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               Úvod     

  

    V této práci bych chtěl postihnout na reprezentativních 

příkladech českého výtvarného či vizuálního umění od roku 

1989 až do současnosti problematiku hry jako modelu a 

inspirace uměleckého díla.  Především pak uplatnění těch her, 

které společnost chápe jako „hry“ ve smyslu prostředku 

autonomní zábavné činnosti, spojených s daným „herním 

systémem“ a často doprovázených artefakty, které jsou 

prostředky onoho hraní a současně nedílnou součástí hry 

v tomto slova smyslu.  

    Myslím tím především různé hry společenské, deskové  a 

také počítačové. U posledních dvou skupin hrají velkou roli 

právě ony prostředky reprezentace herních systémů, ať už je to 

šachovnice s figurkami, programový a vizuální engine 

počítačové hry či systémy vyznačující herní pole u sportovních 

her jako je fotbalové hřiště. Ty jako prostředky vizuální 

symboliky a komunikace mají samy o sobě velice blízký vztah 

k výtvarnému umění.    

    Vztah těchto her a českého výtvarného umění posledních cca 

20 let přitom může mít mnoho podob, které se dále v této práci 

v rámci jednotlivých kapitol pokouším zmapovat, ať už se jedná 

o aplikaci hry jako vnitřního systému díla, či aplikaci na jeho 

formální podobu  nebo užití hry jako systému komunikace 

s recipientem.   

    Téma této práce by se mohlo zdát na první pohled velice 

formální a samoúčelné, ale jak čtenář pozná při procházení 

následujícími kapitolami, význam hry, tak jak jsem se jí výše 

pokusil vymezit, v průběhu vývoje českého výtvarného umění 
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daného období směrem k současnosti neustále vzrůstá. Zvlášť 

zajímavou roli fenomén hry zaujímá v realizacích z oblasti 

angažovaného umění (kapitola 7.) a okruhu tzv. nových médií 

(kapitola 6.). Další oblastí, kde se výrazně projevuje, je 

malířská, instalační či konceptuální tvorba a video ovlivněné 

onou specifickou vizualitou, která je nedílnou součástí 

počítačových her (kapitola 5.). Zajímavé práce najdeme i 

v oblasti poučené čistě formálně některými z oněch vizuálních 

systémů - znaků, které používají třeba sportovní hry (kapitola 

4.). Naopak problematické se jeví toto vymezení v oblastech 

tvorby první poloviny devadesátých let (kapitola 2.) a částečně i 

v některých oblastech tvorby současné (kapitola 8.). Přesto 

jsem se i tyto oblasti pokusil v rámci tohoto tématu zmapovat, 

jelikož i zde lze nalézt některé blízké přístupy a současně se 

zde přibližuji problému používání pojmu „hra“, který je u mnoha 

autorů jako je například František Skála či Petr Nikl a Kateřina 

Šedá či Eva Koťátková používán v často značně odlišném 

většinou obecnějším smyslu, než jak s ním v této práci operuji. 

Nakonec se ještě věnuji dnes tak aktuální otázce dotýkající se 

oblasti tzv. „gender studies“ ve vztahu k tématu této práce 

(kapitola 9.). 

     Za velice důležité pak pokládám i zapojení kontextu české 

tvorby do kontextu světového výtvarného umění, už proto, že 

v rámci současného fungování umělecké scény se značně 

zvýšila mobilita umělců i výměna informací a již těžko můžeme 

zůstat jen u sledování „vnitřního“ vývoje  v české kotlině. 
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1. Teoretické modely hry a jejich relevance pro hru ve 

výtvaném umění 

 

     Hra jako velice relativní a často relativizovaný pojem láká už 

dlouhou dobu k četným teoretickým bádáním z mnoha různých 

pozic, slovo „hra“ najdeme jako součást celé řady teoretických 

diskurzů, počínaje úvahami vycházejícími z biologie či 

psychologie, přes matematické „teorie her“ a jejich paralely 

v analytické filozofii až k lingvistice a samozřejmě pedagogice, 

sociologii a teorii kultury. Řada teoretických prací používajících 

„hru“ také nalezla své místo v širším kulturním povědomí a 

nalezneme množství autorů uměleckých děl, kteří tak či onak při 

svém uvažování a tvorbě vědomě vycházejí či vcházejí do 

dialogu s některou z těchto teorií. Jak už bylo řečeno v úvodu, 

zaměření této práce především na hru jako systém, a to 

především v oblasti her jako takto společensky skutečně 

vymezených systémů, tak i tento stručný přehled teorií hry se 

soustředí především na témata a autory s tímto souvisejícími.  

      Hra je pojem, který má v češtině velice široký rejstřík 

významů. Od hry ve významu, jímž se budeme zabývat dále, 

přes hraní divadla, hraní „role“, hraní na hudební nástroj až po 

obrazné přirovnání ve významu jazykovém. Z hlediska vztahu 

k umění – konkrétně umění vizuálnímu a výtvarnému -  se jistě 

na prvním místě naskytnou kulturně orientované teoretické 

studie zabývající se hrou, z nichž zdaleka nejznámější a 

nejpopulárnější je proslulý text Johana Huizingy (1872-1945) 

Homo Ludens1. V něm se autor pokouší o vybudování 

                                                 
1,Huizinga, Johan : Homo Ludens, Ypsilon, Praha 1971 (původní vydání Huizinga, Johan : Homo  
  Ludens, 1938.)   
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rozvětvené konstrukce spojující se hrou samotnou podstatu 

lidské kultury v širokém chápání tohoto pojmu. Svoje analýzy 

přitom zakládá na svých rozsáhlých kulturních a lingvistických 

znalostech, pomocí nichž vyhledává situace odpovídající jeho 

definici hry :  

„ Hra je svobodné jednání či zaměstnání, které v rámci určitého   

 jasně vymezeného času a prostoru se koná podle svobodně 

přijatých, ale přitom bezpodmínečně závazných pravidel, má 

svůj cíl samo v sobě a nese sebou pocit napětí a radosti a 

zároveň vědomí odlišnosti od všedního života“.2 

 Jak již mnozí Huizingovi kritici i následovníci konstatovali3, 

právě toto všeobjímající snažení je i největší slabinou 

Huizingových snah. „Hra“ zde přestává být uchopitelným 

pojmem a stává se naprosto amorfní veličinou, za niž lze 

dosadit v podstatě cokoliv. Jedním z podstatných důvodů 

popularity Huizingovy práce byla jeho snaha zdůraznit důležitost 

hry jako vážného fenoménu pro utváření lidské společnosti a 

kultury a také rozšířit její doposud nejběžnější chápání jako 

činnosti zapadající především do období dětství i na období 

dospělosti – jak napovídá už název jeho přednášky - Rozmezí 

hry a vážného počínání v kultuře4, již později rozvinul do své 

slavné studie. Toto napětí mezi nevážným, často až 

pejorativním chápáním pojmu „hra“ a jeho úlohou, v našem 

případě na půdě „vysokého“ výtvarného umění, je také důležitou 

součástí naší problematiky. Pro naše téma je ale u Huizingy 

zajímavé, že právě oblast výtvarného umění jako jednu z mála 
                                                 
2 Huizinga, J. (cit. v pozn.1)  s. 20. 
3 Nuska, Bohumil :  Problémy „pojmu“ hra (symbolonové kvality herních principů), in : Nosek, Jiří  
  (ed.) : Hra, věda a filosofie – sborník příspěvků, Filosofia, Praha 2006, s. 41-69.    
4 nástupní přednáška Johanna Huizingy jako rektora Leidenské univerzity z roku 1933 – viz Caillois,  
  Roger : Hry a lidé, Nakladatelství studia Ypsilon, Praha 1998, s. 25.   
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z dosahu působnosti své „Hry“ do značné míry vylučuje a 

připouští ji jen externě,5  což jistě souvisí i s jeho modernisticky 

pojatým chápáním autonomie uměleckého artefaktu – v oblasti 

kultu, ritu, i jeho novějších společenských náhražek, či při formě 

„soutěží“ v rámci umělecké scény, při nichž svou roli hrají (sic – 

všimněme si častého využití tohoto slova) ony výtvarné 

artefakty. Toto výrazně sociologické chápání zapojení hry do 

vizuálního či výtvarného umění se projevuje i v Huizingově 

negativním chápání jemu soudobých avantgardních výtvarných 

forem, které spojuje s negativním vlivem moderní společnosti na 

ně. Přitom právě zde můžeme vycítit onu snahu bránit 

bezpečnost jeho světa hodnot zaměřeného na historii před 

chaosem moderního světa, do jisté míry srovnatelnou s pozicí 

Erwina Panofského6. Ovšem u Huizingy můžeme shledat 

mnohem aktivnější přístup kritizující vznik tohoto „nového 

barbarství“, jehož příchod vycítil v některých svých studiích7, 

které jsou dneska často chápány jako až prorocké varování 

před hrozbami, jež nakonec vyvolaly druhou světovou válku. To 

je také dalším významným rysem Huizingovy práce v jejím 

výrazně retrospektivním pojetí, shledávajícím významnou roli 

„hry“ ve vývoji a fungování společnosti především u starých 

kultur a zdůrazňující oslabení jejího významu v moderní době. 

Je to další kritický bod, s nímž se neztotožňuje řada pozdějších 

komentátorů a se kterým se dostávají do rozporu, jak si dále 

ukážeme, i intence této práce. Poněkud paradoxně vzhledem 

k tomuto Huizingovu vymezení působí pak fakt, že právě tato 
                                                 
5 viz především  s. 151-157 tamtéž 
6 Hanssen, Beatrice: Portrait of Melancholy (Benjamin, Warburg, Panofsky), MLN - Volume 114, č. 5,  
   Prosinec 1999 (Comparative Literature Issue), s. 991-1013. 
7 viz například Huizinga, Johan : Ve stínech zítřka, Paseka, Praha 2000 (2.vyd v češtině, původní   
  vydání In de Schadouwen van Morgen, Leyden 1935) 
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kniha se stala jedním z nejpopulárnějších zdrojů, který silně 

ovlivnil interpretaci umělecké tvorby jako hry jak mezi umělci 20. 

století samotnými tak i mezi jejich teoreticky orientovanými 

souputníky. Za příklad zde stačí uvést pozdní směřování 

Andrého Bretona,  který po ovlivnění Huizingovým textem nejen 

začal přesněji definované hře přikládat zásadnější roli 

v surrealistické tvorbě, ale snažil se v  tomto smyslu 

přeformulovat i celou interpretaci předchozího vývoje 

surrealismu8.  

    O jiný přístup než Huizinga se pokusil jeden 

z nejvýznamnějších Huizingových následovníků v oblasti 

kulturně-teoretického chápání hry, francouzský sociolog Roger 

Caillois (1913-1978)9. Ten spolu se zavedením  přesnější 

terminologie, především už také zpopularizovaných základních 

termínů  typologie hry – Alea, Agón, Ílinx a Mimikry, poskytl 

skeptičtější a analytičtější pohled na vnímání hry jako 

všudypřítomné veličiny.   

     Termín Agón zastupuje u Cailloise hry, v nichž jde především 

o měření sil soupeřů za podmínky rovnováhy šancí, dané 

hráčům vymezeným herním polem a pravidly. Za reprezentativní 

příklad agónické hry lze pokládat šachy, stejně tak ale i 

kopanou. Aleatické hry jsou hry, které fungují na principu 

náhody, či štěstí. V nich se hráč odevzdává rozmaru osudu, 

nezatížen tlakem na využití svých schopností. Pojem je odvozen 

od latinského názvu pro kostky, které jsou také 

nejreprezentativnějším příkladem, podobně jako ruleta. Ílinx či 

                                                 
8 Gooding, Mel (ed.) : Surrealist Games, Redstone Editions, London 1993. s. 137-138; 154. – zde  
  další odkazy a citace A.Bretona.   
9 Caillois, Robert : Hry a lidé – Maska a závrať, Nakladatelství studia Ypsilon, Praha 1998 (původní    
   vydání Les Jeux et les Hommes, Paris 1958)   
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závrať jsou charakteristické pro ty „hry“, v nichž má pro hráče 

největší význam pocit napětí či závratě; do tohoto okruhu se dá 

zařadit velké množství činností počínaje hrou pokeru, přes 

dětské houpání se na houpačce až po tanec. Poslední termín 

Mimikry či Mimesis označuje ty „herní“ činnosti, při nichž jde 

především o „hraní rolí“, o simulované proměny identity, při 

nichž si hráč hraje „na něco“ či „na někoho“. Sem můžeme řadit 

především divadlo, ale v našem kontextu se ve spojením 

s některými předchozími kategoriemi hodí i pro řadu žánrů 

počítačových her.    

    Dalším důležitou Cailloisovou terminologickou inovací bylo 

zavedení pojmů ludus a paidia, v jejichž rozmezí se pohybuje 

charakter her. Termín ludus charakterizuje hru jako definovaný 

systém, svázaný logickými strukturami a pravidly, v rámci nichž 

se hráči pohybují. Naopak termín paidia reprezentuje hru jako 

zábavnou činnost, vyjádřitelnou v češtině slovem „hravost“, 

spojovanou především s dětskou činností, odkud je také termín 

odvozen.   

    Cailloisovo třídění a základní terminologie dodnes zůstává 

jednou z nejpoužívanějších a nejpřístupnějších. Nelze pominout 

to, že právě u Cailloise můžeme nalézt, co se týče blízkosti jeho 

analýz k nějaké umělecké formě, nejbližší vztah k divadlu – 

neboli divadelní hře jako „hře“. Caillois ovšem vycházel z jeho 

dobou daných struktur kultury, rozdělení jednotlivých forem a 

žánrů umělecké tvorby, i tehdejších pozdně modernistických 

paradigmat. Vzhledem k okruhu umělecké tvorby, jíž se budeme 

dále zabývat, je důležité si připomenout značný posun v oblasti 

výtvarné tvorby posledních padesáti let směrem k intermedialitě 

a konceptuálnosti, díky níž se řada uměleckých forem projevu, 
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odpovídajících v klasické moderně podobným kategoriím jaké 

používá Caillois, ať už se jedná o mimesis – realismus či ílinx – 

expresi, značně vymyká dnešní praxi. I tak ale Cailloisova 

analýza zůstává jedním z nejbystřejších a nejuniverzálnějších  

pokusů o typologii fenoménu hry v kulturní oblasti, a proto ji 

pokládám za jeden z podstatných zdrojů, k němuž budu dále 

v této práci přihlížet.  

     Pojem „hra“ je velice důležitým tématem i v oblasti 

psychologie, a i zde se vyskytuje v mnohých, často 

neslučitelných definicích.  Jedním z důležitých badatelů v oblasti 

psychologie zabývajících  se hrou, jehož teorie pronikly i mimo 

oblast jeho oboru, byl i švýcarský filozof a psycholog Jean 

Piaget (1896-1980)10. V jeho pracích, jinak zaměřených 

především na psychologii dítěte a studium jeho vývoje, kde 

právě hra v mnoha formách hraje značnou roli, se často 

objevuje pojem „autotelismus“, jako vlastnost, kterou by hra 

neměla ztratit, jinak by přestala být hrou. Pojem je odvozený 

z řečtiny ve významu „samoúčelný“, tedy mající cíl jen v sobě 

samotném, bez vnějšího důvodu a účelu. V našem případě je to 

zajímavý termín i proto, že se ukazuje jako jeden z možných 

pohledů  na situaci „vysokého“ umění, zvláště toho současného, 

fungujícího v rámci izolovaného pole a většinou odděleného od 

širších společenských funkcí, ale blíží se i klasičtějším 

teoretickým vymezením umění blízkým „l´art pour l´artismu“. 

Toto srovnání skutečné „autoteličnosti“ hry a možné 

„autoteličnosti“ umění  je ovšem značně ožehavé, protože 

nejenže se nesrovnává s mnoha uměleckými projekty 

                                                 
10 viz Piaget, Jean – Inhelderová, Bärbel : Psychologie dítěte, Portál, Praha 2007 (původní vydání     
   The Psychology of the Child. New York 1962) 



 12

používajícími hru v rámci angažovaných ambicí, ale především 

nás vede zpátky k obecnému estetickému chápání paralely 

umění jako hry, jak ho lze nalézt u romantiků a jak ho ustanovil 

už Friedrich Schiller svým chápání umělecké tvořivosti jako 

výsledku pudu ke hře (Spieltrieb)11.  

     V našem případě, tj. v oblasti moderního a současného 

umění je autotelismus hry zajímavý především tím, že 

zapojením nějaké konkrétní hry jako systému do uměleckého 

díla je právě ona autoteličnost, vedle hratelnosti to, co je ve 

„hře“ spojené s uměleckým dílem často narušeno, či se úplně 

vytrácí, ve prospěch celkové konceptuální struktury uměleckého 

díla.  

     Důležitým slovem, které jsme zde ještě nezmínili, je slovo 

“hráč“. Tedy „ten, co hraje“, či v poněkud odlišném významu 

„ten, co si hraje“. Tato jemná nuance je vlastně velice důležitá. 

Slovo v prvním významu znamená aktivní roli hráče, který 

kontroluje svou situaci prostřednictvím hry, a to v mnoha 

možných významech tohoto slova. Slovo ve významu druhém 

naopak poukazuje k někomu, kdo provádí onu autotelickou 

činnost  mající smysl jen v sobě samé – v hraní si.  

    Polský sociolog Zigmunt Bauman (nar. 1925)12 v rámci své 

typologie postmoderních osobnostních vzorců  jako jeden ze 

čtyř možných definuje i osobnost hráče, tím může být podle jeho 

chápání postmoderní společnosti každý : 

„V postmoderním světě jsme všichni tak trochu hráči. Neděje se 

tak z naší vůle. Vzpoura nemá mnoho šancí : je možné nějakou 

hru proklínat, ale pouze ve jménu jiné. Každý z nás se může 
                                                 
11 viz Huizinga, J. (cit. v pozn.1) s.153 – Schiller, Friedrich : Uber die aestetische Erziehung des  
    Menschen (1795), 14. dopis.  
12 viz Elliott,  Anthony (ed.) :, The Contemporary Bauman, Routledge, London 2007  
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rozhodnout od hry odstoupit, ale není jasné, jak se lze, aniž 

bychom se zřekli života, zříci chování, jež předpokládá, že život 

je hra a životní proces se skládá ze série her. „Život je hra 

potud, pokud v postmoderním světě nenalézáme (a nehledáme) 

neměnné a trvalé zákonitosti, pokud se nám nedaří (a ani 

necítíme potřebu) oddělit náhodu od nutnosti, pokud počítáme s 

rizikem a ne s jistotou a s náhodou spíše než s determinací jako 

s pravidly smysluplného jednání. V tomto světě se ne vše může 

stát, ale nic se stát nemusí, a jen málo je toho, co se stane 

neodvolatelně a nenapravitelně. Tím větší  význam má pak to , 

jak se karta rozehraje.“13     

    Tento existencionální relativismus, který „hráče“ v tomto 

Baumanově společenském modelu chování zbavuje nutnosti 

sledování jediného a pevného životního diskurzu a umožňuje 

třeba i paralelní hraní různých životních her najednou, nejenže 

zajímavě koresponduje s některými polohami tzv. postmoderní 

umělecké tvorby, ale současně i s prací mnohých z níže 

probíraných umělců. Tuto pozici současného výtvarného umělce 

jako „hráče“ a vlastně obdobnou pozici současného recipienta 

výtvarného umění zachytila zajímavým způsobem ve své 

instalaci – fotografii Game (2007, obr 1.) nizozemská umělkyně 

Anne de Vries (nar. 1977).14  

 

 

 

 

 
                                                 
13  Bauman, Zygmunt, Postmoderní osobnostní vzorce, in : Úvahy o postmoderní době, Slon, Praha  
    2002, s. 25 -  60, citace s. 55-56. 
14 viz také http://www.annedevries.info  
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obr. 1.) Anne de Vries, Game, 2007, instalace – fotografie, rozměry  

           variabilní, majetek autorky.     
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              2. Postmoderní situace - umění - hra 

 

Ne bez důvodu je za datum post quem pro tuto práci vybrán 

právě rok 1989. Je to nejen rok velkých politických změn, ale i 

celkové změny struktury české společnosti a její atmosféry. Pro 

velkou část umělců nová svoboda znamenala do značné míry i 

změnu základních paradigmat jejich tvorby. Otevřely se jim 

nejen nové možnosti a témata, ale úplně se změnil i provoz 

umělecké scény a díky tomu i způsoby jejich prezentace vůči 

publiku. Velkou změnu, přesněji řečeno zrození, prodělala i 

oblast umění orientovaná na tzv. Nová média, kdy se po letech 

izolace a nedostupnosti nové techniky začaly objevovat dříve 

netušené technické možnosti. Ty také přinesly do běžných 

domácností v masovém měřítku i takovou vymoženost, jakou 

byl do té doby nedostupný domácí počítač, jehož 

prostřednictvím se v té době vyrůstající, či už dospívající příští 

umělci další generace, stejně jako mnoho z tehdejších ostatních 

dětí a mládeže, získali přístup do do té doby netušeného 

vizuálního světa počítačových her či videoher, které u mnohých 

do nějaké míry ovlivnily jejich vizuální představivost a často i 

negativně kulturu trávení volného času. 

    Hra je, ať už jako časté synonymum pro nevážnost, 

zábavnost a „hravost“, či jako systém definující pojem 

související s postmoderním filozofickým myšlením, jako ho 

definují Lyotard15 nebo Derrida16, jedním z pojmů často 

spojovaným s termínem „postmoderního umění“, chápaného 

jako odpoutání se od do té doby platných vážných 
                                                 
15 viz Lyotard, Jean Francois : O postmoderně, Filosofia, Praha 1993.  
16 viz Derrida, Jacques : Struktura, znak a hra v diskurzu věd o člověku, in : Petříček, Miroslav jr.  
    (ed.) : Myšlení o divadle II., Herman a synové, Praha 1993, s. 109-119.  
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modernistických paradigmat pokroku, inovace a vážnosti 

sdělení. Samozřejmě, že pojem „postmoderní umění“ nabízí 

mnoho variant výkladu. V tomto případě bych zůstal u jeho 

širšího vymezení zdůrazňujícího onen nástup tvorby, která 

opustila předchozí modernistická paradigmata a začala si hledat 

nové cesty v rámci pocitu změněné role umění v posunuté 

sociální situaci17 . 

     Změny kolem roku 1990 ale nastávaly i u tehdejší 

nejaktuálnější mladé výtvarné generace, která se zformovala 

krátce předtím v rámci takových skupin, jako byli Tvrdohlaví či 

Pondělí, které v té době mohly plně vstoupit do oficiálního 

kulturního provozu, přičemž u některých členů z těchto skupin, 

jako je Jiří David, je v té době patrný přesun od výrazu 

prostřednictvím malby k nové možnosti nabízející instalační 

tvorbu.  

    Jiří David (narozen 1956)18 se ve své instalační tvorbě 

počátku devadesátých let několikrát nenápadným, ale 

zajímavým způsobem dotknul tématu hry. Asi jako jeden 

z prvních v českém umění použil jako součást uměleckého díla 

videohru, i když velice specifickým způsobem. V rámci své 

instalace na výstavě skupiny Tvrdohlavých v Havířově roku 

1988 skryl do malé kupky matracového sena umístěného na 

poličce drobnou ruskou videohru, jediný typ, který byl v té době 

u nás k dostání, na jejímž displayi probíhal do nekonečna herní 
                                                 
17 viz pro tehdejší českou uměleckou scénu asi nejvýstižnější texty od Jiřího Davida :  David, Jiří :    
   Skutečnost jako lítost, lítost jako sebevražda umění, in: Výtvarné umění 2-3/1993, s.63-64. David,  
   Jiří Totální distance v období sociální vybledlosti, Někdo něco 11/1988 - David, Jiří : Skutečnost  
   jako fragmentální věcnost, in : Někdo něco 11/1988 
18 viz kol. aut. : Jiří David, Kant, Praha 2001 – David, Jiří : V čase své odvrácené tváře – katalog  
   výstavy , Galerie MXM, Praha 1992 - Dostál, Martin (ed.) : Jiří David, Při vědomí, Kant, Praha  
   2003. - Hlaváček, Ludvík : Tři čeští postmoderní umělci, Výtvarné umění 1/1991, s.22-26. – 
   Wolf, Petr : Jiří David – Obrazy,  objekty, instalace 1984-2004, BB/art, Praha 2005.  
   viz také : http://www.jiri-david.cz/  
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děj s občasným zapípáním po celé tři týdny výstavy.19 Jeho  

dalším neméně specifickým využitím hry jako systému a 

artefaktu byla roku 1992 úprava dětské výukové elektrické hry, 

v níž hráč na různých přiložených papírech volí správné 

možnosti pomocí kovových kontaktů a pokud odpoví správně, 

tedy zvolí správné kontakty, dojde k rozsvícení žárovky. Do této 

hry místo klasických vlastivědných, přírodovědných a 

podobných dotazníků vložil David snímek ženského aktu, který 

v případě spojení správných „bodů“ vyvolal reakci rozsvícení 

žárovky – tedy vyvrcholení.20 U obou těchto drobných realizací 

je velice podstatným faktem, že byly součástí rozsáhlejších 

instalačních projektů, u nichž nebylo vždy pro návštěvníky 

zřejmé do jaké míry se jednalo o soubor vystavených prací a do 

jaké míry o komplexní instalaci.    

   Onen přístup pracující s instalací jako se souborem artefaktů 

vyznačujících se jistou výtvarnou syrovostí a přitom umožňující i 

autonomní postavení jednotlivých částí instalace, v němž se 

často objevují ony prvky dětské hravosti, jak ve způsobu 

instalace, tak spolu s různými jinými předměty, v častém 

používání  dětských hraček, ať už se jedná o plyšové medvídky, 

plastové hračky, stavebnice či právě hry jako takové  nebo jejich 

části, se na české výtvarné scéně objevil právě na počátku 

devadesátých let a Jiří David byl jedním z jeho průkopníků. 

Vedle zřejmého navázání na některé tendence let šedesátých, 

zde velkou roli hrálo i ovlivnění světovým uměním osmdesátých 

let, které čeští umělci poznali prostřednictvím takových tvůrců 

                                                 
19 David, Jiří : Ani rekonstrukce, ani dekonstrukce. Pouze obyčejný popis, in : Výtvarné umění 4/1994,  
    s. 52-58. 
20 Soukromá sbírka Magdaleny Jetelové, dílo bylo téhož roku prezentováno na výstavě v pražské  
    galerii MXM –   osobní sdělení autora 
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jako je americký umělec Mike Kelley (nar. 1954)21, pro jehož 

instalace je také charakteristické časté používání hraček a 

dalších city stimulujících artefaktů. Stejně jako u Jiřího Davida, u 

něho rovněž můžeme nalézt velice složitou myšlenkovou 

strukturu děl, kombinující intuici s nepřehlednou spletí křížících 

se myšlenek a referencí, působících stejně tak na city i na 

rozum recipienta. Právě ona vysoká komplikovanost a 

systémová ambivalence Davidových projektů je asi i jedním 

z důvodů, proč je velice těžké hledat v jeho díle jednoznačné 

použití „hry jako systému“ – tedy poloze odpovídající Cailloisovu 

termínu ludus.  

    Jistým v tomto smyslu opakem jsou projekty Mileny Dopitové 

(narozena 1963)22, které v rámci svého ideologického diskurzu, 

jemuž se budeme věnovat později, řeší danou problematiku 

především prostřednictvím jasného vztahu či protikladnosti dvou 

symbolů, forem či vlastností, jako je tomu třeba v její instalaci 

Neboj se udělat ten velký krok - Don’t Be Afraid to Take That Big 

Step (1994)23.   

    Hru především ve smyslu Cailloisova pojmu paidia 

nalezneme v tvorbě Davidova kolegy ze skupiny Tvrdohlaví 

Františka Skály (narozen 1956)24,  který ve svých objektech a 

instalacích často pracuje s jakousi odhmotnělou formou 

interaktivity. Jeho díla jsou často moc křehká na to, aby s nimi 

diváci mohli navázat přímý fyzický kontakt, přitom ale vzbuzují 

                                                 
21 Welchman, John : Mike Kelley, Phaidon, London 1999. 
22 Liška, Pavel (ed.) : Milena Dopitová – Installations 1992-1999, Dům umění města Brna, Brno 1999. 
23 Instalace v Ronald Feldmann Gallery, New York, dřevěný stůl s potahem 200X100X85 cm, xerox  
   130X90 cm – tamtéž .s 8, 12. 
24 Skála, František – Skálová, Eva : František Skála, Arbor Vitae, Praha 2004. – Malá, Olga (ed.) :  
   Skála, GHMP, Praha 1992 - Hlaváček, Ludvík : Tři čeští postmoderní umělci, Výtvarné umění  
   1/1991, s.31-35. – kol. aut. : Tvrdohlaví – katalog výstavy, Silver Screen, Praha 1999. – Šetlík, Jiří   
   (ed.) : Cena Jindřicha Chaloupeckého, Společnost Jindřicha Chaloupeckého, Praha 1996.  
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jistý pocit „psychické“ interaktivity už tím, že nám asociují svými 

postupy a přírodními materiály atmosféru a přístupy, jaké děti 

volí při své hře v přírodním prostředí, či vzbuzují dojem patřičně 

preparované exotiky klukovských snů.  

   V rámci daného období si z hlediska našeho tématu jistě 

zaslouží pozornost umělecká skupina B.K.S.25, za jejímž 

zkratkovitým logem se skrývá „apokalyptické“ konstatování 

„Bude konec světa.“ Na jejím provozu se výraznou měrou 

podílel i výše zmíněný František Skála.  

    Právě s novoromantickými tendencemi v tvorbě Františka 

Skály souvisí i pro vystupování a reprezentaci této skupiny 

charakteristická dekadentní atmosféra. Ve vystupování B.K.S: 

vůči veřejnosti se objevují strategie rituálů, utajení a mystifikace 

příznačné pro tradici tajných organizací. Každý z  - ve 

skutečnosti vlastně výtvarných či performativních - výstupů této 

skupiny je spojen se zdůrazňovaným institucionálním 

významem pro složitě strukturovanou, byť s humornou ironií 

ztvárněnou byrokracii s mnoha sekcemi a podsekcemi a širokou 

škálou oblastí činnosti.  

   Všechny tyto činnosti jsou spojené s výše zmiňovanou 

klukovskou „hravostí“, která je zde ale přímo 

„institucionalizovaná“ komplexní organizační strukturou skupiny. 

Je zřejmé, že jen málokdo uvěří, že by všechny ony složité 

funkce proklamované v činnosti skupiny byly skutečně reálné – 

onen institucionální rámec je ve skutečnosti ad absurdum 

dovedená forma jakýchsi uměleckých „Rychlých šípů“ a 

vzbuzuje nejspíše částečně oprávněné podezření, že celá 
                                                 
25 kol.aut. :  B.K.S. –  Dvacet let tajné organizace, Výtvarné umění 3/1994 - Vítková, Lenka :  
   Chladné, sečné, palné, Umělec 4/2004, s.92-93. -  Pospiszyl, Tomáš : The B.K.S. Po stopách III.  
   sjezdu B.K.S. v Londýně, Umělec 2/2001, s.36-45. 
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činnost skupiny není ničím jiným než pouhou zástěrkou skupiny 

umělců, kteří ve svém nitru nepřestali chovat romantický svět 

klukovských her, které v rámci takto reprezentované skupinové 

činnosti mohou „legalizovat“ a spojit se z toho samého zdroje 

pocházející inspirací jejich činnosti jako výtvarných umělců.       
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 3. Hra jako téma výstav  

 

V posledních letech se na scéně současného výtvarného umění 

u nás i v zahraničí objevila řada výstavních projektů, v jejichž 

názvu či konceptu můžeme najít slovo „hra“, či „hraní si“, 

„hravost“ a podobně. Jistě se nejedná o náhodu, že právě v naší 

současné společnosti, tak zaměřené na trávení volného času, 

k jehož co nejatraktivnějšímu využití nám masivní zábavní 

průmysl nabízí celou škálu „produktů“, se právě téma hry 

objevilo i v rámci těchto výstavních projektů, jejichž většina je 

zaměřena právě na přilákání širšího publika do rámce jinak 

značně uzavřené scény současného výtvarného umění. Už toto 

predestinované „user friendly“ zaměření těchto výstav napovídá, 

že většina z nich neřešila problematiku hry z hlediska 

současného často kritického a analytického diskurzu umělecké 

činnosti, tedy jinak řečeno „uvnitř“ umělecké scény a „nezávisle“ 

na masovém divákovi, ale právě naopak se snažila 

prostřednictvím vstřícné „hravosti“ co nejvíce vyjít „běžnému“ 

občanovi vstříc, umožnit mu co nejpřístupnější možnosti prožít 

si unikátní zážitek, vynahrazující mu  konvenční masovou 

zábavu. Z mnohých těchto akcí lze zmínit například dvě 

velkoryse pojaté akce Petra Nikla (narozen 1960)26 - výstavu 

Hnízda her (2000)27 v Galerii Rudolfinum a interaktivní projekt 

Pampaedia Orbis Pictus (2006-2008)28, který proběhl v několika 

                                                 
26 Váňa, Radek : Petr Nikl, Detail 3/III, 1998, s.2. -  Róna, Jaroslav : Výsledek pozorování malíře  
   Petra Nikla, provedl Jaroslav Róna, Výtvarné umění 3/1992, s.52-58.- Lindaurová, Lenka : Sny a  
   agrese, Umělec 1/2000, s.72-73. -  Olič, Jiří : Tvrdohlaví 1987-1990, Výtvarné umění 1/1991, s.41- 
   44. - Šetlík, J. (ed.) : (cit. v pozn. 24) - kol. aut. : Tvrdohlaví – katalog výstavy, Silver Screen, Praha  
   1999 
27 Hnízda her, Galerie Rudolfinum, Praha  12. 1. 2000 – 20. 2. 2000, kurátor Petr Nedoma, autor Petr    
    Nikl 
28 Pampaedia Orbis Pictus, České centrum, Paříž, Národní Muzeum – Muzeum české hudby, Praha,  
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českých i zahraničních městech. U obou z nich, zvláště pak u 

Orbis Pictus lze najít tendenci související do značné míry 

s tvorbou Niklovy generace a jemu blízkého okruhu umělců jako 

je František Skála a další, která spočívá v tvorbě objektů, 

instalací či akcí pracujících se specifickou podobou interaktivity 

kombinující klasickou a většinou „přírodní“ materiálnost 

sochařského zpracování, která asociuje určitý „novoprimitismus“ 

s jistou formou “hravosti“ spočívající v probouzení oné dětské 

bezprostřední citlivosti a přivlastňování si okolního světa pro 

svoje „herní světy“. Velká část artefaktů na těchto výstavách 

stimuluje návštěvníka ke svému „použití“, které spouští nějakou 

formu dětsky naivizujícího „špektáklu“, ať u ve formě zvuků, či 

přímo hudby nebo nějakého pohybu. Návštěvník je zde jinými 

slovy směrován, aby odhodil své dospělé zábrany a navrátil se 

do bezprostředního, naivního a zdánlivě ztraceného světa 

dětství. Jen málokteré z vystavených děl má v sobě skutečně 

obsažený nějaký komplexnější systém, jenž by šel označit jako 

„hra“ v rámci zde probíraných teoretických definic. Jedná se 

spíše o formu interaktivity a jistou post-moderní formu diskurzu 

snažící se zbavit modernistického konceptu a směřující 

k obnovované výtvarné senzualitě.        

     Poněkud jiný přístup ukazují některé zahraniční výstavní 

akce jako je po Evropě putující projekt Homo Ludens Ludens 

(2008).29 U nich lze sledovat tendenci vycházející 

z ideologického okruhu takzvaných „nových médií“, chápajících 

pojem hra především jako problém média. Větší důraz oproti 
                                                                                                                                                         
    Dům umění, Brno, dále Kroměříž, Opava, Ostrava, České Budějovice, Vancouver,  kurátor – autor  
    Petr Nikl,    
29 Homo ludens ludens, Laboral – Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, Španělsko, 18.4.2008 –  
    22.9.2008,kurátoři Laura Baigorri, Erich Berger, Daphne Dragona  
    (http://www.laboralcentrodearte.org) 
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předchozímu je zde tedy položen na nejnovější technologie a na 

mnohem složitěji propracovaný problém interakce. Ta je zde 

zkoumána jak z hlediska nových možností zkušenosti prožívané 

pomocí různých způsobů propojení technologie a lidského těla, 

tak v rámci nových „virtuálních světů“ budovaných pomocí 

technologie mající za cíl vytvoření tzv. „virtuální reality“30. 

Většinou se tedy také jedná o díla, která nepoužívají 

zmiňovaných definicí hry jako systému, ale spíše hru chápou 

v rámci výše zmíněných intencí jako novou formu komunikace 

člověka s technologií. Jistou výjimku tvoří projekty zabývající se 

fenoménem počítačových her – i ty jsou zde ale ve většině 

případů používány z hlediska jejich technologických možností a 

blízkosti vizím teoretiků Nových médií.  

    Všem těmto akcím je společná snaha o co největší možnosti 

interakce diváka s naprostou většinou vystavovaných děl. 

Vlastně se jedná o jakási „hřiště“ jež umožní stejně tak 

dětskému i dospělému divákovi prožít co nejpestřejší 

odreagování. Ve skutečnosti bychom na těchto výstavách 

nenalezli moc uměleckých děl skutečně se v rámci výtvarného 

uměleckého projevu hlouběji zabírajících hrou a jejím 

specifickým postavením v současné společnosti jako takovou. 

V rámci tematiky této práce je lze spíše chápat jako komplexní 

kurátorsko – umělecké celky, jež se této problematiky nějak 

dotýkají.    

    Vedle těchto projektů nalezneme i několik, jejichž orientace 

byla specifičtější a více zaměřená na analýzu problematiky  her, 

v poslední době především her počítačových.  

                                                 
30 viz Kesner, Ladislav ml. : Muzeum umění v digitální době – vnímání obrazů a prožitek umění  
    v soudobé společnosti, Argo, Praha 2000,  s. 103-109. a zde citovaná literatura. 
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     Vyjímečnou pozici v oblasti her zaujímá šach – je to jeden 

z nejvýraznějších klasických symbolů hry v jejím agónickém 

chápání. Právě hře v šach a její specifické pozici 

v modernistické kultuře byla roku 1944 věnována ojedinělá 

výstava The Imagery of Chess, výstavu uspořádal newyorský 

galerista Julien Levy ve své galerii, jako spoluautor se na 

výstavě podílel Marcel Duchamp. Na výstavu bylo přizváno 32 

umělců,  tedy tolik, kolik má šach  figurek, především z okruhu 

evropských válečných emigrantů, mezi nimiž bylo množství 

významných představitelů Dadaismu a Surrealismu.31 

    Obdobně jako dříve šachu se dnes některé akce věnují 

tematice počítačových her ve vztahu k novým médiím a 

umělecké tvorbě. V českém prostředí to byla především sekce 

pražského festivalu umění a nových technologií 

Entermultimediale 232 v roce 2005.  Na ní, obdobně jako na řadě 

zahraničních přehlídek tohoto typu, převažovaly především 

projekty pohrávající si s variacemi či manipulacemi 

počítačových her, buď z hlediska využití jejich technologie, nebo 

v rámci kriticky pojatých diskurzů řešících negativní stránky 

těchto her jako součásti masové vizuální kultury.   

      Používání termínu hra v rámci kurátorského pojetí výstavy 

tedy ukazuje poněkud odlišnou možnost využití „hry“ jako 

systému než u samostatných uměleckých děl. I přesto zde jsou 

důležité analogie, především v oblasti komunikace díla 

s divákem a v tom, jakým způsobem  hra slouží jako symbolický 

příměr fungování tohoto světa ve „zlehčené“ formě. 

                                                 
31 viz dokumentace v publikaci : List, Larry (ed.) :  The Imagery of Chess Revisited, George Braziller  
    Publishers, New York 2005. 
32 Entermultimediale 2, Praha – různá místa., 9-12.5.2005, hlavní kurátoři Denisa Kera a Pavel Sedlák  
   viz Sedlák, Pavel, (ed.) : Entermultimediale 2 – katalog akce, CIANT, Praha 2005 
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4. Hra jako artefakt a jako systém 

 

Řada společenských her minulosti - ať už svázaných s různými 

rity, či čistě zábavných, měla ve svém provedení tendenci 

k výrazné symbolizaci a k abstrahování svých masek, rolí i 

komunikačních forem do zjednodušených systémů – počínaje 

antickým divadlem a deskovými hrami konče.33 S výtvarným 

uměním zde souvisí už výtvarné řešení řady doprovodných 

artefaktů – od masek až po šachové figurky. Toto abstrahování 

reálných forem do autonomních symbolů vyvrcholilo u 

klasických deskových her, ale i u her sportovních – jako je 

kopaná, tenis, hokej a podobně. Tyto formy či znaky si vytvořily 

vlastní vztahový svět, kde se i tyto referující staly referenty. Za 

příklad si můžeme stejně tak vzít charakteristickou formu figurky 

šachů či Člověče nezlob se, jako šachovnici samotnou. 

Podobně jako herní pole fotbalového hřiště či tenisového kurtu.     

    V dějinách umění můžeme už od starověku nalézt celou řadu 

příkladů zachycujících tyto formy jako součást výtvarných děl ať 

už v rámci tématu hraní hry či jako formální citace typických 

prvků.    

    Samostatnou oblastí, která úplně nezapadá do tématu této 

práce, pak je oblast užitého umění, různým způsobem výtvarně 

řešícího konkrétní formy hlavně u deskových her, a to 

především u šachu. Zajímavým pro naše téma však zůstává 

právě ono zapojení těchto estetických forem, v nichž je přitom 

obsažená ona herní symbolika do vizuální řeči děl „volného“ 

výtvarného umění.   

                                                 
33 plno příkladů viz Olivová, Věra : Lidé a hry, Olympia, Praha 1979. 
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      V tvorbě Jana Šerých (narozen 1972)34 nalezneme několik 

zajímavých děl, v nichž jsou použité právě ony výše zmiňované 

vizuální prvky pojící se k některým hrám a herním systémům. 

V sérii počítačových obrazů Zakázané uvolnění (2007, obr. 2)35 

spolu s Michalem Škodou (narozen 1962)36 zpracovali na 

velkých  tištěných formátech základní abstrahovanou formu 

jakéhosi hřiště, asociujícího rozvržení hokejového či fotbalového 

hřiště, kterou různými posuny a variacemi vzniklými jejich 

vzájemnou „hrou“ uvolnili do celé škály variant – původní herní 

pole se jim stalo nástrojem čistě formální a abstrahované „hry“, 

s níž variovali jednotlivé prvky. Tento moment „vyprázdnění“ a 

čistě estetického a formálního přístupu k zdánlivě „obsahem“ 

obdařeným motivům je jedním z nejpříznačnějších motivů tvorby 

Jana Šerých. Tento přístup je do značné míry inspirován i jeho 

zkušeností s grafickým designem, a proto se v jeho dílech často 

vyskytuje i písmo a jiné znaky, které jsou ale obdobně 

„vyprázdněné“ i přes zdánlivý prvotní dojem nějakého sdělení. 

Jak už bylo řečeno, přístup Jana Šerých je čistě formální, 

pohrávající si s tvarem, rytmem, kombinací atd… S jistou 

dávkou nadsázky lze jeho strategie označit za „formální hru“ – 

podobně jako se malé dítě pokouší vytvářet různé variace 

z kostek. Nelze zde samozřejmě pominout zkušenost 

minimalismu, stejně tak jako různých forem konkrétního umění 

60. let. Avšak třeba oproti vážně pojatým, systematicky řešeným 

kombinatorickým systémům Zdeňka Sýkory zde nalézáme 
                                                 
34 viz Ingerle, Petr : Abbey Road 2:45, Moravská galerie, Brno 2005. Vlček, Tomáš (ed.) : Nejmladší   
   – katalog výstavy, Národní galerie v Praze, Praha 2003, s. 140-141. Pospiszyl, Tomáš (ed.) : Cena   
   Jindřicha chaloupeckého Finále 2005 – katalog výstavy¸ Společnost Jindřicha Chaloupeckého,    
   Praha 2005.  
35 Výstava proběhla 4. 5. 2007–2. 9. 2007 ve Wannieck Gallery – Galerie na mostě, Brno   
36 viz Juříková, Magdalena – Valoch, Jiří : Michal Škoda : objekty 1996-1998, Galerie Pecka, Praha   
   1999. 
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značně odlišný přístup, stejně tak oproti textovým experimentům 

Jiřího Valocha, kde naopak hraje zásadnější roli obsah – autor 

nezastírá a je to často pro diváka dost patrné, že se při své 

tvorbě vyloženě baví, že ji pojímá jako zábavnou hru. I když toto 

pojetí hry jako „hraní“ si v dětském smyslu není přímo tématem 

této práce, nelze jej v tomto případě pominout, zvlášť když se 

dostalo do kombinace s výše zmíněnými vizuálními prvky her 

jako systémů. Ještě dále tento přístup Šerých rozvíjí 

v nejnovějších obrazech37, u nichž jejich zelená barevnost 

odkazuje k typické barevnosti řady herních ploch – ať už 

trávníku fotbalu nebo tenisu, či potahu kulečníku a rulety. Na 

této univerzální barevnosti pak kombinuje formy těchto 

různorodých herních schémat, ať už sázecí číselnou mřížku 

rulety či plochu fotbalového hřiště s taktickými znaky 

používanými při plánování fotbalového či hokejového zápasu. 

Přes všechno hledání smyslu či obsahu těchto komplikovaných 

kompozic nakonec recipient musí přijmout naprostou 

vyprázdněnost použitých znaků a chápat je jen jako hravou 

estetickou variaci, v níž může vnímat jen nezávaznou hru 

jednotlivých prvků, vytknutých ze svých logických herních 

systémů.  

    Zajímavou paralelou k využití zelené herní plochy jako 

herního pole, na němž byť čistě formálně definuje Jan Šerých 

znakovou strukturu se jeví rozsáhlý projekt Martina 

Kippenbergera (1953-1997)38 The Happy End of Franz Kafka´s 

Amerika (1994)39, který ve svých několika instalačních verzích 

                                                 
37 viz například obraz vystavený na 6. bienále mladého umění Zvon 2008 v Galerii hlavního města  
    Prahy - Dům U Zvonu, 27. 06. 2008 - 21. 09. 2008. 
38 Taschen, Angelika (ed.) : Kippenberger, Taschen, Koln 2003.  
39 Tamtéž s.184-185 
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má vždy za základ zelený koberec s bílými pruhy asociujícími 

sportovní hřiště, na němž jsou rozmístěny artefakty, většinou 

„nábytkového“ charakteru, především stolů a židlí. Kippenberger 

zde vytvořil zvláštní prostor, v němž nábytek s chybějícími 

uživateli vytváří znepokojující ale současně i uklidňující 

atmosféru ponechávající duchovní rozměr chybějících 

myšlenek, jejichž tvůrci – lidé jsou zde v nepřítomnosti 

reprezentováni svým nábytkem. Právě ono zelené herní pole 

tento prostor definuje a umožňuje vymezení vztahů mezi 

jednotlivými artefakty, podobně jako fotbalový či tenisový trávník 

definuje svým určením místa jednotlivých hráčů celou hru.        

 

 

 

 
              obr. 2.) Jan Šerých – Michal Škoda : snímek z výstavy Zakázané uvolnění,  

                           Galerie na mostě – Wanieck Gallery, Brno 2007. 
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5. Hraju si, tedy jsem – počítačová hra jako součást životní 

zkušenosti 

 

Jedním z nejvíce rozšířených chápání pojmu „hra“ v dnešní 

společnosti je onen „infantilní“ nádech v jeho významu, kdy si 

někdo hraje, tedy se zříká své dospělé zodpovědnosti a 

vážnosti a uniká do ztraceného světa dětské nevinnosti. S onou 

„infantilitou“ jež je tak často shledávána u dospělých mužů (i 

žen) realizujících své klukovské (či dívčí) sny ve hrách „na 

vojáky“ či „život dobrodruha“, tam, kde jim to životní realita 

neumožnila, ve formě sofistikovanějšího pokračování dětských 

her – ať už v podobě paintballové přestřelky či před obrazovkou 

počítačového monitoru v roli bojovníka, pilota, dobrodruha atd…  

     Tento dnes velice rozšířený společenský fenomén, budící 

jisté opovržení jak z hlediska „plýtvání“ volným časem, tak i tím, 

co ve svém obsahu většinou reprezentuje – totiž virtuální 

umožnění činností, jež v realitě společnost pokládá za krajně 

nebezpečné a dle toho je i sankcionizuje,  ať už se jedná o 

násilí, zabíjení či válku jako přirozený stav, nebo zjednodušení 

všech morálních hledisek na „další postup“.40 Tato oficiální 

morální distance společnosti ovšem nezabraňuje tomu, že právě 

herní průmysl produkující tyto „virtuální světy“ získává čím dál 

tím důležitější místo na poli oné tak intelektuály fascinující i 

opovrhované, přitom však nezastupitelné masové zábavy, která 

tvoří jeden z nejdůležitějších prvků současné vyspělé 

postindustriální „demokratické“ a „svobodné“ společnosti. O 

nárůstu významu tohoto prvku zábavného průmyslu, který zde 

                                                 
40 viz například diskuze v Literárních novinách : Holub Radovan -  Fish, L. P. : Jsou počítačové hry  
   kulturou kriplů?, in : Literární noviny 2005-45, s. 14.  
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musíme pokládat i za jistou novou (či aktualizovanou) formu 

užitého umění, pak musíme pokládat i neustálý nárůst poměru 

„dospělých“ zákazníků v tomto původně na děti a mládež 

orientovaném trhu. To samozřejmě souvisí i s 

generačním posunem spojeným s přijetím nových vizuálních 

řečí a médií nastupujícími generacemi.41 

    Počítačové hry neboli videohry (což je termín asi přesnější – 

dobře je v něm zdůrazněn význam vizuální reprezentace tak 

důležitý pro tento typ her) jsou oblastí, která má své místo ve 

vizuální kultuře vyspělé lidské společnosti už celé čtvrtstoletí. 

Z původně velice primitivní grafické reprezentace prvních her 

založených na počítačovém programování se v průběhu tohoto 

čtvrtstoletí vyvinuly až neuvěřitelně komplexní formy vizuální 

reprezentace, které pomalu svými možnostmi konkurují nejen 

médiu filmu, ale i vnímání samotné reality42. Vzhledem k tomuto 

obrovskému rozvoji se o tento fenomén začalo zajímat i 

teoretické bádání. Díky zvláštní pozici videoher, které svou 

komunikační, vizuální ani mediální stránkou nezapadají do 

žádného z dosud etablovaných a rozšířených akademických 

oborů, se první studie zabývající se jejich „uměleckou“ stránkou 

objevily v rámci oborů nejvíce se zajímajících o problematiku 

nových forem komunikace a forem vyprávění – ať už v rámci 

literárních věd43 a odtud pocházející naratologie44, tak i v rámci 

                                                 
41 viz také Bartel Jeffrey: Rotující čepele, in: Umělec 4/2001 
42 zajímavou analýzu této nové vizuality ve vztahu ke klasičtějším médiím filmu a televize nalezneme  
   např. u Lva Manoviche : Manovich, Lev : Illuzion, Narative and Interactivity, in : The Language of  
   New Media, MIT Press, London 2001, s. 205-211. taktéž ve slovenském překladu : Manovich, Lev :  
   Ilúzia, naratív a interaktivita, in : Rusnáková, Katarína (ed.) : V toku pohyblivých obrazov –  
   Antólogia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry, VŠVU Bratislava,  
   Bratislava 2005, s. 85-89. 
43 viz například Atkins, Barry : More than a Game: The Computer Game as Fictional Form,  
    Manchester University Press, Manchester 2003 – Atkins, Barry - Krzywinska, Tanya :   
    Videogame,  Player, Text, Manchester University Press, Manchester 2008  
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filmové vědy45 reagující především na vzájemné ovlivňování 

současného filmu a videoher. Zájem vzbudily videohry i v rámci 

nově se formujícího teoretického studia nových médií, kde ale 

bohužel velká část studií vykazuje značnou slabost v závislosti 

na „kanonickém“ výkladu her, které často sami teoretici ani 

pořádně nepoznali, prostřednictvím starších textů oněch „guru“ 

tohoto oboru,  jakým je například Marshall MacLuhan46.  Dějiny 

umění jsou jedny z mála „uměnovědných“ oborů, jichž se tento 

zájem o videohry příliš nedotknul, i přesto, že z hlediska 

nazírání těchto děl jako produktů užitého umění by se právě 

v rámci tohoto oboru jistě měl (vedle filmové vědy – pokud 

budeme hry nahlížet jako „interaktivní filmy“) rozvinout alespoň 

zájem o jejich výtvarné řešení, na němž se často podílejí právě 

výtvarní umělci.    

    Místo oněch futuristických vizí s novými technologiemi 

přeplněnými utopiemi či dystoniemi ovšem ve skutečnosti pořád 

nalézáme náš skutečný svět, v němž se i na poli výtvarného 

umění střetávají a prostupují různé formy reality – od tradičních 

výtvarných materiálů, přes různé alternativy v podobě tzv. DIY 

(Do It Yourself  - tedy vlastně veškeré „kutilské“ prostředky) až 

právě po ony nové technologie. Ovšem řada zajímavých 

uměleckých děl reagujících na novou zkušenost tohoto našeho 

světa vzniká i v oblasti „klasičtějších“ výtvarných technik.  

                                                                                                                                                         
44 viz například Cavazza, Marc - Pizzi, David : Narratology for Interactive Storytelling: A Critical     
    Introduction, dostupné na :  
    www. scm.tees.ac.uk/users/f.charles/publications/conferences/2006/Cavazza_Pizzi_TIDSE06.pdf   
45 například Himmelsbach, Sabine : Interaktivný potenciál distribuovaných sietí – Imerzia a  
   participácia vo filmech a počítačových hrách, in : Rusnáková, Katarína (ed.) : V toku pohyblivých  
   obrazov – Antólogia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry, VŠVU  
   Bratislava, Bratislava 2005, s. 155-164. - Kašpárek, Michal : Kill Bill a Kill Bill 2 jako remediace  
   počítačových her (Bakalářská oborová práce), Brno 2007 
46 viz rozbory v Horrocks, Christopher : Marshall McLuhan a virtualita, Triton, Praha 2002 a také  
   McLuhan, Marshal : Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla, Jota, Brno 2000 
 



 32

     Zkušenost zažitá při hraní počítačových her – „stříleček“, 

„mlátiček“, „strategií“, „adventur“, atd… je pro řadu umělců 

z generace narozené v průběhu sedmdesátých let, tedy první 

generace jež s domácími počítači již mohla „vyrůstat“, již zcela 

přirozenou součástí autotelických aktivit i jejich vizuální 

zkušenosti  v průběhu dospívání. Vedle řady uměleckých prací, 

které k tomu fenoménu přistupují analyticky a tak říkajíc často 

„zvenčí“, můžeme najít řadu umělců, u kterých se tato 

zkušenost projevila ať již jednorázově či ovlivnila celou jejich 

tvorbu zcela „přirozeně“ – jako inspirace prostředím, ve kterém 

strávili často ne krátkou dobu své recepce vnějšího světa.  

      Luděk Rathouský (narozen 1975)47 je jedním z příslušníků 

této generace, u jehož tvorby se příznačně objevuje celé 

spektrum strategií a přístupů – počínaje individuálně pojatou 

malbou a instalacemi přes tvorbu videa až po 

odindividualizovanou kolektivní činnost v rámci umělecké 

skupiny Rafani, která se rovněž pohybuje napříč různými 

strategiemi a médii – instalační tvorbou, angažovaným uměním, 

performancemi, ale i malbou.  

     V rámci našeho tématu je nejzajímavější částí Rathouského 

tvorby cyklus videí a obrazů, postupně vnikajících zhruba 

v rozmezí let 2000-2005. V nich několika odlišnými strategiemi 

zpracoval svoji „infantilní“ zálibu a zkušenost z hraní 

počítačových her. Jejich společným rysem je autorova snaha 

zdůraznit sílu přímé zkušenosti – nejen vizuální ale přeneseně i 

celkově behaviorální – z těchto her. Tato zkušenost má svá 

specifika – u každé hry či herního systému se jedná o uzavřený, 

                                                 
47 viz Jeřábková, Edith – Vítková, Lenka : Lovci lebek : Bolf, Rathouský, Skrepl, Typlt, Galerie  
   Klatovy/Klenová, Klatovy 2007. 
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částečně virtuální, částečně symbolický, či znakový, tedy 

abstrahovaný prostor, se svými danými percepčními pravidly, 

odlišnými od „běžného“ vnímání naší okolní reality. Stejně jako 

v odlišném osvětlení se oči musejí přizpůsobit novým 

podmínkám, tak i percepční systém hráče videohry se snaží 

přizpůsobit nové komunikační situaci s danou „realitou“. Při 

přechodu zpět do „běžnosti“ pak může vášnivý hráč pociťovat 

závrať a promísení oněch dvou odlišných percepčních systémů. 

V oblasti kognitivních věd a neurověd má tento fenomén 

dokonce speciální označení tzv. syndromu AWD, neboli 

„alternate world disorder“ – porucha ze změněného světa, 

vznikajícího především adaptací nervových systémů na 

proměněné smyslové „vstupy“.48   

    Obrazy Luďka Rathouského z tohoto období jsou 

charakteristické autorovou snahou o co nejbezprostřednější 

převedení prvotní kresebné invence, blízké svým narativně 

zkratkovitým podáním do jisté míry komiksu, do co 

nejintuitivnější a nejjednodušší, rychle provedené malby 

působící svou jednoduchou narativní zkratkou, spojenou 

s decentní dávkou přirozeně působící exprese (obr. 3). Tímto 

vlastně velice klasickým způsobem zpracoval na několika 

plátnech i výše nastíněné téma – Hráči se zde ocitají na hranici 

mezi „virtuálním“ světem hry a „reálným“ prostředím svého 

fyzického okolí  - ovšem co je pro ně vlastně „hmotné“ či 

„reálné“, když jejich vlastní smysly jsou zmatené tím 

znejišťujícím napojením na sice nedokonalé, ale přesto chytlavé 

„interface“ tvořené onou specifickou směsicí vizuální a 

symbolické reprezentace, typickou pro interface videoher 90. let 
                                                 
48 Kesner, L. ml. (cit. v pozn. 28) s.108. 
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a ostatně i pro hry současné – jdoucí přece jenom odlišnou a 

specifičtější cestou, než jakou předpovídali virtuální realitě její 

proroci zabývající se romantickými variantami teorií nových 

médií.  

     Jiným médiem ve kterém Luděk Rathouský reagoval na svoji 

zkušenost z hraní videoher je video - v jednom z těchto videí49 

s kamerou připevněnou spolu se světlem na hlavě simuluje 

v zatemněných prostorách vlastního bytu prožitek při hraní tzv. 

stříleček z pohledu první osoby – anonymní a k danému účelu 

přizpůsobený virtuální prostor takových her jako je Quake či 

Counter Strike, ve kterých se skuteční – tedy lidští hráči 

navzájem utkávají ve virtuálních arénách prostřednictvím 

počítačové sítě nebo internetu, je zde nahrazen důvěrným 

prostředím domova, v němž spoluaktéři „válčí“ bez distance 

ztělesňované jejich virtuálními „avatary“ -  nejedná se ovšem o 

hru skutečnou – tedy se zhodnotitelnými výsledky či vítězi a 

poraženými – klíčovým zde zase je ono výše zmíněné 

prostoupení reality virtuální arény se skutečnou realitou 

hmatatelného prostředí. 

     Onen lineární postup počítačovou hrou, během něhož hráč 

plní různé úkoly, překonává různorodé překážky a snaží se 

postoupit do dalšího „levelu“, je i modelem, který inspiroval řadu 

světový tvůrců, v médiu videa můžeme takovou inspiraci hledat 

například v tvorbě Mathewa Barneyho50, který ve třetím dílu své 

rozsáhlé série videí – filmů Cremaster51 postupuje jako hrdina  

překonávající různé překážky, zkoušky a pokušení v proslulých 

prostorách newyorského Guggenheimova muzea, které je samo 
                                                 
49 bez názvu, video, cca 3 minuty,  2005, archiv autora. 
50 kol. aut : Matthew Barney: The Cremaster Cycle, Guggenheim Museum, New York 2005. 
51 Cremaster 3, 2003, filmový formát, 182 min  
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koncipováno s lineární spirálovitou prohlídkovou koncepcí, aby 

dosáhl svého cíle. Už volbou místa autor mimo jiné odkazuje 

k osudu umělce na umělecké scéně, zvláště na tak 

komplikované a rozvinuté jako je ta americká, kde je tvůrce 

v rámci daného systému nucen k určité formě kariérního 

postupu, vyrovnávání se s různými osidly a pokušeními 

uměleckého povolání a postupnému vzestupu po společenském 

žebříčku až mezi elitu. Podobně chorvatský umělec žijící 

v Berlíně Ivan Čivič (narozen 1979)52 ve své pražské tříhodinové 

performenci nazvané Want it, get it, fake it! (2007)53 na sebe 

převzal roli hrdiny v nikdy nekončící počítačové hře, kde ve 

vyčerpávajícím zápase se sebou samotným překonával 

překážky fyzického i psychického rázu zastupující linearitu a 

vertikálnost kariéry jednotlivce v současném art-worldu. 

    Jedno z videí Luďka Rathouského54 se s humornou 

nadsázkou dotýká i tohoto tématu. S jednoduchou trikovou 

úpravou se v malém dvojplošníku, podobně jako v některých 

počítačových hrách – leteckých simulátorech, jakým je například 

Red Baron (1990), který je zde ale současně stylizovanou 

dětskou hračkou, prohání a kličkuje mezi vysokými útesy a 

neustále pálí ze svého kulometu. Tyto útesy jsou ale tvořeny 

knihami – a to svazky mezi studenty umění učícími se dějiny 

umění takřka „kanonickými“ mnohosvazkovými Pijoanovými 

Dějinami umění. Jakoby se umělec chtěl vyrovnat s plnou 

mladistvou agresivitou se zátěží, jež tíží mladého umělce 

stojícího tak řečeno na „ramennou obrů“, se s plným bojovým 

                                                 
52 viz http://www.ivancivic.com  
53 performance proběhla 24.1.2007 ve výstavním prostoru Karlin Studios v Praze 
54 Letadýlko, video, cca 2 minuty, 2005, archiv autora – video bylo prezentováno na jednodenní  
    přehlídce současného videoartu Videokemp, , 31.7.2005, Praha, park Klamovka 
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nasazením vrhá na své kanonizované předchůdce a snaží se 

proklestit cestu vlastní tvorbě. 

     Za zmínku stojí i to, nakolik se podílela zkušenost z hraní 

tohoto žánru počítačových her, který se určitě řadí k těm 

„nejinfantilnějším“ a nejbrutálnějším, na životní zkušenosti celé 

řady dalších příslušníků této umělecké generace, i když žádnou 

explicitní narážku na tyto hry a jejich hraní v jejich tvorbě 

nenalezneme. Pro příklad stačí zmínit jednu z nejvýraznějších 

postav této generace, rozhodně co se týče oblasti malby, a to 

Josefa Bolfa (narozen  1971)55. Ten ve svých obrazech 

znázorňuje zvláštní svět, v němž se bytosti antropomorfního 

rázu, obdařené ale zvláštním výrazem křehkosti a nevinnosti, 

daným jejich tak lidským a tak nevinně zvířecím vzhledem, 

především tvářemi, asociujícími nevinně němou tvář srnky či 

koloucha,  dostávají do střetu s brutálním světem násilí, krve, 

úzkosti a beznaděje. Je to svět, se kterým se dennodenně 

setkáváme především prostřednictvím zpravodajských médií a 

pokleslého filmu. Stejně tak jsou s ním mladé generace 

seznamovány, či na něj dokonce „připravovány“, i samozřejmým 

a časem až automatizovaným procesem při hraní výše 

zmíněných žánrů počítačových her, v nichž se počet zabitých 

stává pouhou statistikou, překonanou překážkou a „pozitivním“ 

atributem hráčova úspěchu. Videohry, které pro řadu mladších 

lidí znamenaly seznámení s tímto světem krve a smrti a 

započaly jeho vítězné tažení i v rámci herního průmyslu, jsou 

                                                 
55 viz Ferencová, Yvona : Josef Bolf: Death is not the end?, Moravská galerie, Brno 2006.   
    Jeřábková, Edith – Vítková, Lenka : Lovci lebek : Bolf, Rathouský, Skrepl, Typlt, Galerie     
    Klatovy/Klenová, Klatovy 2007. Pospiszyl, Tomáš (ed.) : Cena Jindřicha chaloupeckého Finále  
   2005 – katalog výstavy¸ Společnost Jindřicha Chaloupeckého, Praha 2005. - Váňa, Radek : Josef  
   Bolf, Detail 8/III, 1998, s.2. - Havránek, Vít : Nevkusný Pepa a Bolfovy mutace, Umělec 4/1998,  
    s.24. - Lindaurová, Lenka : BJ, nové tváře, Umělec 2/98, s.16-17.  
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například Wolfstein 3D (1992), či Doom (1993). Právě 

zkušenost z hraní těchto her přiznává i Josef Bolf.56, v jehož 

tvorbě jakoby se svět dětské nevinnosti, bezpečí a intimity, svět 

plyšových zvířátek a něhy, setkává s „dospívajícím“ světem  oné 

bezmezné, a přitom i fascinující brutality v těchto hrách 

přítomné.         

    Pro Milana Saláka (narozen 1973)57 je zkušenost hry ještě 

mnohem důležitějším fenoménem. Ona hra „na něco“, 

simultánní prožívání různých životních rolí, neustálé 

ozvláštňování svého běžného života úniky do „klukovských“ 

světů – ať už v roli bojového pilota, rybáře či vášnivého 

sběratele artefaktů dětských tužeb, je pro něj jedním ze 

základních životních náplní – samozřejmě vedle umělecké 

tvorby. Ta se obdobně jako u Luďka Rathouského pohybuje na 

poli intermediálních konfrontací (jak se jmenuje i ateliér na 

Vysoké škole umělecko-průmyslové, který Salák spolu s Jiřím 

Davidem vede jako pedagog.), tedy především v oblasti malby, 

instalace, videa, performance a jejich všech možných průsečíků. 

Vedle této vlastní    tvorby se také účastní kolektivní tvorby 

v rámci umělecké skupiny Reality (spolu s Jiřím Davidem a 

Janem Kadlecem). Salákovo prožívání herní zkušenosti se ale 

vyznačuje oproti výše zmíněným tendencím i řadou odlišností. 

Ve svých projektech, propojených společnými východisky v on-

line hraní leteckých simulátorů z období první i druhé světové 

války, Salák zdůrazňuje především onen moment co 
                                                 
56 osobní zmínka při rozhovoru s autorem - červen 2008. 
57 Vlček, T. (ed.) (cit. v pozn. 32) s. 124-125. - kol.aut : Neplánovaná spojení – Stipendisté Nadace  
   Jana & Milan Jelínek 1990-1998, Akademie Výtvarných umění, Praha 1999, nestránkováno. - Hájek,  
   Václav : Milan Salák dostupné na: http://artlist.cz/?id=330. - kol. aut. : Současní umělci se  
   nevymezují generačně, Umělec 4/1999, s.30-31. - Lindaurová, Lenka :  O kurátorské moci a  
   pseudodědicích Švabinského,  Umělec, 3/1999, s.5. - David, Jiří : Bere mě, že Geri má velký prsa,   
   rozhovor s M. Salákem, J. Kadlecem a J. Dolejšem,.Detail 7/III, 1998, s.10-11. 
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nejvěrohodnější simulace. Na místo abstrahovaných herních 

principů zde zdůrazňuje – či až falšuje, zdání realističnosti, s níž 

tuto svou zálibu přenáší do své umělecké tvorby. V těchto 

projektech nazvaných Virtuální život pilota (obr. 4-15) různými 

výtvarnými prostředky vytváří „virtuální historii“ – sebe samého 

zasazuje do role životů několika bojových pilotů, bojujících na 

různých stranách těchto konfliktů. Svoji virtuální identitu přitom 

rozpracovává do nejmenších detailů, počínaje svým „reálným“ 

vzhledem promítnutým do podoby pilota, přes osobní symboly či 

hesla na trupech „svých“ strojů a konče zapojením své bojové 

činnosti do reálného rámce historického místa a času. Tyto 

životy, jež jsou stejně tak součástí jeho osobní zábavy jako jeho 

umělecké tvorby, pak prezentuje na výstavách formou různých 

výtvarných prostředků. Ať už je to formou prezentace virtuálního 

Deníku letce (2002, obr. 4-7)58, v němž popisuje zážitky 

britského pilota z první světové války spolu s „fotografiemi“ 

vzniklými ve skutečnosti v prostředí počítačové hry, kde tento 

život také „prožil“ nebo podobně „falsifikovaného“ filmu-videa 

(obr. 9-10)59, jehož černobíle zažloutlý vzhled a obrazový šum 

asociuje vzhled starých filmových záznamů, v němž se propojují 

realisticky vypadající záběry ze vzdušného souboje se záběry 

v drama boje ponořeného pilota-autora, jak se znázornil 

tentokrát v roli německého pilota z první světové války. Či ve 

formě podobně falsifikovaných „pamětních“ fotografií60 (obr.11-

12) instalovaných v podobě domácí galerie vzpomínek, 

s připojenými pamětními přípisy, jak prezentoval dva 
                                                 
58 vystaveno ve virtuální internetové galerii www.galerieholec.cz  
59 Letec, video, cca 3 minuty, 2005 archiv autora – prvně prezentováno na výstavě u příležitosti   
    otevření areálu Karlin Studios, Praha, červen 2005.  
60 počítačový tisk, adjustace, majetek autora. Vystaveno na výstavách „In time between/V mezičase“  
    NCCA, Moskva 2006 a Salák 33, Altán Klamovka, Praha 2006. 
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protichůdné životy německého a sovětského pilota druhé 

světové války. Zde v podobě jakési domácí síně slávy zdůraznil 

protichůdnou paradoxnost těchto dvou osobních historií i formou 

adjustace (rudé u sovětského a hnědé u německého pilota) a 

poukázal na absurdní neslučitelnost těchto osobních historií 

ústředním nápisem „Nepřítel je ten, kdo tě chce sestřelit“. Na 

sounáležitost své práce s tradicí světa umění, moderní fascinací 

volnosti a agresivity takovéhoto života61, které se táhne od 

futuristické angažovanosti Filipa Tommasa Marinettiho, přes 

italskou Aeropitturu62 či ironičtěji pociťované malby Gerharda 

Richtera63 až do současnosti, zdůraznil odkazem v galerii 

sovětského pilota, když jeden z rámečků věnoval připomínce 

„svého“ sestřelu letounu Josefa Beuyse nad Krymem.64 

V podobě živé performance zapojil Salák mezi tyto své realizace 

přímo hraní počítačové hry v akci Virtual Flight Instruktor 

(2006)65, kdy posadil před počítač s joystickem tři mladé umělce 

ruského původu, neznalé hraní počítačových her,  a jako 

instruktor v letecké škole za druhé světové války se je v ruštině 

pokoušel „zaškolit“ do řízení bojového letounu. 

     Další z výtvarných „výstupů“ projektu Virtuálního pilota vznikl 

ve spolupráci s Václavem Magidem66, který Milana Saláka 

znázornil v cyklu akvarelů (obr. 13-15), pojatých klasickou 

                                                 
61 viz dobová fascinace letectvím u řady nejvýraznějších uměleckých osobností v období před první  
   světovou válkou – viz Demetz, Peter : 1909: Aeroplány nad Bresciou, Prostor, Praha 2003. 
62 viz Mantura, Bruno Rosazza - Ferraris, Patrizia – Velani, Livia (ed.) : Aeropittura Mostra Dell'aria  
   E Della Sua Conquista (1913 - 1935), Aeritalia, Societa Aerospaziale Italiana / De Luca Edizioni    
    D'Arte, Napoli 1989.  
63 viz jeho cyklus maleb zachycujících letadla RAF v bojové akci za druhé světové války – např. obraz  
   Mustang Squadron, 1964, sbírka Roberta Lehrmana, Washington D.C., USA – viz : Rorimer, Anne :   
    New art in the 60s and 70s – Redefining Reality, Thames & Hudson, London 2001, s. 48. 
64 viz citace Beyusových vlastních vzpomínek o této znám= epizodě : Michely, Viola – Mech, Claudia  
    – Michely, Viola Maria : Joseph Beuys: The Reader, I.B.Tauris, London 2007, s. 112-113. 
65 akce proběhla v rámci vernisáže stejnojmenné výstavy autorových kreseb s leteckou tematikou   
    2.6.2005 v Galerii A.M.180 v Praze. 
66 cyklus jedenácti akvarelů, 2006, archiv Milana Saláka 
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realistickou technikou, falsifikující jejich historický původ, 

znázorňujících Saláka v omlazené podobě, adekvátní reálnému 

věku mladičkých pilotů z první světové války. Ten zde pózuje ve 

vzácných chvílích odpočinku německého bojového pilota, jak ho 

měl zachytit jeho přítel kreslíř. 

    S touto fascinací letectvím souvisí i celá řada dalších 

Salákových projektů, které všechny rovněž vycházejí z prožitku 

hraní leteckých simulátorů, byť už v nich samotná „hra“ není tak 

implicitně obsažená. Jedná se především o cykly obrazů  Dva 

horizonty67 a Lozenge68.  

     Za všemi těmito projekty Milana Saláka můžeme shledávat 

jistou „naivnost“, s níž se prostupuje osobní svět naplněný 

dědictvím klukovských vášní s vážně prezentovanou uměleckou 

tvorbou. Do jaké míry je vlastně tato produkce vážně míněným 

uměleckým projevem, zkoumajícím a reprezentujícím vztahy a 

estetiku tohoto světa a do jaké míry se jedná o pouhou „hru“ 

autora, který si pod touto záminkou prodlužuje ztracený svět 

dětství, kde tyto autotelické aktivity byly naprostou 

samozřejmostí? Na tuto otázku je problematické hledat 

odpověď, zvlášť když si uvědomíme, že podobnému paradoxu 

čelí i samotná morální pozice „hry“, „zábavy“ a „volného času“ – 

tedy toho, co spadá do tzv. „autotelických aktivit“ v rámci života 

dnešní společnosti. Na jedné straně pro řadu lidí naplňuje 

samotný její smysl, protože jim umožňuje dosáhnout právě 

onoho stavu naprosté „svobody“, v níž se mohou těmto 

autotelickým aktivitám věnovat. Pro mnohé jiné se jistě jedná o 
                                                 
67 cyklus obrazů Dva horizonty byl prezentován třeba na výstavě Perfect Tense viz Malá Olga - Srp    
   Karel - Vaňous Petr : Perfect Tense/ Malba dnes - katalog výstavy, Správa Pražského hradu,  
   Praha 2003 
68 cyklus obrazů Lozenge byl prezentován na stejnojmenné výstavě v Galerii Nábřeží v Praze roku  
   2005  
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zhoubnou nemoc společnosti omamující lid na principu „chleba 

a her“. Těmto diskurzům se však budeme věnovat později.           

    Jolana Ruchařová (narozena 1972)69 je další z výtvarných 

umělců své generace, která ve své tvorbě propojuje médium 

klasické malby s používáním dalších médií – videa a počítačové 

grafiky. Jednou z oblastí, o kterou se ve své tvorbě zajímá, je 

struktura mezilidských vztahů a chování se jedince v rámci 

společnosti. Její naivizujícím přednesem pojaté realistické 

malby, zachycují lidi obklopené svými všedními komunikačními 

starostmi vůči svým bližním, mají někdy až chtěný charakter 

jarmarečních „vyprávějících“ obrázků. V jednom z těchto cyklů 

obrazů a kreseb ale umělkyně jako prostředek vyjádření této 

věčné „hry“ v rámci lidské společnosti - „kola života“, jak také 

znázornila v jednom ze svých obrazů, využila i své zkušenosti 

z hraní počítačových her. A to her poněkud odlišného „žánru“ 

než její mužští kolegové. Jedná se o tzv. „adventury“, ve své 

klasické podobě počítačové hry charakteristické svým 

dvojrozměrným kresleným výtvarným podáním, v němž hráč 

pomocí jednoduchého interface tvořeného pomocí několika 

symbolů – tlačítek, které reprezentují různé formy lidské činnosti 

– například „rozhovor“, „chůzi“, manipulaci s předměty, či různé 

výrazy emocí, pohybuje se svou postavou po herním světě a 

většinou nenásilnou formou řeší různé situace a plní úkoly, jež 

ho vedou dál interaktivním příběhem.  

    Cyklus obrázků MYDAY (2002, obr. 16)70 Jolany Ruchařové 

tento systém přenáší do „reálných“ situací běžného života a 

mezilidských vztahů. Ono „interface“, jež zde rámcuje dané 

                                                 
69  anonym : Jolana Ruchařová, Umělec 3/2001, s. 55  
70 cyklus 18 obrazů, olej na plátně – počítačový tisk, různé rozměry, majetek autorky 
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výjevy, sice není na rozdíl od počítačových her interaktivní a 

pouze reprezentuje dané možnosti konání vycházející ze 

znázorněných scén, za to je ale vzhledem k „reálnosti“ dané 

situace mnohem komplikovanější a nabízí desítky různých 

možností a řešení reprezentovaných jednoduchými znaky-

symboly jak je známe z různých funkčních tlačítek a ikon 

počítačových programů a her. Jedná se jistě o zvláštní 

propojení toho nejklasičtějšího média malby s médiem 

nejnovějším – tedy počítačem. Autorka zde zachytila různé 

situace ze svého každodenního života, jedná se tedy rovněž o 

jakousi formu autoportrétu, odhalující její osobní životní rytmus. 

Podobnou tematiku, zpracovanou tentokrát technikou 

manipulované fotografie nalezneme například u amerického 

umělce Micaha Ganskeho (narozen 1980)71 v jeho cyklu Look In 

To My Eyes (2005)72,  ve kterém řeší také prostřednictvím 

typického počítačového „first-person view“ běžné životní situace 

jako by se odehrávaly prostřednictvím rozhraní počítačové 

obrazovky – na snímcích můžeme vidět ony „virtuální“ ruce, jež 

slouží ve hrách jako prodloužení hráčovy tělesnosti do 

simulovaného herního prostředí, jak vykonávají různé běžné 

denní činnosti, třeba při návštěvě kavárny, holení se či právě při 

hraní videohry. I když je zde zřejmý posun, když Ganske klade 

důraz především na co nejpřesvědčivější prolínání simulace a 

reality, zatímco Ruchařová více zůstává v rámci 

reprezentujícího média – přesunutého jen z digitální formy do 

oblasti klasičtější malby,  základem u obou realizací zůstává 

ono ovlivnění novou formou interakce s virtuálními prostředími, 
                                                 
71 Bittanti, Matteo – Quaranta, Domenico (ed.) : GameScenes. Art in the Age of Videogames ,   
    Milano 2006, s. 146-153. -  viz také: http://www.micahganske.com.  
72 tamtéž 



 43

ovlivněné zkušeností videoher, které zde „zpětně“ slouží 

zpracování tématiky běžné životní reality. Klasický albertiovský 

model obrazu jako „okna“ – výřezu reality je zde modifikován 

oním momentem tělesného vztažení se do něj, divák je zde 

bezprostředně vtahován do obrazu a dochází zde k novým 

formám vizuálních vazeb znejišťujících recipientovo  jasné 

rozlišení mezi tím, co je „před“ a „za“ oknem. 

           Patricie Fexová (narozena 1975)73 v sérii drobných 

maleb Mrtvá monstra (2002-4, obr. 17-18)74 zachytila v zvláštně 

rozostřené optice a jemné barevnosti v přírodním prostředí 

ležící těla mrtvých tvorů, většinou zvířat. I přes na první pohled 

působící poměrnou realističnost nemůžeme díky onomu 

rozostření rozeznat moc detailů a malby proto působí především 

estetickým dojmem, v němž pro nás samotná smutnost výjevu 

mrtvé bytosti nemusí být nijak zvláště znepokojující. Zajímavé 

odhalení nastane až poté, co zjistíme téma tohoto cyklu obrazů. 

– Jedná se o zachycení tvorů zabitých při hře tzv. počítačových 

RPG (Role Playing Games) her, v nichž se hráči prohánějí po 

virtuálních, čím dál tím víc realističtějších 3d světech, a které 

jsou založené především na snaze o vytvoření co 

nejkomplexnějšího virtuálního světa. Postava, s níž se hráč po 

tomto světě pohybuje - tzv. „avatar“, má implementovaný 

komplikovaný systém vývoje svých schopností a vlastností, 

postupně se získáváním zkušeností v průběhu hry dle voleb 

hráče v různých možných směrech zlepšujících.75 Tyto herní 

                                                 
             73 Jeřábková, Edith : Galerie / Gallery of A2, A2 44/2006. - Lindaurová, Lenka : Nové tváře  - Patricie  
                 Fexová,  Umělec  2/2001, s. – Fexová, Patricie : Fotobuňky/Jednota bydlení, in : Labyrint Revue 5-6,  
                 Praha 1999, s. 104-105. 

74 akryl na plátně, různé rozměry, v majetku autorky, soukromých sběratelů a sbírky Richarda Adama   
    – Wanieck Gallery v Brně  
75 k této problematice viz například : Holý, Jakub : Úvod ke zkoumání Her s hraním rolí,  
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světy, které dle Cailloisovy terminologie obsahují vlastnosti her 

agónických (vyvinuly se ostatně z deskových her), se také svým 

systémem hraní rolí blíží definici hry jako miniker – mimese. I 

přes mnohem komplexnější pokrytí simulace „reálného“ života 

v těchto hrách pořád jako hlavní téma hry a zdroj dalšího 

postupu hrou slouží boj, zabíjení a násilné řešení většiny 

herních situací. Na rozdíl třeba od šachu zde ale hráč bojuje 

nejen proti jasně definovaným protivníkům, ale dané herní 

prostředí mu současně nabízí jako jeden z hlavních zdrojů 

„zkušeností“ systematické a nikdy nekončící masakrování jeho 

virtuálních „nelidských“ obyvatel, tedy především zvířat a 

různých mytických tvorů - monster. Tato činnost se časem 

v průběhu hraní hry stává vyloženě mechanickou, a hráč takto 

během hraní jedné hry „zabije“ doslova desetitisíce těchto tvorů. 

Jde samozřejmě o „hru“, která se ale stálým vývojem technologií 

čím dál tím více blíží „realitě“ či alespoň interaktivnímu filmu, 

s hráčem v hlavní roli.76  

   Patricie Fexová ve svých malbách zobrazila právě některé 

z těchto „tvorů“, jsou to půvabná drobná zátiší ze světa, který se 

dle tužeb hráčů blíží co nejvíce představám romantických 

fantasy světů pohádek pro dospívající i dospělé. Autorka 

konkrétně zobrazila postavy z her Heroes of Might and Magic II-

IV, které ve hře zabíjela, aby je pak mohla na monitoru 

vyfotografovat a namalovat. V tomto souboru se spojuje 

estetický zájem autorky o problematiku malby s jejím citlivým 

uvědoměním si, že i přesto, že při hraní oněch her nedošlo ke 

                                                                                                                                                         
    (nepublikovaná bakálářská práce Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, Praha 2005  
    dostupné na http://studierpg.unas.cz/ ) 
76 viz dnes takové počítačové RPG hry jako jsou The Elder Scrolls IV : Oblivion, Gothic 3 či on-line hra  
    Barbar Conan – Hyborian Adventures. 
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„skutečnému násilí na zvířatech ani jiných tvorech“, zůstává 

pořád nad jejich smrtí temný stín skryté brutality, stojící nad 

každým, kdo se jejich zabíjení zúčastnil.77  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 O těchto intencích autorky svědčí i podobně symbolicky podaná jednodenní instalace, kterou roku  
   2006 realizovala v Galerii Altán Klamovka,  kde v neutrálním prostoru galerie instalovala na zem  
   efektivně nasvícené ovčí rouno, bylo to na poctu oné ovce, která musela za krásu onoho rouna  
   obětovat život . 
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obr. 3.) Luděk Rathouský : bez názvu, 2005, olej na plátně, 120X120 cm,  

            soukromá sbírka.   

 

 
obr. 4.) Milan Salák, z projektu Deník letce, 2002,  

            digitální tisk, rozměry variabilní. 
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obr. 5.) Milan Salák, z projektu Deník letce, 2002, webová stránka.  

 

    

               
obr. 6.) Milan Salák, z projektu Deník letce, 2004, kresba na papíře,  

            21X3O cm, archiv umělce. 
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obr. 7.) Milan Salák, z projektu Deník letce, 2004, kresba na papíře,  

            21X30 cm, archiv umělce. 

 

 
obr. 8.) Milan Salák : snímek z instalace výstavy Letec, NCCA,  

            Moskva 2005-2006.   
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obr. 9.) Milan Salák : snímek z videa Letec, cca 3 min, 2005, archiv  

            umělce.   

 

 

 

 

obr. 10.) Milan Salák, snímek z videa Letec, cca 3 min, 2005, 

              archiv umělce. 
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obr. 11.) Milan Salák, z cyklu Letec, 2005, digitální tisk, rozměry variabilní,   

            archiv umělce 

 
obr. 12.) Milan Salák, z cyklu Letec, 2005, digitální tisk, rozměry variabilní,  

              archiv umělce   
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obr. 13.) Václav Magid - Milan Salák : z cyklu Letec, 2005, akvarel,   

              15X21cm, archiv Milana Saláka 

 
obr. 14.) Václav Magid - Milan Salák : z cyklu Letec, 2005, 

               akvarel, 15X21cm, archiv Milana Saláka  
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obr. 15.) Václav Magid - Milan Salák : z cyklu Letec, 2005,  

               akvarel, 15X21cm, archiv Milana Saláka 

                

             
             obr. 16.) Jolana Ruchařová, z cyklu MAYDAY, olej na plátně – počítačový  

                           tisk, různé rozměry, 2002, majetek autorky. 
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               obr. 17.) Patricie Fexová : Mrtvý Bone Dragon, 2002, 60x42 cm,  

                         akryl na plátně, soukromá sbírka. 

 

 

 

 

                
                  obr. 18.) Patricie Fexová : Mrtví Medusa a Satyr, 2003, 84x60 cm,  

                         akryl na plátně. soukromá sbírka. 
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              6. Videohra jako médium aneb na hranici nových médií 

 

Jak už jsem naznačoval, počítačová hra je jev, který jde 

pokládat za novou formu plnohodnotného kulturního média, jako 

jím je obraz, román či film78. Vyznačuje se integrovaným 

spojením vizuální reprezentace, konceptu - ať už ho budeme 

pokládat za koncept z hlediska výtvarného umění nebo za 

naraci z hlediska literárního, či za vizuální řeč z hlediska filmové 

vědy. Vzhledem k tomuto těžko rozlučitelnému propojení 

videohry jako „hry“ a jejích funkčních, výrazových a 

komunikačních složek ji lze také pokládat za jeden 

z nejreprezentativnějších příkladů pozice „hry“ všeobecně jako 

kulturního fenoménu v současné společnosti. Výše zmíněná 

umělecká tvorba většinou používala videohru jako zdroj 

zkušenosti, či jako jednu z možných částí prožívaného světa, 

kterou umělci mohli zapojit do své intermediálně, někdy až 

klasicky orientované tvorby.  

    Objevuje se zde ale i jiný přístup, v němž umělec využívá 

jako primární vyjadřovací prostředek právě média počítačové 

hry. Videohra a její vizuální interface pak zde může být 

primárním tématem, ale často je spíše zprostředkovatelem, 

v němž se díky jejím specifickým vlastnostem zrcadlí osobitým 

způsobem umělcovo ohledávání a vyjadřování se vůči okolnímu 

světu.   

                                                 
78 viz např. : Pitts, Russ : The Definition of an Art Form, dostupné na :   
   http://www.escapistmagazine.com/articles/print/389  -  
   Smuts, Aaron : Are Video Games Art?, Contemporary Aestetics,  2005, dostupné na :       
   http://www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=299  
 - Bartel Jeffrey : Kůže a kosti, in: Umělec 4/2001, s. 22-26 



 55

     Petra Vargová (narozena 1973)79  ve svém videu Dead or 

Alive 2 (2001, obr. 19)80 samu sebe staví do role postavy 

z počítačové hry stejného názvu jako má její video. Je to hra 

typu „mlátička“ na herní konzoli Playstation, v níž se dva hráči 

utkávají v pěstním souboji ve virtuální aréně. Hráč zde má na 

výběr ze široké škály postav s různými bojovými styly a 

specifickými vlastnostmi, z nichž si může vybrat „svoji“ 

postavičku, stejně tak jako soupeře. Autorka zařadila do tohoto 

výběru postav i sebe samotnou, trikovými technikami 

narenderovanou do grafického prostředí videohry. Ve videu se 

postupně utkává s několika soupeři, přičemž nejdříve vítězí, aby 

posléze podlehla postavě jednoho z „bossů“ hry.  

    Petra Vargová stejně jako v mnohých svých ostatních 

realizacích  používá jako hlavní prostředek umělecké výpovědi 

svou osobní tělesnou zkušenost. Tu aplikuje prostřednictvím 

zapojení svého těla, či jeho různých fragmentů. Používá vlastně 

své vlastní tělo jako jakousi laboratoř, s níž provádí různé 

experimenty především v oblasti nových médií. V případě tohoto 

videa je podstatná i ta skutečnost, že autorka sama přiznává, že 

počítačové hry nepatří mezi její soukromé zájmy a k této 

realizaci se dostala díky inspiraci pří sledování jiných hráčů. 

Autorčin zájem se spíše soustředí na technické zpracování her 

a do značné míry spektakulární a neinteraktivní zpracování 

tohoto díla s tím jistě souvisí. Tyto vlastnosti na druhou stranu 

značně usnadnily přijetí tohoto videa mezi širším publikem, 

                                                 
79 viz Malá, Olga (ed.) : EyeWorks, GHMP, Praha 2003 -  Štefková, Zuzana : Musela jsem se taky 
zeditovat|Rozhovor s Petrou Vargovou, Umělec 2/2003, s. 65-67 - Vitvar, Jan H. : Sound Flowers, 
Respekt, č. 32/2007,  s.25. viz také : http://petravargova.org   
80 viz :   http://petravargova.org/html/projects/doa.html  
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jemuž interaktivní přístup a technické interface nových médií 

není vlastní.  

    Francouzský umělec Pierre Huyghe (nar. 1962)81 umístil 

v řadě svých projektů také ženskou postavu „odjinud“ do 

virtuálního svého 3d prostředí, vycházejícího z virtuálních 

prostředí počítačových her. Zásadní rozdíl je v tom, že tato 

postava je už původně „virtuální“ entitou. Dívka jménem Ann 

Lee je totiž původně animovanou postavičkou, jaké především 

japonská animační studia vytvářejí v tzv. stylu „manga“ ve 

velkém množství. Nejen že tyto postavy získají svou osobitou 

podobu, ale současně jsou obdařeny i jakousi identitou, 

definovanou určitými vlastnostmi a osobním příběhem. Tyto 

postavy jsou následně spolu s autorskými právy prostřednictvím 

katalogů nabízeny k prodeji, většinou ke komerčnímu využití – 

jako motivy na módní zboží a doplňky, pro reklamu, či také do 

animovaných filmů a počítačových her.82  

     Z tohoto otrockého „zneužívání“ Huyghe Ann Lee spolu se 

svým uměleckým kolegou Phillipem Parrenem (nar. 1964) roku 

1999 doslova vykoupil, aby pak získala svůj azyl v imaginárních 

prostorech jejich uměleckých děl. Jak doslova umělci 

proklamovali : 

 „Zakoupení ANNLEE je součást uměleckého projektu, který 

spočívá v osvobození fiktivní osobnosti z říše reprezentace“ 83 

V pojetí tohoto projektu je tedy přítomen i onen angažovaný 

moment odvrhnutí masového světa spektakularity, jak 
                                                 
81 Stech, Fabian :. J'ai parlé avec, Lavier , Annette Messager, Sylvie Fleury, Hirschhorn, Pierre  
   Huyghe, Delvoye, Le Consortium, D.G.-F., Hou Hanru, Sophie Calle, Ming, Sans et Bourriaud,  
   Presses du Réel, Dijon 2006  
82 Tanner, Marcia : Requiem for a Mail Order Bride, in: kol. aut. : No Ghost Just a Shell - katalog   
   výstavy, Museum of Modern Art, San Francisco 2002, nestránkováno. 
83  „The acquisition of ANNLEE is part of an artistic project that consists in liberating a fictional  
   character from the realm of representation.“ – tamtéž  
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ve francouzském umění vychází z diskurzu určeného Guy 

Debordem. Ann Lee se následně stala součástí tři roky 

trvajícího rozsáhlého projektu, díky němuž získala daleko 

rozvinutější osobnost – svůj vlastní hlas, řadu osobních detailů 

apod.  

    Autoři se zde stali ochránci virtuálního života této postavy, a 

stejně tak i její virtuální smrti, po které zůstala v jejich projektech 

přítomna v podobě „ducha“ přetrvávajícího třeba v Huyghově 

projektu One Million Kingdoms (2001, obr. 20)84 v němž se Ann 

Lee vyobrazená  jako průhledná postava tvořená liniemi 

prochází po jakési 3D virtuální měsíční krajině, neustále 

podléhající změnám.      

   Postava Ann Lee je důkazem, že problematika virtuálních 

světů  nekončí u protikladu mezi světem reálným a jeho 

počítačovou 3d virtuální simulací, běžnou v počítačových hrách. 

I když jistě nemůžeme bez výhrad přijmout onu tak populární 

tezi francouzského myslitele Jeana Baudrillarda (1929-2007)85, 

podle něhož žijeme v hyperreálném světě navzájem se 

vrstvících simulaker, kde jsou potlačeny reálné vztahy mezi 

objektem a jeho předlohou a kde všeobjímající simulace pohltila 

skutečnou realitu.86 Musíme si ale připustit, že mnohovrstevnost 

a komplikovanost současné vizuální kultury nabízí mnohé 

situace, v nichž je pro nás těžké ontologicky rozlišit „přirozenost“ 

našeho bytí ve světě definovaném jako „virtuální“ a v tom 

definovaném klasicky jako „reálný“. I řada zde zmiňovaných 

českých umělců přenáší bravurně své vizuální reprezentace 
                                                 
84 tamtéž 
85 viz Gane, Mike – Arnaudová, Monique – Lotringer, Sylvere : Rozhovory s Baudrillardem,   
   Votobia, Olomouc, 2007   
86 viz Baudrillard, Jean : Simulacres et Simulation, Galilée, Paris 1985.- Kesner, L. ml. (cit. v pozn.  
    28)  s. 47-48. 



 58

mezi těmito různými světy, aniž by bylo vždy jisté, kde se víc cítí 

„sví“. Podobně jako malíř minulosti je pro nás „nejskutečnější“ 

na svém zachovaném autoportrétu, vytvořeném v rámci jeho 

osobního obrazového světa, i někteří ze zde zmiňovaných 

umělců, jako je třeba Milan Salák, nechali velkou část svého 

sebeobrazu právě v onom „virtuálnu“. A to i přesto, že jeho 

součástí je i ona i zde kriticky reflektovaná negativní složka 

daná častými únikovými formami agresivity. 

    Podobně jako Petra Vargová se do pozice bojovníka – 

gangstera z akční hry staví Michal Mariánek (narozen 1976) 87 

v sérii digitálních tisků Maximální bolest (2002, obr. 21)88 a 

rovněž  podobně jako ona formou reprezentace v „pasivním“ 

médiu. 

     Michal Mariánek  se řadí mezi těch několik umělců, kteří se 

v rámci svého zaměstnání dopodrobna seznámili s tvorbou 

počítačových her, během své práce na počítačové hře Vietkong 

(2002)89, spadající rovněž do onoho nejbrutálnějšího a nejvíce 

odsuzovaného žánru „stříleček“, se mu podařilo „propašovat“ 

podoby řady známých brněnských umělců do vzhledu 

„pozitivních“ postav amerických vojáků, například tvář i hlas 

Václava Stratila nosí ve hře jeden z amerických velících 

důstojníků kapitán Ropsenfield (obr. 22).  

     Vlastně se jedná o podobnou formu pohrávání si s válečnou 

symbolikou ve vztahu k fungování umělecké scény a jejích 

aktérů jako „bojovníků“, s jakou už jsme se setkali u Luďka 

Rathouského, Milana Saláka či jak ji dále uvidíme u skupiny 

Mina. Současně ale mají tyto intervence leccos společného 
                                                 
87 Ptáček, Jiří : Vietkong versus vybíjená, Umělec 1/2003, s. 34-35. 
88 tamtéž 
89 kterou vytvořila česká firma Pterodon Software 
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s řadou zásahů do světa počítačových her, různě 

zpochybňujících, pozměňujících a často i kritizujících jejich 

zažité funkce jako virtuálních světů sloužících k tolerovanému 

odvedení agresivity a  dalšího „asociálního“ chování, jak se 

v posledních letech objevily ve světovém umění. Asi 

nejznámější z těchto intervencí je projekt Velvet Strike (2002)90 

americké umělkyně Anne-Marie Schleiner (nar. 1970)91 ve 

spolupráci s Joan Meandre a Brodym Condonem (nar. 1974)92, 

který reagoval na zvýšenou oblibu on-line akčních her, v nichž 

jsou likvidováni arabští protivníci po teroristických útocích 11. 

září 2001. Autorka spolu se svými spolupracovníky 

„nahackovala“ do vizuálního rozhraní akční on-line střílečky 

Counter Strike, v jejíž virtuálních prostorách provedla velké 

množství „grafitti“ s protimilitaristickou symbolikou a nápisem 

„Velvet Strike“, odkazujícím na nenásilné řešení, původem 

ostatně odvozený od názvu nekrvavého československého 

převratu roku 1989. Tato pacifistická akce vyvolala mezi velkým 

množstvím hráčů značnou nevoli i přímou agresi, s níž ve hře 

palbou napadli „avatary“ účastníků projektu i jejich grafitti. 

Autorka tímto trefně ukázala, do jaké míry jsou takovéto hry 

polem pro ventilaci násilného chování, řešení osobních frustrací 

hráčů a vlastně i výborným nástrojem establishmentu pro šíření 

válečných nálad ve společnosti, jak ostatně ve stejném roce 

přímo přiznala i americká armáda, verbující adepty přes svou 

vlastní počítačovu hru America´s Army (2002)93. Projekt Anne-

Marie Schleiner dále rozšířila, když na své webové stránce 

                                                 
90 viz stránky projektu :  http://www.opensorcery.net/velvet-strike/ about.html   
91 viz rozhovor na http://aminima.net/wp/?p=745&language=en  
92 viz http://en.wikipedia.org/wiki/Brody_Condon  
93 viz webová stránka projektu www.americasarmy.com  
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zpřístupnila řadu šablon s návody, jak tato grafitti aplikovat i do 

celé řady dalších podobně zaměřených her.  

   Těmto negativním aspektům počítačových her se vyhýbá a 

inspiruje se jejich úplně jiným aspektem Vilém Novak (narozen 

1981)94 ve svém virtuálním prostoru Ulička (2003)95, který 

vytvořil pomocí počítačového 3d modelovacího programu. 

Imituje v něm prostředí počítačových her, v nichž se hráč 

pohybuje pomocí „pohledu z první osoby“ po trojrozměrném 

světě, jak se tento model vyskytuje u celého spektra herních 

žánrů. Stejně jako v těchto hrách má divák aktivní možnost 

pohybu po vymezeném prostoru, ale zde bez možnosti 

jakéhokoliv zásahu, divák se stávám pouhým pasivním nočním 

chodcem v zastrčené temné a úzké uličce, v níž může  narazit 

na různé peripetie nočního života, počínaje žebrákem, přes 

prostitutky až po noční provoz pekárny. Místo toho, aby zde byl 

nucen divák být hráčem a zapojovat se aktivně do procesu 

akce-reakce, stává se jakýmsi „flaneurem“ který bez účelu a cíle 

bloumá tímto specificky baudelairovským prostředím. Dle autora 

jej k vytvoření této práce inspirovala noční atmosféra zapadlých 

balkánských městeček s jejich geniem loci spojujícím 

přetrvávající fragmenty minulosti se současností vyvolávající 

dojem „zmrazeného času“.96 Celé prostředí nemá žádný 

počátek, ani konec, divák může bloumat uličkou do naprostého 

omrzení, aniž by vyvolal nějakou odlišnou a čas posunující 

reakci než je občasné lákání prostitutky, prosby žebráka a klení 

pekaře. Tento ve své podstatě velice jednoduchý projekt v sobě 

má především velký potenciál atmosféry, která nastiňuje onu 
                                                 
94 viz  http://plant.ffa.vutbr.cz/~novak/ 
95 3d interaktivní počitačová simulace vytvořená pomocí Blender game engine. 
96 Sedlák, P. (ed.) : (cit v pozn.30)  s. 50. 
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zvláštní chuť dnes už klasické podoby odvrácené tváře nočního 

města, jak ji známe z literatury, a přitom v ní leckdo nalezne i 

onu příchuť atmosféry známou mu z hraní počítačových her, 

kterou si ale nikdy nemohl vychutnat naplno, protože byl příliš 

zabrán „hraním hry“ samotné.         

    Matěj Smetana (narozen 1980) a Zuzana Musilová (narozena 

1981) přistoupili k fenoménu počítačové hry z úplně opačného 

hlediska. V projektu Moje hra (2005)97  v podstatě vynechali 

samotné technické médium počítačové hry a pokusili se „hru“ 

v daných videohrách obsaženou přenést prostřednictvím 

performance a práce s publikem do společenské podoby. 

Nejdříve přednesli návod počítačové hry z časopisu věnujícího  

se videohrám, do něhož v různých fragmentálních citacích 

přidali myšlenky z filozofické literatury, především z díla 

Immanuela Kanta, a následně rozdali návod publiku, aby se 

pokusilo v dané skupině a na daném reálném místě si podle něj  

v „site specific“ podání hru zahrát. Výsledkem samozřejmě 

nebyla nějaká forma skutečně hratelné hry, spíše zde došlo ke 

zvláštní situaci, kdy byl interaktivně prožívaný příběh, jak ho 

hráč zažívá při běžném hraní počítačové hry, zbaven své 

skutečné podstaty, jíž je především vizuální reprezentace 

virtuálního světa a publikum – hráči se najednou ocitli před 

zvláštní literárně-dramatickou formou percepce, navracející 

místo představivosti tam, kde ji u současných virtuálních světů 

nahradila technologická simulace.   

    Darina Alster (narozena 1979)98 se k fenoménu hry dostala 

z poněkud odlišných pozic. V její tvorbě má, vedle osobně 

                                                 
97 Sedlák, P. (ed.) : (cit v pozn.30)  s. 51. 
98 Bažantová, Madla : Darina Alster, Umělec č. 3/2007, s. 8-10. 
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hodně procítěné performativní činnosti, velký význam mystický 

svět astrologie a tradičního vykládání z karet, provázaný 

s Jungiánskou archetypální symbolikou.  

    Tarot a vykládání z karet vůbec, ukazuje ostatně další 

specifickou pozici „hry“, která v případě karet rovněž vyloženě 

nepraktického a autotelického původu, se dostává do dialogu s 

„vážnou“ životní realitou prostřednictvím její symbolické 

abstrakce a jím podmíněné vzájemné zpětné vazby. Neboli 

řečeno konkrétněji, i ten, kdo výklad z karet chápe jako 

nepochopitelnou pseudovědu, musí uznat společenskou roli 

tohoto fenoménu, podmiňující chování těch, kteří si nechají 

vyložit, a pak tím znovu ovlivňují další výklad.  

    Ve svém projektu Personal Tarot (2007)99 Darina Alster 

vytvořila prostřednictvím počítačového terminálu s dotykovou 

obrazovkou jakýsi pouliční výkladový stolek, na němž si 

kolemjdoucí mohli výběrem některé z karet ze zobrazených 

dvaadvaceti tarotových trumfů prohlédnout video reprezentující 

symbolický význam dané karty ve formě performance. Tento 

projekt autorka dále rozvinula v další realizaci Personal Tarot 

Mobiles (2008)100 kde jednotlivé tarotové trumfy zastupují 

mobilní telefony, které propojeny vzájemně telefonními čísly, 

vytvářejí složitou síť jejich možných kombinací, a tím i možností 

výkladu.    

    Darina Alster zde tedy nepoužila jako médium prezentace 

nějaký prvek klasické počítačové hry, ale ve spojení s klasickou 

karetní hrou zde vytvořila rozhraní asociující jak terminál 

                                                 
99 Projekt byl prezentován v rámci výstavní akce Scultpure Grande 2005 na ploše pražského Náměstí  
   Republiky. 
100 Autorka projekt realizovala v rámci interaktivního systému Radima Labudy ADD soundsystem ver.  
     2, vystaveno 26.4.-3.5. 2008 v pražské galerii C2C. 
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bankomatu – kde si ovšem „zákazník“ místo peněz vybere svůj 

osud, tak také herní automat, na kterém jsou ostatně karetní 

hry, byť většinou hazardní orientace, také často přítomny. 

     

  

  
obr. 19.).  Petra Vargová, snímky z videa Dead or Alive 2, 3 min 35 s, 2001 

 

                   
obr. 20.) Pierre Huyghe, One Million Kingdoms, 3d počítačové prostředí, 2001 
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                obr. 21.) Michal Mariánek, Maximální bolest, 2002, 

                               digitální tisk, majetek autora  

 

 

 

             
              obr. 22.) Pterodon software - Michal Mariánek, snímek počítačové hry   

                           Vietkong, 2002, kapitán Ropsenfield – Václav Stratil 
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               7. Kdo si hraje nezlobí - aneb angažované umění a hra 

 

Hra definovaná jako autonomní, na praktickém životě nezávislá 

aktivita, jejíž provozování není určeno k přímému dopadu na 

praktický život, ale spíše k jeho oddálení, jako by byla přímým 

protikladem lidských činností směřujících k snahám po 

napravení společenských křivd a poukazování na kazy 

společnosti a nespravedlnost. Hra vedle výše zmíněné definice 

ale nabízí i jiné – jedna z nich spadá i do oblasti vycházející 

především z matematické teorie her  prakticky uplatňované 

mimo jiné i v ekonomii, politice či vojenství. Tyto „vážné“ a 

exaktně vědecky studované teorie her jsou součástí naší 

skutečné a „vážné“ reality, jsou to nástroje obchodu, kontroly 

moci i vědeckého výzkumu. Jako takové jsou i zajímavým 

tématem, nástrojem i inspirací řady děl i v rámci tzv. 

„angažovaného umění“.    To v posledních desetiletích rozvinulo 

svou činnost do mnoha velice různorodých forem a projevů, 

často si i značně ideologicky protiřečících.   

     Milan Mikuláštik (narozen 1975)101 je umělcem projevujícím 

se v několika odlišných polohách tvorby – jako samostatný 

tvůrce, člen dvojčlenné skupiny Mina, spolu s Janem Nálevkou 

a také jako jeden z členů uměleckého seskupení Guma Guar. 

Ve své tvorbě i teoretických názorech projevuje velký zájem o 

filozoficky a sociologicky chápané problémy moci, legitimity, 

svobody projevu a její manipulace. Jeho teoretický diskurz má 

v praxi nejblíže ideologii anarchismu – což jistě není v situaci 

současného angažovaného umění žádná zvláštnost, v případě 
                                                 
101 Lindaurová, Lenka : Milan Mikuláštík, in: Umělec 4/1997, s. 22., - kol.aut : Videofashion – katalog  
    výstavy, Galerie Eskort, Brno 2000.- Ptáček, Jiří : Al Hurra Guma Guar!, Umělec 1/2004, s.88-91. -   
    viz také http://milanmikulastik.blog.cz/  
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Mikuláštikovy tvorby je ale nutné zdůraznit právě onen 

teoretický základ, který zaštiťuje a je často i zdrojem velké části 

jeho tvorby i činnosti umělecké skupiny Guma Guar. 

    Ve své samostatné tvorbě Milan Mikuláštík vytvořil hned 

několik prací využívajících systému a symbolu hry. ChessBall 

(1998, obr. 23-25)102  je projekt ve formě strategické hry. 

Vychází z klasické podoby šachové hry o sobě samé výrazně 

symbolické, je ale spojen s artefaktem přináležícím naprosto 

odlišné hře -  s fotbalovým míčem. Obě hry jsou agónického 

charakteru – přesto zde ovšem nemůžeme nevycítit jistý 

paradox z konfrontace tak bytostně individuální a intelektuální 

hry se hrou masovou spojenou navíc především s fyzickým 

výkonem. Fotbalový míč má ale vedle této své aury i jinou 

vlastnost – jeho klasický povrch tvořený dvěma druhy černých a 

bílých polygonů umožňuje transformaci v herní pole, jakousi 

variantu šachovnice. Umělec zde tedy vytvořil plně funkční hru, 

což je samo o sobě specifikum, jež chybí naprosté většině hru 

využívajících uměleckých projektů zmiňovaných v této práci. 

Sám umělec svoje dílo definuje jako „strategickou hru“ 

přenášející doposud lokálně vedené konflikty, tedy hru v šach 

jako model konfliktu ve formě bitvy, vedené na konkrétním místě 

– poli, k jehož vymezení stačí klasické dvojrozměrné schéma, 

do podoby globálního konfliktu jak ho známe minimálně od 

světových válek dodnes – reprezentované ve formě globu – 

symbolizovaném zde fotbalovým míčem. Onen skutečně 

nejglobálnější konflikt, svou podstatou ohrožující celé lidstvo – 

totiž Studená válka, obsahující v sobě nemožnost faktické „hry“ 

                                                 
102 fotbalový míč, šachové figurky – různé varianty, majetek autora – poprvé vystaveno na výstavě  
     Privilege de Forme v galerii AVU roku 1998. 
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díky hrozbě vzájemného zničení obou hráčů se promítá i do 

Mikuláštíkova projektu -  v případě hraní této hry totiž musejí 

v počáteční fázi oba hráči obětovat skoro všechny své figurky – 

pěšce, aby se vůbec dostali do fáze, v níž mohou hru skutečně 

„hrát“.  

    Dalším Mikuláštíkovým projektem využívajícím vzhled hry je 

jeho video Game Over (1999, obr. 26).103 Tentokrát se ale 

nejedná o skutečně hratelnou hru, ale o video, které simuluje 

vzhled videohry, přesněji jejího konce – tedy hlášky „Game 

Over“. Jako vizuální materiál autorovi posloužily posmrtné 

fotografie a snímky z pohřbu T.G. Masaryka, které tvoří pozadí k 

animaci a textům odkazujícím k videohernímu prostředí, jako je 

položka „score“. Autor tímto videem reagoval na tehdy aktuální 

společenské téma, když v důsledku vážného zdravotního stavu 

tehdejšího prezidenta Václava Havla došlo k rozsáhlé diskuzi o 

jeho možném nástupci. Umělec zde otevřeně neprovádí morální 

soud, ani se nesnaží k dané otázce nějak konkrétněji vyslovit, 

pouze poněkud cynicky poukazuje k aktuální společenské 

náladě stojící před obavou z odchodu výrazného 

celospolečenského symbolu, jímž osoba Václava Havla, do jisté 

míry podobně jako T.G. Masaryka je, a z toho plynoucího pocitu 

prázdnoty tohoto ústředního společenského piedestalu. 

    V rámci umělecké skupiny Mina104 Mikuláštík spolu s Janem 

Nálevkou (narozen 1975)105 vytvořili i další instalaci – hru  

s názvem Válka (Audiac) (1996, obr. 27).106 Na velkém kusu 

látky s mřížovaným modrým vzorem umístili celou flotilu lodiček, 
                                                 
103 video, délka 2 minuty, archiv autora 
104 Ptáček, Jiří : MINA (Jan Mikuláštík a Milan Nálevka) Retrospektiva (1995-2007), 2007, dostupné  
     na: http://www.etcgalerie.cz/?path=2007/005_mina_retrospektiva - viz také http://artlist.cz/?id=225  
105 Vlček, T. (ed.) (cit. v pozn. 32) s. 100-101. 
106 Látka, papírové archy, graf, majetek autorů  
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vytvořených jako papírové skládačky dvěma obvyklými  

způsoby, ale ve zvětšeném měřítku. I když instalace na první 

pohled  působila dojmem náhodného seskupení čí estetického 

záměru, „smysl“ ukázal návštěvníkovi přiložený graf, v němž 

rektagonální  síť podkladové látky určila souřadnice rozložení 

jednotlivých lodiček – a to tak, že každá z lodí reprezentovala 

některý z uměleckých směrů dvacátého století a souřadnice, 

které zabírala, byly definovány přibližným časovým rozmezím, 

v nichž tyto směry vrcholily. Jedná se tedy vlastně o systém 

známý z populární hry „námořní bitva“, v níž si protivníci 

navzájem potápějí své lodě prostřednictvím uhodnutí souřadnic 

jejich pozic. Umělci si zde zajisté vtipně pohráli se 

zakademizovanými schématy dějin umění dvacátého století, 

s jejich pevně definovaným systémem uměleckých směrů a 

hnutí. Humornou a přitom názornou formou zde narážejí na 

téma v posledních letech tak populární i v umělecko-historické a 

teoretické literatuře, jak to třeba už také ve formě uměleckého 

díla v jiné formě nadsázky znázornil Mark Tansey ve svém 

známém obraze Triumph of  the New York School  (1984).107 

Také v realizaci skupiny Mina je toto téma prezentováno 

prostřednictvím „válečnické“ symboliky, reprezentující svět 

umění a jeho vývoj jako bitevní pole, v němž se jednotlivé 

umělecké směry střetávají jako neslučitelné způsoby naplnění 

umělecké formy, ale navíc se zde objevuje právě onen motiv hry 

– stejně jako polem bitevním je toto pole i polem herním – 

jednotlivé směry se zde utkávají podobně jako se utkávají 

vojenští velitelé ve svých válečných simulacích a hrách. 

                                                 
107 Mark Tansey - Triumph of the New York School, 1984, Whitney Museum of American Art, New  
    York 
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Umělecká scéna, podobně jako scéna vojenská a politická, je 

prostorem mocenských bojů, útoků vykalkulovaných i výstřelů 

„naslepo“. Je to vlastně zajímavá paralela s teoriemi definujícími 

ze sociologického hlediska uměleckou scénu jako uzavřené 

společenské pole definující se vnějškově i vnitřně svým 

mocenským sebepotvrzováním, a s tím spojeným soupeřením 

jednotlivých frakcí.  

    Ve využívání deskových či stolních her k politickému a jinak 

angažovanému uměleckému projevu můžeme už shledat ve 

vývoji světového umění jistou tradici minimálně od padesátých 

let dvacátého století108 například obraz War/Game (1961-

1962)109 britského představitele Pop-artu Petera Phillipse 

(narozen 1939)110 zpracovává na základě lidové deskové hry 

vycházející z americké občanské války podivný protiklad 

válka/hra. Nebo také rozsáhlý cyklus her – maleb Monopoly 

game paintings111 například World Politics Monopoly (1970, obr. 

28)112 od švédského umělce Öyvinda Fahlströma (1928-1976)113 

převádějí klasickou hru Monopoly do situace studené války a 

války ve Vietnamu, v níž je místo původního kapitalistického 

systému zohledněn mocenský aspekt, nebo jde přímo o souboj 

„kapitalistického“ a „socialistického“ hospodářství na 

mocenském poli. Umělec přitom zdůraznil dvojí možnost 

                                                 
108 Mesch, Claudia : Cold War Games and Postwar Art, in : Reconstruction 6.1. 2006, dostupné na :  
     http://reconstruction.eserver.org/061/mesch.shtml    
109 Francis, Mark – Foster, Hal : Pop- An survey of the explosive rise of Pop from 1950s-60s,  
     Phaidon, London 2005, s. 320 
110 viz. Guadagnini, Walter :  Peter Phillips., Galleria Civica. Modena, Italy. 2002 
111 viz vlastní autorův komentář k tomuto cyklu dostupný na :    
     http://www.fahlstrom.com/texts_monopoly_eng.asp?id=7&subid=6  
112 viz The Interactive Art of Öyvind Fahlström :   
     http://www.fahlstrom.com/16_sharon.asp?id=16&subid=1  
113 viz kol.aut. : Öyvind Fahlström., The Solomon R. Guggenheim Museum, New York 1982 
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chápání těchto děl – jdou podle něho chápat buď jako 

reprezentující obrazy, nebo jako skutečná, hratelná hra.  

    Hra monopoly je svým obsahem velice svůdnou formou pro 

kritiku kapitalistického systému a s ním svázaného mocenského 

systému, které reprezentuje, od většinou levicově orientovaných 

angažovaných umělců. Nověji ji použila rumunská umělecká 

skupina Big Hope ke svému projektu Commonopoly (2006, obr. 

29).114 Hru Monopoly, v níž hlavní roli hrají vlastnictví a 

majetková práva, umělci, jak to reprezentuje už název projektu, 

spojený ze slov common – společný a monopoly,  

přetransformovali do jejího pravého opaku – hry, která se 

zabývá copyleftem, sdílením a nabízením, zbožím a službami, 

které nemohou být vlastněny. Celá hra byla reprezentovaná 

zvětšenou herní plochou a herními artefakty, umístěnými 

v prostorách výstavy a vlastně naznačovala možnost jiného 

sociálního modelu.        

     Jedním z nejvýraznějších děl využívajícím pole hry ke kritice 

ideologických determinant studené války, a dnes opět aktuálním 

je White Chess Set (1971, obr. 30)115 od Yoko Ono (nar. 1933). 

Ono je známá svojí protimilitaristickou činností zaměřenou 

především proti válce ve Vietnamu, kterou provozovala 

společně s Johnem Lennonem. V tomto svém díle, které tvoří 

šachová sada, pojatá včetně šachovnice pouze v bílé barvě 

jednoduchým, ale velice působivým gestem instalovaná na 

stolku s židličkami, jako by byla připravená pro zahájení partie,  

poukázala na zaslepenost černobílého vidění, typického pro 

tehdejší mocenskou politiku. S bílými šachy je velice obtížné, 
                                                 
114 Bleoanca, Tiberiu – Druga, Viviana : Periferic Biennal: Komonopoly na umělecké scéně, Umělec  
      3/2006, s. 86-87. 
115 Gilbert and Lila Silverman Fluxus Collection, Detroit, MI, USA  
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prakticky nemožné hrát. Nemožnost rozeznat od sebe figurky 

obou stran zbavuje celou hru smyslu a vyhýbá se tím nutnosti 

dělení na dva soupeře a tím i vzniku konfliktu.      

     Francouzský teoretik, filmař, aktivista a umělec, iniciátor 

hnutí Situaciaonismu Guy Debord (1931-1994)116, jehož činnost 

do značné míry dodnes ovlivňuje i některé diskurzy současného 

angažovaného umění, především co se týče jeho kritiky 

současné spotřební společnosti jako společnosti spektáklu,117 

byl také jednou z tvůrčích osobností zajímajících se o 

problematiku hry z hlediska její konfrontace s realitou světové 

politiky a mocenských struktur. Jeho Le Jeu de la Guerre 

(1965)118, vycházející z knihy klasika vojenské strategie, 

pruského důstojníka Carla von Clausewitze119,  řeší v rámci 

stolní hry dle pravidel získaných z výše zmíněné knihy co 

nejkomplexnějším způsobem vojenský konflikt. Zde ale, 

obdobně jako u starší variace na šachovou hru, 

zmodernizované přidáním třetí a čtvrté strany, vybavených 

menším množstvím, zato však velice silných figurek v podobě 

moderní vojenské techniky s názvem Bündnis-Schach 

(Koalitionsschach)120 (obr. 31) od hudebního skladatele, malíře 

a všestranného tvůrce Arnolda Schönberga (1874-1951), 

narážíme na problematiku, do jaké míry lze tyto realizace 

pokládat za projev „volného umění“ a nakolik za „pouhou“ hru. 

                                                 
116 McDonough, Tom : Guy Debord and the Situationist International: Texts and Documents (October  
     Books), The MIT Press, Cambridge, Mass 2004 
117 Debord, Guy : Společnost spektáklu, Intu, Praha 2007  
118 Becker-Ho, Alice - Debord, Guy  : Le Jeu de la Guerre, Gallimard, Paris 2006 (první vydání  
     Éditions Gérard Lebovici / Champs-Libre, Paris 1987) ,  
     viz také :   http://le-singe.zone-mondiale.org/TXT/SITU/DEB_JDG/txt_jeuguerre00.php   
119 Clausewitz, Carl von : O válce, Academia, Praha 2008 – paradoxem zde poněkud zůstává to, že  
     sám Calusewitz ve své knize zdůrazňuje, že dobrý vojevůdce se nikdy nesmí dostat do osidel  
     předem daných pravidel – tedy přesně to co Debord s jeho teoriemi udělal. 
120 viz http://www.schoenberg.at/6_archiv/designs/designs_chess.htm ) 
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Základní rozdíl mezi těmito realizacemi a řadou mladších prací 

využívajících hru jako politicky symbolický objekt  leží 

především v rovině „institucionalizace“ daného výtvoru jakožto 

uměleckého díla, jež je u mladších děl - her většinou zajištěno 

jejich prezentací v rámci výstavy. V rámci klasické avantgardy 

byl jedním z mála vyloženě herních a přitom jako výstava 

prezentovaných projektů již zmiňovaný projekt vytvořený 

většinou evropskými válečnými emigranty v americkém exilu 

s názvem The Imagery of Chess (1944) v New Yorku, na němž 

celá řada slavných představitelů dadaismu a surrealismu 

prezentovala svá díla, většinou přímo v podobě šachové sady. 

Nedávná rekonstrukce této výstavy s názvem The Imagery of 

Chess – Revisited (2005)121 byla doplněna i o obdobně pojatou 

expozici s šachovými sestavami od předních současných 

výtvarných umělců. Velká část těchto děl se přitom váže, 

obdobně jako výše zmíněná Mikuláštíkova práce, na různé 

polohy angažovaného uměleckého projevu. Ať už se jedná o 

spektakulární šachy, pojaté jako souboj dobra a zla, od 

italského umělce  Maurizia Cattelana (nar. 1960, obr. 32),122 u 

nichž proti sobě stojí realistické sady figurek s postavami 

nějakým způsobem archetypálními pro „dobro“ a „zlo“, jako je 

Kristus, Gándhí, Martin Luther King, Che Guevara, Johanka 

z Arku či dobrá víla na straně jedné a Hitler, Stalin či Dark Vader 

na straně druhé. Nebo „pěněžní“ šachy kubánky Tanii Bruguery 

(nar. 1968, obr. 33)123 založené na obtížné manipulaci 

s figurkami, sestavenými z mincí a šachovnice s negativními 

                                                 
121 výstava proběhla 21.10.2005-16.4.2006 v The Noguchi Museum, Long Island City, NY, USA,  
     kurátorem byl  Larry List - viz List, Larry (ed.) (cit. v pozn. 31). 
122 Viz Manacorda, Francesco : Maurizio Cattelan, Trans-Atlantic Publications, Milano 2006 
123 viz http://www.taniabruguera.com/  
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propadlými „bílými“ poli, která jakoby symbolizovala vrcholy a 

propady finančních trhů.  

     Nelze tedy pominout velkou blízkost diskurzů zde 

zmiňovaných děl, ať už se řadí mezi modernistické „herní 

kuriozity“ či jsou prezentovány jako plnohodnotná umělecká 

díla, ukazující na jistou provázanost a blízkost směřování. 

 

 

 

 
obr. 23) Milan Mikuláštík : Chessball, 1998, fotbalový míč – šachové  

              figurky, majetek umělce 
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obr. 24.) Milan Mikuláštík : Chessball – „Arte povera“, 1998,   

              fotbalový míč – šachové figurky, majetek umělce 

  

               
obr. 25.) Milan Mikuláštík : Chessball „Pop Art“, 1998, 

               fotbalový míč – figurky, majetek umělce 
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              obr. 26.) Milan Mikuláštík snímek z videa Game Over, 1999, 2 min,  

                            archiv umělce.  

 

              
                obr. 27.)  skupina Mina : Válka (Audiac), 1996, instalace 
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obr. 28.) Öyvind Fahlström : World Politics Monopoly, 1970 , akryl na kovu,  

               soukromá sbírka.  

 

 

obr. 29.) skupina Big Hope : Commonopoly, 2006, instalace. 
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obr. 30.) Yoko Ono : White Chess Set, 1971, instalace, Gilbert and Lila 

Silverman Fluxus Collection, Detroit, MI, USA 

       

 

              obr. 31.) Arnold Schönberg : Bündnis-Schach (Koalitionsschach), kol.   

                              1930, šachová sada, Arnold Schönberg Center Wien  
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              obr. 32.) Maurizio Cattelan : Šachová sada, 2005, majetek autora 

 

             
               obr. 33.) Tania Bruguera : Šachová sada, 2005, majetek autorky 
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               8.Společenská hra aneb sociologie hry a současné umění 

 

Post-konceptuálně orientovaný umělecký projev, zakládající se 

především v propojení konceptuálního uvažování s výtvarně 

pojatým instalačním a objektovým řešením, jak ho můžeme 

vidět v tvorbě představitelů nejmladší již se etablující generace 

umělců, například Kateřiny Šedé, Evy Koťátkové, Dominika 

Langa, Daniely Baráčkové či Adély Svobodové, zastává na 

současné české umělecké scéně vedle malby a angažované 

tvorby asi nejvýraznější postavení. 

    I v rámci tohoto diskurzu můžeme poměrně často narazit na 

použití slova „hra“ – často i přímo v názvech uměleckých 

projektů a výstav. Můžeme se ale ptát, do jaké míry zde toto 

slovo má nějakou relevanci k významu, jak bylo chápáno 

v rámci doposud popsaných diskurzů.        

    Kateřina Šedá (narozena 1977)124 ve své tvorbě zkoumá 

především svět sociálních struktur a mezilidských vztahů, a to 

především prostřednictvím osobních zkušeností z jejího bydliště 

a sousedského okolí či rodiny. Slovo „hra“ se objevuje jako 

podtitul její asi nejznámější práce Nic tam není – společenská 

hra (2003)125, v níž přesvědčila přes 300 obyvatel obce 

Ponětovice, aby vykonávali své denní činnosti všichni najednou 

podle jí daného rozvrhu. Cílem umělkyně bylo především 

dokázat pozitivní hodnoty stereotypu venkovského života. Výraz 

                                                 
124 Klusáková Jana: Kateřina Šedá, in: Labyrint Revue17-18/2005, s. 86-95, Koval Lukáš: Psí mýtus  
   Kateřiny Šedé, in: A2 34/2007, Šedá Kateřina: Je to jedno (kat. výstavy), Brno-Líšeň, 2005,  
    Uhlířová Markéta: Kateřina, in: Umělec 1/2006 , s.20-24 - Vitvar Jan, H.: Copak, sousede?, in:   
    Respekt 16/2008, s. 46-47 - Walker, Hamza : My grandmother could do that, dostupné na :  
    http://www.renaissancesociety.org/site/Exhibitions/Essay.Katerina-Seda.593.html - Pospiszyl,  
    Tomáš (ed.) : Cena Jindřicha chaloupeckého Finále 2005 – katalog výstavy¸ Společnost Jindřicha  
     Chaloupeckého, Praha 2005.   
125 akce proběhla v průběhu celého dne 24. 5. 2003 v obci Ponětovice 
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„společenská hra“ velice dobře charakterizuje i pozici hry v jejím 

díle, stejně jako u několika dalších tvůrců. Hra je zde především 

systémem vztahů, pomocí nichž fungují sociální struktury, a to 

především z pozice vnímání těchto struktur z osobních pozic 

jejich jednotlivých účastníků.  

    Z hlediska chápání hry ve významu Cailloisova termínu ludus 

lze tento projekt za hru z jistého hlediska pokládat. Stejně jako u 

ostatních tvůrců a jejich děl zmiňovaných v této kapitole je právě 

onen „systém“, který je současně myšlenkovým konstruktem 

tvořícím formu díla z hlediska konceptuálního umění, spojený 

zde s častým použitím slova „hra“ v tomto slova smyslu přímo 

autory, jako zde u Kateřiny Šedé a dále i u Evy Koťátkové, 

hlavním důvodem, proč zde tento okruh tvorby uvádím. 

     V projektu Kateřiny Šedé pro letošní berlínské bienále 

s názvem Furt dokola (2008)126 autorka po dlouhé fázi  

přesvědčování všech účastníků zorganizovala zájezd vybraných  

„sousedů“ do Berlína, kde se dle autorkou daných propozic 

účastnili na jejím projektu. Autorkou proklamovaný význam akce 

spočíval ve snaze po překročení bariér, které si mezi sebou tito 

lidé, bydlící v moravské obci, která se postupně proměňuje ve 

vilkové předměstí velkoměsta, v materiálním i psychologickém 

smyslu vytvářejí a směřují k izolovanému životu městského 

charakteru. Tím, co pro autorku tyto bariéry materiálně 

reprezentuje, jsou oplocení, obezdění a jiné formy ohrazení 

jejich soukromých světů. Výběr účastníků přitom nebyl náhodný, 

ale stejně jako celá akce svázaný předem autorkou určenými 

                                                 
126 vlastní akce proběhla 4.4.2008 v Berlíně, doprovodná expotizice a dokumentace vystavena na 6.  
     bienále mladého umění Zvon 2008 v Galerii hlavního města Prahy - Dům U Zvonu, 27. 06. 2008 –  
     21. 09. 2008. 
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pravidly, která spočívala ve výběru několika sousedů z její 

domovské obce Líšně (vlastně části Brna) pomocí geometricky 

vymezeného systému ve formě kruhu, přičemž  jednotlivé body 

na kružnici tvořily právě obydlí jí vybraných účastníků, 

provázaných ještě navzájem složitou hvězdicí vzájemných 

vazeb, jež mezi nimi v rámci projektu chtěla autorka navázat a 

jak to prezentovala ve formě objektů, prezentovaných v rámci 

expozice jako jakési „názorné pomůcky“. Výsledkem celého 

projektu byla kolektivní akce, při níž přivezení „sousedé“ 

prostřednictvím různých pomůcek, které si rovněž přivezli, dle 

autorčina daného schématu vzájemně překonávali „své“ ploty a 

zídky reprezentované zde kopiemi jejich částí postavených do 

uzavřeného kruhu.   

     U Kateřiny Šedé můžeme v jejích posledních pracích 

sledovat jistý posun, kdy její dosavadní „sociální hra“ definovaná 

především vymezením určitého způsobu chování pro určitou 

skupinu jedinců, začala získávat čím dál tím více podobu tvorby, 

v níž dominantní roli hrají artefakty, sloužící zčásti  jako 

prostředky oné hry, podobně jako figurky ve hře deskové, ale 

také jako estetický výstup celého projektu, nahrazující 

dosavadní, „čistší“ konceptuální ráz jejích projektů.    

     Právě tyto přístupy, těsně spjaté s komplexním pojetím 

pravidel a systémů jejich realizací, ukazují na pozoruhodnou 

blízkost její tvorby systémům, na jejichž základě fungují ony 

„skutečné“ hry, tedy kulturní produkty s autoteličností jako 

společenským statutem.    
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     Daniela Baráčková (narozena 1981)127 ve svém videu128 

zachytila sebe samu jak v anonymizujícím prostředí opuštěné 

nemocniční čekárny, ve chvíli kdy „jakoby“ ji nemohl nikdo 

sledovat, přestože je snímána objektivem pasivně umístěné 

kamery, začne bojovat s mečem v ruce proti neviditelnému 

soupeři. Tento stav samoty, který nastane mimo naše běžné 

intimní prostředí, kde jsme zvyklí pobývat o samotě nesledováni 

hodnotícíma očima našeho okolí a máme pro něj zvykem 

utvořené modely chování, je specifický právě absencí těchto 

modelů – člověk ocitnuvší se v takovéto situaci najednou 

dostává pocit nečekané volnosti, je mu umožněno uvolnit se od 

neustálé společenské kontroly svého okolí a chovat se tak, jak 

by si většina sebekontrolujících jedinců v daném prostředí před 

diváky nikdy nedovolila. Mezi tyto činnosti patří i „hraní si“ na 

něco, na někoho, či prosté skotačení, tedy činnost běžně 

tolerovanou na veřejnosti u dětí, ale pokládanou mimo 

vymezený společenský rámec, jakým je třeba divadlo,  mezi 

dospělými jedinci přinejmenším za bláznovství. Daniela 

Baráčková si ve svém videu s okázalou odvázaností a 

zbavením se všech zábran hraje na rytíře triumfálně mečem 

kosícího své nepřátele, tak jako se diváci dobrodružných filmů 

vciťují do svých hrdinů, či jak to hráči počítačových her 

simulovaně prožívají na svých obrazovkách. Paradoxní zde je, 

že autorka tento zážitek prezentuje pomocí inscenované 

reprezentace, která sama o sobě, byť působí velice spontánně, 

je předem připraveným představením.    

                                                 
127 Ptáček, Jiří : Daniela Baráčková, Umělec č.2/2007, s. 41., Pospiszyl, Tomáš : Kdo od koho   
    opisuje?, A2, č. 2/2007, sekce eseje.  
128 Bez názvu, video, cca 5 min, prezentováno na výstavě autorky Chtěla jsem namalovat 40 Židů, jak     
     se modlí před odletem ve výstavním prostoru NoD v Praze, která proběhla 14.9. – 1.10.2007  
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    Tvorba Evy Koťátkové (narozena 1982)129 pracuje podobně 

jako v případě Kateřiny Šedé s oblastí osobní zkušenosti, jejích 

struktur a fungování. Na rozdíl od ní ale Koťátková neprezentuje 

natolik vyabstrahované a ze současnosti vycházející systémy. 

Více zohledňuje svou osobní zkušenost a především paměť – 

jedním ze základních kamenů její inspirace je svět dětství, 

školní docházky a rodinné situace malé školačky. Její 

zkušenosti nejsou pouhými abstrahovanými vztahy, ale mají 

svou materiální smyslovou podobu a chuť. Paměťové stopy 

dětského světa mají podobu školní lavice, různých školních 

pomůcek či zvláštním způsobem sterilní květinové výzdoby 

školních tříd a chodeb. Podobně jako domácí prostředí malého 

školáka má podobu kuchyňského stolu, kolem nějž rodina tráví 

nejvíce společného času. Tento svět školní docházky a 

pravidelného denního rodinného rytmu pozdní normalizace má 

v podání Evy Koťátkové zvláštní komplexní příchuť spojující 

v sobě působení řady artefaktů a materiálů s konceptuální 

analýzou oněch pravidel svazujících dosud nevinný a svobodný 

svět malého dítěte se společenskými systémy, s nimiž se 

v mnohem komplikovanější podobě bude později potýkat i jako 

dospělý. Autorka ve své tvorbě rozhodně nesoudí, můžeme z ní 

vycítit stejně tak sentiment ztraceného dětství jako pachuť jisté 

perverznosti spojenou s těmito prvními životními zkušenostmi se 

sociálním řádem.   

    Do světa dítěte patří hra v mnoha podobách naprosto 

neoddělitelně a vzhledem k tomu že Eva Koťátková se světa 
                                                 
129 Pospiszyl, Tomáš (ed.) : Cena Jindřicha Chlapeckého – Finále 2007,  katalog, Společnost  
      Jindřicha Chaloupeckého, Praha 2007. - kol.aut : Eva Koťátková - Cesta do školy – katalog   
      výstavy, Galerie Václava Špály, Praha 2008. - Čech, Viktor : Eva Koťátková, Flash Art- Czech &  
      Slovak edition, II/2007, s. 46-47. – Koťátková, Eva : Používat vlastní jazyk dostupné na :   
      http://www.reflex.cz/Clanek29575.html  
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dětství dotýká nejen tematikou svých děl, ale i jejich formou, 

nalezneme onu dětskou „hravost“ i v řešení řady jejích děl, 

instalací, výstav a videí. Hru, jak ji chápu v definici této práce, a 

jak ji nalezneme i u Kateřiny Šedé, totiž jako definovaný systém, 

s danými pravidly a herním polem, nalezneme u Koťátkové 

především v několika konceptuálních projektech, jakým byl 

třeba projekt Výtvarná výchova (2008)130 v rámci něhož autorka 

přetvořila po dobu trvání „výstavy“ galerijní prostor do podoby 

školní třídy v takové podobě, jak si ji pamatují z dob základní 

školní docházky její vrstevníci – tedy řadu typických školních 

lavic a židliček spolu se školní tabulí, květinovou výzdobou 

atd… Zde se v rámci jí určených pravidel řada současných 

výtvarných umělců pokusila vytvořit své výukové hodiny, v nichž 

publikum, sedící ve školních lavicích, vyučovali něčemu 

příznačnému pro jejich uměleckou tvorbu, ať už se jednalo o 

výtvarné techniky, či o způsoby uvažování, přičemž různé 

hodiny byly určené jak pro dospělé publikum, tak pro děti školou 

povinné. I přes jistě vážný obsah celého projektu, nabízejícího 

velice zajímavou alternativní možnost seznámení současného 

výtvarného umění pro širší veřejnost, je základním bodem 

celého konceptu právě model školní výuky doslova inspirovaný 

Komenského bohužel zprofanovaným výrokem „škola hrou“, 

který umožnil publiku, které zde přijalo role školáků, velice 

intimní přiblížení se současné umělecké tvorbě. Nalezneme zde 

tedy něco, co se ve specifické podobě přibližuje o de facto dvě 

umělecké generace starší tvorbě Petra Nikla a jeho 

interaktivních projektů.  

                                                 
130 Výstava proběhla ve výstavním prostoru Karlín Studios v Praze od 27.3 do 20.4.2008  
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    U některých umělců, kteří se tohoto projektu zúčastnili, 

můžeme nalézt jako jakousi další hru ve hře akce, které pracují 

v další úrovni s hraním na něco podle autorem daných pravidel. 

Dominik Lang (narozen 1980)131 ve své hodině nazvané 

Půdorys galerie132 vtáhnul publikum do své hry „na galerii“. V níž 

každý z publika do jednoho dostal svoji roli v provozu virtuální 

umělecké galerie, která na danou dobu nahradila skutečný 

galerijní prostor s výstavou Evy Koťátkové, a to počínaje 

šatnářkou a uklízečkou, přes kustody a grafickou kancelář až po 

ředitelku galerie, kurátory a umělce, kteří spolu během několika 

desítek minut museli připravit výstavu. Přičemž rozdělení rolí 

bylo autorem úmyslně provedeno tak, aby se nekrylo se 

skutečnými povoláními hráčů. I přes to, že tento projekt díky 

tomu jako umělecký akt do značné míry riskoval neúspěch, 

výsledek se ukázal být přinejmenším velice zajímavý, přičemž 

za největší hodnotu této akce lze nejspíše pokládat právě těch 

několik desítek minut, kdy se všichni zúčastnění plně vžili do 

svých rolí a skutečně ve zkratce naplnili provozní funkci 

umělecké galerie počínaje přípravou výstavy ve všech formách 

a vernisáží nainstalované výstavy konče, na níž zůstal sám 

Dominik Lang jediným „návštěvníkem“.  

    Slovo hra v identickém slovním spojení jako Kateřina  Šedá  -

„společenská hra“ Eva Koťátková použila u svého nejnovějšího 

projektu, stejnojmenné výstavy133, provázaného svým obsahem 

                                                 
131  viz Haškovcová, Marie : Vylepšený model, kulhavý efekt, Ateliér, 19/2007, s. 6  –  Lindaurová,  
     Lenka : Dominik Lang, art&antiques, březen 2006, s. 84-85  – Pospiszyl, Tomáš (ed.) : Cena  
    Jindřicha chaloupeckého Finále 2006¸ Společnost Jindřicha Chaloupeckého, Praha 2006, s. 29-40.  
    –  Ptáček, Jiří : Dominik Lang, Umělec 10/2006, s. 87 - Ptáček, Jiří: Když forma kulhá [Rozhovor s  
    Dominikem Langem], http://artservis.info , září 2007  
132 hodina proběhla 10.4.2008 od 17 hodin ve výstavních prostorách Karlín Studios. 
133 Výstava Společenská hra proběhla v galerii G99 v brněnském Domě pánů z Kunštátu 22.7.- 
     31.9.2008 
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i formou s její další nedávnou výstavou Cesta do školy.134 

Autorka zde sleduje obě hlavní témata své tvorby, jak byla výše 

nastíněna a její propojení výtvarných postupů asociujících 

dětskou hravost s jistým systémovým záměrem, jímž byl 

v případě výstavy Cesta do školy autorčin performativní pokus 

zařadit se znovu do procesu povinné školní docházky, nabízí 

možnost uvažovat o jejích projektech rovněž v kontextu „hry“, 

byť zde na rozdíl od Kateřiny Šedé stojí z hlediska Cailloisova 

pojmosloví spíše někde uprostřed mezi pojmy ludus a paidia.     

    Ondřej Brody (narozen 1980)135 je tvůrcem, který si získal na 

současné české umělecké scéně pověst jejího „enfant terrible“. 

V řadě jeho performancí a videí totiž dochází k cílené práci 

s fenomény šoku, extrémnosti a provokace, ležící často na 

hranici etické tolerance naší společnosti. Jiným výrazným rysem 

části Brodyho akcí je i prvek manipulace, spočívající v často 

extrémním využití jejich účastníků či častěji vyloženě aktérů 

způsoby, pro většinu nepřipraveného publika přinejmenším 

extrémními. 

    Ve videu Autíčko (2006)136, které lze spíše označit za záznam 

akce, Ondřej Brody spolu se svými častým spolupracovníkem 

finským umělcem Krystoferem Paetauem (narozen 1972)137 

inscenují zvláštní situaci,  v níž oba umělci jsou fyzicky oddělení 

od  konání vlastní akce a sledují ji pouze prostřednictvím 

obrazovky a současně ji pokyny pomocí mobilních telefonů řídí. 

V místnosti konání akce pak aktéři – žena, postarší muž, 

asistentka a kameraman podle jejich přímých, v reálném čase   
                                                 
134 Výstava Cesta do školy proběhla v galerii Václava Špály v Praze 26.6. – 31.8.2008 
135 viz http://www.ondrejbrody.org/ a dále Vitvar Jan H. : Pomoč to a natoč to, Respekt 13/2007, s. 20  
136 video, délka 26 minut. Projekt byl vytvořen pro prezentaci v Galerii Jiří Švestka, výstava proběhla  
     6.-  28.1.2006,  viz http://brodypaetau.com/?page_id=34  
137 viz  http://www.paetau.com/   
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podávaných instrukcí, konají, co je jim uloženo. Oba „herci“ se 

nejdříve svléknou  a následně bez přímého dotyku, v zadané 

pozici při pohledu na svou společnici, se musí postarší muž 

„uspokojit“, pak se musí oba obléct a beze slova zmizet ze 

scény. Samotná „nechutnost“ celé této činnosti je zastíněna tím, 

s jakým cynismem celou dobu autoři s nimi přes obrazovku 

vnímaným výjevem manipulují. Díky jejich odstupu je pro ně 

celý výjev jen vzdáleným dějem, nijak je osobně neohrožujícím, 

stejně jako kdyby manipulovali s postavičkami v nějaké 

počítačové hře. K onomu bezvýhradnému přivlastnění si 

účastníků akce, kteří jsou pro ně v danou chvíli jen hračkami 

v jimi inscenované hře se váže i název díla, mají nad oněmi 

postavami na obrazovce stejnou moc, jakou má dítě nad 

svým drobným autíčkem, s nímž si hraje. Pokud bychom v  

tomto díle hledali něco podobného „hře“, šlo by nejspíše o hru, 

jejíž podstatou je především manipulace, jako při hře pokeru se 

nás umělci snaží přesvědčit o svých negativních úmyslech. 

Většina diváků na toto dílo reagovala pohoršeně, aniž si 

přiznala onu zpětnou vazbu, že umělci právě tohoto stavu chtěli 

docílit, ne snad pro vyvolání pozornosti a senzace, ale právě pro 

uvědomění si moci manipulace a „obscenity“, jak nám ji 

v pocukrované podobě předkládá masová vizuální kultura.  
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               9. Genderový aspekt u her v umění  

                  

Rozdílnost přístupu ke hře a k hraní je tradičně pokládána za 

jeden z nejvýraznějších rozdílů mezi oběma pohlavími 

především v období dětství a dospívání. Nelze jistě vyloženě 

přisuzovat příklon k použití hry v uměleckém projevu pohlavní 

příslušnosti, ale nelze si nevšimnout, že určité podoby 

fenoménu „hry“, jak se jím zde zabýváme, lze častěji nalézt 

mezi skupinami umělců, v nichž početně dominuje to či ono 

pohlaví. Stačí se podívat na způsob využití počítačových her 

v uměleckém projevu třeba u Milana Saláka či Luďka 

Rathouského na straně jedné a třeba u Jolany Ruchařové na 

straně opačné. Podobně v oblasti post-konceptuální sociálně 

orientované tvorby jednoznačně dominují ženské představitelky 

jako je Kateřina Šedá či Eva Koťátková. Nemohu se proto 

vyhnout ani stručnému genderovému nahlédnutí do 

problematiky výskytu her ve výtvarném umění.          

    V genealogii moderního umění najdeme řadu výtvarných děl, 

jež se nějakým způsobem dotýkají vztahu mezi oběma 

pohlavími prostřednictvím tématu hry. Nejznámějším z nich je 

asi snímek Marcela Duchampa hrajícího při příležitosti 

vernisáže své retrospektivní výstavy v Pasadena Museum of Art 

(1963) šachovou partii se zcela nahou Eve Babitzovou (obr. 

34).138 Tematika šachové hry se ovšem v Duchampově díle 

objevuje skoro po celou dobu jejího trvání. Obraz Hra v šach 

(1910, obr. 35)139 ještě poměrně konvenčním žánrovým 

způsobem zaznamenává dva muže vášnivě hrající v zahradě 
                                                 
138 viz Oral history interview with Eve Babitz, 2000 Jun 14 –  
     na http://www.aaa.si.edu/collections/oralhistories/transcripts/babitz00.htm  
139 olej na plátně, 114 x 146 cm, Philadelphia Museum of Art 
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šachovou partii, zatímco jejich vedle sedící partnerky se věnují 

rozhovoru. Oproti mnohem pozdější Duchampově akci zde tedy 

zůstává zachováno klasické dělení rodinných rolí – kde se dva 

muži, džentlmeni věnují ušlechtilé a náročné formě zábavy ve 

formě hry v šach, zatímco jejich partnerky se věnují jim klasicky 

přisouzené roli dam z měšťanského prostředí, tedy společenské 

konverzaci. V případě obou děl zde tedy dochází ke striktnímu 

oddělení ženy a muže jako společenského  konstruktu. Zatímco 

v prvním případě umělec vyhrazuje tento svět „vážné“ 

intelektuálně náročné hry jen mužům a ženy jsou zde paralelně 

společensky segregovány. V druhém případě de facto zachází 

ještě dále, když proti sobě umělci-muži-hráči-subjektu staví 

hráčku, která se, i kdyby hrála sebelépe, díky spektakulárnímu a 

performačnímu podání celé akce řízené jejím protějškem stává 

pouhým ženským aktem-objektem, který není ničím jiným než 

umělcovou projekcí symbolicky vnímaného oponenta.  

    Asi nenalezneme přímé doklady o tom, že by tyto vztahy byly 

přímými umělcovými intencemi v rámci těchto děl, na druhou 

stranu je ale sexuální obsah řady nejvýznamnějších umělcových 

děl velice zřejmý a známý, a ani v případě ostatních autorů 

nelze tuto, obecně společensky zakotvenou významovost 

pominout.              

    Mnohem komplikovanější je toto téma u dvou životních 

partnerů - umělců, kteří oba ve své tvorbě s tematikou šachu 

pracují a to u Maxe Ernsta (1891-1976) a Dorothey Tanningové 

(narozena 1910),140 ať už se to týká Ernstovy sochařské tvorby, 

v níž se původně stylizované šachové figurky postupně 

                                                 
140 viz Levitt, Annette S.: The genres and genders of surrealism, St. Martin’s Press, New York 1999.   
      –  Bailly, Jean Christophe – Morgan, Robert C. : Dorothea Tanning , Braziller, New York 1995 
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přeměňovaly do samostatných monumentálních děl. Třeba 

v bronzové plastice Král hraje královnou (1944, obr. 36),141 kde 

se ústředním tématem stal vztah těchto dvou nejsilnějších 

šachových figur, symbolizujících, ať chtěně či ne, vztahy mezi 

oběmi pohlavími. Podobně u „šachového“ obrazu End Game 

(1944, obr. 37)142 od Tanningové hraje výraznou roli figura 

Dámy reprezentované dámským střevíčkem zašlapávajícím 

čepici střelce. Je zajímavé, že obě díla vznikla ve stejném roce, 

nejspíše jako výsledek společné šachové vášně obou partnerů,  

která zdaleka přesahovala jejich účast na zmiňované newyorské 

výstavě The Imagery of Chess téhož roku. Jejich zaujetí 

šachem ostatně zachycuje i fotografie z roku 1948 (obr. 38)143, 

na které spolu hrají šachovou partii, se sadou vyrobenou 

Ernstem pro zmiňovanou výstavu, směrem k fotoaparátu 

rámováni obrazovým rámem vytvářejíce tak „živý obraz“.      

    Ve všech výše zmíněných případech spadajících do období 

klasické avantgardy, dadaismu a surrealismu byl tím, kdo 

skutečně „hraje hru“, určuje její pravidla a pozici ženy v ní muž, 

a to de facto i v případě Dorothey Tanningové, která se svou 

tvorbou do značné míry pohybovala v obrovitém stínu svého 

slavného manžela, jak to ostatně můžeme vidět na vtipně 

inscenované fotografii Lee Millerové.144    

    V českém umění posledních dvaceti let, až na několik 

starších čestných příkladů, můžeme sledovat proměnu, kdy 

spolu s kvantitativním nárůstem aktivních umělkyň dochází i ke 

kvalitativním změnám. Žena – umělkyně zde přestává být onou 
                                                 
141 bronz, The Museum of Modern Art, New York  
142 olej na plátně, Courtesy Dorothea Tanning Studio and Archive 
143 fotografie od Boba Towerse, Sedona 1948, soukromá sbírka Spojené státy  
144 Lee Miller, Max Ernst and Dorothea Tanning, Arizona, 
    1946, courtesy the Lee Miller Archive 
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šachovou figurkou, s níž táhne muž, a sama se stává aktivní 

hráčkou, určující si vlastní pravidla, řešící svou vlastní situaci a 

problémy, a prezentující svůj vlastní pohled na fungování 

okolního světa, včetně role hry v něm.      

    Milena Dopitová (narozena 1963)145 má místo jedné z prvních 

tvůrkyň, která do českého výtvarného umění přenesla vědomě 

pojatou analýzu pozice ženy v současné společnosti. Ve své 

tvorbě z různých úhlů analyzuje tuto problematiku především 

prostřednictvím instalací, objektů a videa.  

    V již zmiňované instalaci Neboj se udělat ten velký krok - 

Don’t Be Afraid to Take That Big Step (1994, obr. 39) 

konfrontovala výtvarně stylizovaný biliárový stůl potažený, 

stejně jako koule a tága na něm, modrou vlnou a ve velkém 

formátu oxeroxovaný snímek Johanky z Arku v brnění a 

s praporcem, pocházející ze starého historického filmu. Autorka 

se zde snažila vyjádřit paradox, který si uvědomila při svém 

vnímání americké umělecké scény, jak sama toto dílo výstižně 

popisuje :   

    „Když jsem poprvé vystavovala v Americe, oblékla jsem si na 

vernisáž sukni a dala si šátek do vlasů, což mezi přítomnými 

umělkyněmi vyvolalo zvláštní pozdvižení – zatímco ony 

potřebovaly svou ženskou identitu skrývat nebo aspoň nestavět 

ji na odiv a do uměleckých kruhů nevodily svoje děti, já jsem 

vypadala jako žena. Tento druh radikalismu mi byl protivný, 

                                                 
145 Jirousová, Věra : Žádné ženské umění neexistuje - anketa, Výtvarné umění 1/1993, s.43. –  
     Ševčíková, Jana - Ševčík Jiří : Milena Dopitová, Ateliér 19/1993, s.4. - Lindaurová, Lenka :  
     Milena Dopitová, Detail 9-10/I, 1996, s.56. - Pokorný, Marek : Několik důvodů pro Milenu  
     Dopitovou, Detail 8/IV, 1999, s.9. – Dopitová, Milena: Sixtysomething, rozhovor, vedla Marková,  
     Silvie, Ateliér, č.23/2005, s.7. -  Malá, Olga (ed.) : Milena Dopitová, GHMP, Praha 1995 –   
     Pokorný, Marek : Milena Dopitová. Sixtysomething, Galerie Jiří Švestka / Ronald Feldman Fine  
     Arts, Praha 2003. - kol. aut. : Milena Dopitová, Urbane Legenden - Prag, Staatliche Kunsthalle  
     Baden-Baden 1996. 
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považovala jsem ho za nepřirozený, jenže posléze jsem si 

uvědomila, že bez maskování ženskosti by možná umělecký 

svět nebral mnohé z těchto umělkyň vážně.  

Na základě této zkušenosti vznikla v roce 1994 instalace Neboj 

se udělat ten velký krok, v níž jsem využila postavu Johanky z 

Arku – zajímal mě kontrast mezi ženskou krásou a jemností a 

tvrdostí, chladem a nepřístupností brnění, v němž bývá Johanka 

zobrazovaná. Pod její obraz jsem postavila kulečník jako symbol 

tradiční mužské zábavy, který byl ovšem stejně jako další části 

instalace potažený modrou vlnou (takovou, z jaké ženy pletou 

svetry), takže se hraní kulečníku stalo pouhým snem. Zároveň 

jsem ale chtěla, aby v práci rezonovala i otázka, jestli je pro 

ženu, která se chce osvobodit, opravdu tou správnou cestou 

přijetí mužského modelu chování.“.146 

    Pro autorku zde bez travestie nedosažitelný mužský svět – 

v tomto případě  elitní svět umění reprezentuje hra. Hra je zde 

symbolem oné absolutní míry svobody, kterou společenský 

systém, vybudovaný z pohledu emancipující se ženy jako 

systém primárně mužský, jedinci může poskytnout.  Jedincem 

zde ale je v tomto úhlu pohledu primárně míněn muž. Žena je 

vždy nucena více obětovat, aby se dostala do stejné pozice jako 

její mužský kolega i zde, ve svobodu tak si cenícím světě 

umění. Nemusíme samozřejmě Dopitové použití biliáru jako 

symbolu brát tak doslova. Nepochybně přítomný je zde i 

moment ironie, s níž autorka naráží na nemožnost díky 

bavlněnému povrchu „rozťuknout“ onu patovou situaci 

přiloženým tágem. Proti sobě jsou zde stavěny dva způsoby 

                                                 
146 Pachmanová, Martina – Dopitová, Milena : Smím prosit? - S Milenou Dopitovou o umění a  
    koloběhu lidského života, Umělec 1/2005, s. 46-53. 
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trávení volného času – „ženské“ pletení a „mužský“ biliár – hra. 

Autorka zde naznačuje až ontologickou neslučitelnost tohoto 

dvojího způsobu uvažování. Na jedné straně muž, který 

přistoupí k biliáru, uchopí tágo a udělá svůj mistrovský ťuk. Na 

straně druhé žena po hodiny pilně pletoucí háček po háčku, 

neustále ve stejném rytmu, vyplňujícím plynoucí čas.  

   V autorčině tvorbě můžeme nalézt několik děl, která 

k symbolickému vyjádření  zpracovávané problematiky využívají 

fragmentů či stylizací různých artefaktů spojených se 

sportovními hrami především agónického  charakteru. Jako u  

instalace Překážky (1992)147, v níž je řada objektů 

inscenovaných do podoby připomínající překážky parkurové či 

běžecké dráhy, svými různorodými tvary a hebkými barevnými 

potahy však asociující i dětské hračky a svým tvaroslovím 

jakoby poukazující k překážkám sociálním. Nebo v případě 

instalace Čtyři masky (1992, obr. 40)148, kde čtyři 

velkoformátové snímky autorky v různých formách masek – 

roušce, škrabošce, punčoše natažené přes hlavu a krémové 

masce jakoby odkazovaly k různým možným společenským 

rolím ženy. V prostoru před nimi byl pak z bílých cihel 

v stylizované podobě naznačen plavecký bazén se čtyřmi 

startovními stupínky. Stejně tak tuto strategii Milena Dopitová 

uplatňuje ještě v několika dalších realizacích první poloviny 

devadesátých let. Autorce evidentně vyhovuje jejich přímočará 

symbolika, zdůrazňující neustále prvek soutěžení či konfrontace 

v kontrastu buď přímo s ženou, či něčím asociativně „ženským“. 

Tyto agónické sportovní motivy jsou výrazem vlastností 
                                                 
147 Liška, Pavel (ed.) : Milena Dopitová – Installations 1992-1999, Dům umění města Brna, Brno  
    1999, s. 46. – dílo je dnes ve sbírce Národní galerie v Praze. 
148 tamtéž, s. 56.  
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spojovaných hlavně s mužským světem, nutící společensky 

úspěšného jedince v rámci budování „úspěšného života“, tedy 

budování kariéry, k soupeření s ostatními jedinci, usilujícími o to 

samé. V reálném životě ovšem na rozdíl od těchto sportovních 

paralel nemá každý z nás startovní čáru či stupínek umístěnou 

stejně výhodně. V případě zmíněných děl Mileny Dopitové je 

před onu, výtvarným podáním vždy zvláštně nereálnou, 

materiálovou či tvarovou intervencí „odkloněnou“ startovní čárou 

stavěna žena či něco co ona ženská specifika reprezentuje. 

Někdy pak přímo samotnou autorkou, která i přes onen břitký 

analytický přístup, s nímž danou problematiku zpracovává, 

dokáže současně velice sugestivně vyjádřit svoji osobní 

zainteresovanost. Start ženy je zde jiný než u mužů, ona 

„odklonění“ způsobují že startovní pozice není za každou cenu 

náročnější či překážky obtížnější – jsou prostě jiné, specifické 

rozdílností ženy od onoho mužstvím determinovaného 

společenského modelu.             

    U některých v této práci zmíněných umělkyní rovněž můžeme 

nalézt jisté specifické tendence ukazující k jejich blízkosti tzv. 

„ženskému umění“.  

    U Petry Vargové je jím jistě její specifický přístup 

v zapojování vlastní tělesnosti do umělecké tvorby. I když 

zrovna v případě jejího zde rozebíraného projektu na první 

pohled  „ženskost“ moc nevnímáme, šlo by zde uvažovat, už 

v jejím virtuálním a přitom i bezprostředním tělesném vstupu do 

tohoto vyloženě „mužského“ vizuálního pole, o jistých prvcích 

blížících se onomu vědomě feministicky angažovanému 

uměleckému přístupu.  
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   Naopak v případě Jolany Ruchařové v kontrastu k podobně 

poučené tvorbě jejích mužských kolegů vidíme zřejmou 

diferenci ukazující i k podílu zvýšené ženské sociální citlivosti, 

díky níž autorka při inspiraci podobnými zdroji došla k úplně 

jiným výsledkům.  

     Na zmiňovaném výstavním projektu The Imagery of Chess – 

Revisited (2005) se objevilo i několik prací umělkyň které patří 

mezi nejvýraznější osobnosti „feministicky“ či sociálně 

poučeného výtvarného umění.   

    Barbara Kruger (nar. 1945, obr. 41)149 zde prezentovala 

abstrahovanou šachovou sadu, která stylizovaná do červené a 

černé zachovává specifickou estetiku jejích prací. Místo 

klasického šachovnicového pole je zde umístěn snímek ječící 

ženské tváře – tedy další její typický motiv. Autorka zde 

zdůrazňuje především konfrontační charakter šachů, který 

přenáší do roviny osobních vztahů, konkrétně do vztahu muže a 

ženy a jejího typického tématu násilí na ženách. 

     Rachel Whiteread (nar. 1963, obr. 42)150 svou šachovou 

sadou ztvárnila onen intimní svět domova a jeho předmětů 

denní potřeby, tak charakteristické prostředí pro 

neemancipovanou ženu v domácnosti. Jednotlivá šachovnicová 

pole zde jsou ztvárněna různorodými texturami koberců a 

figurky jsou zastoupeny drobnými modely všech možných 

předmětů z vybavení domácnosti.  

    Také v oblasti nových médií, můžeme nalézt zajímavé tvůrčí 

tendence, řešící z nového úhlu pohledu problematiku 

                                                 
149 Gorner, Veit – Moll, Frank-Thorsten – Wagner, Hilke : Barbara Kruger: Desire Exists Where 
Pleasure is Absint, Kerber, New York 2007 
150 viz  Townsend, Chris – Gross,  Jennifer R. : The Art of Rachel Whiteread, Thames & Hudson,  
    London 2004 
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feminismu, masového objevování se žen v pozicích, které dřív 

patřily do čistě „mužského“ světa a také to, do jaké míry tyto 

původně muži modelované světy poskytují možnosti ženám. 

V této oblasti se vedle obecně chápaného „cyberprostoru“ a 

s ním spojeného „cyberfeminismu“, objevuje i fenomén 

počítačových hráček, jejichž počet v poměru k mužským hráčům 

v posledních letech prudce stoupá.151  

    Jednou z nejvýznamnějších představitelek tohoto diskurzu ve 

světovém kontextu je již zmiňovaná Anne Marie Shleiner, která 

se tohoto tématu dotýká v řadě svých prací jako umělkyně i jako 

teoretička, jak je to zřejmé i na jejím rovněž zmiňovaném 

projektu Velvet Strike, kde svými „pacifistickými“ intervencemi 

narušila onen násilný maskulinní řád blížící se až ritualizovaným 

kmenovým bojům.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 viz také Schleiner, Anne-Marie : Does Lara Croft Wear Fake Polygons? Gender and Gender-Role 
Subversion in Computer Adventure Games, Leonardo - Volume 34, č. 3, čeven 2001, s. 221-226. či 
Mádrová, Evženie : Osobnost a volba postavy ve fantasy RPG hrách, nepublikovaná diplomová 
práce, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2004 (http://studierpg.unas.cz/ ) 
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   34.) Julian Wasser :  Marcel Duchamp a Eve Babitzová hrají šachy, 1963 

 

    
   35.) Marcel Duchamp : Hra v šach, olej na plátně, 114 x 146.5 cm, Philadelphia   

          Museum of Art  
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    36.) Max Ernst : Král hraje královnou, 1944, bronz, 97.8 x 83.8 x 52.1 cm, The  

            Museum of Modern Art, New York 

 

     
    37.) Dorothea Tanning : End Game, 1944 olej na plátně, 150x150 cm, Dorothea  

           Tanning Studio and Archive 
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38.) Bob Towers : Max Erst a Dorothea Tanning hrají šachy, Sedona 1948, soukromá 
sbírka Spojené státy  
 

 
39.) Milena Dopitová : Neboj se udělat ten velký krok, 1994, instalace 
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40.) Milena Dopitová : 4 masky, 1992, instalace - fotografie 

 

 

 

 

 
41.) Barbara Kruger : šachová sada, 2005, majetek umělkyně 
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42.) Rachel Whiteread : šachová sada, 2005, majetek umělkyně 
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Závěr 

 

Jak už jsem nastínil v úvodu této práce, ne všechny okruhy děl 

obsažené v této práci vyloženě splňují určené vymezení hry 

jako už hotového systému aplikovaného na uměleckou tvorbu. 

Oblast tvorby členů skupiny Tvrdohlavých a mladé post-

konceptuální generace je spíše ukázkou toho, jak je pojem „hra“ 

aplikován poněkud odlišným způsobem. Abychom si ale ujasnili   

ono velice často intuitivní zařazení slova „hra“ do kontextu 

takovýchto prací, nebylo od věci je podrobit tomuto úhlu 

pohledu. Naopak vyloženě systematické se jeví využívání 

herních systémů v okruhu angažované tvorby, kde velice dobře 

slouží abstrahované reprezentaci reálné politické či sociální 

situace. Z výtvarného hlediska je velice pozoruhodná tvorba 

inspirovaná videohrami, ale řešená v rámci klasičtějších médií. 

Ukazující na zajímavý posun, kdy se místo modernistického 

paradigmatu pokroku i v rámci inovace média, přesunul důraz 

na vzájemné přesuny mezi různorodými médii, kdy  dnes už za 

každou cenu nemusí být malba „konzervativní“ a každá nová 

technologie naopak cestou k novým výtvarným možnostem.   

Osobně si myslím, že role „hry“ v mnoha jejích podobách 

v českém výtvarném umění posledních dvaceti let prodělala 

velice zajímavý a pozoruhodně různorodý vývoj, který ve svém 

dalším pokračování může ještě říci mnoho podstatného do 

budoucí podoby českého výtvarného a vizuálního umění.  
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Resumé 

 

Problematika hry v českém vizuálním umění po roce 1989    

 

Tématem této práce je „Hra“ ve smyslu systémové konstrukce a 

sociální funkce, jakou mají takové hry jako deskové hry, 

počítačové hry nebo společenské hry. V českém výtvarném 

umění po roce 1989 nalezneme některá zajímavá použití těchto 

her. Byly používány mnoha způsoby . Byly inspirací pro malbu, 

tvorbu okruhu nových médií a také pro konceptuální tvorbu. 

Práce je rozdělena do několika kapitol, v nichž jsou rozebírány 

některé okruhy této produkce. Jedna kapitola je také zaměřena 

na výtvory inspirované genderovou problematikou. 
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Resume 

 

The Game Issue in the Czech Visual Art after the Year 1989 

 

Theme of this work is the „Game“ in the meaning of system 

construction and social function, which have games like board 

games, computer games or social games. There were some 

interesting applications of these games in the Czech visual art 

after the year 1989. These games were used in many ways –  

they were inspirations for paintings, for New media art and also 

for conceptual activity. The work is separated to some chapters 

in which are some circles of this production analyzed. One 

special chapter is also focused on creations inspired by gender 

problematics.    
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