí hledat sám a ty si hledám do teďka, určitý 

mantinely, co už ne a co už jo.“  

Vědomí, že je schopný z ničeho vytvořit něco a ztvárnit své myšlenky mu již tehdy 

otevíralo spoustu dveří: „…když Vám učitel řekne: ‚Cokoliv tě napadne můžeš zrealizovat.‘ 

Jako i mimo vyučování. Tak to v člověku, kterej je přirozeně zvídavej…a já mám rád, když 

ty věci se jako točej a když to frčí a zbožňuju prostě když je idea, která se pak jako 

zrealizuje. Takže já jsem dělal jako různý rytířský turnaje a prostě rodiče šili věci a v lese 

to....furt ta produkce byla. A byly tam možnosti...ten pocit, že když člověk napřímí ty síly 

tak to opravdu jako jde.“ Bez tvorby si nikdy nedokázal svůj život představit: „…dostal 

jsem se ke Zbigniewu Liberovi, což je velice zajímavej politickej polskej umělec, kterej se 

zase vůbec nebojí drogového a rockového prostředí… říkal: ‚Jestli nechceš, tak to nedělej, 

mě to nezajímá!‘ Takže taková ta drsná rovina toho, ale já to vlastně potřebuju, já to 

dělám.“ Velmi brzy se dostal k učení. Sám však neví, co bylo hlavním důvodem jeho 

rozhodnutí: „…No a po studiu jsem se skutečně vydal velmi rychle k učení. Tak spontánně 

a intuitivně, ani jsem nevěděl, jak se to stalo…přišla možnost práce tady na fakultě, která 
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pro mě byla vždycky korelace nebo souběh toho, co mě zajímá a co mohu předat, takže 

jsem se tady pasoval do role průvodce…beru je co nejvíce do ateliérů, snažím se je sem 

zvát co to jde jako i jiný lidi, jako dramaturgy, lidi z různých oborů, který mají chviličku a 

prostě maj co říct, prostě je beru i ke galeristům a kurátorům. Chci, aby viděli ten provoz, 

že to není jen mrtvá věc, ale jsou to lidi.“  

V tvorbě nemá specifický žánr. Jeho tvorba nabízí rozmanitost: „…fantazie, přes řemeslo, 

formu, urbanismus po hodnoty v symbolech – to jsou asi ty hlavní témata, který hnětu a 

snažím se je pokaždý nějak verbalizovat a hledám tu formu, jak je předat, multimediálně. 

Nikdy nejsem uzavřenej…nejradši mám kreslenou animaci ruční, ta trvá dlouho a během 

toho, co to vlastně člověk kreslí si domejšlí a má prostor pro náhodu a chybu a trvá to 

dlouho…“ Při jeho práci vždy o všem přemýšlí, o způsobu, jak na věci nahlíží a proč. 

Esenciální je smysl: „…byl jsem zoufalej, že nemám najednou to téma, že rok dělám tu 

lebku, nadživotní s každou prasklinou, ale nevím, proč to dělám a tam byl ten moment, kdy 

já jsem potřeboval skutečně jako odejít kde mi to bude dávat smysl proč to dělám.“ V jeho 

díle se často promítá svoboda. Kupříkladu na zkratky ve veřejných parcích nahlíží jako na 

jisté vyjádření svobodné vůle a změny: „…pak jsem zjistil, že ty zkratky jsou pro mě jako o 

revoluci chodců, kteří dělají svoji cestu tam, kde není, pokud jí urbanisté nedodají…to 

vlastně byla radost z toho, že lidský pokolení umí najít cestu i tam, kde není, a ještě to umí 

kresebně zaznamenat do toho povrchu toho města.“ Osobní možnost změny figuruje i v 

dalších projektech: „…důležitý video, který se jmenovalo ‚Bez kontroly‘ a jsem to já, je to 

performance natočená ve sklepě mý sestry, kdy mám zavázaný oči a stavím město, ale 

nevidím, co dělám…na konci to vlastně celý smetu a jede se na novo. To byla asi i nějaká 

výrazná formulace toho tématu, jakože společnost, jako celek, která buduje nějakou 

strukturu, ve který existuje, ale vždycky je tam nějaký právo volby někoho, který ale přesně 

nemusí vědět, co dělá…“ Od urbanistického umělce se dokáže přesunout i k tématům 

romantismu: „…potřeboval jsem se trochu vymknout a možná tam bylo málo toho prostoru 

pro tu romantiku, kterou někde rozhodně prostě mám. Mám rád ty věci romantický a 

košatý….určitý osvícenský symetrie se mi líběj, jako jak to říct…civilizace zrychluje, ale 

mám pocit, že některý věci zůstávaj, hodnoty některý se neměněj. Takže mám rád určitou 

romantičnost umění…“ 

V Palestině započala jeho fascinace mytologickou a náboženskou symbolikou:  „Postupně 

jsem se dostával k věcem, který byly víc jako o citacích minulosti, o společnejch znacích, 
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který existovaly a ptám se, jestli ještě existujou. A hodně transcendentní zážitek byl můj 

tříměsíční pobyt v Palestině…tam jsem byl 3 měsíce prakticky sám, v horku a chodil jsem 

po těch všech místech a já jsem teda pokřtěnej, konfirmovanej, chodil jsem na náboženství, 

ale cítím se velice volně, ale prostě jsem začal obecně bilancovat nad vztahem symbolů a 

znaků křesťanství v prostoru, který je ale nárokováno dalšími náboženstvími a vlastně jsme 

jako jeden v řadě…najednou se začalo objevovat to téma znaků a určitý energie, kterou si 

myslím, že v sobě ty znaky schraňujou…“ Jeho základem však neustále zůstává lidské 

měřítko, které autor převádí jak do svých jednotlivých prací, tak do galerijního kontextu: 

„…vytvořil jsem procházku Apolla 11…měl jsem napočítaný přes Google Moon kroky a 

vlastně jsem zjistil, že ta procházka byla malá, ale znamenala hrozně moc. Takže tady je 

zase určitá chuť člověka jakoby pojmenovat, projít se ideálně a zapíchnout tu vlajku a jsou 

to vlastně titěrný malý úkony, který potom ale utvoří tu identitu tý civilizace strašně 

velikou, ale ta samotná fyzická věc je malá. Mě tady začlo bavit takový to, že něco se říká a 

myslí, ale to vítězství, nebo ta procházka toho kosmonauta se vejde do 30 metrů 

čtverečních, což je malá garsonka. Takový to přepočítávání hodnot na rozměry. To zní 

abstraktně, ale vždycky to má jako konkrétní výstupy…“ 

Interakce s divákem je pro něho velké téma: „Když jsem poprvé vystavoval ještě na škole, 

tak jsem tam tak byl inkognito a díval jsem se, u čeho stojí dýl, u čeho kratší dobu. 

Dokonce jsem měl i projekt, kterej byl o tom, že jsem já sledoval ve Veletržním paláci jak 

se na které dílo dívají. Jsem měl kresbu toho místa. Perspektivně. Tam jsem měl ty díla a 

během jedné hodiny jsem zapisoval na kterou věc se dívali a jakým způsobem a pak jsem to 

natiskl na ubrousky a rozdával jsem to v kavárně, jakože si lidi mohli utírat pusy výzkumem 

pozornosti děl.“ Pohled druhých na jeho tvorbu je pro něho zrcadlem, díky kterému si sám 

uvědomuje hodnotu svého díla: „…pro mě to sdílení nebo vnímání toho díla bylo velice 

ústřední, protože jsem měl určitou hlubokou deziluzi s uměním možná i z důvodu táty, kdy 

jsem měl pocit, že to nemá smysl. Měl jsem pocit, že dělat umění je zbytečný. Hluboký pocit 

zbytečnosti. Možná proto jsem se začal zabývat těmi urbanistickými racionálními procesy. 

Ale myslím si, že během toho čití jsem se začal uvolňovat v tom a cítil jsem, že když tam 

člověk pustí nějakou emoci nebo náhodu nebo atmosféru…“ Divák je na výstavách 

mnohdy součástí příběhu, pracuje s psychologií prostoru: „…většinou diváci reagovali na 

prostor, nějakým způsobem umím ty věci dávat do narativu prostorovýho. Co vidíme jako 

první, co vidíme jako poslední a takže mi záleželo na tom příběhu, který ten divák zažívá 

nonverbálně fyzicky v tý galerii. Tím se i jako živím, že dělám architekturu výstav a 
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scénografii do filmu a myslím si, že ta psychologie prostoru…co dáme na stůl vypovídá o 

tom člověku, kde je ten stůl postavenej, že každá věc je nějaký duševní hnutí toho, kdo to 

udělal. Takže stejně tak jako zbožňuju, že když dělám výstavy, tak první, co potřebuju je 

půdorys, a pak do toho ty věci vkládám, protože je to pro mě souhra věcí.“ V současné 

době se snaží divákovi ukázat proces vzniku jeho díla od začátku do konce: „…je tam 

fyzický moment toho, jak to vzniklo a takže jestli bych to mohl formulovat, tak v současný 

době mi jde o to, abych dokázal ukázat tomu divákovi jak ta věc vznikla fyzicky, to je pro 

mě ten performativní moment, že akce je ta tvorba samotná, ale je nějakým způsobem 

fázovaná možná dramaturgovaná a pak to dílo samotný tam je, ten divák se neptá co to je, 

on vidí, jak to vzniká a v tom procesu je možnost říct víc, básní, popisem, cestopisem a 

tohle všechno je nějakým způsobem zajímá nejvíc…“ Mezi dílem a divákem je pro něho 

důležité souznění: „To naladění. Není to o jednom ani o druhém, je to náhoda. A zároveň 

se může stát, že ta identifikace s tou věcí může probíhat jako přes nějaký osobní prožitek, 

který to ve vás evokuje nebo ty věci prostě na toho člověka působí, aniž by o tom věděl a 

nějakým způsobem na něj působí bez toho, aby se mu líbila...když tu věc vidíme, tak se nás 

holt týká…“ Umění vnímá jako prostředek komunikace: „Umění je interakce…je to určitá 

konstelace, která se musí povést. To, o čem se bavíme, je opravdu ta ideální konstelace, to 

mě baví nejvíc. Když se mě jednou ptali, co bych udělal nejraději, tak to byl zámek hrůzy. 

Tím jsem nemyslel, že bych chtěl dělat hrůzu, ale že se mi líbí to, že člověk koupí lístek, 

projede vláčkem, zažije všechno a za 10 minut se vrátí a byl v jiným světě. To mě přitahuje 

a zajímá…umění je komunikace. A to není vždy jen pozitivní. Já, a to se jako učím stále, že 

věci, které jsou konstruktivně negativní tak se je snažím brát jako impuls.“ Nejvyšší stupeň 

komunikace je pro něho denní žití s dílem: „To, že umění může mýt i komodita, že se dá 

koupit…takže tady je nějaká forma toho, že pokud člověk vyloženě nedělá něco, co je a 

priori a vizuálně přitažlivý, tak ten prodej je taky forma komunikace. To, že to dílo jako 

někdo chce koupit a žije s tím tak ono je přitažlivý. Tohle je pro mě jako nejvyšší stupeň 

vlastně komunikace, to denní žití s tím dílem…když je potřeba, tak se rozhodne a nějaká ta 

věc se prostě prodá a je to zároveň rezerva tý rodiny, takže je to zabezpečení. Takže je to 

kultura, hodnota, sdílení a finanční zázemí dohromady…“ 

Jeho dílo slouží jako jakýsi deník jeho vlastního bytí: „…kdybyste se dívala na moje věci, 

tak introspektivně poznáte přesně jakou dobu jsem byl na jakým místě, s kým jsem se viděl, 

ty lidi se tam prostě objevujou, performujou tam. Ono to funguje vlastně i jako osobní 

archiv míst a lidí, který mi procházej tím životem a zapisujou se do toho…moje práce jsou 
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strašně důležitý, já jsem přiznám se špatnej na data. Těžko si řeknu, kde jsem kdy byl. Ale 

přesně si pamatuju datace věcí, takže jakoby svých prací, takže když se dívám na svůj 

archiv tak se dívám na svůj život a ve svý podstatě ty témata konvenujou těm obdobím. I 

když to může působit, že jsou obecný, anonymní, výzkumný, tak vždycky jsou to velice 

osobní období a zpětně na to koukám a myslím si a dostávám i takovou zpětnou vazbu, že 

na sebe dost navazujou. Ty projekty jsou provázaný.“ 

Tvorba v něm vyvolává pestrou paletu emocí, záleží na fázi procesu: „…takový to 

vzrušení, když ta věc vzniká. Přichází nápad, je to delší dobu, člověk si ho zaznamenává, 

hněte ho a chvilku čeká, nebo přijde hnedka a hnedka ho zrealizuje…to je vlastně otcovskej 

pocit. Že ta věc se zrodí, třeba jde do médií, je posuzovaná…ta věc nějakým způsobem žije 

sama a pak třeba někdy se o tom řekne něco nehezkýho, někdy Vám z toho není hezky, ale 

pak zase stejně se k tý věci…stejně přeci to je ta věc, kterou jsem dělal, toužil jsem jí udělat 

a vznikla a najednou je tam ta vazba Vás a tý věci. Takže tam je určitej jako proces 

realizace, potom ten coming out ve smyslu veřejnýho sdílení, pak se Vám to trochu odcizí, 

pak Vás třeba může někdy něco překvapit…jak to říct, ta zpětná vazba hraje nějakou roli, 

protože je to komunikace. Pak se z toho oklepete a pak ta věc zase k Vám jde a je zase 

Vaše, ty zprávy a ty reakce…samozřejmě to sdílení s tím něco udělá, ale pak je to zase o 

míře Vaší identity, ta věc se tím zpestří…stejně vy jste ten, který to potřeboval udělat. Čím 

dál víc si dovoluju takovou tu přirozenou…bohémskou potřebu být u zrodu nějaký věci. 

Ono je to hrozně uspokojivý…být v tom a ten prožitek je o to víc stresující, emoční a pak 

vlastně katarzní.“ Jeho výtvory vnímá jako své děti: „Ten moment toho zrodu je velice 

různorodej a pak je fáze tý realizace, která s sebou může nést i to nespokojení, že vlastně to 

není tak, jak to má bejt. Já jsem většinou v ateliéru velmi nervózní…cítím tu zodpovědnost, 

že teď by se to jako mělo povést…potom samozřejmě něco vznikne a teď člověk…je to 

prostě porod, že jo, a to umění jsou takoví dílčí synové a dcery a takže teď se to jako 

narodí v nějaký podobě…ta věc vzniká a začíná žít opravdu až na tý výstavě…když je mezi 

lidma v tom prostoru…“  V tvorbě se obohacuje o rozmanité obory. Ve svém díle má rád 

monumentalitu.: „…mám rád věci, který byly do jistý míry intuitivní, náhodný nebo třeba 

v jednu chvíli jsem byl vysílenej, že jsem dělal hodně malých projektů, takže teď jsem radši, 

když dělám dýl na větší věci, která je prostě produkčně, vizuálně velkorysá. Mám rád 

určitou monumentalitu, určitou vrstevnatost, příběhovost…rád připravuju…hledám lokaci, 

kostýmy, rád si píšu scénář a rád si to natočím, rád obsazuju ty role…ve svý podstatě ta 

věc může být monumentální, velkolepá nástěnná kresba, zpěv, tanec…já moc rád do toho 
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přijmu i lidi, jako tanečníky, hudebníky…mě vzrušuje, že oni přidají to svý…je to 

propojený. I mě zajímá, když jim řeknu, co vzniká a oni k tomu přidají tu svoji věc a je to to 

spoluautorství.“ 

Umění dělá uměním spousta komponent, ale ústřední je, že umění se musí žít: „To, že se 

žije. Ten člověk to dělá každý den, on to potřebuje. Pro mě je důležitej ten příběh.“ Umění 

dále vnímá jako sociální hru: „…byl jsem na The Armory Show, významná prodejní 

výstava v New Yorku …chodil jsem kolem těch nejdražších současných umělců a byli na 

obyčejných deskách, rychlejch postavenejch takovejch těch budkách výstavních 

nabouchaný, svítilo se na ně a to si člověk všímá prasklin, prachu…nemohl jsem pak 

usnout, byl jsem velice rozloženej, to byly ty studijní léta, jsem měl tu deziluzi, že umění 

není, že je to zbytečný, ztráta času, jsou to jenom věci. Pak jsem přišel druhý den ráno, měl 

jsem na krku tu visačku ‚artist‘ a pustili mě tam a najednou spotlighty, rolexky, galeristi a 

teď už člověk k tomu nešel tak blízko, nevšiml si těch detailů a těch chyb, protože najednou 

to byla ta sociální hra, která vytváří ty artefakty, to je to umění.“ Umění je pro něho 

otázkou dohody: „Umění jsou věci, to Zlaté tele…jsou to reprezentace, samozřejmě když je 

ta věc krásná, řemeslně udělaná tak obstojí sama o sobě, ale mnohdy často jsou to spíš 

jako kontejnery nějaký dohody, buď je ten umělec uznávanej nebo udělal věc, která je 

známá, ale taky hodně umění je o sdílení té věci v popisu…někdy to může být vlastně 

sdílení, který může odejít od tý věci, imaginace existujícího díla, vytvoříte si vlastní. Takže 

je to komunikace, určitá dohodnutá hra na určitou hierarchii a hodnotu, která je 

abstraktní.“ Umění je pro něho i jakýsi obohacující rozměr každodenního života: „Jsou to 

takový zastavení mimo ten běžnej život, jako chození na záchod, jídla a peněz. To umění 

tomu dává další vrstvy a odlesky, který by měly být vlastně o tom, jak rozpoznat sebe a 

všechny ty vrstvy, ten svět je úžasně pestrý. Umění to umí zaznamenávat a když se umí 

umění prožívat, tak na tom člověk může jedině získat.“ 

Když bilancoval svůj život jakožto život umělce poznamenal, že v jistém ohledu mu umění 

bere prostor pro vztahy, která jsou pro něho na prvním místě. Myslí si však, že umělecký a 

rodinný život jsou ve vzájemné symbióze: „Umění mi bere víc prostoru pro vztah, vztahy 

s blízkými…určitou citlivost na věci všedního běžnýho života, ale pak jsem opravdu dospěl 

k tomu, že potřebuju ty úplně obyčejný denní životy s blízkými a že to umění počká, že to 

není ten přetlak…já jsem byl tím dřív, když jsem se v tom umění hledal, tak jsem tím byl 

hodně pohlcenej a nejvímal jsem tolik ty vztahy. Teď vím, že ve svým věku bych nikdy 
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nenaředil umění jako blízkým člověkem, ten je pro mě důležitej. Jsem schopen potlačit, 

odložit, zrušit tvorbu nebo výstavu, pokud by to mělo jít na úkor rodinnýmu životu. Přesto 

mám pocit, že to může existovat dohromady, a že to může posilovat a dávat tomu osobnímu 

i tomu rodinnýmu, profesnímu, že se to nemusí narušovat a zároveň, že to navzájem nemusí 

být závislý. Člověk nemusí jako dělat rodinná témata, aby tvořil a rodina zase nemusí 

s Váma furt tvořit, abyste tvořil, ale může to žít v symbióze…nemyslím si, že bych tím 

uměním něco strašně ztrácel, myslím si, že umění mi jedině dává.“  Roli umělce vnímá 

podobně jako roli otce. Jako se narodí dítě, narodí se umělecké dílo. Umělec je v pozici 

stvořitele, který z ničeho stvoří něco: „…to nejkrásnější, co člověk může vytvořit je ten 

další lidskej život. To Vám každý řekne, že nejlepší socha je ta, která se Vám narodila. Ta 

je dokonalá,  úžasná, samostatná a fungující, vyvíjející. Vy to můžete sledovat, to je to 

umění, to umění toho zrodu. A když se říká, že člověk tvoří, nebo že se zrodilo to umění, tak 

být zase u toho porodu to je ten katarzní pocit opravdu, kde ten život v dokonalosti se 

objeví a oči se na Vás poprvé podívaj. Takže myslím si, že my jako lidé, kteří máme spoustu 

talentů a schopností, takže vlastně kopírujeme to boží snažení, tu boží schopnost toho 

zrodu, že najednou něco vznikne…to je to ono boží tvoření, ale myslím tím nějakou energii, 

která je nehmotná, ale umí tvořit. Tvorbu umění považuje za duchovní proces: „Já jsem 

měl hodně i takový jako sny, že se jako rozestupuje hmota jen pomocí pohybu a tvoří se jen 

pomocí nehmotných tahů a to jsou úplně abstraktní pocity, který jsou ale, to asi o tom je, že 

člověk tím, že tvoří identifikuje sám sebe že žije, a tím, že tvoří a jako vzniká nějaká zpětná 

vazba z toho tvoření se potvrzuje to pouto mezi existencí, hmotou a duchem. Samozřejmě je 

to duchovní proces, vyrovnávání se právě i s tou hmotou, kdy nějaká hodnota, která je 

v nás může jít do tý hmoty…“ 

Na závěr poznamenal, že si bez umění svůj život nedovede představit. Tvorba je pro něho 

prostředek sebevyjádření: „…umění potřebuju…bez něj jsem poloviční, prostě mi 

umožňuje vidět sebe a okolí skrz to, co vytvořím a to okolí pak i víc vidí mě i v různých 

momentech skrývání…“ 

4.1.3 Daniel Vlček (41) 

Sebereflexe výzkumníka  

K Danielovi jsem se dostala náhodou a to právě skrze Jana, se kterým jsem dělala rozhovor 

předešlý. Sdílí spolu ateliér a Jan se zmínil, že by jeho kamarád byl pro rozhovor jistě 
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otevřený. S oslovením jsem neváhala. Domluvit naše setkání bylo zprvu komplikované, 

míjeli jsme se s časovými možnostmi a Daniel v té době vystavoval v Jižních Čechách. 

K našemu setkání nakonec došlo. Bylo velmi neformální a uvolněné, sešli jsme se v jedné 

kavárně na Žižkově. S Danielem jsme si od začátku tykali, působil na mě velmi upřímně a 

bez skrupulí. Rozhovor se pro mě zásadně lišil v tom, že ústředním pilířem Danielovy 

tvorby je propojení zvuku a jeho vizuálního ztvárnění. Hudba v jeho díle hraje důležitou 

roli, což výrazně ovlivňuje jeho přístup k tvorbě a pro mě to bylo něco zcela nového. 

Ačkoliv se jedná o rozhovor nejkratší, byl poměrně vyčerpávající, což jsme pocítily ke 

konci oba. Náš rozhovor se ubíral do poměrně abstraktních rovin, a ne vše lze vyjádřit 

slovy. Rozhovor mi přinesl nový způsob nazírání na umění.  

Příběh Danielovy tvorby 

Kreslit a malovat byl jeho sen, který si postupně plnil již od útlého věku: „…téměř každý 

děcko kreslí, takže to byl asi první kontakt s kresbou, s nějakou tvůrčí činností, ale tvůrčí 

činnost nemusí být zároveň umění. Pro mě byl hrozně důležitej jeden můj učitel, ale takhle, 

já jsem vlastně chtěl malovat a kreslit od malička, to byl můj sen, kterej se ti pak postupně 

plní.“ Skrze tvorbu se uzavíral do svého vlastního světa: „Unikal jsem dost často do 

nějakýho vnitřního světa, kterej jsem se snažil vyplňovat nějakou tvůrčí činností ať už to 

byla prostě většinou ta kresba nebo malba a nějaký takový věci, který jsem se začal učit 

sám jako samouk…“ Od začátku akcentoval důležitost svobody: „…se tě vlastně snaží zase 

nějak formovat v nějakejch stereotypech zajetejch. Nemůžu jako říct, že to bylo špatně, to 

ne, ale vlastně mnohdy se stává to, že z toho děcka se snaží dostat nějaký věci, který to 

děcko úplně nechce a nenechávají mu tu svobodu. Jede se v těch kolejích…“  V tvorbě ho 

ovlivnily jeho rodné Jižní Čechy. Na cestu umění mu dopomohl i malíř Jihočeských krajin 

Jaroslav Pešek, o kterém mluvil s hlubokou úctou: „…taková lyrická abstrakce vycházející 

z nějakejch motivů právě tý Jihočeský krajiny, architektury, symbolik a symbolů, který jsou 

protkaný tou krajinou a tak dál a mě to v tý době jako zajímalo, a tak jsem se poprvé dostal 

do styku s nějakým člověkem, který celý život vlastně maluje a je celý život tím umělcem a 

ten mi ukázal úplně novej způsob vhledu do tvorby…z abstrakce, ale i z hlediska studie a 

dívání se na věci a uvolňování ruky…dost často si na něj vzpomenu, to je člověk, kterej mi 

utkvěl v paměti a dost často na něj vzpomínám…“  

Předmětem jeho zájmu byla vždy jistá archaičnost, což se projevuje například v zájmu o již 

téměř zaniklé průmyslové technologie: „…Aradekor…technika textilní, která v 70. a 80. 
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letech byla docela aktuální a dneska už je polozapomenutá a znovu se oživuje…ty 

v podstatě maluješ to vlnou, trháš jí a děláš s ní tu kompozici, takže to je hodně blízký tý 

malbě…to má za sebou tu část tý nostalgie, teda určitě u mě a zároveň nějaký bizarní 

technologie… to byl takovej zajímavej flashback do minulosti a takovej most, že se to 

vlastně propojí s tou budoucností, což mě vlastně taky zajímá, ta časovost a ta 

anachroničnost a bezčasí…“ Hluboko v sobě má stále uložený kus romantismu: „…člověk 

maluje, chodí do tý přírody, maluje ty figury a snaží se o to, aby to mělo tvar dobrej a 

prostor a je v tom určitej stereotyp toho rozervanýho umělce, kterej prostě tvoří. Je tam 

nějakej vztah k přírodě, kterej je pro mě hrozně důležitej a je pro mě dodneška aktuální a 

už to bylo dřív to chození do tý krajiny a pozorování…samozřejmě přichází takovýto 

vystřízlivění….furt je to někde uložený ve mně…“ V jeho díle je upřímnost. Umění je to pro 

něho prostředek vyjádření vlastního názoru: „…já jsem byl dlouhodobě ve skupině, kde 

jsme dělali skupinový umění a byli jsme spíš zaměřený na aktivistický politický 

umění…scházeli jsme se každej den a vybírali jsme si témata, který nás jako rozčilujou a ke 

kterým se chceme vyjádřit, politika pro mě byla hrozně důležitá, ale v rámci tý skupiny. Se 

sejdeš v hospodě že jo s kamarádama a řešíš vlastně to, co tě sere, jsou tam ty emoce a pak 

vlastně na to reaguješ a snažíš se k tomu kriticky postavit a nějak jako na tady tý bázi 

vymyslet nějakou audiovizuální instalaci, nebo vůbec nějakou intervenci do veřejnýho 

prostoru…“ Jeho tvorba je napojená na přírodu, ať už skrze ambient hudbu či zvuky, které 

si sám nahrává: „…nějaký věci, který souvisej s tou realitou, který třeba nahraješ venku a 

pak je zmodifikuješ a používáš je v tý kompozici celý, a to mi přijde momentálně blízký 

k těm obrazům, který teď dělám. Je to taková spojená nádoba dalo by se říct…“ Jeho 

tvůrčí proces tedy obvykle vychází ze zvuku či nahrávky: „…minulej rok jsem jen tak 

nahrával, protože jsem byl na Polským venkově…Evelíny rodiče tam bydlí, takže jsme jim 

hlídali chvilku dům…žili jsme tam na tom venkově a děda je včelař. Mají tam ty včely a 

soused taky, takže tam kolem lítalo neuvěřitelný množství včel…venku je taková sběrna 

vody, barel na sbírání vody a nahrál jsem si ten zvuk, kdy ty včely vlastně vytvořily takovou 

určitou dálnici mezi tím včelínem a tím barem tý dešťový vody a sbíraly tu vodu a vozily jí 

zpátky, teda letěly s ní zpátky…udělal jsem potom sérii obrazů, který vycházely z těch 

včelích zvuků a udělal jsem díky tomu i takovou instalaci, která vlastně se vztahuje k nějaký 

jako civilizaci a k nějakýmu metaforickýmu vyjádření toho co se děje a k tomu 

industriálnímu světu. Já jsem potom z těch včel, z toho přírodního zvuku udělal výslednej 

zvuk, kterej v podstatě byl dost industriální, kdy úplně přesně nevíš, odkud ten zvuk 
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vychází, snažil sem se jako s tím pracovat zpomalením, s nějakou postprodukcí a ve 

výsledku ten divák nebo posluchač, kterej vešel do tý galerie tak nevěděl přesně, co to je za 

zvuk, že jsou to možná auta, nebo nějakej industriální noise, kterej pochází ze strojů nebo 

výroby a tak dál a pak když si vlastně přečetl v tom textu co to je, tak potom ti dojde, že to 

jsou jako ty včely a pak to začneš slyšet jinak ten zvuk. Je tam ta práce s tou 

apofenií…takže je tam práce s nějakou psychologií toho člověka…“ 

Umění je pro něho o interakci s divákem, to s čím by měl člověk z galerie odcházet je 

prožitek: „Mě baví tomu člověku přichystat něco, něco jako co prožije v tý galerii… já mu 

to nechci úplně jako podat polopaticky a vypsat, tak nepracuju.“ V jeho díle je skryto 

určité tajemství. Obsahuje vícero rovin, které divák může odhalit: „Pracuju s tou asociací 

a volnou transkripcí diváka nebo posluchače…do toho dávám víc rovin pro toho diváka, 

nechci říct úplně jako kódů, ale rovin prostě ať už jako metafor, nebo vztahu k dějinám 

umění, k naší současný situaci, co se týče ekologický situace, sociální…nějaká rovina 

osobní…nějaká vlastní introspekce, emoce a intuice částečně, i když se to nezdá, tak tam je 

rovina nějaký tvůrčí svobody, kterou si tam jakoby nechávám, ona se pak tak jako zakryje 

v těch dalších vrstvách, ale v těch prvních to tam nějak je uložený…často pracuju 

s nějakou intuicí, pak se to v průběhu mění a často to zaobalím a začnu nacházet ty 

významy a ta intuice a ten duch tý vnitřní projekce tam je, pak samozřejmě rovina 

kolektivního vnímání umění, ale i sociální navázání a ta sociální…nechávám na tom 

divákovi, aby si z toho něco sám vybral a poskládal a nerad to úplně dořeknu ty věci, jsem 

rád, když z toho vyvstane nějaká nová interpretace…“  

V rozhovoru se opět vrátil ke své lásce k archaičnosti a fascinaci minulostí a jejím vlivem 

na současnost: „…já třeba pracuju s vinylovýma deskama, s věcma, který se vztahují k tý 

reprodukci a hudebnímu průmyslu, k průmyslový výrobě a mechanizaci a jdu do nějaký 

minulosti, k těm počátkům tý mechanický výroby a je tam ta konverze z toho analogovýho 

do digitálního, takže například ten vinyl je jeden z mála analogových nosičů, který přežívá 

i tu naší digitální dobu a éru, což je zajímavej model, je tam druh určitýho toho pohledu do 

tý minulosti a zajímá mě na tom taková určitá archeologie ať už osobní, tak i to, že jdeš do 

počátků tý výroby a toho záznamu, co vlastně ovlivnilo tu realitu a ovlivňuje ji dodneška, 

ale vlastně kde nastal ten zlom toho vlivu, kdy ta poslední výstava se třeba jmenovala 

‚Cause and effect‘ tedy příčiny a následky, kdy vlastně právě tam je zajímvej proces toho 
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kdy jako pátráš proč to tak je, co se děje a co se dneska děje, vlastně mě zajímá ta historie 

toho proč jsme tam kde jsme teď.“  

Skrze ruční tvorbu se dokáže dostat až do stavu transu: „…vytvářím obrazový věci, který 

jsou pro mě nějakým způsobem až transcendentální, nějaký druh meditace, mechanický 

práce a opakování, dostávání se do transu prostřednictvím tý ruční práce, kterou považuju 

za hrozně důležitou, ke který jsem se vrátil. Po nějaký digitální pauze a různý grafice, jsem 

zjistil, že už jako končím a že potřebuju vytvářet něco znovu těma rukama…“ Tvořivý 

proces je pro něho druhem osobního rituálu: „...ten proces je pro mě strašně důležitej, ale i 

ten výsledek, to je toho součástí, ale proces tý malby je klíčovej. To, abych si to užil, to 

mám od toho dětství. Je to radost, z toho, když to vzniká, je to určitý napojení… to je jako 

když se napojíš na tu minulost skrze tu tvorbu, je to určitej druh osobního rituálu, kterej 

prožíváš při tý tvorbě samotný, kdy vlastně začneš u toho plátna…“ Skrze proces tvorby se 

navrací zpět k přírodě a univerzu: „…mám pocit, že ty věci, který se opakujou v 

architektuře a který jsou na základě nějakých ornamentů, který vycházej z tý přírody a 

vlastně který se opakujou, tak tam je nějaký napojení…mám pocit, že když maluju, tak je to 

nějakej druh predgitálního umění, něco takovýho a navazuju na ty ať už jako na abstraktní 

malíře, ale i v návaznosti na tu hudbu a na to univerzálno, takže ornament samotnej 

vychází z nějakýho univerzálního jazyka, z univerzální geometri… ten soulad s tou 

univerzalitou té přírody a to i v rámci tý mechanický činnosti, ale i že si já schválně 

vybírám ty šablony, který vycházejí z tý průmyslový výroby, vytvořený člověkem. Já ty 

šablony nevyrábím sám, já je přijímám a pak z nich vytvářím něco nového, nové struktury 

a nový řád a principy a vlastně je vracím zpátky do přírodního, do přírodních struktur…“ 

Malba je pro něho konzervativní technologií: „Pro mě jsou důležitý nějaký malířský 

základy, často se dívám na to zpracování, vidím, že z toho obrazu něco sálá, nějaká 

aura…pro mě jsou důležitý nějaký malířský základy, často se dívám na to zpracování, 

vidím, že z toho obrazu něco sálá, nějaká aura…“ Ačkoliv je dnešního digitálního světa 

součástí, výtvarnou tvorbu i tak nejvíce oceňuje ve své ryzí podstatě, jakožto umělecké 

řemeslo: „…ten Instagram, je to určitej druh vizuálního smogu, kterej vzniká. Mám takovej 

pocit, že se ta tvorba pak dělá jen pro ty fotky na Instagram, nechci bejt totální kritik, já 

jsem taky na Instagramu a využívám ho jako jednu z forem komunikace a dialogu 

vůbec…ten umělec by měl být součástí těchto proudů digitálního světa a těch struktur, ale 
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někdy je to na úkor tý samotný práce, je pro mě důležitej ten fyzickej kontakt s tím 

kumštem, když to tak řeknu…“ 

Jeho přístup k umění ovlivnila i psychedelická zkušenost: „…člověk si projde nějakým 

souzněním s vesmírem, je tam ta vesmírná síla a propojení, napojení se na přírodu… 

psychedelika podle mě mohou fungovat jako nějaký katalyzátor k tomu napojení se na 

vesmír… myslím si, že jsou určitý fáze, kdy mi to ukázalo směry, který jsem netušil, že 

existujou a ta příroda se ti otevře, změní se ti introspektivní pohled, díváš se do sebe jako 

do nějakýho vnitřního vesmíru…hlavní otázka to, jak s tím naložíš, jak s tím budeš 

pracovat…zda to je forma jiný zkušenosti, jiný reality, jinýho vnímání reality, ale nesmí se 

to potom brát jako ta realita, to pak hodně lidi inklinují, a to je trochu to nebezpečí toho, 

že pak začnou vnímat, že ta realita je taková a to je potom ten omyl, je tam ta hranice…pro 

mě to byla zásadní změna tenkrát, jsem to měl, to bylo neuvěřitelný, jsem nevěděl, že je 

tady nějaká alternativní dimenze, takže vlastně začneš přemýšlet o těch jiných dalších 

dimenzích a nad realitou samotnou, co je vlastně skutečnost a co je realita…“ 

Život ve městě je pro jeho tvořivost spíše destrukcí, rád tvoří na klidných místech 

v kontaktu s přírodou: „Praha je náročná…různý schůzky, někdo ti volá, celej den je 

narušenej…musím se do toho rytmu zase dostat, vypínám telefon, odpoutávám se od toho 

normálního světa, to chození na vernisáže a tak, to se pak moc nedá…každej to má jinak, 

já to mám daný takhle, musím se odstřihnout, je fakt, že dost často dělám na venkově, tu 

hudbu jedeme dělat na venkov a tam začínaj vznikat zajímavý věci, nebo se odtrhnu na 

nějakou rezidenci, můžeš se věnovat výzkumu, tvorbě…“ Život umělce je pro něho 

ekvivalent svobody: „…já si nedovedu představit, že bych měl začít pracovat v nějaký 

práci, já potřebuju tu volnost a svobodu, nedovedu si představit, že bych měl chodit do 

každodenního jobu od tolika do tolika, což jsem si taky zkusil. To je fakt jako těžký a to 

obdivuju, když to někdo zvládne a pak ještě dělá umění…“ Žít život umělce vnímá jako 

nepřetržitou práci, je na něco neustále napojen: „…není moc čas pro ten odpočinek, ty 

pracuješ furt, neustále přemýšlíš a seš na něco napojenej, jedeš někam a je to pro tebe ten 

druh toho cestování, to mám radši než ten turismus jako takovej, že jako jedeš a rovnou se 

napojíš na nějaký lidi v tom místě, jsi součástí něčeho lokálního…seš neustále napojenej a 

pracuješ i o víkendech. To ale není nic špatnýho. Když jedu na dovolenou, tak třeba 

skicuju, nebo něco nahrávám venku, je tam vyvinutá nějaká aktivita. Je to skvělý. Furt tam 

něco běhá, to tak asi umělci mají, ti, kteří tvoří…“ Svět umění vnímá v dnešní době 
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především jako soutěž, ze světa se vytrácí důležité pro něho důležité hodnoty a empatie: 

„…dneska je to trochu soutěž, všichni jedou a snaží se zapojit do toho systému. Svět umění 

a jak žít díky tomu. To je těžký, ty jsi součástí toho uměleckýho světa a že se tím jako živíš 

nebo se o to snažíš a to je těžký, že jedeš v něčem a řešíš různý morální věci. Já jsem byl 

vychovanej v takovým tom socialismu, se kterým stále sympatizuju, já nesympatizuju 

s komunismem, ale se socialismem jako takovým, vnímáním kolektivního souznění a vůbec 

empatie, která mizí a vlastně díky tomu trhu současnýmu a dravýmu kapitalismu…“ 

 V závěrečné bilanci dochází k závěru, že život umělce mu více dává nežli bere: „Co mi to 

jako vzalo? Já to tak nevnímám. Spíš naopak, je to obohacující, ta kreativita a tvorba. 

Tvořivá síla je pro mě strašně důležitá věc, hodně lidí ji díky systému ztratí, díky tomu, že 

musí vydělat peníze, vytrácí se kreativita, smysl života, smysl života dávají něčemu jinému, 

třeba rodině, kterou teda nemám, ale je hrozně důležitá, myslím děti…“ Na samotný konec 

opět vyzdvihl důležitost svobody: „…abych navázal na tu tvůrčí sílu, která si myslím, že je 

důležitá, že by se měla na těch školách udržovat, ta věc, kreativita, to by se mělo učit, ta 

svoboda, a nejen důležitost peněz, moci a těch vizí o školství, pak vznikají zbytečný napětí, 

prohlubují se sociální mezery, tím se tvoří ta budoucnost…“ 

4.2 Hlavní témata 

Hlavní témata zachycují souvislosti mezi zkušenostmi jednotlivých respondentů, mapují 

nejdůležitější témata a odhalují esenci zkoumaného fenoménu. Vzniklá hlavní témata 

obsahují i dílčí podtémata. 

4.2.1 Tvorba jako… 

(Synonymum svobody, Komunikace, Únik, Zdroj vnitřního naplnění)  

Tvorba zaujímá v životech našich respondentů významné místo, vztahují se k ní každý 

svým jedinečným způsobem a zakouší ji v různých podobách. Jak tvorbu chápou a vnímají 

můžeme shrnout pod dílčí podkategorie, které si představíme v následujících řádcích. 

Tvorba chápána jako synonymum svobody je fenomén, který se objevuje napříč všemi 

rozhovory. Pro každého z umělců se umění pojí se svobodou či svobodnou vůlí člověka. 

Tvorba je vyjádřením svobody. Svoboda je i v maličkostech, třeba když Martin na 

samotném začátku rozhovoru s hrdostí prohlašuje: „…já většinou nosím roztrhaný kalhoty, 

triko a ponožky s dírama…“, působí to právě jako manifestace svobody života umělce. 

Volná a liberální výchova byla pro všechny přirozenou cestou ke svobodě a právě i 
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k tvorbě. Tvorba je o obrovské svobodě a co je klíčové, že si díky volnosti, kterou tvorba 

nabízí, umělci mohou vytvářet vlastní pravidla a stavět mantinely přesně tam, kde chtějí: 

„…je to opravdu svobodný tvůrčí akt…to je jako když se rozhodnete, že skočíte do vody a 

budete plavat a prožíváte jen to plavání v tu chvíli. Měla jste na to chuť…“ (Martin) Na 

druhou stranu je život umělce vnímán některými z nich po existenční stránce jako 

nevyzpytatelný, nepraktický či nevýdělečný, avšak touha po volnosti a nezávislosti, kterou 

tento život nabízí je silnější. Zdá se, že svobodě se nic nevyrovná, což dokonale vystihuje 

právě Martin: „…teď tady naříkám, že nemám peníze, ale je to můj problém, mě to dalo 

svobodu a jsem rád, že jsem to udělal…umění pro mě je synonymem svobody a já prostě 

ráno vstanu a dělám to, na co mám chuť já si můžu malovat co chci…já si říkám, co budu 

dělat a jak to budu dělat a jak to budu dělat a s jakou náladou a s jakou muzikou. Ono je to 

o obrovský svobodě...“ Podobně to vnímá i Daniel, který si práci v „normálním“ 

zaměstnání nedovede ani představit: „...já si nedovedu představit, že bych měl začít 

pracovat v nějaký práci, já potřebuju tu volnost a svobodu, nedovedu si představit, že bych 

měl chodit do každodenního jobu od tolika do tolika…“ Pro naše umělce je zásadní fakt, že 

tvoří dobrovolně, nikdo je nenutí, je to jejich svobodné rozhodnutí, svobodná vůle. Vztah 

umění a svobody je reciproční. Umění přináší do života umělců obrovskou svobodu a 

zároveň není možné dělat umění bez svobody. 

Co respondenty dále spojuje, je chápání tvorby jako komunikace. Jde zde o nějakou formu 

sdělení a sdílení. Vyjádření se. V komunikaci skrze umění není důležité jen to, co je 

sdělováno, nýbrž také jakým způsobem je sdělení sdíleno. Konfrontace díla s divákem je 

v tvorbě velmi zásadní. Martin se v rozhovoru zmiňuje, že poměrně sobecky tvoří a priory 

pro sebe, později ale vyplývá najevo, že malovat a nevystavovat je pro něho velmi 

frustrující: „To je jako by si herec hrál divadlo doma v koupelně.“ Skrze své dílo předává 

světu nějaký skrytý rozměr, příběh či rébus. V díle zanechává kus sebe, promítá do něho 

svůj vnitřní svět, často se za jeho obrazy skrývá smutek a samota, na což mohou lidé 

reagovat různě, ale za to, jaké emoce to v divákovi vyvolává už necítí zodpovědnost. Rád 

by však, aby publikum v jeho díle našlo nějakou formu vysvobození a katarze. Pro Jana je 

publikum stěžejní. Nehledě na obsah, snaží se témata jeho tvorby vždy multimediálně 

předat a zároveň si uvědomuje důležitost zpětné vazby: „Dokonce jsem měl i projekt, 

kterej byl o tom, že jsem já sledoval ve Veletržním paláci jak se na které dílo 

dívají…během jedné hodiny jsem zapisoval na kterou věc se dívali a jakým způsobem…pro 

mě to sdílení nebo vnímání toho díla bylo velice ústřední…“ V současné době se snaží 
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divákovi ukázat, jak výtvarné dílo fyzicky vzniká krok za krokem, jelikož je toho názoru, 

že proces tvorby vyjádří více, než samotný výsledek. Tvorba je pro něho duševním hnutím 

a prostředkem sebevyjádření a zároveň osobním archivem míst a lidí, který procházejí jeho 

životem a zapisují se do jeho tvorby. Daniel tvorbu vnímá především jako prostředek 

vyjádření svého názoru, je to možnost jak reagovat na společnost a to, co se v ní odehrává. 

Jeho tvorba bývá metaforou na současné dění, propojuje ji však i s minulostí a 

budoucností. To, co chce předat je zážitek, který není naservírovaný, ale skrytý v mnoha 

rovinách. Reakce publika mohou vést i k novým kreativním interpretacím, což vnímá jako 

obohacující prvek umění.  

Tvorba jako únik, se u respondentů objevovala především v dětství. Jan o této zkušenosti 

mluví ve spojitosti s jeho náročným dětstvím během svých prvních školních let: 

„Rozpoznaná dyslexie v první třídě. Speciální třída, která byla hrůzostrašná. Opravdu 

jsem prožíval defraudaci sama sebe.“ V těchto těžkých časech se uzavíral do svého 

vlastního světa tvorby a unikal nástrahám světa reálného tam venku. Daniel se sice 

nezmiňuje o nástrahách a těžkostech svého dětství, tvorba pro něj však tehdy byla bránou 

do vnitřního světa, který mu nabízel víc, nežli každodennost.  

Poslední kategorie, kdy je tvorba vnímána jako zdroj vnitřního naplnění, či chceme-li 

smyslu je jakousi výslednicí tvorby ve všech možných podobách. Tvůrčí činnost je umělci 

vnímána jako aktivita, která je přirozeně odjakživa bavila, přinášela jim radost a 

uspokojení. „To je tak vlastně tichý a klidný. Já vím, že jsem šťastnej, když maluju a 

nemůžu to nedělat.“ (Martin) Na základě rozhovorů docházíme ke konkluzi, že Martin, Jan 

ani Daniel si nedovedou svůj život bez tvorby představit. Akt tvorby sám o sobě je pro ně 

nositelem smyslu, bez ohledu na to, co konkrétního tvorba pro každého z nich znamená, 

zda je pro ně synonymem svobody, formou komunikace či únikem z reality. Tvorba ve své 

ryzí podobě je smyslem jejich bytí.  

4.2.2 Víc nežli profese  

(Narodit se umělcem, Umělcem každý den)  

Jaké to je, žít život výtvarného umělce? Jak naši respondenti chápou profesi výtvarného 

umělce? Z příběhů našich respondentů je patrné, že umělec není tak úplně ledajakým 

povoláním. 
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Umělcem jako by se narodili, jako by jím byli odjakživa: „V rodině nikdy žádnej malíř 

nebyl a ani nebyl žádnej moment, že bych se praštil do hlavy a pak by mě napadlo, že bych 

mohl být malířem…je to řekl bych od vždycky…“ (Martin) Bylo to přirozené: „…já jsem 

vlastně chtěl malovat a kreslit od malička, to byl můj sen, kterej se ti pak postupně plní…“ 

(Daniel) Jan si naopak uvědomuje silný vliv prostředí: „Táta psychiatr, máma malířka…to 

prostředí psychologicko-výtvarný bylo natolik stimulující, že by asi i mnohé jiné povahy šly 

tou cestou, kterou jsem se vydal já…“  

Povolání umělce vykonávají každý den, dvacet čtyři hodin, nepřetržitě. Jak již bylo 

zmíněno, život bez tvorby si nedovedou představit, takže je přirozené, že mají neustálou 

potřebu tvořit, ono nutkání jde přímo z nich: „Umění se žije, ten člověk to dělá každý den, 

on to potřebuje.“ V některých případech je tvorba vnímána jako druh závislosti: „…jsem 

workoholik a opravdu si myslím, že mám problém – pracuji 7 dní v týdnu, 12 hodin denně. 

Musel jsem si na ateliér nalepit ceduli „pracovní doba od do“, protože já jsem schopen ve 

2 ráno tam jít…ono je to strašně sebedestruktivní.“ (Martin) Potřeba tvořit se projevuje 

nejen skrze umění: „…když jsme tady stavěli ten dům tak já jsem tím strávil 6 měsíců, 

protože mě to jako bavilo. Bylo vidět, že to přibejvá. Bavilo mě i nakládat kontejnery 

suti…prostě jak to přibejvá a pak sem to zarovnával, jsem si hodinu hrál s tím, dosejpal 

jsem to, aby ten kontejner, aby to bylo estetický. To už je trošku jako zvrácený…“ Není to 

však pouze o fyzickém aktu tvorby, ale především je to v hlavě, která nelze zastavit, 

umělci permanentně tvoří ve svých myšlenkách: „…vlastně tu není moc čas pro ten 

odpočinek, ty pracuješ furt, neustále přemýšlíš a seš na něco napojenej…a pracuješ i o 

víkendech…když jedu na dovolenou, tak třeba skicuju, nebo něco nahrávám venku, je tam 

vyvinutá nějaká aktivita…furt tam něco běhá, to tak asi umělci mají, ti, kteří tvoří.“ 

(Daniel) O tom, jaké to je skloubit rodinný život s životem umělce promlouvá Jan: 

„…člověk má skener na zádech a když má rodinu, tak vždycky v noci, do 5 do rána, když 

mám ještě energii tak animuju…“, zároveň se svěřuje, že mu umění bere více prostoru pro 

vztahy s blízkými, ale zároveň, že tyto světy spolu mohou dohromady existovat a 

vzájemně se obohacovat.  

Být umělcem, to není všední profese, která je vykonávána 8 hodin denně, není to ani role, 

která je naplňována pouze v určitém kontextu. Život umělce je součástí života 

každodenního, je to součást lidské identity: „Člověka to prorůstá, to nekončí, to nezačíná.“ 

(Martin)  
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4.2.3 Umělec jako stvořitel  

(Tvorba z ničeho nebo něčeho, Zrod umění, Intuice vs. ratio)  

Umělec v roli stvořitele, jev, který je možné si vysvětlit mnoha způsoby, ale základ je 

velmi prostý. Při procesu tvorby je důležité, že to, co si naši výtvarní umělci představují 

v hlavě poté dokáží zhmotnit, umí překrýt myšlenku s realitou, původně z ničeho, stvoří 

něco, stvoří výtvarné dílo. „Začínáte z ničeho. To, co je pro mě důležitý je, že na konci 

toho procesu něco jako vzniklo.“ (Martin) Je v tom cítit i určitá moc, když napřímí síly, 

dokáží zrealizovat cokoliv je napadne, ideu dokáží přetvořit v realitu, tvoří věci přesně jak 

chtějí a kdy chtějí. „Zbožňuju prostě když je idea, která se pak jako zrealizuje.“ (Jan) 

Umělci jakožto stvořitelé realizují svá vlastní přání a mají prostor si přát cokoliv, protože 

to mají ve svých rukou a pouze oni určují svá pravidla a mantinely. To, co stvoří je od 

obsahu po formu na nich: „Najednou zjistíte, že to tělo jako ovládáte. Dělá to, co 

chcete…ty barvy vidíte a mícháte je přesně jak máte. Ten pohyb je přesně ten, kterej má 

bejt a je to vidět, na tom obraze.“ (Martin) Zároveň pokud umělci tvoří z ničeho, je možné 

o tomto aktu uvažovat jako o tvoření Božím. „Já nevím, jestli si tímhle jako člověk 

nesupluje nějakou roli Boha v tom smyslu jako stvořitele světa. Je pravda, že z ničeho 

děláte něco. To, že člověk zhmotní myšlenku nebo představu je věc, která je opojná, to je 

něco. Do té doby ta věc neexistuje a vlastně jako vy jí teda dáte život, stvoříte ji…“ 

(Martin) „Takže myslím si, že my jako lidé, kteří máme spoustu talentů a schopností, takže 

vlastně kopírujeme to boží snažení, tu boží schopnost toho zrodu, že najednou něco 

vznikne.“ (Jan) 

Umělci však nemusí tvořit pouze z ničeho. V případě Daniela můžeme mluvit i o tvorbě 

z něčeho, v tom slova smyslu, že se například snaží oživovat polozapomenuté technologie 

či přijímá již lidmi vytvořené artefakty a tvoří s nimi znovu něco nového, renovuje je ve 

svém vlastním pojetí: „…já si schválně vybírám ty šablony, který vycházejí z tý průmyslový 

výroby, vytvořený člověkem. Já ty šablony nevyrábím sám, já je přijímám a pak z nich 

vytvářím něco nového, nové struktury a nový řád a principy a vlastně je vracím zpátky do 

přírodních struktur.“  

Martin i Jan již mají své rodiny a naplňují roli otce.  Je zajímavé, že u obou z nich se 

objevuje fenomén, kdy zrod umění přirovnávají právě ke zrodu dětí. Jako se zrodí nový 

život, zrodí se výtvarné dílo. „Pro mě bylo pak hrozný překvapení, když se ta Johanka 

narodila, že vlastně z dvou lidí vznikne něco třetího. A tak tohle je jako hodně podobný. Je 
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to opravdu ten tvůrčí akt…mám sice dvě děti, ale k tomu 200 obrazů.“ Jan dokonce 

přirovnává vznik tvorby k porodu a dílčí výtvory k synům a dcerám. Vůči umění chová 

určitý otcovský pocit. Smysl tvorby tedy nemusí být pouze v umění, stvoření dalšího 

lidského života je vnímáno také jako umění, je to tvůrčí akt v té nejskutečnější podobě: 

„…nejkrásnější, co člověk může vytvořit je ten další lidskej život…nejlepší socha je ta, 

která se Vám narodila. Ta je dokonalá,  úžasná, samostatná a fungující, vyvíjející. Vy to 

můžete sledovat, to je to umění, to umění toho zrodu…ten život v dokonalosti se objeví a 

oči se na Vás poprvé podívaj…“ Martin v umění spatřuje jakýsi mužský princip se 

rozmnožovat a zaplňovat svět, skrze tvorbu a umění dochází k jisté reprodukci sebe sama. 

Umělec za sebou zanechává své dílo a s ním i jistý odkaz: „Necháte tu nějakou stopu…to 

tu bude vyset v galerii za 200 let. Já budu mrtvej, ale ten Velíšek zůstane.“ 

Když umělec tvoří, je pozoruhodné i to jakým způsobem tvoří. Co se přístupu k tvorbě 

týče, můžeme si všimnout dvou principů, kdy se umělci řídí buď rozumem či intuicí. 

Intuice a ratio nejsou světy oddělené, mohou se vzájemně mísit, ale zdá se, že jedno vždy 

v určitém kontextu převažuje nad druhým. Prototyp umělce, který je poháněn rozumem je 

Martin: „Tam sedí takový ty malíři víno, ženy, zpěv a ti tohle neberou. Já si myslím, že 

jsem malíř, který víc, než ruce používá hlavu...já nejsem ten typ, že bych si rozdělal ty 

barvy a nějak jsem na tom plátně něco a ono z toho něco vyleze, to je opravdu hodně 

racionální...“ V inkubační fázi o svých nápadech aktivně přemýšlí, kreslí si návrhy a snaží 

se svou obrazovou myšlenku udržet, byť je jen obrazová. Je přesvědčený, že umělec to 

musí mít v hlavě srovnané, a než započne tvořit, musí vědět alespoň směr. Sám si je 

vědom, že mnozí malíři tvoří více spontánně a intuitivně, ale jeho tvorba je postavená na 

myšlení, je to mnohdy až myšlenkový rébus a je na to hrdý: „…oni mě maj asi za 

intelektuála. Já si nemyslím, že bych byl intelektuál. Je to tak jakože prostě mám pocit, že 

myšlení je důležitý, používáme ho všichni, tak v čem je problém.“ Jeho kresby a grafiky 

jsou abstraktní, ale není schopen namalovat abstraktní obraz, obrazy jsou hlavně o 

popisném realismu s důrazem na estetiku. V Janovi se jak šel čas mísil racionální i 

intuitivní přístup k tvorbě. Byly doby, kdy pro něho bylo velmi důležité, aby jeho tvorba 

dávala smysl, jelikož trpěl hlubokou deziluzí o měl pocit, že je umění zbytečné a možná 

právě proto tíhl k urbanismu a racionalitě ve svém díle. Postupně do svého umění však 

pouštěl i cit a jeho tvorba začala být více intuitivní, založená na atmosféře a emocích. 

Vymknul se popisnému realismu a dnes se nechává více unášet romantismem. „Potom 

když jsem začal více dělat ty intuitivní věci, to, kde se pracovalo s nějakými symboly, tak 
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jako většinou diváci reagovali na prostor…záleželo na tom příběhu…v těch posledních 

věcech, když jsem se vrátil z tý Palestiny, tak ty reakce nebyly jako ‚Wau, jo a to je 

skvělý…‘ bylo to víc jako ‚hmmm…‘ bylo to složitější. Najednou těch vrstev bylo víc.“ O 

Danielovi můžeme uvažovat jako o umělci, jež se řídí převážně intuicí. Dříve se věnoval 

skupinovému umění, což bylo založené na bezprostřední reakci a spontaneitě: „...scházeli 

jsme se každej den a vybírali jsme si témata, který nás jako rozčilujou a ke kterým se 

chceme vyjádřit…se sejdeš v hospodě že jo s kamarádama a řešíš vlastně to, co tě sere, 

jsou tam ty emoce a pak vlastně na to reaguješ a snažíš se k tomu kriticky postavit a nějak 

jako na tady tý bázi vymyslet nějakou audiovizuální instalaci…“ Aktuálně se jeho tvorba 

inspiruje hudbou, nahrávkami a zvuky, z jediného zvuku vznikla dokonce i celá výstava. 

Jeho dílo není pouhým popisným realismem. Daniel často pracuje s psychologií člověka, 

jeho zrakovým vnímáním i sluchem. To, že významy v jeho tvorbě nejsou explicitně 

vyzrazeny mu umožňuje si pohrávat s asociací a volnou transkripcí diváka nebo 

posluchače, který v jeho abstrakcích může nacházet vlastní významy. V jeho instalacích 

bývají skrytá metaforická vyjádření toho, co se právě děje ve světě a pomocí svého díla se 

vztahuje k civilizaci a industriálnímu světu a zároveň na něho reaguje a snaží se pochopit, 

proč jsme tam kde jsme teď. V jeho díle implicitně ukrývá různé principy, které jsou 

založeny na jeho vlastní introspekci, emocích a intuici. Zároveň se snaží si zachovat tvůrčí 

svobodu, a to co se skrze tvorbu snaží vyjádřit se neustále proměňuje: „…často pracuju 

s nějakou intuicí, pak se to v průběhu mění a často to zaobalím a začnu nacházet ty 

významy a ta intuice a ten duch tý vnitřní projekce tam je, pak samozřejmě rovina 

kolektivního vnímání umění, ale i sociální navázání a ta sociální struktura dejme tomu.“ 

Jeho tvorbu a introspektivní pohled zásadně ovlivnila i psychedelická zkušenost, 

psychedelika pro něho byla katalyzátorem napojení se na přírodu a vesmír a umožnila mu 

nahlížet na realitu a skutečnost novým způsobem.  

4.2.4 (Pro)žít umění po svém  

(Subjektivita a jedinečnost – Flow, Vnitřní svět, Napojení)  

Prožitky respondentů z vlastní tvorby jsou velmi rozličné a tato kategorie nemá ambice 

generalizovat, naopak pojímá jedinečné a individuální způsoby zakoušení tvorby 

především na úrovni emocí, ale i kognice a motivace.  

Martin při procesu tvorby vlastně ani občas neví, co se děje: „Já vím, že jsem bral do ruky 

štětec a začal jsem malovat. Pak se do toho člověk ponoří, ale to je spíš o soustředění, 
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takže tam pak najednou v tý hlavě nemáte prostor pro jakoukoliv jinou úvahu než směrem 

k tomu obrazu.“ Jeho zkušenost v mnohém připomíná stav Flow: „…pak se tak jako 

proberete, třeba tím, že zakopnete nebo máte žízeň, někdo zazvoní, a tak se člověk vrátí do 

toho reálnýho světa.“ Tyto stavy, kdy si nic nepamatuje nazývá jako amnézie a vnímá je 

velmi pozitivně, protože je v tu chvíli plně s malováním. Ex post, když právě dodělá obraz 

pociťuje prchavé, ale velmi intenzivní emoce působící dojmem až jakéhosi klimaxu: 

„…zatajíte dech a je to, jak když Vás polejou nečekaně vodou. Najednou se rozleje ten 

pocit… že teď jsem se prostě dotknul něčeho, vesmíru, je to naprostá bomba…je to 

naprostý, jako nirvána, teď přeháním, ale to opravdu máte pocit, že se všechny ty energie 

spojily a vy jste zrovna byl v prostředku toho.“. Zároveň cítí silnou záplavu endorfinů, což 

přirovnává k sexu či vrcholovému sportu: „…když je tělo unavený, třeba když jsem si dal 

40 km na kole a pak jsem jel 5 km proti proudu a 5 km po proudu a pak jsem zase odjel na 

tom kole, šel si zaběhat, pak jsem si zacvičil. To pak opravdu cejtíte, to tělo vyplavuje 

nějaký endorfiny. Je to hodně podobný pocit…“ Co ho provází ve všech fázích tvořivého 

procesu je euforie a to, že mu tvorba přináší radost od začátku do konce. Při celkovém 

bilancování co mu přináší a bere život zmiňuje, že mu tento život dává jistá traumata a 

zraňuje ego, především v situacích, kdy má pocit, že o jeho tvorbu nikdo nestojí. Na 

druhou stranu pozitivní zásadně převažuje: „Skoro bych řekl, že je to tak sto k nule. Já 

vlastně ani nevím, zda věc, ve který se člověk realizuje Vám může něco brát. Děláte to 

dobrovolně, nikdo mě nenutí. Tím, jak je to svobodný rozhodnutí, ta já si fakt nedovedu 

představit v jaký rovině by mi to mohlo něco brát.“ Být umělcem mu dává pocit naplnění a 

svobody. Velmi pozoruhodné je, že v jistém smyslu nemá pocit, že je autorem svých děl a 

vnímá se jako nástroj, jako jakýsi mezičlánek mezi vyšší sílou a světem lidí, což by mohlo 

být v určitých aspektech přirovnáno k depersonalizaci: „Mám takovou vizualizovanou 

představu, že chodím do pustý krajiny, kde jsou na stromech nebo na stojanech rozvěšený 

ty obrazy a já jsem jenom ten, kterej tam má dojít, sundat a má ho donést do toho světa 

lidí, aby ho ostatní viděli. Mi přijde, že se vnímám jako nástroj ne jako ten, který to dělá.“ 

Janovu tvorbu provází celá paleta emocí. Když věc vzniká, je to jisté vzrušení. Když 

dostane nápad, tak si s ním pohrává, hněte ho a chvilku čeká, nebo ho rovnou zrealizuje. 

Během fází realizace zažívá někdy i jistou nespokojenost, že to v reálu není takové, jaké si 

to představoval, zároveň zažívá i pocity nervozity, velké zodpovědnosti a tlaku, že by se 

to mělo povést. Nejintenzivnější je pro něho moment dokončení díla, moment vzniku, 

který přirovnává k porodu: „..takže teď se to jako narodí v nějaký podobě a teď 
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samozřejmě… já to mám většinou tak, že ta věc vzniká a že začíná žít opravdu až na tý 

výstavě, že nestalo se mi…že opravdu je kresba, je animace a i ta animace opravdu až 

začne žít když je puštěná tam kde má bejt…“ V jeho umění se zrcadlí jeho vnitřní svět a 

to, co aktuálně prožívá a čím si prochází, o čemž je velmi často velmi těžké mluvit a tak to 

implicitně uchovává ve svém díle. Jeho tvorba je pro něho osobní archiv, na který když se 

dívá, tak je to jako by se díval na svůj život. Zdůrazňuje, že ačkoliv jeho tvorba může 

působit anonymně či neosobně, tak se jednotlivé instalace vždy vztahují k nějakému velice 

osobnímu období. Vůči své tvorbě zaujímá otcovský pocit: „…ta věc se zrodí, třeba jde do 

médií, je posuzovaná. Člověk si oddechne od tý produkce…jste unavenej…pak najednou 

získáte určitý odstup a pak jsou tam ty zpětný vazby, něco se stane a pak ta věc nějakým 

způsobem žije sama…“ Když pouští své dílo do světa, je to spojeno s určitou mírou obav a 

nervozity: „…ten prožitek je o to víc stresující, emoční a pak vlastně katarzní.“ Při bilanci 

života umělce mluví o ztrátě citlivosti vůči věcem všedního života a uvědomění, že tyto 

obyčejné každodenní životy s blízkými potřebuje, že umění počká, ale zároveň si svůj 

život bez umění neumí představit, cítí se pak poloviční. „Umění mi umožňuje vidět sebe a 

okolí skrz to, co vytvořím a to okolí pak i víc vidí mě i v různých momentech skrývání…“ 

(Jan) 

Daniel mluví o procesu tvorby jako o naprostém napojení. Je to pro něho především 

radost. Když umění vzniká, je to pro něho jakýsi druh osobního rituálu, skrze který se 

dokáže napojit na minulost: „…teď přeženu, ale jako středověký ornamentální výroby nebo 

nějakýho řemesla, se to trošku zrcadlí, mám pocit, že ty věci, který se opakujou 

v architektuře a který jsou na základě nějakých ornamentů, který vycházej z tý přírody a 

vlastně který se opakujou, tak tam je nějaký napojení se…ten ornament je vlastně vlastním 

způsobem samotnej...navazuju na ty ať už jako na abstraktní malíře, ale i v návaznosti na 

tu hudbu a na to univerzálno, takže ornament samotnej vychází z nějakýho univerzálního 

jazyka, z univerzální geometrie…“ Klíčový je pro něho soulad s univerzalitou a přírodou 

v rámci mechanické činnosti a fyzického kontaktu s tvorbou. Co mu život umělce přináší 

je především tvořivá síla, která se podle něho společně s kreativitou a smyslem bytí 

z dnešní společnosti pomalu vytrácí. 
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III. DISKUSE 

Naše bakalářská práce přináší jedinečný pohled do života tří mužů, výtvarných umělců a 

pomáhá nám pochopit, jak chápou a prožívají svoji tvorbu. Dovoluje nám nahlédnout, jak 

daní jedinci, v daném kontextu, zakouší daný fenomén. Zkušenosti našich respondentů jsou 

unikátní, subjektivní a velmi rozdílné, navzdory tomu se nám na základě výsledků 

interpretativní fenomenologické analýzy (IPA) vynořují čtyři společná hlavní témata a 

další dílčí podtémata. Uvědomujeme si, že naše výsledky nejsou v porovnávaní 

s kvantitativními studiemi zobecnitelné na populaci, přístup využívá principů jedinečnosti, 

neopakovatelnosti, kontextuálnosti, procesuálnosti a dynamiky (Miovský 2005, in 

Botková, 2016). Skutečná síla našeho výzkumu však spočívá v jeho jedinečnosti a 

zajímavosti. V diskusi se pokusíme o teoretickou transferabilitu (Smith, 2009) a vybrané 

výsledky budeme konfrontovat s již existující literaturou a teoriemi souvisejícími s 

problematikou umělecké tvorby a psychologie.  

Jedním z klíčových témat, které prostupuje téměř celou naši práci je otázka svobody a 

svobodné vůle v tvorbě což se objevuje v tématu Tvorba jako synonymum svobody. Pro 

naše respondenty je esenciální, že tvoří dobrovolně, nikdo je nenutí, je to jejich svobodné 

rozhodnutí, svobodná vůle. „Nestvořili jsme tě ani božského, ani pozemského, ani 

smrtelného, ani nesmrtelného, ale tak, abys byl svobodný podle své vlastní vůle a 

důstojnosti, abys byl svým vlastním tvůrcem a budovatelem. Jenom tebe jsme obdařili 

růstem a rozvojem, závisejícím na tvé vlastní svobodné vůli.“ (Pico della Mirandola, 2005, 

in Fromm, 2014, s. 3) Je tomu opravdu tak? Je možné, aby umělec tvořil svobodně a byl 

sám svobodný? Není svobodná vůle pouhou iluzí? Svobodná vůle souvisí s tématem 

determinismu, de facto mezi zastánci svobodné vůle a deterministy existuje rozkol. Kde 

se bere onen umělec? Proč to někdo dělá a jiný ne? Je to vrozené? Pokud se člověk 

umělcem přímo narodí, můžeme hovořit o vlivu nature, je zde jistá vrozenost a 

přirozenost, do umělec do vínku dostal něco navíc, narodí se již s určitou citlivostí pro 

umění, zároveň víme, že má na formování mladého umělce vliv více či méně nurture, 

tedy výchova a prostředí – nad otázkou vrozenosti a vlivu prostředí se pozastavujeme 

v tématu Víc nežli profese – Narodit se umělcem. V obou případech je umělec 

determinován, osud být umělcem je jedinci předurčen či je k němu formován a veden, 

umělec tedy za tohoto předpokladu nemá možnost se svobodně rozhodnout. Můžeme 

uvažovat, že se člověk narodí s vnitřními předpoklady stát se umělcem, ale jsou v něm 
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vlivem prostředí potlačeny, zároveň se však může navzdory okolí vydat svou vlastní 

cestou, jakožto to bylo v případě Martina a Daniela, kteří z umělecké rodiny nepocházeli, 

ale i tak se rozhodli jít si za svým, což je jistě vyjádřením svobodné vůle. Avšak je zde 

stále vnitřní determinace a rodiče jim na této cestě nebránili, jde tedy o svobodnou vůli? 

Soustředit se pouze na determinismus je velice úzkoprsé, avšak je opačný extrém v podobě 

indeterminismu, který tvrdí, že naše rozhodnutí nejsou závislá na předchozích vlivech 

řešením? Determinismus i indeterminismus v otázce svobodné vůle selhávají. Platí 

determinismus? Existuje svobodná vůle? Kladnou odpovědí pro obě otázky může být 

kompatibilismus, který říká, že svobodná vůle je slučitelná s determinismem (McKenna et 

al., 2020). 

Lidské pokolení však není pouhým otrokem determinismu, člověk neustále touží po růstu a 

rozvoji, chce měnit své okolí a sebe, důkazem nám mohou být mnohé vynálezy a objevy, 

jež jsou výsledkem vnitřních popudů k tomu tvořit a nechávat za sebou ve světě stopu. 

Potřeba neustále tvořit a dělat umění je vystižena pod tématem Víc nežli profese – 

Umělcem každý den, kdy tvorba neoddělitelně splývá s životy umělců a oni mají 

neustálou potřebu tvořit. Popud a potřeba tvořit žene výtvarné umělce k jednotlivým tahům 

štětcem a ztvárňování odvážných uměleckých sdělení. „Umění je umělci vrozeno jako pud, 

který se ho zmocňuje a dělá z něho nástroj.“ (Jung, 1995, in Kantorová, 2011) Jak říká 

Carl Gustav Jung, ale především naši respondenti, potřeba tvořit jde přímo z nitra jedince. 

Umělec je jakési médium. Pokud se umělců však potřeba tvořit zmocňuje a dělá z nich 

nástroje, je to svoboda? Jsme opět u té svobody. Martin Velíšek nám při rozhovoru říká: 

„Mi přijde, že se vnímám jako nástroj ne jako ten, který to dělá.“ Vnímá se jako nástroj, 

ale zároveň se cítí svobodný: „Víte, to umění pro mě je synonymem svobody a já prostě 

ráno vstanu a dělám to, na co mám chuť já si můžu malovat co chci.“ 

 Zkoumáním lidské svobody se zabýval kupříkladu Erich Fromm. Ve své knize Člověk a 

psychoanalýza (1967) rozlišuje charakter člověka s neproduktivní orientací a 

produktivní orientací, kdy jeho pojetí charakteru vychází ze způsobu vztahování se 

člověka ke světu. Člověk s neproduktivní orientací je nesvobodný. Člověk s produktivní 

orientací je dle Fromma (1967) připraven plodit, plodit ve smyslu biologickém, ale taktéž 

ve smyslu produkce, tvorby myšlenek, nápadů a věcí a tedy i umění. Produktivnost je 

vnímána jako schopnost člověka využít svých sil a uskutečnit své schopnosti, které v něm 

dřímají. Výsledkem i cílem produktivnosti jsou tedy i umělecká díla, skrze která se umělec 
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realizuje a umění se stává neoddělitelnou součástí jeho života. Svoboda je průvodním 

jevem ale také podmínkou produktivní orientace člověka. Aby mohl člověk být skutečně 

produktivní, musí být svobodný a naopak. Svoboda znamená, že člověk jedná ze své vůle, 

ale zároveň i rozumí svým pocitům a tomu, co dělá. Umělec tvoří, protože chce a protože 

ví, že skrze tvorbu realizuje své možnosti. Dělat umění nesměřuje primárně k zisku peněz, 

dělat umění znamená být sám sebou. Naši respondenti jsou důkazem, že umění není 

pouhým prostředkem k zisku, naopak, život umělce je o velké finanční nejistotě. Ačkoliv 

je v existenční otázce profese umělce vratkou lávkou, nemohou s tvorbou přestat, umění je 

jejich posláním. Svoboda u produktivního charakteru tedy není jen svobodou ve smyslu 

volby, svoboda se stává postojem (Fromm, 1967, in Fodorová, 2018). Umělec se cítí být 

svobodný, proces tvorby považuje za svobodný tvůrčí akt, umění je pro něho synonymem 

svobody - pokud je svoboda postojem, umělec je svobodný. 

Tvorba jako zdroj vnitřního naplnění a smyslu je další z klíčových témat, kterému stojí 

za to věnovat pozornost. Jeden z nejznámějších autorů, který napsal několik knih o smyslu 

lidského bytí byl Viktor Emil Frankl. „Jaký smysl chci dát svému životu?“, je jednou 

z nejznámějších otázek, kterou si kladl. Franklova logoterapie se zaměřuje na konkrétní 

smysl života konkrétního jedince a na nalezení tohoto smyslu. Člověk však smysl života 

sám záměrně nehledá ani jej neutváří, nýbrž si uvědomuje, jaký smysl mu život sám ukládá 

a tento smysl poté naplňuje. Naplňovat smysl lze skrze tvůrčí (aktivita, produktivita...), 

zážitkové (kontemplace, emocionalita, láska…) a postojové hodnoty (hrdinské výkony ve 

vztahu ke snášení osudových ran, proměna utrpení v morální vítězství…). Rozhodování o 

konkrétních hodnotách je založeno na lidské svobodě. Právě tvůrčí hodnoty člověk 

naplňuje skrze každodenní činnost, ale jsou to pak především sebepřesahující činy, kam 

můžeme zařadit i uměleckou tvorbu. Tvůrčí činností dává člověk něco jak sobě, tak 

především jeho okolí,  jelikož dochází k zvnějšnění jeho vnitřních pochodů, které ukazuje 

na odiv světu (Frankl, 1994). Mezi hodnotami, které umožňují člověku naplňovat svůj 

smysl je důležitá i jistá rovnováha, především pak mezi tvůrčí činností a prožíváním 

blízkých naplňujících vztahů a lásky. Naši respondenti Martin a Jan mají rodiny a z jejich 

rozhovorů je patrné, že sladit umělecký tvůrčí život s tím rodinným je pro ně velmi 

důležité. „Jsem schopen potlačit, odložit, zrušit tvorbu nebo výstavu, pokud by to mělo jít 

na úkor rodinnýmu životu. Přesto mám pocit, že to může existovat dohromady, a že to může 

posilovat a dávat tomu osobnímu i tomu rodinnýmu, profesnímu, že se to nemusí narušovat 

a zároveň, že to navzájem nemusí být závislý.“ (Jan) Další z autorů, který se zmiňuje o 
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tvořivosti ve spojitosti s vnitřním uspokojením a smyslem je Julian Huxley, který říká, že 

existuje hierarchie hodnot sahající od jednoduchých fyzických požitků po nejvyšší 

uspokojení z lásky, estetických zážitků, intelektu, tvořivosti a ctnosti (Huxley, 1981, in 

Korbelová, 2007). „Každý člověk má snahu dosáhnout toho cíle, kterému je jím 

připisována nejvyšší hodnota. Tento cíl má schopnost stát se centrálním tématem života 

člověka. Dojde-li k tomu, tento cíl poté vyžaduje, aby se mu člověk zcela odevzdal.“ 

(Tillich, 1957, in Křivohlavý, 2006, s. 14) 

V tématu (Pro)žít umění po svém se mezi subjektivními jedinečnými prožitky z umění 

objevuje i fenomén, jež můžeme považovat za podobný stavu Flow: „Pak se do toho 

člověk ponoří, ale to je spíš o soustředění, takže tam pak najednou v tý hlavě nemáte 

prostor pro jakoukoliv jinou úvahu než směrem k tomu obrazu.“ (Martin) Flow je stav 

vědomí dostavující se ve chvíli, kdy je člověk naprosto pohlcen vykonávanou aktivitou. 

Daný fenomén definoval a studoval zejména Mihaly Csikszentmihalyi, podle něhož je flow 

stavem optimálního prožívání, kdy člověk naplno využívá svého potenciálu a nabývá 

pocitu, že svůj život sám řídí a zároveň může zakoušet hluboké prožitky radosti, naplnění, 

svobody a smyslu: „Je to radost, z toho, když to vzniká, je to určitý napojení...“ (Daniel) 

Flow můžeme přeložit jako plynutí, což je odvozeno od pocitu, kdy daná aktivita, v našem 

případě proces výtvarné tvorby, nenuceně sám od sebe plyne, zároveň je tento stav 

provázen pocity jako je rozostřené vnímání okolí, času i sama sebe, kdy si často právě 

třeba umělci neuvědomují, že činnost provádí oni sami, neboť se plně soustředí na aktivitu. 

V rámci pozitivní psychologie je flow průvodním jevem při snaze o seberealizaci, objevuje 

se v momentech, kdy se jedinec snaží dosáhnout něčeho, co pro něj má smysl samo o sobě 

či během aktivit, které jsou pro něj odměňující samy o sobě (Csikszentmihalyi, 1990, in 

Vodička, 2016). Jinými slovy můžeme říci, že se člověk nevěnuje dané aktivitě za účelem 

externí odměny, jako jsou peníze či společenské docenění, ale dělá to pro potěšení a onu 

aktivitu samotnou: „…to nemá nic společnýho s tím, co četli na tý akademii - kolikrát jsem 

dostal tuhle cenu a co jsem kde vyhrál a tak dále. Tohle je opravdu na nějaký rovině, já 

nevím, podobnej pocit mám možná ze sportu…to pak opravdu cejtíte, to tělo vyplavuje 

nějaký endorfiny…“ (Martin) O umělcích můžeme říci, že dělají umění pro umění 

(Csikszentmihályi & Larson & Prescott, 1977, in Vodička, 2016). Prožitky zažívané při 

výtvarné tvorbě mohou být velmi těžko sdělitelné a vyjádřitelné, v mnohém připomínají 

také tzv. peak experiences, jež popsal Abraham Harold Maslow (2014), který říká, že se 

jedná o jedinečné vrcholné zážitky, kdy je člověk absolutně ponořen do konkrétní činnosti 
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a zároveň vytržen z veškerého dění okolo. V důsledku pohlcení touto aktivitou jedinec 

zapomíná na okolní svět, zažívá pocity jednoty, splynutí, uvolnění, štěstí či uspokojení - u 

výtvarných umělců jde o pocity spojené s tvorbou a výtvarným dílem.  

Tvorba je i formou komunikace. Psychologie mezilidské komunikace má pro umění 

prvořadý význam, jelikož tvorba a vnímání uměleckých děl a chování s nimi spjaté jsou 

zvláštní případy sociální komunikace. V umění jde jak o to, co je sdělováno, ale i to to, jak 

je to sdělováno. Umělecká artefakt jako by sděloval divákovi: „Pojď se mnou sdílet tento 

zážitek.“ (Kulka, 2008, s. 187) Komunikace uměním je setkáním a hluboce společenským 

aktem. Pokud umělec tvoří výhradně sám pro sebe a své dílo nezamýšlí konfrontovat 

s okolím, stále zde vzniká jistá forma komunikace – autokomunikace, kdy si umělec klade 

otázky sám sobě, sdílí své imaginární představy a hledá skrze své dílo sám sebe, což mu 

může pomoci s budováním integrity umělecké osobnosti. Umělecké sdělování je zcela 

specifický typ předávání zpráv, jelikož informace předávaná v průběhu tvorby a vnímání 

umění není sdělitelná jinými než uměleckými prostředky. „Zvláštní povaha umělecké 

informace spočívá v tom, že se neobrací k některé jednotlivé psychické funkci, ale k celku 

duševního života člověka , a že k tomu používá specifické, umělecké prostředky založené na 

estetickém zobrazování.“ (Kulka, 2008, s. 190) V umění se nepředpokládá, že dojde 

k překrytí obsahu sdělení tak, jak ho chápe tvůrce a jak příjemce. Naopak předpokládáme, 

že příjemce si sdělení svým způsobem upraví a dotvoří a interpretuje po svém. „Dílo 

jakoby vznikalo při svém vnímání znovu a znovu.“ (Kulka, 2008, s. 190) V každém 

uměleckém díle se skrývá idea, která je sebevyjádřením člověka, který se skrze umění 

otevírá světu.  

Umělce je možné rozlišit podle toho, zda tvoří více rozumem či na základě spontaneity a 

intuice – Intuice vs. ratio. Tento způsob nazírání na umělce se v mnohém pojí s pojmy 

apollinský a dionýský princip, s nimiž přišel Friedrich Nietzsche ve svém díle Zrození 

tragédie z ducha hudby. Apollinský a dionýský princip se přímo pojí s uměním. Pojmy 

pochází z principů řecké mytologie, kdy proti sobě staví rozdílné povahy bohů Apollóna a 

Dionýsa. Na jedné straně je Apollón, bůh snu, zdání, krásy či individuace, je bohem 

viděného, představuje krásu, ale rovněž to, co je zjevné. Na druhé straně pak stojí 

Dionýsos, bůh opojení, jednoty a utrpení, který boří svět jevů. Apollinský princip tedy 

ztělesňuje světlý, rozumový, intelektuálně nazíraný prvek a dionýský naproti tomu živel 

temný, extatický, iracionální a dvojznačný. Tyto dva elementy však nejsou chápány jako 
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protiklady, nýbrž jako dvojice živlů, které člověka provází celým životem a nebylo by bez 

nich umění (Nietzsche, 2008). Ve výtvarných umělcích se tedy mísí dionýský princip 

nesoucí onu intuici a princip apollinský, jež reprezentuje ratio. C. G. Jung přišel 

s typologií umělců na introvertní a extrovertní typ. Introvertní typ umělce vychází z vůle 

a vlastního uměleckého záměru, což znamená, že tvorba vyjadřuje přesně to, co umělec 

vyjádřit chtěl, což připomíná právě onen racionální přístup k tvorbě. Kdežto extrovertní typ 

nemá nad procesem tvorby kontrolu a podřizuje se požadavkům objektu. Umělec pouze 

naslouchá přicházejícím impulzům a nechá se jimi vést (Jung, 1978, in Botková, 2016). 

Extrovertní typ umělce zde více naslouchá své intuici. Proslulý německý básník a 

dramatik Friedrich Schiller ve své studii O naivním a sentimentálním básnictví rozlišil 

dvojí rovinu básnictví a dramatu na naivní a sentimentální. Naivní básníci dle něho tvoří 

spontánně, přirozeně, upřímně, vycházejí z přírody a jsou objektivní. Naopak sentimentální 

básníci jsou výsledkem kulturního zjemnění, které si zakládá na rozumovém řádu. Jsou 

více uvažující, reflexivní a subjektivní (Kudrnáčová, 2011).  

Dále se pojí s rozumovým a intuitivním přístupem k tvorbě rozdělení umělecké tvorby na 

cílevědomou a iracionální. Tvorba jakožto cílevědomá činnost usiluje o maximální 

využití přípravy, realizace a průběžné kontroly při aktu tvorby. Iracionální typ tvorby 

naopak usiluje o vyloučení faktoru uvědomovaného cíle a vědomé kontroly. Cílevědomé 

pojetí aktu umělecké tvorby bylo formulováno již Aristotelem v jeho díle Metafyzika, kde 

ilustruje proces vzniku sochařského uměleckého díla, v němž představa cíle značně 

reguluje činnost sochaře, který směřuje k jeho dosažení (Aristoteles, 1946, in Šlédr, 1988). 

Iracionální pojetí bylo popsáno v díle Platóna, který mluví o básnících, kteří jsou pouhými 

tlumočníky božských hlasů tvořící ve stavu božského šílenství. Umělec je v jeho pojetí 

pasivním nástrojem, který si neuvědomuje svou aktivní činnost a nesnaží se regulovat své 

síly k určitému cíli (Platón, 1979, in Šlédr, 1988). Cílevědomý a iracionální typ umělecké 

činnosti se navzájem tolik neliší, rozdíly jsou především v účasti jevů méně racionální či 

výrazně racionální povahy ve funkčních celcích jevů uskutečňujících regulaci (Šlédr, 

1988). 

Tvorba z ničeho nebo něčeho? Mezi umělci jsme vypozorovali dva principy, kdy daný 

umělec tvoří doslova z ničeho něco, či přetváří něco v něco nového. V knize Psychologické 

základy teorie tvorby Jaroslav Hlavsa (1985) zmiňuje, že je civilizovaná společnost závislá 

na udržování a znovuvytvoření toho, co již vytvořila, a na vytváření artefaktů nových. 
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V těchto procesech se právě uplatňují dva druhy činnosti: invenční (produktivní) a 

imitační (reproduktivní), které se velmi podobají tvorbě z ničeho a něčeho. Invenční 

činnost je spojována s produktivností a novátorstvím, výsledkem je novum, z ničeho 

vzniká něco nového, na počátku je pouhá myšlenka, která je v procesu tvorby 

zhmotňována. Opakem je veterum, což je výsledkem činnosti reprodukční, jedná se o 

nový produkt, který obsahuje podíly nového i tradičního, vše obsažené je nové i staré, což 

lze spatřovat právě u Daniela, který z již existujících, něčím či někým vytvořených 

artefaktů tvoří něco nového.  

V případě, že umělec tvoří z ničeho, staví se v jistém slova smyslu do role Boha Stvořitele. 

Jak v judaismu, tak v křesťanství panovala víra ve stvoření „z ničeho“. „Na počátku Bůh 

stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami 

se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.“ (Biblí svatá: podle 

původního vydání kralického z let 1579-1593, 1949, s. 1) Stvoření podle Genesis je 

stvořením „z ničeho“, tedy ex nihilo. Creatio ex nihilo ve významu „stvoření z ničeho“ 

představuje názor, že stvoření světa je dílem pouze Boha Stvořitele (“Ex nihilo”, 2001-). Je 

to jen a jen Bůh, kdo přichází a pouhou silou své vůle (svým slovem) tvoří tak nebe a zemi. 

Analogií na Boží tvoření je tedy to umělecké počínání, kdy jedinec tvoří z ničeho, zcela od 

nuly. Naopak v dialogu Timaios Platón přichází s Demiurgem, což je jakýsi výrobce, 

inovátor, který pouze dává formu a řád již existující látce a dochází ke „stvoření 

z něčeho“ tzn. creatio ex materia. Demiurg je jakýsi umělec, řemeslník či architekt, který 

buduje Vesmír podle vzoru světa ideí, netvoří tedy sám, nýbrž podle daného vzoru. 

Demiurgova role při tvorbě světa je tedy omezena na pouhé správné uspořádání již 

existující hmoty, má za úkol přeměnit chaos v řád a tím vytvořit nejlepší možný svět. 

Demiurg není všemocným stvořitelem, není dokonce ani Bohem, protože se nechal pro své 

dílo inspirovat věčnými a neměnnými idejemi, a je tedy pouhým řemeslníkem (Platónova 

kosmologie a učení o duši, 2020). Umělec v tomto pojetí tedy přetváří již existující hmotu 

a artefakty a mění je do nových struktur.  

Zmíněná propojení teoretických a výzkumných souvislostí vyvstávajících z rozhovorů 

s Martinem, Janem a Danielem nám dovolují nahlédnout do životů tří výtvarných umělců 

na pozadí již existujících teorií ze světa umění a psychologie, které nám pomáhají 

pojmenovat, vysvětlit a pochopit zakoušené fenomény. Existují pojítka, která naše 

respondenty spojují a pojítka, která jejich zkušenost propojují s teoretickými východisky, 
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avšak stále je naše práce právě o porozumění jejich jedinečné žité zkušenosti – jak chápou 

a prožívají svoji tvorbu. Subjektivita a jedinečnost jsou právě těmi nejvíce drahocennými 

elementy. Umělecká tvorba není podmíněna jen několika výjimečnými schopnostmi 

jedince, nýbrž celou jeho osobností. Nejdůležitějším prvkem v tvorbě umělce je jeho 

osobnost tudíž i jedinečnost. Navzdory tomu, že nacházíme mezi jednotlivými umělci 

spojitosti jež je tmelí, existují mezi nimi větší či menší nuance, jakým způsobem tvorbu a 

svět umění zakouší. Umělce lze jen těžko vměstnat do škatulek, každý je jiný a nese své 

charakteristické vlastnosti a schopnosti, liší se od osoby k osobě (Kulka, 2008).  
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ZÁVĚR 

Předložená bakalářská práce je motivována snahou porozumět jedinečné žité zkušenosti tří 

výtvarných umělců a odhalit, jak chápou a prožívají svoji tvorbu. Vypracovaná práce je 

zároveň nástrojem, který nám umožňuje nahlédnout do světa umění a výtvarné tvorby 

skrze vybrané psychologické směry. 

Výsledky, které tato práce přináší jsou dvojího druhu. Na základě analýzy a interpretace 

hloubkových polostruktorovaných rozhovorů s jednotlivými respondenty (Martin Velíšek, 

Jan Pfeiffer, Daniel Vlček) byly nejprve vyobrazeny subjektivně významné pilíře života a 

tvorby tří zmíněných umělců, které daly vzniknout třem jedinečným vnitřním příběhům 

tvorby tzv. portrétům. Druhým výsledkem práce jsou čtyři tzv. hlavní témata, která 

vychází z jedinečného způsobu zakoušení umění a tvorby každého z respondentů, 

zachycují souvislosti mezi zkušenostmi jednotlivých respondentů, mapují nejdůležitější 

témata a odhalují esenci zkoumaného fenoménu. Z dostupného materiálu nám 

vykrystalizovala následující hlavním témata: „Tvorba jako…“, „Víc nežli profese“, 

„Umělec jako stvořitel“, „(Pro)žít umění po svém“. Zjištění, které se ukrývají 

v hlavních tématech jsou na závěr v diskusní části konfrontována s přístupy vybraných 

psychologických směrů a autorů zabývajícími se problematikou spojenou s psychologií, 

uměním a uměleckou tvorbou.   

Je důležité zmínit, že závěry vzešlé na základě interpretativní fenomenologické analýzy 

(IPA) jsou dočasné a prozatímní, jelikož zkušenost je konstruktem společného sdílení 

participanta a výzkumníka. Do analýzy se tak promítla i naše osobní zkušenost a způsob, 

kterým zakoušíme svět. Subjektivita je zde však vnímána jako přednost, jelikož je 

reflektována a jedině ona nám umožňuje vstup do zkušenosti naší i druhých (Řiháček et al., 

2013). 

Materiál, získaný na základě rozhovorů s výtvarnými umělci nabízí nepřeberné množství 

možností, avšak vzhledem k rozsahovému limitu byly využity jen některé z nich. Naším 

cílem bylo porozumět jedinečné žité zkušenosti našich respondentů a uchopit, jak chápou a 

prožívají svoji tvorbu. Snažit se uchopit něco tak unikátního bylo velmi náročné a v jistých 

ohledech ba i nemožné, bylo však zábavné a obohacující se o to alespoň pokoušet.  

Jedinečná žitá zkušenost výtvarných umělců si rozhodně říká o pozornost. Umění 

v kontextu psychologie je stále neprobádanou krajinou a zaslouží si další zkoumání. 
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Jedinečnost – nejdůležitější slovo, které si z naší práce můžeme odnést. Žitá zkušenost 

každého z nás je jedinečná, každý zakoušíme život a přistupujeme ke světu svým vlastním 

jedinečným způsobem. Jedinečnost je to, kým jsme. Jedinečnost je onou nejcennější 

hodnotou, jež chová každý z nás. Vše, co jedinec prožívá a způsob, jakým chápe sám sebe 

a okolní svět, má vždy subjektivní vnitřní citově provázaný podtext. Osobní zkušenosti, 

které člověk sbírá celý svůj život se hromadí a skládají jedinečné duševní bohatství 

každého člověka (Hartl & Hartlová, 2015). Na závěr odcitujeme jednoho z respondentů, 

který shrnul zkušenost výtvarných umělců a způsob, jakým chápou a prožívají svoji tvorbu 

následovně:  

„Moje zkušenost. Zkušenost umělce. Je opravdu, že jsme lidi velmi rozdílní. Je to strašně 

subjektivní. Docela mě zajímá, jak to mají ostatní. Může to být tak strašně jiný. Je to 

neporovnatelný.“ 
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