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Úvod 

V dnešní době nás komerční kultura „oblažuje" svou bezstarostností a 

rozjíveným veselím. V masových médiích nás přesvědčují, že když si koupíme 

produkt XY dosáhneme nekončící blaženosti a dojmu, že víme, kdo jsme, co 

chceme a kam míříme. V době, kdy lidé po skončení své často mechanické práce 

odpočívají u nudných a emocionálně bezpečných televizních pořadů, v nichž 

dění, zdánlivě dramatické zvraty, nabývají stereotypní lehkosti a jistoty, věnuji se 

tíze a zvratům času a způsobům, jak se s nimi lidé vypořádávají ve výtvarné 

tvorbě. Ve zrychleném tempu fungování západní civilizace, v němž mnozí lidé 

„nestíhají" vychovávat děti a starat se o své umírající blízké, pozastavuji se nad 

autory, kteří v umění uvažují nad absurdností a smyslem lidského života. Být 

věčně mlád, heslo, které vyjadřuje touhu mít stále nejen mladý vzhled, ale také 

touhu být pořád dítětem, je krédem ustarané a uspěchané stárnoucí společnosti. 

Jsme společností, která neustále něco odsouvá. Odsouvá dokonce stárnutí a 

smrt (prodlužuje mládí, ale také umírání). Dodatečně si můžeme koupit nejen 

mladý nový vzhled, ale i poukázku na nové zážitky. Tento jev ostře kontrastuje 

s uměním hloubajícím o životním čase a smrtelnosti, vycházejícím však ze stejné 

touhy - z touhy přemoct nesmířlivé plynutí času. Tato touha se dokonce často 

rodí ze stejného pocitu - z pocitu, že nežijeme (tak, jak bychom chtěli). Mnozí z 

umělců, jejichž tvorbou se zabývám, stali se oběťmi osudu (zasaženi tragickými 

událostmi: nemocí, smrtí blízkých, válkou) a jejich tvorba je také vyrovnáváním se 

s takto prožitým časem a s hledáním svého smyslu - je mnohdy postavením se 

času tváří v tvář. V současné kultuře naopak nacházíme tendence před časem 

utíkat, a to také proto, že s vědomím smrtelnosti vyvstává nesmyslnost 

převládajícího způsobu života. 

„Svobodu jako by neomezoval malý výběr voleb, nýbrž rostoucí pocit, že mezi 

nimi není valný rozdíl, že je vlastně všechno jedno. Svobodu neomezuje rozsah 

možností, ale podrývá ji ztráta smyslu. "1 Jan Sokol 

1 Sokol , J.: Et ika a čas in Čas a Etika, Tex ty к p rob lému tempora l i ty , Sof is, Praha, 1998, 
s t r .23 



Věnujme se nyní času a jeho subjektivnímu vnímání úzce spjatého s vědomím 

svého já. Čas formuje osud každého z nás; není ale součástí našeho života - to 

spíše náš život je částečkou (v) plynutí času. Charakter jeho mohutného toku je 

pro nás neuchopitelný a nesnadno pojmenovatelný. Čas vymezuje a neustále 

pozměňuje hranice našeho nitra, které navíc obklopuje svojí všeobjímající 

mlhavostí. Je nehmotným vnitřním prostorem, který se neustále mění, a proto 

v něm často bloudíme. Ačkoliv všichni času podléháme, jeho charakter je pro nás 

neuchopitelný a nesnadno pojmenovatelný. Této vlastnosti času se věnuje již ve 

starověku filozof a církevní otec Aurelius Augustinus. 

Je podstatné, že Augustinus se mlhavosti času věnuje v hlubinách vzpomínek 

na své bouřlivé mládí, z jehož hříchů se zpovídá před Bohem. Filozofova úvaha 

nad časem je spojena s reflexí vlastního já, které se, stejně jako čas, pohybuje 

v neustálých proměnách. Zat ímco naše subjektivita podléhá nestálosti, stopy 

našich činů jsou nesmazatelné. Filozof se s vědomím této bolestné rozpornosti 

obrací k Bohu, hledaje odpuštění, ale také celistvost, kterou mu bytí ve světském 

čase neposkytuje. Jedině ve splynutí s věčným Bohem nachází Augustinus úkryt 

před úzkostí spjatou s vědomím času a vlastní hříšnosti. „Bytost totiž, která 

dosáhla dokonalého spojení s Bohem, je povznesena nad veškeré rozměry a nad 

všechen prchající čas.'2 Je ale nutné si uvědomit, že cesta hluboce věřícího 

filozofa к odpuštění а к harmonii překonávající rozvratný čas vede právě skrz 

sebezpytující ponor do své minulosti, skrz uvědomění si vylíčení všech jejích 

tmavých bolestných momentů. 

Tento charakter, tíživé vědomí času (marnosti lidského života), i snaha po jeho 

překonání zauj ímá významné místo v umělecké tvorbě, která je předmětem této 

práce. Časovost vybraných děl souvisí s niternou výpovědí autorů o prožívání a 

s jejich neklidným tázáním po smyslu svého života. S tázáním, jehož hloubku lze 

přiblížit také citátem literárního vědce Václava Černého: „...být (v tvorbě) tak 

osobní a sám svůj, až jsem naprosto obecný."3 

Literární vědec touto větou vystihuje také podstatu existencialismu -

filozofického a uměleckého hnutí, v němž se spisovatel-myslitel dobírá charakteru 

základních lidských prožitků skrz vlastní uměleckou výpověď). Je příznačné, že 

2 Augustinus, A.: Vyznání, Praha, Kalich 1992 

3 Černý, V.: První a druhý sešit o existencialismu, Praha, 
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existenciální příklon k iracionálnímu proudu vědomí, к nekonečnému tápání 

v čase po smyslu svého já se rodí v hrozivém období 2. sv. války. V období, 

v němž fanatismus s chladným kalkulem vrcholí v nezměrnou krutost využívající 

mechanické síly. Filozof M. Petříček tento zásadní problém moderní společnosti 

upřesnil takto: 

„...rozum definuje jako moc, a přitom se stává sám obětí této moci.'4 

V nejextrémnějších situacích 20. století člověk býval a ještě pořád v některých 

společnostech bývá pouhým číslem к technickému sčítání, odčítání, přesunutí, 

vymazání. Se stejným chladem a zároveň surovostí technické síly přistupujeme 

к př írodnímu světu i ke kulturnímu a společenskému prostředí, v němž jsme si 

vytvořili „dokonalý systém", v kterém ovšem již není možné zcela přirozeně žít. 

Existencialismus se proto odvrací od rozumu, který byl zneužit a věnuje se intuici, 

odvrací se od společností definovaného a prosazovaného smyslu života a 

přiznává lidskému životu jeho otevřenost a absurdnost. Existence předchází 

významu a svobodný člověk si smysl svého života vytváří sám teprve svými činy. 

Je ovšem příznačné, že Jean-Paul Sartre, autor těchto myšlenek o svobodě a 

zodpovědnosti jedince za svůj životní čas, později (od konce 50. let) nekriticky 

přij ímá totalitní režimy (stalinismus, doktríny Mao - Ce Tunga), upřednostňuje 

násilné revoluční řešení civilizačních problémů (v rámci budování obrazu sebe 

jako bojovníka, filozofa revoltujícího proti kapitalistické společnosti). Tato práce 

sleduje tento zvláštní pohyb, věnuje se dílům, jejichž výrazná časovost je 

projevem uchýlení se do nitra mimo kolektivem přijímané ideje (mimo odstup od 

skutečnosti i od svého já ), ale reflektuje také dílo autorů, kteří fascinováni 

mocenskou řečí, ve snaze získat její iluzi dějinné moci a rozhodné pozice v čase, 

přebírají její výrazy a symboly, ve hře s nimi si vytvářejí fiktivní obraz sama sebe 

jako mocnosti. 

Existenciální hledisko s nímž přistupuji к analýze časovosti ve výtvarných 

dílech vytvořených ve 20. století, však není úzce soustředěné na vlivné 

intelektuální hnutí vzniklé za 2. sv. války. Je založeno na otázkách po smyslu 

4 Petříček, M.: Předmluva in Dějiny českého výtvarného umění 1939/1958, 5.díl, Praha, Academia 
2005 
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bytí, jež si lidé kladou odnepaměti a jejichž naléhavost však sílí v kritických 

obdobích života jedince i společnosti. Výtvarná díla, od nichž se text odvíjí toto 

tázání obsahují. Jejich tématem je smysl lidského života, jeho marnost a 

smrtelnost. Samotná tvorba těchto děl se pro autory stává cestou, jak se vyrovnat 

s pocitem ztracení ve svém životním čase, kdy osudové události hýbají smyslem 

jejich existence do závratě jako údery mořských vln vratkým prámem. Časovost 

tedy reflektuji nejen v charakteru díla, ale i v přístupu к procesu jeho tvoření. 

Výběr děl a jejich interpretace směřuje také к zachycení sepětí identity autora 

(jeho vlastního náhledu na sebe sama) a charakteru časovosti jeho umění. 

Vzhledem к šíři a náročnosti problematiky časovostí se zaměřuji na rozbor obrazů 

vytvořených klasickými technikami kresby a malby. 

V první kapitole se věnuji detailnímu rozboru „vězeňského" malířského cyklu 

českého umělce Aléna Diviše. Analýza tohoto díla, j ímž Diviš reagoval na svou 

zkušenost z věznění za 2. sv. války, je vstupním ponořením se do výtvarného 

vyjadřování času spjatého s existenciálními prožitky. 

Kapitola druhá se v návaznosti na tvorbu tohoto malíře věnuje ztvárnění času a 

existenciálních otázek prostřednictvím symbolického zachycení skutečnosti (dílo 

E.Muncha a G. Rouaulta) i prostřednictvím abstrakce (informel). Charakter 

Divišova malířského díla, jeho hloubka a syrová přímost v této kapitole tvoří 

scelující hledisko, kdy z hrany mezi abstrakcí a obrazem skutečnosti shlížím na 

oba způsoby vyjádření existenciálního prožitku času, hledám mezi nimi společné i 

rozdílné rysy a motivy, uvádím je do kontextů. 

V třetí kapitole reflektuji projevy časovosti u vybraných tvůrců art brut. Úvahy 

nad těmito díly mě přijímají к širšímu vystižení vztahu mezi časovostí, uměním, 

identitou a mocenskou ideologií. Pozornost věnuji také úloze rytmu a 

spontánnosti v tvorbě. Zamýšlím se také nad podobnostmi mezi specifickou 

časovostí u tvůrců art brut a určitých umělců 20. století (V. Kandinskij, J. Pollock), 

kdy scelující momenty nacházím v kořenu uměleckého vyjadřování - v magického 

aktu - v němž člověk překonává hranice svého já a opouští vědomí času. 

V kapitole čtvrté představuji jednak svou vlastní výtvarnou tvorbu reagující na 

téma diplomové práce, jednak zde uvádím vlastní didaktickou řadu námětů pro 

výtvarnou výchovu rozvíjející prožitek času. 

8 



1. Čas vězeňské zdi v díle A. Diviše 

1.1 Úvod ke kap i to le 

V této kapitole se detailně věnuji českému malíři Alénu Divišovi a jeho výrazně 

temporálním obrazům s námětem zdi ve vězení. Zásadním momentem, od 

kterého se tato kapitola odvíjí, je samotná Divišova motivace к tvorbě tohoto 

cyklu obrazů - zkušenost z půlročního věznění v pařížském kriminále a 

následující náročný útěk na svobodu do USA přes internační tábory za druhé 

světové války. Uvržení do vězení, psychické a fyzické týrání a situace, kdy osud 

jedince závisí na cizích machinacích, tímto umělcem zcela otřásla. Tvorba, kterou 

se zabýval od příjezdu do USA r.1941 po několik dalších let, je způsobem 

vyrovnávání se s utrpením, kterým prošel. Na specifický výraz a obrat к syrovému 

vyjadřování v této Divišově umělecké fázi lze tedy nahlížet jako na sdělení 

zkušeností z 2.sv.války. Autor jako oběť chladné i fanatické a absurdní krutosti, 

destrukce a ovládání lidí nemůže své svědectví vypovědět v pevných, jasných 

obrysech. Vyjadřuje ho zpřítomněním svého prožívání. (V tomto smyslu se 

věnovali umění další osobnosti, které se podobně jako A. Diviš dostaly během 

2.sv.války do ohrožující a úzkostné pasti. Z nejznámějších malířů je to němec 

Wols (Wolfgang Schultze), stejně jako český umělec neprávem vězněný ve 

Francii, a Jean Fautrier, který se stal svědkem poprav během krátkého zajetí 

Němci.) 

Divišova válečná tvorba je však ještě zajímavější díky tématu, prostřednictvím 

kterého své vězeňské prožitky ztvárňuje. Tímto tématem jsou kresby a nápisy 

vyrývané vězni na zdi cel. Autor přebírá výraz těchto záznamů a připomíná jím i 

skryté významy stojící za jejich vytvářením a dále s nimi manipuluje. Dostává se 

tak к samotnému kořenu existenciálního výtvarného vyjádření - člověk 

vytvořením stopy ve skutečnosti potvrzuje svou existenci. Ztvárněním reality 

vyjevuje svůj niterný přístup ke světu, a tudíž i vlastní pozici v něm. V kresbách 

vězňů vyznívá podvědomá potřeba řešit svůj životní smysl a identitu. Protože jim 

trest vězněním a další životní okolnosti sebraly možnost utvrdit se v představách 

zakládajících jejich identitu (sny, touhy, ambice...), záznam je zde často voláním 

po nich, domáháním se a sebe přesvědčováním ve snaze dostat se z pocitu 
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„holého" času (času, ve kterém vnímáme pouze jeho neodvratný pohyb ke smrti). 

Prostřednictvím analýzy obrazů A. Diviše uvažuji nad spojení mezi tímto 

psychickým stavem - ztrátou identity a časovostí kresebného aktu. Své postřehy 

také reflektuji v dalších kresebných projevech a záznamech objevujících se 

v dnešní společnosti, jejichž tvorba mnohdy není motivována uměleckými 

ambicemi a nebo se pohybuje mimo uznávané hranice současného galerijního 

uměleckého světa (stylizované podpisy na zdech či dopravních prostředcích - tzv. 

tags.) 

A.D iv i š :Ha luc inace , 1941 

1.2 Tíživý čas anonymního vězně a kresby-záznamy na zdi 

Cyklus obrazů s vězeňskou tématikou je vrcholem Divišovy tvorby. Autor 

jej vytváří od pozdních 40. let v nátlaku vzpomínek na své věznění 

v nejtěžším pařížském kriminále Santé. Byl do něj neprávem (jako údajný 

sovětský špión a nežádoucí osoba) zavřen během 2. sv. války spolu 

s dalšími cizinci ži j ícími ve Francii a pocházej ícími z nacisty okupovaných 

zemí. Ačkoli jsou tyto obrazy jeho nejosobitější, současně působí, jakoby se 

v nich Diviš vzdal snahy o vytř íbený autorský rukopis ve způsobu 

ztvárňování (skutečnosti i abstrakce), který byl v tehdejší době spojován 
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s uměleckými záměry . Ale nejen to. Tento mal í ř vyvo lává pocit, že se v 

malbě pokres lených vězeňských zdí záměrně vzdává své identity. Jeho 

vy jádřen í t raumat ického proži tku vězněn í je uhněteno z dětsky 

jednoduchých kreseb surové expresiv i ty , které jakoby postupně vyrýval i 

jednot l iv í vězni do zdi cely, v níž byli zavřeni , a v které neprávem skonči l i 

tento mal í ř a po d louhou dobu tyto čmáran ice (nakupené rovněž během 

d louhých roků) pozoroval . Znovuz tvá rněn ím těchto kreseb a jej ich da lš ím 

posunem Diviš zpř í tomňuje vězeňský čas. Jej ich vyryt í do barevné zemité 

hmoty na plátně namíchané z o le jových či kvašových barev sm íchaných 

s p i s k e m evokuje surové na léhání , v jakém původn í kresby vznikaly 

(k res len ím na stěnu cely se zabýval také sám autor) a současně nutkavost , 

neodbytnost vzpomínek , která mal í ře nut i la к tvorbě těchto obrazů. Vězn i na 

samotce je upřeno být osobou. V jednán í s n ím, je jeho minulost o m e z e n a 

na t restný čin. N e m á budoucnost , a rovněž př í tomný čas mu nemůže být 

v lastn í - je rež imem. Není snad náhodou, že hmoty, do kterých Diviš takto 

kresl í , p ř ipomína j í svou po temnělos t í a zemitost í hroby? Jest l iže se 

dos taneme do takové „hrobní" s i tuace - izolace, která omezu je nejen styk 

s os ta tn ími l idmi, ale i p ros t ředn ic tv ím pot lačení vůle i dosavadn í představu 

o sobě samém, stane se pro nás ž ivotní nutnost í gesto, k terým oznamu jeme 

sami sobě: Jsem.. . Vězeňské kresby jsou dle mého názoru takovým gestem 

- teď a tady - které vzn iká j iž pro samotné tvoření (tak intuit ivně jako když 

malé d í tě křičí pro kř ičení samotné) , je u j iš těním se o své duševn í 

p ř í tomnost i a ž ivotní vůli. Vryp do vězeňské zdi je zároveň v rypem do 

skutečnost i p rováděným potaj í , když se „oko hlídače"5 ned ívá. A tedy 

u j iš těn ím se, že dokážu zanechat s topu. 

ь Oko hlídače (1942-43)-Divišův obraz, oko hledící z vězeňské špehýrky př ímo na diváka, v něm 

vyvolává dojem, že se stává pozorovaným objektem, inventářem obrazu-cely 
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Diviš:J ai tué ma poule(Zabi l j s e m svou ho lku) ,1942-43 

V „gest ickém" kreslení ve své spontánnost i nekont rovate lném se 

z tvárňuje skutečnost téměř ve znac ích, ve tvarech „oholených" tak, že 

nabývaj í si lné expresiv i ty a dokáží vy tanout pouze to, co v kres l íc ím jedinc i 

momentá lně naléhá. V obraze J ai tué ma poule (Zabil jsem svou 

holku, 1942-43) a v da lš ích d í lech Diviš t ímto způsobem ztvárňuje motiv 

spou taného kost l ivce a ženy. Mal í ř tento námět komentoval takto: „ 

Odsouzený к smrti-představuje si sám sebe jako kostru v rakvi a loučí se se 

svou milenkou."6 Div išem z tvárněná pokres lená zeď ve věznic i tedy 

současně představuje neohran ičený „prostor" l idské mysli , z kterého se 

vynořuj í emocemi nabyté představy či haluc inace. Přesněj i řečeno: vyryt í 

kreseb je vyd rásán ím znej is těného nitra neodbytnými představami . Pozadí 

těchto obrazů je v lastně téměř monochromní , v ods t ínech zachv íva j íc í se, 

neohran ičená pastózní p locha, a t ím co z ní teprve tvoří zobrazení 

vězeňské zdi, j sou do ní vyryté kresby. Tyto kresby tedy můžeme také 

6 in Skálová, V., Pospiszyl, T. : Alén Diviš 1900-1956, Nadace Karla Svolinského a Vlasty 
Kubátové, Praha, 2005, str.84 
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vn ímat jako zobrazen í neodby tných či ha luc inačn ích představ, d íky n imž se 

s a m a mysl s tává vězeňskou zdí . Autor na tento v í cevýznamový charakter 

svých děl upozorňuje také pros t ředn ic tv ím názvů některých z nich (např. 

Halucinace, 1941), a svými texty, v kterých o svých ha luc inac ích z vězen í 

vyprav í . Ve svých pozdě jš ích obrazech se pak věnuje vo lnému ztvárnění 

rejů duchů a př ízraků. 

Ačkol i v dí le Jai tué ma poule (Zabil jsem svou holku) Diviš vytvář í do jem, 

že jsou v něm kresby vy tvořeny jedn ím autorem-f ik t ivn ím v rahem, nemaj í 

jednot l ivá zobrazen í mezi sebou kompoz ičn í vztahy. Kresby tak působí , že 

vznik ly ve s tavu chaosu způsobeném návaly emoc í . Z tvárněné představy 

jakoby postrádaly př i rozený jednot íc í řád-ego, které by bylo schopné 

post ihnout svět (skutečnost ) ve vz taz ích. Postavy-představy jsou tak 

izo lované jako je samotný vězeň. Diviš zmaten í , které obraz evokuje, 

zesi lu je navíc jeho názvem- Zabil jsem svou holku představuje v lastně 

oznámen í , které napsal na zeď cely t restanec. Věta napsaná v ich fo rmě 

jako název d í la d iváka znej išťu je - Jsou tyto kresby ci tací kreseb vraha? 

Nebo jsou vy jádřen ím mal í řova do jmu z této „výpovědi" vyškrábané do 

stěny, kterou mohl pozorovat během svého uvězněn í? Nebo jsou 

haluc inací , kterou byl napadán v době za mř ížemi? Hranice mezi 

a n o n y m n í m vězněm a mal í řem je zamlžená. Také díky tomuto rysu dosahuj í 

D iv išova d í la oh romné sí ly ve vy jádřen í zák ladn ích proži tků těžce 

vězněného, téměř každý t restanec se totiž v anonymi tě nacház í . 

1.3 P o d p i s j a k o v y t r ž e n í z a n o n y m n í h o č a s u 

Anonymi ta vězněné osoby souv is í s ov ládán ím je j ího času, o které jsem 

se zmín i la j iž dř íve. V pot lačení minulost i , budoucnost i i př í tomnost i jed ince 

může doj í t к tomu, že se s tane neznámým i sám sobě. T ímto s tavem si 

prošel i samotný Diviš a popisuje jej ve svých den íkových záznamech: 

„Poslední měsíce ve vězení jsem upadl do letargie, ve dne v noci jsem žil 

v polosnu."7 Nyní se zamys l ím nad t ím, jak se tento charakter t res tanecké 

anonymi ty a narušené vn ímán í času mohly dále pro jevovat ve vězeňské 

Diviš, A.: Vzpomínky na pařížské vězení Santé, Revolver revue, 1991, č.17, s.93 
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kresbě, a jak tyto projevy uchopil tento umělec. Jak jsem již poznamenala, 

považuji vězeňskou kresbu (kromě dalších významů) za gesto, j ímž se 

vězeň pokouší se psychicky (symbolicky) osvobodit právě od této 

anonymity, která ho znej išťuje i v představě o tom, kdo je, a že vůbec je. 

Časté vyrývání svých jmen, podpisů či autobiograf ických poznámek do stěn 

vězení vypov ídá také o nutnosti dát sám sobě vědět, že jsem někdo.Takto 

podepisuj íc í se vězeň ví, že si jeho záznamy budou číst jenom další vězni, 

kteří skončí v cele, v níž je nyní zavřen on, a budou si jeho zápis prohl ížet 

v době, kdy on už tady nebude. Je otázkou, jestli také toto vědomí (vědomí 

že už bude pryč...živý či mrtvý, a to co na zdi v cele zaznamená, vyjádří , si 

už sebou neodnese ) není vězňovým motivem к tvorbě. 

Ovšem tato rozporuplnost - podpis jako výraz jedince a jeho zůstávání 

před ostatními v anonymitě - provází i další lidské projevy, jakým je např. 

vyškrabávání jmen a různých nápisů turisty do povrchu skal, pouliční tvorba 

tzv. tagů aj. Společným rysem těchto činností je, že jejich motivem je 

samotný akt poznamenání . Podpis předmětu, se děje pro akt samotného 

zasahování . Dle mého názoru člověk, který takto záměrně někde zanechá 

značku-označení sebe, dělá tak t řeba i ve zcela neuvědomovaném pocitu, 

že mu uniká skutečnost. Skutečnost je v našem časovém vnímání 

neohraničená, uplývá, nic v ní není stálé, a proto akt je j ího podpisu může 

znamenat stvrzení „jsem teď tady". Tento moment skutečnost i subjekt 

vn ímá jako vlastní, a protože v něm zanechává otisk sebe, neztratí se 

v čase, vlastní ho ä má nad ním nadhled. Akt zaznamenání svého jména do 

toho, co mě přesahuje (např. do skály), co vn ímám jako dlouhotrvaj íc í , 

souvisí také s přáním být součást í věčnosti , neztratit se, nepomíjet . A 

zároveň jej můžeme chápat jako snahu po překonání cizoty, kterou může 

vyvolávat monumental i ta a věčnost. Vš imněme si také, že tvorba „tagů" 

(tzn. podepisování různých objektů ve veřejném prostoru) jako označení 

míst, kde se autor pohyboval, se zrodilo v prostředí moderního velkoměsta, 

v anonymním proudu mechanického rytmu, v němž může mít jedinec pocit, 

že se ztrácí. Tágy vytvořené od jednoho autora, si můžeme představit jako 

podpisy rozseté po velkoměstě, z kterých si vlastně autor vytváří 

časoprostorovou mapu - označuje si (dle „writerského" slovníku) teri tor ium. 
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Avšak jeho v lastní značka upozorňuje, nejen že už tady byl, ale sděluje i to, 

že mís to v k terém se pohybuje je mu vlastní , protože zde ve formě podpisu 

zanecha l svůj proži tek. D o m n í v á m se, že „writer" se tak brání prázdnotě, 

kterou vyvolávaj í všednodenn í proži tky v anonymi tě prostředí zamotáva j íc í 

se v šedou neohran ičenou změť . Zdá se být p ř íznačné, že č lověk, který se 

jako jeden z prvn ích začal takto „podepisovat" , a postupně rozesel až 

maniaká ln í množstv í svých značek po newyorkském metru, byl pos l íčkem, 

který se musel každodenně a vždy v nečekaných směrech pohybovat po 

ve lkoměstě . TAKI 183 navíc pocházel z ne jchudší př is těhovalecké sociá ln í 

vrstvy.8 To znamená, že byl z t racen i sociá lně. V metru NY, jehož tepnami 

se denně proval í t is ícové davy byl tak obzvláště nevidi te lný. Z rozhovoru s 

TAKI 183 pro New York T imes r. 1971 (v roce, ve k terém se svou 

podp isovou „obses í " proslavi l ) vyp lývá p ředevš ím fasc inace samotným 

podep isován ím a př í tomnost í jeho přezd ívky ve v lac ích pro j íždě j íc ích ce lým 

New Yorkem. „ M a g i c k ý m zvýrazňovačem (magic marker)"9 tak 

sedmnáct i le tý wri ter stvrzuje svou j inou identi tu. Jako akt svobodného 

výběru identity vysvět lu je wr i terstv í také český graf f i t is ta Todej . 10 

O p a k o v a n é psaní s lova jakoby mělo v sobě ri tuální kořeny. 

Do současnost i se ovšem wr i terstv í rozšíř i lo v mez inárodn í módn í proud 

a původn í autent ičnost se téměř rozmělňuje. Výrazným prvkem 

př i tahu j íc ím puber tá ln í jed ince se s tává porušován í spo lečenských norem, 

revol ta, teatrá ln í vent i lace agrese a poži tek z nás i lného aktu poznamenán í 

či narušen í . Graff i t i autor RTSOLP v internetové diskuzi píše: „Taguju abych 

ničil! Maluju abych ničil ještě víc!" 11 Bombing (bombardován í ) je jedn ím z 

expres ivn ích výrazů graff i t i tvůrců, označuje rychle udělanou velkou 

i legální graff i ty oceňovanou pro jej í „švih" i pods toupené nebezpeč í . Graff i t i 

tvůrci svou tvorbou tak „bombardu j í " konformi tu a pragmat ičnost jednán í 

8 ht tp:/ / taki183.net/#biography 

9 „Taki 183" Spawns pen pals in The New York Times, 1971 in http:/ / taki183.net/#biography 

10 Writer Todej z rozhovoru Rychetský, L., Mathé, I.: Kdo dává lefům pít in A2, 2/2009, dostupné na 
www.advojka.cz/archiv/2009/2/kdo-dava-lefum-pit 

11http://www. monstav.com/cross/ f_show. php?id_old=2100&od=160&id=8&sekce=diskuze&forum= 

&zobraz i t=20&aktua l izovat=&obnova=&zvuk=&od=0&sekce=diskuze 
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v z á p a d n í m ve lkoměstě . Adrena l inové vytržení se ze šedi nudného a 

p ragmat ického chodu ž ivota se zároveň spojuje s v y m e z e n í m svého já. V 

mnohdy r iskantní tvůrč í akci lze vidět tedy také inic iační momenty . I ve 

sprejerstv í se nacház í projev boje proti z t racení se v času a nacházen í 

v lastn í sí ly a kont inui ty svého já. Je také protestem proti v ržení do prostotu 

a času zbaveného l idských měř í tek: „Graffiti, odmyslíme-li si ostatní 

pohnutky jeho tvůrců, může být vnímáno jako symptom šedého, účelového 

moru, který dává vzniknout absurdním, nelidským prostorům"2 

1.4 V ě z e ň s k é k r e s l e n í v d í l e A l é n a D i v i š e j a k o z á p a s a v y z n á n í 

Vraťme se nyní do prostoru vězeňské cely, k terá je ve své izolaci 

opakem o tevřeného města. Mechan ický stro jový chod, kterým se naše 

c iv i l izace ř ídí , je v něm však uveden do ext rému a „zmocňuje se naprosto 

celého člověka"13. Vězeň př inucený к nečinnost i , často v n í m á životní čas, 

který je odt ržený od jeho v lastní náplně, jako odc izené, těžké táhnut í , 

zamotané a zároveň monotónn í , tak bojuje t ímto podep isován ím a 

k res len ím proti jeho s a m o t n é m u plynut í . Zkracuje si čas- tzn .snaž í se jej 

nevn ímat , protože uvědoměn í si času v něm vyvo lává úzkost , pocit z t racení , 

(nemá nad časem pocit v lády, ani jeho ukončení není v jeho moci) . Dle 

Aure l ia Augus t ina je však čas „rozpětím ducha samého"14. Dá se tedy říct, 

že t ím, co č lověk takto odc izeně pociťu je je v lastně jeho rozměr mysl i . 

D o m n í v á m se, že vězeňské kreslení je (kromě j iného) tedy aktem pomoc í 

něhož se č lověk snaží nabýt nového, j iného prož ívání - které by mu bylo 

jasné ve svém smyslu, a v k terém by nebyl skryt psychicky i fyz icky před 

os ta tn íma i před sebou samým. Vybavuj i si opět obraz Jai tué ma poule 

(Zabil jsem svou holku) - v zobrazen í čtu symboly lásky, smrt i , bezmocnost i , 

tedy osud zakódovaný ve znac ích . Obsahem těchto kreseb jsou ž ivotně 

důleži té emoc ioná lně si lné momenty , které jsou nyní jed iným, co 

12 Vomáčková, K.: Doba průkopníků je pryč, In A2, 36/2006 

3 Lukas, Ch.: De la réforme de prisons (1838) citováno podle Foucault, M.:Dohlížet a trestat, 
Praha 2000 in Skálová, V., Pospiszyl, T. : Alén Diviš 1900-1956, Praha, Nadace Karla 
Svolinského a Vlasty Kubátové 2005 

1 Augustinus, A.: Vyznání, Praha, Kalich 1992 
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v obnaženos t i času v mysl i doráž í . Proces jej ich symbol ického ztvárnění je 

pokusem o sm í řen ím se s nimi, o jej ich ut išení- je d ruhem zpovědi . Problém, 

který vys lov ím, nakres l ím, j iž tol ik neznepokoju je , d íky jeho zhmotněn í 

s n ím totiž můžu komunikovat . Vn ímat , jak se na jeho pozadí stálost i měn ím 

můj vztah vůči němu, a tud íž vn ímat i s a m a sebe. Z ískat nad n ím nadhled a 

osvobodi t se. Mys l ím si, že pokud č lověk zobraz í s a m a sebe jako mr tvého 

(jak to je také v tomto a da lš ích Div išových obrazech) , vede ho k tomu 

pot řeba smíř i t se svou v lastní smrt í (pálí b l ízkost smrt i ve vězen í , ale i 

vědomí , že jej í p ř íchod závis í pouze na cizí vůli). Nav íc , jak jsem se již 

zmín i la , izolace ve vězen í v č lověku může vyvolat pocit , že se j iž v hrobě 

nacház í . (pozn. к Div išovu p ř ípadu-nevědě l proč je zavřen, kdy se z vězen í 

dostane, ) Takového smys lu tvorby, v tomto př ípadě ve vý tvarných d í lech 

duševně nemocných lidí, si v š í m á Michel Thévoz 1 5 Dle jeho názoru se tito 

tvůrci p ros t ředn ic tv ím aktu zobrazován í svého mizení ( jako mizení 

zachyceného subjektu, s n ímž se ztotožňuj í ) p řeměňuj í z „obětí 

zavražděných společností" na „sebevrahy". Tud íž nabývaj í poci tu v lády nad 

svým ž ivo tn ím časem, nad smrt í , protože jsou schopni si ji symbol icky 

zvoli t . Jak upozorňu je teoret ik umění T o m á š Pospizsyl1 6 vězni se také v této 

potřebě poci tu ov ládání a kontroly plynut í času často uchyluj í k jeho 

gra f ickému zaznamenáván í . Toto čárkován í dnů se stalo námětem 

některých Div išových obrazů. V obraze Mur de prison-paysage de prison-

les forêts (Stěna ve vězení-vězeňská krajina-lesy), ( r .1941) Diviš vyvo lává 

do jem zachycen í d louhého časového úseku ve vězení , vy jadřuje j imi 

zároveň i jeho prázdnotu. Stovky přes sebe vyrytých čárek vytvářej í 

nekonečnou st rukturu pokraču j íc í všemi směry za rám obrazu, v ln íc í se 

změť škrábanců, v nichž se subjekt utápí . Mnohé z těchto čar se ak tem 

přeškr tnut í zároveň staly k ř í žem-k řesťanským symbo lem smrti a také 

ut rpení . Každý přeškr tnutý uplynulý den ve vězení je zároveň smrt í a 

vězeňský čas je hřb i tovem dní . Znak kř íže můžeme současně vn ímat jako 

z tvárnění osudu t res tance v c iz ích rukách. Jed inec-čárka mezi čárkami, 

15 citován in Šafářová, В., Zemánková, T.: Pojďme se podívat, str. 227, in Art brut sbírka abcd, 
Katalog к výstavě Galerie hl.m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), Praha, abcd les Éditiones 2006 

16 in Skálová, V., Pospiszyl, T. : Alén Diviš 1900-1956, Praha, Nadace Karla Svolinského a Vlasty 
Kubátové 2005, str.87 
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vzdá lený st rom mezi s t romy v roz lehlém „lese" je dle určité logiky výběru 

přeškr tnut -pokácen. 

A.Div iš : Mur p r ison-paysage de pr ison- les forets 

(S těna ve vězen í - vězeňská kra j ina- lesy) ,1941 

Zat ímco ve větš ině obrazech Diviš kreslí v j edno tném stylu - v y t v á ř í 

do jem, že na tvorbě j ím zobrazeného úseku zdi se podí le l jeden vězeň, v 

dí le Vzpomínka na zeď včele ( r .1941 ) z tvárňuje naopak stěnu ve v íce 

rukopisných proměnách, tak aby vyvo láva la iluzi, že je počmáraná postupně 

v íce autory. Tato s těna jakoby se stala zv láš tn ím den íkem, na němž se 

podí le j í jednot l iv í t restanci postupně zav í ran í v č e l e . Den íkem vzn ika j íc ím 

po d louhý čas, nekonečným dokud bude existovat ( f ikt ivní) vězeňská zeď. 

Dí lo tak můžeme chápat jako metaforu nikdy nekonč íc ího vězeňského 

osudu v l idské společnost i . Obraz ale současně působí , j akoby na něm 

kresby oživly v jeden haluc inační stav, š í lený právě t ím, jak jsou jednot l ivé 
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vý jevy к sobě nevztažené, chaot ické, některé derouc í se, bojuj íc í mezi 

sebou o mís to (naší pozornost i ) , další ustupuj íc í , začmárané novějš ími . 

Diviš význam tohoto d í la př ibl ižuje: „Na tomto obrazu jsou zkomponovány 

v jeden obraz vzpomínky z mnoha vězeňských zdí. Výjevy a nápisy: 

Zpovědi-prosby-nadávky-kletby- (...)1,17 Diviš tak toto svoje dí lo nevytvář í 

jako zobrazen í reálné pokres lené stěny jako sp íše exprese výkř iků, promluv 

vězňů, a da lš ích j iných výpověd í na vězeňský osud, které se, stejně jako v 

kresbách na zdech vězen í , nakupi ly v jeho mysl i v si lný drásavý pocit 

u tavený do představy h romadné vent i lace. Mot iv z tvárnění kolekt ivní 

vent i lace zře jmě souvis í také s t ím, že mal í ř v komentář i к tomuto d í lu 

př isuzuje větš ině vězeňským kresbám náboženské významy, ( jsou to 

zpovědi, prosby, kletby). Dle histor ika náboženstv í Mi rcea El iadeho jsou 

právě náboženské rity mj. p ros t ředkem к regenerován í , anu lován í našeho 

prož íván í času. V nejzazší hranic i tyto rity a postoje v y j a d ř u j í : " . . . k d y ž se 

času nevěnuje žádná pozornost, neexistuje, a dále, když se čas stane 

vnímatelným (zásluhou „hříchů" člověka...), může se anulovat."18Jak Eliade 

dále vysvět lu je, tyto rituály souvis í s pot řebou vn ímat nezat íženě, tedy bez 

prož íván í událost í a č inů svého minu lého života, tedy čistě jakoby od svého 

počátku. Tento očistný pr incip náboženstv í je dle něj zvláště výrazný 

v pr imi t ivn ích spo lečnostech: „Primitivové se necítili stále nevinní, snažili se 

však navrátit do stavu nevinnosti periodickým vyznáváním svých 

provinění."19 Mys l ím si, že spon tánn í k resebné projevy vězňů souvis í také s 

touhou po očistě svého prož íván í a touhou nenechat se časem pasivně 

ovládat . Puzení к tvorbě vyznáván í se, jako kdyby vyvěra lo ze zák ladní 

intuice č lověka, к n imž je př ís tup otevřen v s i tuacích, které překračuj í či 

dokonce narušuj í samozře jmos t běžného vn ímán í -běžného nevn ímán í času. 

Souvis í s u v ě d o m ě n í m si smrte lnost i , a s touhou po překonání své 

omezenost i , kdy č lověk nechce být pouze uzavřen svou minulost í - v tomto 

17 tamtéž, str.84 

4 Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu, Praha, Oikoymenh 1993, str.59-60 

14 tamtéž, str.63 
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př ípadě v inou. „Abych mohl dosáhnout odpuštění, musím si přesně 

vzpomenout" V.Jankélévich, 20 

A.D iv i š :Vzpomínka na zeď v cele, 1941 

Obrát ím nyní pozornost opět к mal í řově komentář i к tomuto dí lu: „Na 

tomto obrazu jsou zkomponovány v jeden obraz vzpomínky z mnoha 

vězeňských zdí. Výjevy a nápisy: Zpovědi-prosby-nadávky-kletby..." Slovo 

vzpomínky v této větě může znamena t jednak mal í řovy vzpomínky na 

vězeňské zdi, jednak kresby vězňů jako zhmotně lé „vzpomínky"- jako je j ich 

záznamy. Opět se tu se tkáváme se zamlženost í Divišovy identity, 

projevuj íc í se ve všech d í lech jeho vězeňského cyklu. Zobrazen í graff i t i 

20 v 
citováno in Sokol, J. : Etika a čas in Cas a etika, Praha, Sofis 1998 
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různých vězňů je zároveň zobrazen ím v lastn ích chaot ických, zmatených 

představ, bo lestných proži tků vyvo laných vězněn ím. Z tvárňován í kreseb 

vězňů jako aktu vent i lování jej ich psychiky je zároveň procesem očisty 

samotného mal í ře -vězně. Dle názoru estet ika Vlast imi la Zusky si lný 

estet ický proži tek mění ce lou osobnostn í s t rukturu jed ince, jeho celé 

dosavadn í prož íván í , tedy i jeho pohled do minulost i a budoucnost i . Proti 

této změně zároveň působí snaha o zachován í s távaj íc í osobnostn í 

s t ruktury- tzv .ego obrana. Snaha zachovat své já beze změn, obrana proti 

poznatkům, prož i tkům, které by mohly nabourat j istotu jeho pozice ve 

světě.2 1 Jest l iže se v rámci tohoto tvrzení zamys l íme nad Div išem, z j is t íme, 

že tuto j istotu ( identi tu) pos t rádá-nebo ji nechce mít . Mal í ř v těchto 

obrazech sděluje: jed iné, co o sobě v ím, že jsem jeden z vězňů, jakožto 

vězeň se nacház ím v úzkos tném stavu, kdy přesně nev ím, kdo j sem-moje 

s i tuace je nesmysl . Diviš tak prost ředn ic tv ím malován í bojuje proti tomuto 

svému p o z n a m e n a n é m u prož íván í , snaž í se o svůj přerod: „Každý člověk, 

který stráví nějakou dobu ve vězení, prodělává velké psychické změny, aniž 

si to uvědomuje.Tyto změny zanechávají vněm stopy na dlouhou dobu, 

zvláště trvá-li vězení dlouho a dějí-li se tyto změny pozvolna, zůstanou vryty 

do jeho charakteru. Spousty myšlenek způsobují neklid, z neklidu přicházejí 

úzkosti,s úzkostí rodí se utkvělé myšlenky a posedlosti. Je to stálý zápas 

proti prostředí, proti okolnostem, proti sobě samému. Vše, co dosud prožil, 

všechny vzpomínky znovu zkoumá, váží, t ř í d í , poznává jejich pravou 

cenu..."22 Dojem zamlženost i , z t rácení své identi ty ve zmatených 

představách, i zabýván í se symboly smrt i vyvěrá z potřeby sděli t úzkostný 

ex is tenc iá ln í proži tek, kdy bytí pozbývá smyslu, kdy se č lověk „bezednou 

tlamou propasti ticha a úzkosti" drápe nahoru ke smrt i .2 3 Tyto Divišovy 

záměrné návraty do „tmy" jsou však také spjaty s touhou po znovuzrozen í 

své psychiky. Diviš si v lastně cestou tvorby mění к této „tmě" vztah. Při jetí 

21 Zuska, V.: Estetika : úvod do současnost i tradiční disciplíny ,: Triton, Praha 2001 

22 Diviš, A.: Vzpomínky na pař ížské vězení Santé, My 47, 1947, č.35, s.7. v monografi i (in 
Skálová, V., Pospiszyl, T. : Alén Diviš 1900-1956, Nadace Karla Svol inského a Vlasty Kubátové, 
Praha, 2005) 

; Diviš, A.: Kaleidoskop snů z vězení , Kytice III, 1948,č.6,s.262 (in Skálová, V., Pospiszyl, T. : 

Alén Diviš 1900-1956, Nadace Karla Svol inského a Vlasty Kubátové, Praha, 2005) 
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smrt i svého ega - při jet í p ros t ředn ic tv ím tvorby neustá lého znej išťování své 

sebe představy, je v lastně osvobozen ím od lpění na bolestné minulost i . 

Z tvárněn í s a m a sebe jako z t ráce j íc ího se subjektu - d l e Michela Thévoze 

akt symbol ické „sebevraždy" 2 4 je tedy zároveň výrazem touhy znovuzrodi t 

se, oprost i t se od svého s tarého já-v idět vše v j iném svět le, řádu, vn ímat 

jakoby poprvé. Již v obraze z r .1941 Swarming (Hemžení) můžeme s ledovat 

p roměnu mal í řova vy jadřován í - mís to vyrývání vězeňských „př íšer" Diviš 

maluje v jemných taz ích. Chvě j íc í se pozadí není rozryto kresbami , není již 

poznamenanou , počmáranou mys l í -vězeňskou zdí, ale samo tyto př ízraky 

ve svém rozechvění rodí. Mal í ř jakoby chtěl vyjádř i t obrat od poci tů pasivní 

obět i svých haluc inací , к ak t i vn ímu postoj i - к jej ich tvořen í . Kal igraf ické 

kresby straší svou haluc inatorn í ne jasnost í a hmyz ím pohybem, ale maj í 

v sobě také něco z o rgan ického ž ivota koř ínků, které jakoby se právě 

v m o m e n t u obrazu zapouště ly do země. Ž ivouc í okamžik Diviš evokuje 

p ř ímo v d ivákově vn ímán í d í la - pomoc í chvěj ivost i pozadí i v íceznačnost i a 

zamlženost i k resebné struktury, které př i j ímaj í d iváka к v lastní imaginat ivn í 

tvorbě promí ta j íc í se do skvrn a l inií. 

:4 Šafářová, В., Zemánková, T.: Pojďme se podívat, str. 227, in Art brut sbírka abcd, Katalog 
к výstavě Galerie hl.m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006 
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2. Čas v symbolickém ztvárnění člověka a čas v hmotě 

Kapitola první zaměřená na tvorbu A. Diviše poskytla především pohled 

do niterných hloubek vyjádření vyhroceného existenciálního prožitku času. 

Na začátku druhé kapitoly pokračuji dále v rozboru českého malíře, svou 

pozornost však přesouvám к dalším autorům (E.Munch, G. Rouault, 

informel aj.), jejichž tvorba podněcuje к zamyšlení se nad způsoby 

vyjádření existenciálního prožitku času v evropském umění a jejich 

kontextem. 

2.1 Symbol ické ztvárnění proži tku času v díle A. Diviše 

„Vězeňská" tvorba českého umělce Aléna Diviše v této kapitole poskytuje 

hledisko pro zkoumání dalších obrazových děl existenciálního charakteru. A to 

hned z několika důvodů. Prožitek času je v Divišových obrazech vyjádřen 

současně dvojím způsobem. Jednak symbolicky, prostřednictvím zobrazení 

určitých skutečností a situací v životě spjatých s časem (umrlec jako metafora 

marnosti lidského času), jednak je zde čas uchopen percepčné, kdy jeho vědomí 

a charakter jeho plynutí jsou evokovány divákovi při vnímání formální stránky 

díla. V podobě obrazu je zachycen způsob jakým vznikal, přičemž v percepci 

záznamu procesu tvorby díla se zároveň divákovi zpřítomňuje autorův čas. 

Výtvarnými prostředky zaznamenaný čas vzniku díla lze chápat také jako 

zachycení rozměru mysli autora. Rytmus zásahů jakými autor naplňuje dílo zde 

tedy splývá s časem, který, jak jej vystihl Augustinus, je rozpětím mysli.25 Tento 

charakter Divišových „vězeňských" děl, který umožňuje vnímat ztvárnění 

skutečnosti zároveň jako imaginatívni' vyjádření nitra, mě podněcuje к reflektování 

tvorby malířů, v jejichž zobrazení existenciálního časového prožívání převládá 

symbolické pojetí. Divišovo dílo také otevírá nové pohledy na tvorbu autorových 

současníků či pozdějších autorů uchopujících časovost nezobrazivě. Hloubka a 

syrová přímost tvorby tohoto českého malíře tvoří tedy scelující hledisko, kdy 

z hrany mezi abstrakcí a obrazem skutečnosti shlížím na oba způsoby vyjádření 

existenciálního prožitku času, hledám mezi nimi společné i rozdílné rysy a motivy, 

uvádím je do kontextů. 

25 Augustinus, A.: Vyznání, Kalich, Praha 1992 
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Diviš se ve své vězeňské tvorbě pohybuje na nejasné hranici mezi 

zobrazením skutečnost i a z tvárňováním vlastních niterných imaginací, které 

se v jednoduchém a př ímém výrazu blíží к abstrakci. Jeho obrazy lze 

vnímat jako expresivně abstraktní vyjádření prostřednictv ím struktury hmoty 

a jednoduchých znaků, které jakoby v rychlosti vyvržené a v emocionáln ím 

napětí vyškrábané, žijí v lastním životem (v jejich expresivní formě). V těchto 

rysech se autor přibližuje poválečnému umění-mater ial istů, informelistů. 

Kříže a j iné znaky napřík lad vyrývá či kaligraficky píše do svých obrazů 

potemnělých struktur španělský malíř Tapiés. Uhranutí gestem 

poznamenávaj íc ím hmotu a zároveň rodícím v násilí rytí jakoby př ímo před 

našima očima znak lze od 50.let sledovat v tvorbě dalších malířů (např. 

Jean Dubuffet, CY Twombly,) . Diviš ale nikdy neopoušt í reálný předobraz 

svých prací, protože současně ztvárňuje výjevy z vězení . Poskytuje pohled 

na počmáranou zeď vězeňské cely z takové blízkosti, jako kdyby se v ní 

divák sám nacházel. Jeho dílo vlastně představuje obraz v obraze, který 

však nemá žádný rám, protože jeho podkladem je zdivo malého uzavřeného 

potemnělého prostoru. Stejně tak jeho obraz nemá v sobě žádné ohraničení 

mezi skutečnost í a světem imaginace. Jedno splývá v druhé - zobrazená 

skutečnost je současně vy jádřením jej ího psychického prožívání . Diviš t ímto 

způsobem dociluje silné př ímost i výpovědi o své existenciální situaci. Divák 

nabývá pocitu, že nahl íží př ímo do mysli autora, který si vzpomínán ím na 

určitou prožitou situaci vytváří její vnitřní symbol. 

Kostl ivci, žebříky s l idskými ruky drápaj íc ími se nahoru či šplhaj ící ke 

gilotině, zkřivené ci ferníky a rozkývané zvonce, kříže pohřbívaj íc í 

vzpomínky na ženy bez rukou (bezbrannými proti osudu) jsou symboly času 

a jeho marnosti a bojem proti osudu vyrývaným kresebným gestem v čase 

věznění . V Divišově díle se také nachází další symbol spjatý s časem. Je 

j ím maska, s níž vystupuje malíř z cely vězení a opoušt í postupně 

zobrazení její zdi. Protože s motivem masky se setkáme v této kapitole u 

dalších malířů a je j ímu ztvárnění jsem se také věnovala ve vlastní tvorbě, 

zamysl ím se nyní nad jej ími účinky na vnímání času. Načrtnutými významy 

poté osvět l ím názor na Divišův motiv masky. 
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A.Div iš : Maska z vézen í ,1942-43 

Maska je magickým předmětem, kterým se mění právě identita, tedy já, 

které vlastně úplně nikdy nemáme a neustále jej h ledáme, které podléhá 

ž ivotním zvratům, je ovl ivněno svým prostředím, a je zároveň ve světě tak 

nepatrné. To, co se mění často ve svůj opak, jsou snad právě tyto 

vlastnosti . Maskou můžu získat a nebo také předvádět ostatním svou 

celistvost, jednotu a tedy i sílu k činu. Dnes můžeme tento jev pozorovat u 

různých sociálních skupin. Jejich členové vyznačují např. stylem oblékání 

nejen sílu v příslušnosti к této skupině, ale i sílu této jednoty v čase: jsem 

člověk, který ví, co chce, má svůj názor, svoji ( jedinou) pravdu, kterého nic 

nerozhodí, má jasnou vizi budoucnost i a minulosti . . . Tento účinek masky 

nebo převleku bývá zneužíván total i tními ideologiemi к zakrývání slabosti a 

к demonstraci sí ly, př ičemž v tomto jevu se samotný člověk stává totalitou. 

Muž v oblečení značící př ís lušenství k ultrapravici je pro širší okolí pouze 

skinheadem- čitelnou a zároveň anonymní f igurou, (víme, co od něj 

můžeme očekávat), která zakrývá i sama před sebou své lidství. Ideologie 

využívá také tohoto jevu к z jednodušení druhého člověka. Přišit ím hvězdy 

na oblek se z člověka stal pro okolí „pouze žid", Označkování je snahou 
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podlomit jeho osobnost -působ i t anonymi tou , se jmut ím jeho v lastní identi ty -

osobní minulost i a tedy i budoucnos 

Takové pod lomení jako kdyby vy jadřoval prvně vytvořený obraz Maska -

Z vězení (1942-43). К jeho z tvárnění využi l Diviš hmoty kvaše smíchaného 

s p ískem, zobrazená maska tak působí jakoby byla uhnětena ze samotné 

vězeňské zdi. Byla mu tedy nasazena jako vězeňská pouta, je nemožné si ji 

sundat . Př ičemž tato maska představuje umrlce. Diviš tak vlastně sděluje, že 

ve vězení mu byla nasazena maska neživého (bez citu, ž ivotní vůle, 

společensky, psychicky, fyzicky) -byl za něj považován a podle toho se s n ím 

jednalo. Složitou cestou tvorby, (odhalenou v kapitole první) se však snaží 

s t ímto proži tkem vyrovnat. 

Jako překonání vězeňské zdi ( izolace nejen prostorové, ale i časové) 

vn ímám další dva obrazy s t ímto n á m ě t e m - Maska (r .1945) a Maska ticha 

(r .1947). Zobrazení již opoušt í pozadí vězeňské stěny, postava vypadá spíše 

jak hypnot izu j íc í duch sp lýva j íc í s tmou. Mal í ř se tak dos tává к da lš ím 

v ý z n a m ů m masky-k v ý z n a m ů m magickým. Maska nemus í vy jadřovat pouze 

umlčení jed ince někým druhým, ale i dobrovo lné ponořen í se do t icha. Tyto 

dva obrazy mezi těmi to významy kol ísaj í . Nasazen ím masky jakoby bylo 

z tvárněným pos tavám umožněno splývat s okoln í temnotou , ale zároveň 

jakoby j im temnota umožňova la být. Diviš t ímto charak terem, ale i 

z p ů s o b e m ztvárnění postav (pos tava-maska, na těchto obrazech podaná 

v geomet r icky z jednodušeném náznaku, a se spi rá lami mís to očí, rovněž 

p ř ipomíná pr imit iv ist ické uměn í šamanů) odkazu je na významy masky 

v pr imi t ivn ích spo lečnostech. Nasazen í masky v r i tuálech slouži lo také 

к p řekročen í s v é h o n e u s t á l e p r o m ě n l i v é h o a z á r o v e ň o m e z e n é h o 

j á a ke s p o j e n í m s b o ž s k ý m 2 6 , v ě č n ý m a n e o m e z e n ý m . Toto 

r i tuální p řekročen í identi ty souvis í tedy s pot řebou nabýt ž ivotní s í lu d íky 

p roměně vn ímán í času. Odpouta t se od minulých událost í a nepodléhat 

26 

Sílu této rituální proměny v božské ukazuje např. průzkum aktérů indického obřadního divadla 

tejjam kettu W.Aschleyho, v němž tito aktéři nakreslili, jak se vidí a cítí zaprvé v běžném životě, 

zadruhé v božské masce, přičemž rozdíly těchto kreseb byly zarážející.(D.Kalvodová: Divadelní 

maska a líčení v Indii in Maska, kostým a lidové divadlo, Česká orientalistická společnost, Praha 

2001) 
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omezenému l idskému časovému vnímání , nenechat se zraňovat jeho 

nevyzpytatelnost í , pomí je j ícnost í , ale i nabýt zodpovědnost i s uvědoměním 

si smrti.27 

Diviš, Maska t i cha,1947 

27 Například u některých společností při iniciaci (v níž se často používá masek) dochází 
к symbolické magické smrti jedince jako dítěte (často také spojované s podstoupením bolestí) а к 
jeho znovuzrození, vzkříšení jako dospělého . (In Frazer, J. G.: Zlatá ratolest, Mladá fronta, Praha 
1994) 
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Zat ímco výraz obl ičeje na obrazu Maska vyzařuje sp íše sous t ředěný klid, 

pos tava na obraze Maska ticha jako když je vy tvořena ze samotné tmy, jej í 

výraz je h lubokým vy rovnaným smutkem. Tento výraz soust ředěnost i , 

vyrovnanost i a zároveň rozp lývání subjektu (splývání s t emným pozad ím-

kdy zobrazený tvar a s n ím i kompoz ice se téměř vyt rác í ) souvis í rovněž 

s Div išovým in tenz ivn ím zabýván ím se buddh ismem a prak t ikován ím jógy, 

k řesťans tv ím, sp i r i tua l ismem a f i lozof i í , ve snaze vyléčit se z vá lečného 

t raumatu a nabýt d íky náboženské moudrost i duševn ího kl idu28 . Také 

buddh ismus je spojen se snahou oprost i t se od l idského rozměru vn ímán í 

času, překroči t vědomí svého já a žít jen v př í tomnost i . Tyto obrazy 

můžeme tedy také chápat jako vy jádřen í Divišovy touhy po prvotn ím, po 

neza t í ženém prož íván í . M.El iade vysvět lu je pr incip r i tuálů zaměřených proti 

působen í času u pr imi t ivn ích a archa ických spo lečnost í právě symbo l ickým 

ak tem rozplynut í se : „Každá forma se oslabí a opotřebuje, třeba už jen 

z toho důvodu, že existuje, že trvá, aby zase nabyla své síly, musí být 

znovu pohlcena beztvárným, byť jen na okamžik, musí být navrácena do 

prvotní jednoty...>29 

2.2 E x i s t e n c i á l n í v ý z n a m y č a s u v d í le E. M u n c h a 

Vy jadřován í vn i t řn ího časového dění pros t ředn ic tv ím expres ivn ího z tvárnění 

skutečnost i směrem к symbo lu se vý razným způsobem projevuje od 

poloviny 19. stolet í a v době „fin de siecle". Ve vý tvarném umění vel ice 

výrazně a nadčasově znázorňu je symbo lem proži tek času norský mal í ř 

E .Munch. Sám Diviš se „expres ivně symbo l i ckému" pojet í ob jevu j í c ímu se 

v umění od druhé poloviny 19. stolet í věnuje jako insp i račn ímu zdroj i , když 

ve své pozdějš í tvorbě i lustruje d í la E. A. Poea či K. J. Erbena. Pokud se 

zamys l íme , co tyto mal í ře a l i teráty spoju je, pak je to právě téma ž ivotn ího 

času č lověka a také způsob jeho vy jadřování hrou na hraně mezi 

skutečnost í a imaginac í . Fantaskn í svět a hra archetypá ln ích symbolů se 

odehrává v dramat ičnost i natural is t icky surové a nebo naopak prvky 

28 
Skálová, V., Pospiszyl, T. : Alén Diviš 1900-1956, Praha, Nadace Karla Svolinského a Vlasty 

Kubátové 2005, str. 123 
: ч Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu, Oikoymenh, Praha 1993, str.61 
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skutečnost i či reálné l idské s i tuace jsou unášeny v meta for ickém sledu. 

Svět d í la se odví j í od symbol iky sil v ládnoucích ž ivotn ímu času- lásky, smrti , 

mládí , touhy, viny, boje, zk lamání , ale způsob jejich ztvárnění d iváka zároveň 

zve к je j ímu vni t řn ímu prožit í , к ponoru do času, který je plozen v jej ich 

prožitku. (Munch ztvárňuje dvojici mi lenců v krajině barev, jej ichž souzvuk či 

naopak nesoulad evokuje prož ívanou vzpomínku- lehkost bytí v momentu 

lásky, ale i t íhu jeho nenávratnost i . ) Ž ivoucí expres ivn í d ramat ická s í la určité 

s i tuace ve spojen í se symbo lem zde často vyst ihuje ex is tenciá ln í pocity 

spjaté s osudovost í , smr te lnost í , t ísn í času a v las tn ího nenavrat i te lného 

činu. Projevuje se zde úsilí vyrovnat se s událost í či cizí moci rozhoduj íc í o 

ž ivo tn ím smys lu nebo dokonce tento smysl beroucí (uvěznění , nemoc. . . ) . 

Dí la ale také evokuj í proži tek lásky, v k terém člověk z a p o m e n e na t íhu své 

ex is tence-na čas samotný . 

Tak jako Diviš také Munch se věnuje těmto ex is tenc iá ln ím tématům na 

zák ladě svých ž ivotn ích prož i tků (V dětstv í Munchov i zemře la matka a 

sestra) . Tvo rba u těchto mal í řů je mimo j iné způsobem vyrovnáván í se 

s t rag ickými ž ivo tn ími zkušenostmi , s ranami osudu. Jej ich hořkost i bolest 

Munch v sobě d louho nesl, s tupňova la se d íky jeho psych ické labil i tě, nebo 

také mohla být jej í př íč inou: 

,,Moje umění má kořeny ve vzpomínkách z dětství. Proč jsem nebyl jako 

ostatní? Proč jsem se vůbec narodil-nestál jsem o to. Prokletí a vzpomínka 

na ně staly se spodním tónem mého umění. Jeho nejsilnějším tónem, a bez 

něho bylo by mé umění docela jiné. " 

E. Munch30 

V některých dí lech E.Muncha se nachází úzkostná otázky: Kde jsem? Kdo 

jsem a kam mí ř ím? Proč t rp ím? Proč je svět takový jaký je? Znázorněná 

úzkost jakoby vznikala také z vědomí , že tázaj íc í nezná a snad ani nikdy 

nepozná osvobozuj íc í odpověď, ač (podle mého názoru) má st rašnou 

potřebu vyznat se ve světě a sám v sobě. Tato nenaplněná potřeba se odráží 

v jeho melanchol ické tvorbě. Projevem neutuchaj íc ího tázání jsou např. jeho 

graf ické barevné varianty jednoho motivu, v němž neustále jemně proměňuje 

30 o 
citováno in Lamač,M.: Myšlenky moderních malířů, Odeon, Praha 1989 
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a tedy i významově posouvá výraz. Podobně jako Diviš se i Munch neustále 

navrací к určitým výjevům - autobiografickým epizodám. Zobrazování těchto 

vzpomínek je projevem jejich neodbytnosti, ale i potřeby je hodnotit a 

vyrovnat se s nimi. Časové prožívání je zachyceno již v tomto stálém 

ztvárňování osobní zkušenosti , která mu vládne a v jej ím výtvarném 

proměňování . 

E.Munch:Úzkost . 1894 

Potřeba věnovat se životnímu smyslu se u tohoto norského malíře 

projevuje vůbec v jeho celkové snaze o symbolické zachycení l idského 

života. Osobní zkušenosti přetavuje do symbolického poznání světa, které 

ovšem celkově podává tak, že působí zneklidňující silou až jakoby samo 

sebe popíralo. Setkáváme se tu s rozporností, kdy symbolické ztvárnění 

určitého tragického jevu jej konstatuje jako součást řádu světa, díky bolesti 

kterou takto vzniklá představa vyjadřuje je však těžké ji bezezbytku přijmout. 

Například obraz Vampýr zobrazuj ící dobově signifikantní motiv ženy-upíra, 
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vyjadřuje neodvratnou nerovnováhu v mezil idských vztazích, kdy jeden 

partner je ovládán (ničen) druhým. Tento symbol jako i j iné další symboly 

lásky, smrti, bezmocnost i , úzkosti se u Muncha i u Diviše rodí z konkrétních 

autorových zážitků, problémů ( Dobově signif ikantní zobrazení ženy-

vampýra vychází mimo jiné z Munchova milostného vztahu, který skončil 

mi lenčinou výhružkou sebevraždy a tahanicí o revolver, při které mu 

ustřeli la článek prstu). Na proces jejich ztvárnění lze pohl ížet jako na pokus 

o smíření se s nimi, o jejich utišení, na druh zpovědi (břemeno nenesu 

pouze já- je součást í světa, je zapojeno do jeho řádu) vedoucí ke katarzi. 

Jejich vyjádření je však napjaté citovými tenzemi, je dramaticky expresivní, 

dokáže vtáhnout diváka přímo do vnitřní časové perspektivy navozené 

osudnou událostí, situací. V Divišových dílech je výrazem těchto těžkých 

emocí převážně kresebné gesto, j ímž vytváří jednoduché expresivní 

obrazové znaky. Jeho surovostí př ímo zpřítomňuje původní situaci - škrábání 

do zdi v cele, ale také př ipomíná či dokonce manipuluje s významy a motivy 

stoj ícími za autorstvím tohoto čmárání anonymních vězňů. Drama 

beznadějného vzepření osudu je přímo v tomto procesu kreslení. Zobrazení 

vznikaj ící ve spontánním gestu, bez rozmyslu evokují křik více hlasů 

vzájemně se překrývaj ících a bojuj ících o prostor, v j iných dí lech hlasu 

samotného bojuj ícího s jeho neslyšností. Jednotl ivá zobrazení postrádají 

mezi sebou kompoziční vztahy, jako kdyby byly kresleny ve vnitřním chaosu. 

Munch oproti tomu dospívá к vyjádření psychického dění promyšlenou 

tvarovou i barevnou stylizací l idských postav, stylizací a komponováním 

jejich vzájemných vztahů a pozice v imaginárním prostoru. Zat ímco u Diviše 

se nacházíme uvnitř vězeňské cely a pohl ížíme na zápas lidského živoucího 

výrazu a představivosti (kreseb) s temnotou, s hrubou studenou zdí, jako 

kdybychom se nacházeli uvnitř času vězněného člověka, Munch nám 

představuje ovládané osoby jako na jevišti tragického divadla-světa v 

imaginárním otevřeném prostoru a v bezčasí, v němž jsou herci uvězněni 

svou rolí pouze do její stylizace a výmluvných gest. V mnohých jeho dílech 

je zobrazený člověk expresivní stylizací postaven do určité životní role, 

pozice, kterou ovšem současně zastává s nejasnou strnulostí prozrazující, že 

je loutkou. Ačkoli je tato role plná energie a živého napětí, zároveň jako 
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kdyby f igurám sňala veškerou individuali tu, bez níž by byli neživé. Tuto roli 

j im však přiřkl samotný život, emoce a vášeň s ním spojené, jej ichž 

obrovskou sí lu a charakter Munch vyjadřuje expresiv i tou barev čistých tónů. 

U některých jeho postav je životní si tuace (nadvláda pudů, opuštěnost , 

žárl ivost. . .) vy l íčena jako maska, která je uzaví rá nebo zcela ovládá. O pocitu 

cizoty vůči teto masce-ž ivotu vyprávěj í jej ich utopené oči. Toto vědomí 

absurdnost i existence se v Munchově dí le vyjevuje v okamžiku tvrdé barevné 

d isonance. Z rozj i třené př í rodní atmosféry Munch vytvář í kulisu ž ivotních 

dramat . 

U nejvyhrocenějš ích Munchových děl můžeme tedy nabýt pocitu, že 

postavy jsou zaklety ve svém c i tovém rozpoložení , ve vášních a vyhroceném 

vztahu к ž ivotu. Že tento životní pud je vězní . Také Divišovy obrazy lze 

chápat v tomto smyslu. Jeho plátna jsou pokrytá zemitými odst íny chvěj íc í se 

pastózní plochou, kterou je možné vn ímat jako abstraktní vy jádření nitra. 

Teprve do této plochy vyryté kresby z ní tvoří zobrazení vězeňské zdi. 

Vězeňské kresby v Div išových dí lech tak odkazuj í nejen к obrazotvornost i , 

kterou jedinec bojuje proti pot lačování své životní vůle, ale zároveň 

к obrazotvornost i zhmotňuj íc í a vent i luj íc í t íž ivé city, tužby, představy d íky 

nimž, se sama mysl s tává vězeňskou zdí. Tento význam Divišových a 

Munchových děl lze vyst ihnout myš lenkou německého pesimist ického f i lozofa 

Ar thura Shopenhauera: „Štěstí je dočasná absence přání a tužeb. Chtění je 

formou bolestí."31 Diviš tohoto ž ivotn ího pocitu dosáhl zkušenost í z věznění 

a proži t ím 2. sv. války. E. Muncha v tomto postoj i utvrdily tragické životní 

zkušenost i , s kterými se nemohl (také díky nervové labilitě) vyrovnat. (S 

vy léčen ím jeho psychiky ke konci ž ivota dochází v tvorbě к odklonu od 

pesimist ického napět í . ) Jeho pes imismus je však také ovl ivněn dobovými 

dekadentn ími názory, jej ichž kořeny lze nalézt právě u A. Shopenhauera, 

f i lozofa zabýva j íc ího se ut rpením a zlem, jehož zdro jem je dle jeho názoru 

„slepý pud к ž ivotu (stěžejní dí lo Svět jako vůle a představa f i lozof napsal 

r .1819). Symbol ické ztvárnění času je u obou autorů spojeno s t ímto ž ivotním 

pudem a s vědomím jeho marnost i , které probouzí bolest a smrt. 

31 in http://www.rekli.cz/schopenhauer-arthur 
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E. Munch: Tanec života, 1899-90 

Munchovy obrazy žen (Žena, Tanec života, Očekávání aj. z cyklu Vlys 

života) můžeme chápat nejen jako vyjádření psychické proměny ženy během 

života, ale také jako symbol ické ztvárnění způsobů prožívání v čase. 

V obrazu Tanec života (1899), či v graf ice Žena (četné graf ické var ianty 

od 90. let) - je zachyceno v první „bílé" d ívce prožívání času ve snění , 

v němž člověk hledí s naděj í , č istotou, naivitou i s úzkostí do možné 

budoucnost i . Druhá žena je oděná v červeni jak v plodivé síle lásky, tak i v 

dravé vášni, v níž je čas př í tomný. Třet í postava zosobňuje prožívání času 

t rp íc ích, l i tuj ících, s t rachuj íc ích se, v němž se obracej í do své nenavrat i te lné 

minulost i a odkláněj í se od jakéhokol iv budoucího plánu. Je černá, jakoby v 

úzkost i stála před v lastn ím hrobem. Žena tedy v Munchových obrazech 

zosobňuje nezastavi te lný koloběh života a smrti. Dle názoru historika umění 

P. Wit t l icha3 2 je tento symbol ž ivoucí i v mal í řově častém motivu mi lenců: „...v 

lásce je zachycen bod, v němž se celý proces (ž ivotního koloběhu- pozn. 

aut.) stále obnovuje." Mi lostná setkání , v nichž autor mnohdy zobrazuje muže 

se sinalou tváří , tak ztvárňuj í nejen vzpomínku na zhacený životní moment , 

32 Wittlich, P.: Edvard Munch, , Praha, Odeon 1985, str.48 
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který se zdál být zcela naplněn smyslem. Muž je totiž obrácen tváří v tvář 

času, jehož symbolem je žena. Mužův bolestný, ne-li předsmrtný výraz v 

obličeji je tedy také známkou ustrnutí nad ženinou mocí symbolizující 

(zosobňuj ící) samotnou moc času. 

E.Munch 

Ačkoli se tyto symbolické figurální výjevy Munchova malířského cyklu Vlys 

života odehrávají v krajině - v jej ím mocném světelném okamžiku, současně 

jsou zobrazeny jakoby byly vytržené mimo konkrétní prostor a čas. Přírodní 

prostor (jako i postava a tvář) je Munchem tvarově podán skoro ve znaku, 

který je ale také ve spolupůsobení s barvou silně výrazově nabytý (autor 

vychází z konkrétního silného naléhavého zážitku, který ve vzpomínce 
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stupňuje). Kraj ina tak vyvolává dojem neprostupnost i a někdy až 

nesnesi te lně na léhavého ta jemstv í . Oplývá významem, který ale není zcela 

jasný, a proto je těžké se s ní ztotožnit, v některých obrazech (např. Křik, 

Tanec života) vyvo lává až pocit cizoty. Takové pojetí př í rody je bl ízké CH. 

Baudelairovi , jehož básnické dí lo zapůsobi lo na Muncha jako i na celou 

generaci tvůrců 90. let 19. stolet í . Závratná krása př í rody (od romant ismu 

vn ímaná jako metafyz ická) na prokletého básn íka působí rozporuplně. Silně 

jej př i tahuje a zároveň mu způsobuje bolest. Není v ní žádné útěchy -

př ipomíná mu jeho vlastní nepatrnost , osamělost a svým děn ím i jeho čas, 

konečnost a smrt. Hluboký prožitek krásy světa a jeho metafyzické vyústění 

je zde spojeno s proži tkem l idského dna: 

„A nyní hloubka nebes mě ohromuje, jeho jasnost mě rozhořčuje. Bezcitnost 

moře, neměnnost toho pohledu mě pobuřují... Ach! což je třeba věčně trpět či 

prchat věčně před krásnem? Přírodo, ty čarodějko bez smilování, soky ně 

vždycky vítězná, nech mě! Ustaň pokoušet mé touhy a mou pýchu! Studium 

krásna jest souboj, v němž umělec křičí hrůzou, dokud nepodlehne." 

Ch. Baudelaire: Umělcovo conf i teor 

(Malé básně v próze)3 3 

Zjednodušen í tvarů krajiny a někdy i její časové atmosféry do znaku (znak 

západu slunce) a divadelní , expresivně dramat ická (strnulá, zbujelá) 

loutkovitost ( tváře-masky, gesta) Munchových f igurálních výjevů tedy směřuje 

nejen к vy jádření jej ich obecné platnosti jako zákona l idského života, ale i za 

tento svět jako divadelní kulisu, ke které jsme však zcela upoutáni. Jej í 

barevnou smyslnost ov ládaj íc í l idské prožívání Munch v některých obrazech 

stupňuje do ječivé d isonance zvučíc í jakoby v momentu uvědomění si její 

konečnost i , marnost i . Životní vůle a touha, určitý způsob prožívání je 

v barevně i tvarově zář íc ích, dýchaj íc ích či uhas ína j íc ích postavách 

propojena se strnulost í gest a se z jednodušen ím tváře do masky. Mal íř t ímto 

způsobem vytvář í bolestné napětí mezi touhou a ch ladem vycházej íc ím 

z vědomí , že život je krátkou divadeln í ep izodou v níž jsme strženi proudem 

svých emocí , tužeb či chtění a pohlceni smyslnost í . 

33 
Baudelaire, Ch. : Malé básně v próze, Praha , Odeon, 1979 
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E.Munch: Květ bolesti, 1898 

2.3 K ř e s ť a n s k ý a č a s o v ě e x i s t e n c i á l n í v ý z n a m tea t ra l i t y , t ě l e s n o s t i a 

g e s t a 

„Ten bohatý kostým okrášlený cetkami nám navléká život, všichni jsme 

víceméně komedianti." G. Rouault3 4 

Významy spjatými s údělem l idského života a v ě d o m í m jeho marnost i , 

absurdnost i se zabývá také f rancouzský umělec G. Rouault . a podobně jako 

Munch vyjadřuje je teatrálnost í v zobrazení č lověka: Jeho symbol ické 

zobrazení klauna, komedianta, vyděděnce či naopak soudce, který rozhoduje 

o osudu druhých, se však od Muncha liší. Rouait se soustředí pouze na 

č lověka před nejasným pozad ím či temnotou, divák v tomto pojetí si lně 

pociťuje fyz ickou př í tomnost osoby robustně ztvárněné v energ ickém 

mal í řském podání jakoby zastavené v ž ivouc ím momentu. Zdůrazněná mluva 

těla, gest a pohledů v tomto mal í řském momentu však naznačuje něco z 

charakteru jej ich celého ž ivotního směřování , údělu, vztahu к životu. Ale d íky 

okatost i a pózování těchto postav v obraze může divák zároveň nabýt dojmu, 

že jsou tyto gesta součást í (výrazem) hry, která je předváděna pouze pro něj. 

34 Roualt, G.: O umění a životě, Praha, Arbor Vitae 2000 
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G.Rouault: Kdo nenosí masku, Misere (1914 - 1927) 

V grafice nazvané „Kdo nenosí masku" z proslulého grafického cyklu 

Miserere (1914-1927) Rouait ztvárňuje expresivními, gestickými tahy štětce 

mima ve velké psychologické síle - člověka v okamžiku, kdy hledí mimo 

sebe, kdy se v něm apatie mísí s bolestí. Ale tento výraz mima lze díky jeho 

expresivním zjednodušení současně vnímat jako masku, kterou si nasadil 

v tragikomické hře. Autor tak vyjadřuje pocit odcizení od sebe sama, 

psychický stav, v kterém se vlastní životní pocity, výraz existence 

vystupňovaný do grimasy (podobně jako u E. Muncha) stává maskou. 

Podobně jako Munch, Rouait tento pocit evokuje jakoby v okamžiku, a 

odkazuje tak к momentu vlastního uvědomění si životní úzkosti. Zatímco 

Munch psychickou událost vyjadřuje zdůrazněním atmosférického momentu -

události v krajině, její stylizací a barevnou expresivní deformací, v Roualtově 

díle je tento vnitřní moment zachycen v jeho malířských tazích. Jejich 
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spontánní výraz nejenže zvyšuje (vytváří) živoucí napětí zobrazených postav, 

ale odkazuje к samotnému tvůrčímu aktu а к momentu nanesení barvy. 

Je zaj ímavé, že právě tato malířská gesta, j imiž Roualt zhmotňuje tělo 

člověka a obdaruje ho vlastní životností, ale kterými také ukazuje vlastní 

proces tvorby, jsou současně spjaty s protiklady těchto vlastností (se 

strnulostí, skrytostí, s opakem života). Malíř v expresivním tazích přiznává 

zobrazovacím prostředkům jej ich matérii, hmotu, a právě v uvědomění si této 

hmotnosti se jejich živoucí výraz proměňuje v opak (v masku), která něco 

zakrývá. Hmota, která tvoří obraz, jej zároveň popírá. Tak jako zdůrazněná 

tělesnost, v které se projevuje naše živelnost, současně odkazuje к je j ímu 

protiklad - ke smrtelnosti hmoty (zkáze našeho těla jako hmoty). 

Homo homini (upus. 
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G.Rouaul t : list z graf ického cyklu Miserere (1914-1927) 

Hmota - tělesnost - nitro - gesto - teatrálnost, tyto vlastnosti spjaté 

s tématem marnosti vynikají v umění barokním. V Roualtově díle lze najít 

rysy blízké motivice barokních i středověkých náboženských obrazů. Umělec 

rozvíjí zobrazení gest v náboženském (křesťanskému) významu nejsilněji 

v grafickém cyklu Miserere (v němž se z části věnuje životu Krista). Výraz 

gest se pohybuje na pomezí dramatického, teatrálního okamžiku gesta (tak 

jak je tomu v baroku) a ikonické liturgické symboliky (gesta klidného, 

připraveného, daného), kterou autor ještě zesiluje světelností inspirovanou 

vitrážemi. V barokním obraze je gesto světce vyjádřeno v živoucím 

momentu, postava vyl íčena důsledně (naturalisticky) v určitém tělesném 

stavu, v němž je otisknuto celé dosavadní žití. Okamžik gesta i tělo pomíj í , je 

v něm smrtelnost. Podstatný je ale fakt, že je současně ozářeno (zachyceno) 

božím světlem. Konečný čas jedince je přemožen к věčnosti směřuj íc ím 

činem, ve kterém se člověk obětuje pro ideu, podstoupí pro ni utrpení. 

Dramatizace emocionálně vyhrocuje tento čin jedince jako strastiplný 
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okamžik. Snaží se ho, co nejvíc zpř í tomnit ale současně jej zobrazuje jako 

věčný, nepomí je j íc í , svatý. Tento význam gesta spoju j íc ího okamžik a 

věčnost lze s ledovat také v křesťanských l i turgi ích. Gesto již není vlastní 

(opakuje boží vzor), a přesto dokáže zpř í tomnit okamžik svatost i a 

opakován ím evokovat věčnost . Z absurdnost i se v í rou v ni stává zázrak, tak 

jako se okamžik silné bolesti, ve které jedinec ponejv íce v n í m á čas, promění 

v extázi, v níž vědomí (čas) není . U Roualta, silně věř íc ího křesťana, se 

bolest nenachází ve vyhrocené strasti ale v údělu obyčejného člověka, který 

každodenně valí balvan ž ivotního obstarávání . Existenciální téma jeho děl 

(poci ťování ž ivota jako utrpení) vychází z křesťanství a (stejně jako u umělců 

doby barokní) ž ivotem v době dramat ických děj inných změn a válečných 

t ragédi í se tato jeho temat ika dále stupňuje. Svůj stěžejní cyklus Miserere 

Rouait začal vytvářet v r. 1914 na počátku 1. sv. války. Tématu ž ivotn ího 

údělu se věnuje také ve své básnické tvorbě, př ičemž sbí rku básní 

Samomluvy vydává během 2. sv. války, již na sklonku svého života. 

Vroubena neduživými stromy, 

cesta šplhá к obzoru. 

Osamělý muž se vrací do svého příbytku, 

provlhlý a smutný, usíná těžkým spánkem 

bez lásky a beze snů 

a zítra bude znovu dělat, co dělal včera, 

Vroubena neduživými stromy, 

cesta šplhá к obzoru. 

George Rouait (Samomluvy, 1944) 

Uvedená báseň jako i další texty, které Roualt mnohdy připisoval ke svým 

obrazům je naplněna smutkem z bezvýchodného opakování všedních 
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prázdných starostí osamělého člověka. Přesto nepůsobí bolestínsky, 

vyvolává dojem plnosti a prostoty sí l ící v patos. Zdrojem tohoto působení je 

jednoduchost a opakování, v kterém každé slovo dostává zvláštní váhu, 

důraz se v této formě spojuje s významovou otevřeností jednoduchého 

volného verše. Opakování je v básni prvkem, který ačkoli sděluje neměnící 

se t íhu a prázdnotu každého nuzného dne osamělého člověka, současně 

tomuto sdělení dodává sílu. Ta je dle mého názoru spjata s křesťanskými 

významy - je sí lou díky níž naplňuji svůj úděl, ačkoli v ím, že je absurdní 

(Kristovo nesení kříže). Rovněž gesto Roualtem ztvárněných postav by 

mohlo plodit nejen pocity, že člověk je hercem na divadle, jehož začátek a 

konec si sám nevybírá, ale také dojem síly, v které se přesto této role uj ímá. 

Roualt maluje postavy nuzáků, prostitutek a klaunů snad také proto (prvek 

společenské kritiky a projevu soucitu zde nechávám stranou), že mohou být 

symbolem této rozporuplnosti, výrazem síly každý den se živit či přežívat 

daným způsobem, ačkoli je tato jejich role prázdná, bezvýchodná, ne-li 

odporná a sebezničuj ící . Tento malíř však vkládá do svých děl také naději, a 

proto doplňuje zobrazení vyvrženců výroky z Nového zákona a výjevy ze 

života Krista, v nichž gesto nabývá ikonického výrazu, a představuje víru, 

která překonává utrpení, ale i jeho nesmyslnost (Proč trpět?). Roualt tak ve 

svém díle vytváří napětí mezi „světlem a tmou", napětí, ve kterém jedinec 

prožívá svou existenci (svůj čas). 

Světlo symbolizuje svatost, víru, naději. Tedy síly projevující se v čase či 

dokonce jej překonávaj ící směřováním к samotné věčnosti. Tma je naopak 

tápáním. Je existenciální nejistotou, pochybováním o smyslu života či 

dokonce jeho absencí. Tato dialektičnost světla a tmy lidského časového 

prožívání je vepsána v symbolice křesťanství, v němž se světlo - spasení a 

zázrak - vyjevuje na pozadí tmy. Tmou je strastiplný moment umíraj íc ího 

Krista na kříži, v němž pochybuje a cít í se všemi i Bohem opuštěn. 

O prožití vnitřního napětí mezi tmou a světlem vypovídají také křesťanští 

básníci Jan z Kříže a Tereza z Avilly. Teprve ponor do tíhy času umožňuje 

těmto mystikům procítit ryzí sí lu víry. 
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Žiji, aniž bych žil v sobě 

A stejně tak čekám, 

Že zemřu, protože neumírám. . . 

Jsa nepřítomen tebe, 

Jaký život mohu mít, 

Než-li strpět smrt, 

Tak velkou, jakou jsem nikdy nespatřil? Žiji, aniž bych žil v sobě 

A stejně tak čekám, 

Že zemřu, protože neumírám. .. 

Jsa nepřítomen tebe, 

Jaký život mohu mít, 

Než-li strpět smrt, 

Tak velkou, jakou jsem nikdy nespatřil? 

Jan z Kříže35 

Dosud nev ídaně hluboce vyjadřuje toto duševní h ledání , v němž není 

možné zastavit se a nabýt klidu, také Rembrandt van Rijn ( jehož dí lo silně 

zaujalo Rouaul ta a mělo značný vliv i na další existenciální umělce, např. 

angl ického mal í ře Francise Bacona) Jeho pozdní autoportréty se chvěj í 

sebezpytu j íc ím ci tem a napět ím v prožívání b l íž íc ího se konce života a 

osamělost i (již tento čin, kdy umělec se obrací prostřednictv ím dí la 

opravdově a hluboce sám к sobě můžeme vn ímat v existenciá ln ím významu). 

Ve svých autopor t rétech znázorňuje, jak hledá fyzicky v zrcadle své hloubky, 

a zároveň odkrývá samotnou psychickou cestu hledání. Cestu duševn ího 

procesu sděluje formou malby, je j ímž pozorován ím se nám př ipomíná tvůrcův 

čas, a tedy i čas náš. Výrazné pastózní tahy vytvářej íc í ž ivou iluzi 

skutečnost i , zároveň upomínaj í na autorovy pohyby, jej ich tempo, rychlost a 

charakter . Nezřetelnost ostatní části obrazu utápěj íc ího se ve tmě zvyšuje 

naléhavost psychického působení . Zata jené souvislosti skutečnost i vystupuj í 

z tmy postupně a posouvaj í jemně významy celku, a my se opět nově 

prob í ráme pavučinou strukturní malby.. . 

35 In Černý, V. a kol.: Kéž hoří popel muj, Praha, Mladá fronta 1967 
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Ve formě těchto Rembrandtových obrazů je neustálé znejišťování a pohyb, 

plynutí v jakém se nachází lidské časové prožívání. Jedinečný charakter 

tohoto malíře spočívá také v tom, že jeho malba zobrazuje velice citlivě a 

přesně vnější mimické projevy duševního života a zároveň se stává 

samotným duševním děním. Ke specifickému využití malířského jazyka, kdy 

dění matérie malby se stává vyjádřením niterného času došel také G. 

Rouaualt, pro nějž bylo Rembrandtovo dílo silným inspiračním zdrojem. 

Vyhraněného charakteru ovšem toto malířské vyjadřování prostřednictvím 

malířského (popř. kresebného) gesta a struktury nabývá (v kritickém období 

západní společnosti) během druhé světové války a v letech poválečných. 

2.4 Čas smr t i a ž ivota v hmotě in fo rme ln í ch obrazů 

Charakter umění, kdy vyjádření duševního pohybu v čase, se propojuje 

s dojmem tápání, ztracení se či dokonce cizoty souvisí tedy kromě osobních 

zkušeností autorů s obdobím krize jejich společnosti. Zhroucení hodnot, 

к nimž se tato společnost upíná, je obvykle zpečetěno otřesem z tragických 

událostí. V nich člověk, mající potřebu dát smysl svému bytí, stojí sám a 

znejistěn, obrací se v hledání do svého nitra, protože již nemůže uvěřit 

zvnějšku danému ideálu. 20. století (zvláště období 2. sv. války) má mezi 

těmito dobami zvláštní postavení. V jeho hrůzných událostech došlo 

к otřesení lidství vůbec. 

Vliv těchto tragických pocitů na proměnu uměleckého vyjadřování lze 

postihnout i srovnáním Muncha, Rouaulta a Diviše. Všichni tři autoři ztvárňují 

niterný pohyb v čase prostřednictvím gesta, a stejně tak se u nich objevuje 

výraz skrytosti, anonymity či cizoty. Všimněme si, že Munch a Rouault gesta 

figurálně zobrazují (Rouault zároveň pracuje s gesty svých malířských tahů), 

ale Diviš již gesto pouze zpřítomňuje kresbou. Také efekt masky Diviš 

uchopuje odlišným způsobem. Motivu masky se věnuje přímo v obrazech 

(které jsem interpretovala na začátku této kapitoly), ale pocit anonymity, 

skrytosti spjatý s významem masky rovněž vyjadřuje ve svém cyklu 

vězeňských zdí. Zatímco Munch a Roualt poskytují divákovi pohled na 

člověka, jehož tvář se expresivní stylizací stává maskou, ve zmíněných 

43 



Divišových obrazech subjekt není zobrazen, i když všechny znaky upozorňuj í 

na jeho př í tomnost . Tento př ístup je spo lečným rysem uměleckého 

vy jadřování (především evropského) 40. a 50. let a souvisí j istě s reflexí 2. sv 

války. Př í tomnost je to jediné, na co se také soustředí Divišovi v určitých 

rysech bl ízké poválečné umění shrnované pod pojem mater iá lová abstrakce 

či informel. Př í tomnost (autorem poznamenané) hmoty představuje současně 

psychofyz ickou př í tomnost autora. V tomto smyslu není v nejradikálnějš ích 

dí lech informelu zobrazena skutečnost , nejsou ztvárněny fantazi jní představy 

ani abstraktní vztahy a zdobivý soulad. A toto „nic", toto vzdání se názoru na 

skutečnost prezentuje také myšlenku, že po zkušenost i 2. sv. války (v níž byl 

obraz tolik zneužit a člověk urči tými idejemi tak zmanipulován) již nelze 

zobrazovat : 

„...utrpení, které Osvětim představuje, je jenom extrémním důsledkem 

kategorií, z nichž jsme vyhnali čas, tělesnost, vztahy к druhým lidem, aby 

byly věčné, esenciální, pravdivé."36 

T. Adorno 

Hmota v in formelním díle představuje sama sebe ( informel je poměrně 

neohraničený pojem- zde mám na mysli předevš ím výrazně strukturální 

obrazy např. A.Burr iho, A. Tapiese a české představi tele, Z. Berana J. 

Valentu, A .Tomal íka aj.) Stopy v ní mnohdy na první pohled vyvolávaj í 

do jem, že vznikaly j iným způsobem než v autorské tvorbě, např. 

opot řebován ím, proj i t ím si různými zkušenostmi a událostmi v čase, a také 

proto evokuj í jeho trvání . Současně tyto zásahy upomínaj í na autorův tvůrčí 

akt, či dokonce na jeho vnitřní časový prožitek. Divák neví , který prvek v dí le 

byl vytvořen autorskou manipulac í , a který je samotnou vlastnost í surového a 

anonymn ím zacházen ím poznamenaného materiálu (který autor kdesi našel 

a zapoj i l do svého díla). V in formeln ím obraze se tedy (tak jako v obrazech 

autorů rozebí raných výše) spojuj í zák ladní protiklady: život a smrt - život jako 

výraz tvůrč ího gesta a smrt naznačená stavem použité hmoty (či dokonce 

evokací je j ího rozpadu a t lení), subjekt ivnost a anonymita, tvorba a 

destrukce. Již touto dialekt ičnost í a vyhrocenost í může výraz informelu 

36 Adorno, T.: Negativní dialektika, in: Kapitola o metafyzice citováno in Bělohradský,V.: Slovník 
existencíalismu in Alén Diviš, Paralelní historie, Sborník sympózia, Praha, AVU 2005 
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př ipomenout nábožensky rozj i t řenou stránku barokního umění . Ještě silněji 

můžou někteří autoř i in formelu na ni upomínat gestem zaznamenaným ve 

stopě, která se zarývá do hmoty jako do zrani te lného-stárnoucího těla. Opět 

se tu setkáváme s vy jádřen ím plynut í času a smrtelnost i , a stejně jako u 

předešlých autorů (Muncha, Roualta, Diviše i zmíněných barokních umělců) 

se subjekt ivní ponor do času spojuje se zamlžen ím představy o sobě samém, 

s jakýmsi z t rácením se či dokonce anonymitou. Ta je z tvárněna jako maska, 

vy jádřena skryt ím subjektu, či je uchopena v samotném procesu tvorby, v 

němž se autor vzdává jakéhokol iv obrazového plánu a zasahuje do hmoty 

bez představy f inální podoby dí la. Jeho rukopis se s tává pouze stopou jeho 

existence, často nerozl iš i telný od struktury využi tých a anonymn ím 

zacházen ím opot řebovaných hmot, od známek působení času. Tuto 

anonymi tu (skrytost) lze vn ímat v souvislost i s psychickým stavem, který ve 

svém pojednání o A. Shopenhauerov i vyst ihuje К. Кос37: „... popřením vůle к 

životu ztratí vůle sama své zrcadlo v němž se odráží a svět jako představa 

rázem zmizí - promění se v Nic." Můžeme si vyložit, že tento stav je u 

mnohých autorů informelu navozen bolestnými zážitky z 2. sv. války či 

s i tuacemi, v kterých se stali oběťmi total i tní nadvlády (český informel 

nastupuj íc í v pozdních 50. letech reaguje na život v komunis t ickém režimu), 

ale lze také soudit , že se týká nejzákladnějš í roviny života, kdy t ragická 

událost přetne všechny dosavadní představy o sobě s a m é m a o smyslu žití. 

Čas je zbaven dř íve samozře jmých představ, a snad také proto vyniká 

v těchto dí lech jeho plynutí a dest rukční ráz. Je důležité si uvědomit , že tito 

autoři existenciální otřes často sami zdůrazňuj í a záměrně prezentuj í nejen 

jako obnažuj íc í moment v samotném iracionálním procesu tvorby, ale také 

jako vůbec prvotní mot ivaci к tvorbě. Fautrier svou sérii obrazů Rukojmí 

namalovanou r. 1945 prezentuje jako reakci na mučivé zážitky z války (autor 

byl jednak zajat gestapem, jednak se stal svědkem hromadných poprav). 

Wols , který začal malovat své obrazy v internačním táboře stejně jako A. 

Diviš nebo Michaux, vytvoři l 300 kreseb během 2 měsíců po smrti své ženy 

Кос, К.: Artur Shopenhauer in 
http://www.velikani.cz/index2. php?kat=ostf i&zdroj=schopenhauera 
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(1948).38 Je zaj ímavé, že obsahově skryté informelní dílo (v němž obsah je 

zaměřen pouze na proces tvorby) je u některých autorů spojeno s 

odhalováním intimních bolestných zkušeností motivuj ících к tvorbě. Osobní 

motivace a autobiografie se stává uznávanou součástí díla, které zároveň 

opouští zobrazivé sdělení. Takový projev lze považovat za vyvrcholení snah 

o autonomii umělce prameníc ích již v romantickém tragismu (umění 

předcházej ící romantizmu má v tomto směru opačné vlastnosti- zobrazení 

jasného ideového sdělení je samozřejmost í , osobní motivace i proces tvorby 

skryt) Současně ale tato dí la charakter moderního umění překonávají -

narozdíl od moderního prosazování umělce jako génia není v radikálním 

informelu důležitá jedinečnost, originalita, ale tvorba samotná. Odhalená 

intimní motivace prezentuje tvorbu jako autentický psychický katarzní 

moment. Projevuje také odklon od obecných idejí ovládaj ících čas. 

38 Nešlehová, M.: Poselství j iného výrazu, Praha, Art et Fact 1997 
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Detai l z dí la Z .Berana: Destrukce, 1960-61 

Vraťme se nyní к citátu К. Koce к fi lozofi i A. Shopenhauera a vysvět leme 

si jeho pravý smysl: „... popřením vůle к životu ztratí vůle sama své zrcadlo v 

němž se odráží a svět jako představa rázem zmizí - promění se v Nic." 

Shopenhauer ( inspirován or ientáln ími duchovn ími naukami) tento stav líčí 

jako princip asket ismu, který je dle jeho názoru jed inou cestou, jak se 

nepodí let na utrpení spo jeném s existencí . Tento psychický stav, kdy se 

jed inec dobrovolně zbavuje představy světa jako určitého smyslu skutečnost i , 

proto pesimist ický f i lozof považuje za hodnotný (léčivý). 

V tomto směru lze také nahl ížet na poválečný informel. Nevyjadřuje pouze 

šok z hrozivých událost í 2. sv. války a noet ickou skepsi. Jeho 

neohraničenost , i racionálnost, potemnělost a ut lumení barev i role autora je 

také výrazem dobrovolného ponoření se do této všeobj ímaj íc í „tmy" za 

účelem očisty. Nad t ímto významem se zamýšl í také teoretik umění M. Tapié 
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(tvůrce názvu informel jako pojmu zastřešuj íc ího různorodé poválečné, ale i 

j iž během války vznikaj íc í mal í řské projevy, které spojuje př ístup к obrazu, v 

němž není důležitý vzhled, ale samotný intuit ivní akt tvorby). M. Tapié tuto 

„plodnou anarchii" tvorby (jejíž první projev dle jeho názoru lze postřehnout 

v Dada) př i rovnává k myst ic ismu Jana z Kříže. Ve svém textu k l íčovém pro 

definici informelu (J iné umění, r. 1952) špaňelského myst ika cituje39: 

„Na cestě do neznáma se musíš ubírat po neznámých cestách." 

Teprve ponoření se do nicoty, mimo veškerá pravidla a představy, které 

určují v čase rámec toho, co bude dál, umožní najít novou životní sí lu. 

V idění beztvarého jako spásy je také za j ímavým momentem 

v pová lečném umění českého graf ika V. Boudníka. Tvorba výbušné 

spontánnost i „umožní zažití nekonečného řetězu minulých představ a vjemů 

formou okamžitých dispozic a usměrní schopnosti mozku přijímat zdravě 

novou skutečnost." Boudník nás ve svých mani festech explosional ismu4 0 

(r .1949 a r . 1956) (snad také ve snaze překonat hrozivou situaci nástupu 

total i tn ího režimu v zemi) přesvědčuje, že všudypř í tomné oprýskané zdi již 

nejsou vězeňskými , jej ich st ruktura je podnětem pro svobodnou invenci 

spojuj íc í lidi. Spontánní poznamenáva j íc í gesto není agresivní vent i lací , 

stopy po výbuchu nejsou výs ledkem kruté válečné destrukce, jsou výs ledkem 

niterných „řetězových explozí" tvoř íc ího jedince. Poválečná mater iá lová 

abst rakce tak vyjadřuje bod, v němž je spojena smrt se životem, tělesnost 

s duchovnost í . 

?ч Tapié, M.: Jiné umění, 1957 in Nešlehová, M.: Poselství j iného výrazu, Praha, Art et Fact 1997 

,0 Boudník, V.: Umění-explosionalismus, (1949) a Explosionalismus (1956) in Nešlehová, M.: 
Poselství j iného výrazu, Praha, Art et Fact 1997 

48 



3. Art brut 

3.1 Seznámení s art b ru t 

К umění, které vypovídá o vyhraněném prožívání času, a které často 

souvisí s narušeným či ztraceným náhledem na sebe sama, patří také 

některá díla zahrnovaná pod pojem art brut. Tento pojem označuje 

uměleckou tvorbu psychicky nemocných lidí, tvůrců nacházej ících na okraji 

společnosti, „podivínů". (Jsou do něj zařazována také dí la prostých lidí, 

kteří ve svých naivních výtvarných projevech a prostřednictvím svého 

přístupu к výtvarnému vyjádření jako к tvoření obrazu světa ztvárňují své 

představy o současném životě a univerzu v upřímné snaze zachytit jeho 

řád.) Propojováním různých představ (z objektivního hlediska 

neslučitelných) vznikaj ících na základě vlastních životních pocitů, 

zkušeností , názorů, a zároveň jejich ztvárňováním jako principů, v kterých 

funguje svět, vytvářejí tito tvůrci dí la často překvapivá svou hravostí a 

fantazijností. Název art brut (česky se překládá jako umění v surovém 

stavu) vymyslel malíř Jean Dubuffet v r .1945 a zdůraznil v n ě m mj. 

nezávislost tohoto uměleckého vyjadřování na převládajících kulturních 

ideologiích západní civil izace a na její umělecké výtvarné kultuře a estetice, 

která se dle jeho názoru příliš podřizuje výdělečnému trhu či mocenskému 

systému, a ztrácí tak kořeny, z nichž roste potřeba tvořit. Prvotním 

impulsem pro činnost podporuj ící a vyzdvihující toto umění bylo pro malíře 

setkání s tvorbou, psychicky nemocných lidí v rámci badatelské a 

sběratelské činnosti psychiatra H. Prinzhorna.41 

К uměleckým dílům psychicky nemocných však Dubuffet začal přiřazovat 

tvorbu lidí, kteří se z rozmanitých příčin nacházejí na okraji společnosti a 

nepodléhají jej ím hlavním idejím (a vládnoucím ideologiím), ať už kvůli 

neschopnosti je pochopit (např. z důvodu negramotnosti), nebo kvůli jejich 

záměrnému odmítání z důvodu j iného vidění světa (např. spiritisté) či díky 

celkové izolovanosti jejich způsobu života podmiňující jejich nezávislost na 

fungování a myšlení elitářské intelektuální kultury. Dubuffet a další členové 

41 Prinzhornova studie Tvorba duševně nemocných (1922) zkoumající souvislosti mezi tvorbou a duševní 
nemocí tvůrce-pacienta oslovila již ve 20. letech přední francouzské surrealisty a řadu německých umělců 
(např. Alfreda Kubina. Oscara Schlemmera a další). 
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Společnost i art brut (Zakladatel i spolku Compagn ie de l 'Ar t Brut byli 

surreal is t ický guru A. Breton, J Paulhan, Ch. Ratoon, H.-P. Roche a M. 

Tapie. Společnost se zabýva la mapován ím, propagac í a mnohdy až adorac í 

umění v su rovém stavu.) př istupuj í к těmto d í lům jako к p lnohodnotným 

uměleckým pro jevům, př ičemž kval i tu jej ich uměleckého sdělení vyzdvihuj í 

nad of ic iální konformní tvorbu. 

Dí la autorů surového umění jsou formálně i obsahově velmi rozmani tá. 

H lavn ím mot ivem pro Dubuf fe ta , jeho spo lupracovn íky a pokračovate le při 

zač leňován í konkré tn ích děl do sbí rky art brut je, že se v nich autoř i 

„dotýkají spodních vrstev lidské bytostí' 42, což se urči tým způsobem 

projevuje v charak teru děl, ale i v př ís tupu к s a m o t n é m u tvoření . Dí la 

vycház í ze zák ladní potřeby tvoř ivost i a imaginace spjaté s budován ím 

vědomí s a m a sebe a řádu světa. Tato pot řeba souvis í s psych ickým s tavem 

autorů, v němž je často narušena jej ich identi ta. Dle slov histor icky umění 

A. Nádvorn íkové art brut vzniká: všude tam, kde se zároveň odehrávalo, 

anebo před započetím tvorby odehrálo, nějaké skryté, nenápadné osobní 

drama, proběhl či probíhal citový úraz."43 Projevy zahrnované к art brut 

jsou vý razné svou neučesanos t í , or ig inální fantazi í , hravost í , neobvyk lými 

(z našeho pohledu až „ fantasmagor ickými" ) a absurdn ími spo jen ími 

zobrazených skutečnost í či někdy až šokuj íc í p ř ímost í obsahů. Podsta tným 

rysem je, ale také au tomat ismus v k terém někteř í autoř i vytvářej í abst raktn í 

a často výrazně dekorat ivn í obrazy. J. Dubuf fet nachází inspiraci к v lastn í 

mal í řské tvorbě p ředevš ím u umělců art brut vy jadřu j íc ích se v 

bezpros t ředn í expresiv i tě a naivi tě výrazu, v němž mizí rozdí l mezi „krásou" 

a „oškl ivost í " (art brut vzn iká mimo tyto kul turou určované pojmy). Mal í ř také 

oceňuje „anarchist ický" charakter děl art brut. (Jej ich autoř i často nemaj í 

ponět í o spo lečenských tabu, šokuj í nezáměrně. Absurdnost a 

fan tasmagor ie některých výtvorů je nožem, který rozřezává ideje, přes které 

spo lečnost nahl íž í s a m a sebe a svět či kterými se zabalu je a zakrývá) . 

42 citace J.Dubuffeta na výstavě Prinzhornova sbírka, Art brut z legendární kolekce německé 
psychiatra, 6.2-3.5. 2009, kurátorky Brádková,!., Zemánková, T., Dům U Kamenného zvonu, 
Praha 
43 Nádvorníková, A.: L art brut, Umění v původním (surovém) stavu, katalog Galerie hl.m.Prahy 
(Dům U kamenného zvonu, 2.6-30.8.1998) 
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Dubuf fet proto také zdůrazňuje , že j ím vymyš lený po jem art brut, není 

po jmem , který by def inoval pevné hranice tohoto umění , ale naopak 

vy jadřu je nezařadi te lnost , o tevřenost . Vedle Dubuf fe tovy charakter is t iky 

projevů art brut existu je také někol ik da lš ích př ís tupů к tomuto typu 

vý tvarných projevů. Vznikaj í tak po jmenován í z a m ě ř e n á např ík lad jen na 

určitý proud v surovém umění (např. med iumní kresba) nebo se můžeme 

setkat s pojmy vymezu j í c ím i se vůči dominu j íc í Dubuf fe tově perspekt ivě 

(např. outs ider art). 

3.2 C h a r a k t e r č a s o v o s t i v p ř e d s t a v á c h , v t v o ř i v é m a k t u a v d í l e c h 

p ř e d s t a v i t e l ů ar t b r u t 

Již z m í n ě n ý vězeňský cyklus obrazů A. Diviše má s t ímto uměn ím někol ik 

shodných rysů. Mal í ř ve svých obrazech temat izu je graff i t i vězňů, které 

můžeme chápat jako odnož art brut. К tomuto proudu vy jadřován í se 

př ibl ižuje i v las tn ím př ís tupem к tvorbě. Mot ivy a významy jeho umění , které 

jsem poodkry la, bych chtě la dále rozví jet v úvahách nad vybranými dí ly art 

brut a nad prož i tkem času a identi ty jej ich autorů. 

U Diviše i u tvůrců převážné část i umění v surovém stavu se s tává 

vý tvarná tvorba ex is tenciá ln í nutnost í . Nutkání к ní souvis í s narušen ím 

identi ty a s je j ím h ledán ím. V tomto umění rovněž nacház ím náboženské 

rysy, k terých j sem si povš imla i u vězněného mal í ře. V art brut jsou ovšem 

tyto sk lony si lně vys tupňovány, vyhroceny: vý tvarná tvorba je zde často 

uchopena jako magický akt, je s tvo řen ím světa či jeho přeměnou, ř ízen ím. 

Tento rys vyst ihuj í teoret icky B. Šafářová a T. Z e m á n k o v á : „realita 

ustoupila imaginárnímu paralelnímu světu, který svého tvůrce zcela 

absorboval.'44 Narozdí l od Diviše, který své obrazy maloval ve 

v z p o m í n k á c h na haluc inační stavy proži té ve vězení , někteř í umělci art brut 

se v tomto stavu p ř ímo nacházej í , často aniž by o tom věděl i . Haluc inace je 

jej ich real i tou. Nemys l ím si však, že tato d í la pouze odrážej í bludy. Tvorba 

44 Šafářová, В., Zemánková, T.: Pojďme se podívat, str. 223, in Art brut sbírka abcd, Katalog 
к výstavě Galerie hl.m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006 
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je pro tyto autory tvorbou smyslu všech jevů, které na ně doléhají , a 

prostřednictv ím jej ich ztvárnění také hledáním svého já. Zobrazení 

představ, které nemají jednot íc í já, obraz zaplněný jej ich množstv ím jako 

prázdnota zahlušovaná nespočetnými jevy se v těchto dí lech setkává 

s touhou najít jej ich nadosobní řád. Tato potřeba se často přetavuje 

v pečlivé rytmické vrstvení zobrazovaných prvků do dekorat ivních vzorců, v 

kterých každá jednotl iv ina z ískává zařazení jako buňka 

v organismu.(někteř í autoři až s rigidní pečlivostí vytvářej í z dekorů 

symetr ický řád) Na druhou stranu tyto obrazy mnohdy nemají kompoziční 

ohraničení (např. křehké abstraktní ornamenty Ch. Sakagami nebo 

nekonečné zástupy př ízraků od E. Monsiela) nebo postrádají jasné rozlišení 

mezi f igurou a pozadím (patrně proto, že tvůrci art brut často zauj ímaj í 

perspektivu jednot íc ího metafyzického středu). 

E.Mons iehBez názvu 
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Tento charakter d í la souvis í také s ne jasnými predstavami autora o sobě 

samém- tvůrci art brut se často totá lně ztotožňuj í s postavami svého 

imaginárn ího světa, jej ich já přeskakuje mezi nimi, má v íce podob, j iní se 

zbavuj í představy sebe s a m a ve prospěch ně jakého důlež i tého poslání 

(medi jn í kresby podávaj íc í zprávy z para le ln ího světa zemřelých) . Výrazný a 

běžnému vn ímán í se vymyka j í c í časový rozměr v představách i v d í lech 

některých umělců art brut dle mého názoru souvis í právě s jej ich zamlženou 

ident i tou a s touhou naplnit svoj i ex istenci smys lem. Pro určité autory je 

samotné tvoření d í la pohybem se v čase, je pros t ředkem jeho ř ízení , 

ov ládán í či tvoření . Za j ímavým př ís tupem k času v tomto umění jsou také 

představy o schopnost i p ros t ředn ic tv ím tvorby přesahovat možnost i 

l idského vn ímán í - komunikovat s mrtvými nebo předpov ída t budoucnost . 

J iní představi te lé art brut zau j ímaj í k času postoj v rámci svého 

mes iášského sebepoje t í . Domníva j í se, že všechny jej ich činy jsou 

propojeny s událostmi ve světě, že dokáž í ovl ivňovat děn í na celé planetě či 

ve vesmí ru . Maj í zodpovědnos t za celý svět, v němž náhoda neexistu je. 

Au torem, jehož tvorba je výpověd í o takovémto kra jn ím prož íván í času a 

své ž ivotní role, je Zdeněk Košek. Jeho vy jadřován í vyvěrá z pocitu, který 

lze vyst ihnout c i tá tem z ex is tenc iá ln ího románu spisovate lky S imone de 

Beauvoir : „Nestvořil jsem svět. Ale přetvářím jej a znovu vytvářím každým 

okamžikem svou přítomností. A vše se pro mě děje tak, jakoby všechno, co 

se s ním stává, stávalo se mu skrze mne.'45 Zdeněk Košek t ímto způsobem 

dos lova vn ímal svou existenci- všechny své myšlenky, jej ich bezděčné 

míhán í v mysl i , ale i veškeré к němu doléhaj íc í zvuky chápe jako poselstv í , 

šifry je j ichž zachycován ím zásadně ovl ivňuje dění ve světě, hlavně počas í . 

T é m ě ř minutu po minutě pomoc í tvorby s lovních zkratek a značek svých 

myš lenek a v jemů a jej ich zapo jován ím do jakýchsi časových obrazců a 

45 citace z románu Krev těch druhých in Černý,V.: První a druhý sešit o existencialismu, Mladá 
fronta, Praha 1992, str.56 
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grafů se tak snaží co nej lépe řídit dění ve vesmí ru . Po dvou letech tohoto 

snažení se zhrout í vyčerpán ím. 4 6 

'.Il ' ÜHIKt!' 

Z.Košek : bez názvu (90. léta 20.sto l . ) 

Tyto „b láznovské" spas i te lské představy a projevy vyvolávaj í u 

„normálně" smýš le j í c ího č lověka t řeba i pobavení , dokud se nad nimi 

nezamysl í hlouběj i . I když jsou činy a myš lenky tvůrců art brut v rac ioná ln ím 

měř í tku b láhové, rodí se často z potřeby nají t smysl své ex is tence a být 

zodpovědný za svůj život, tvoři t svou existenci a zároveň ji přesahovat . Sí la 

a vyhrocenost je j ich hledání tot iž ukazuje stav opačný - letargii , netečnost 

rozumných lidí, kteří se pouze nechávaj í vést. Nejkrutějš í netečnost -

netečnost vůči utrpení d ruhých, ale i vůči v las tn ímu životu - se projevi la 

v hroz ivém měř í tku za druhé světové války, a proto se hlubší zá jem o toto 

umění jako i o ex is tenciá ln í p rob lemat iku rozví j í v pová lečných letech. A. 

Breton v r. 1948 v textu Umění bláznů, klíč ke svobodě p íše: „ Neobávám se 

vyslovit myšlenku, paradoxní pouze na první pohled, že umění těch, které 

dnes zařazujeme do kategorie duševně chorých, představuje rezervoár 

46 Šafářová, В., Zemánková, T.: Pojďme se podívat, str. 208, in Art brut sbírka abcd, Katalog 
к výstavě Galerie hl.m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006 
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morálního zdraví..."47 U tvůrců art brut poměrně častý pocit zodpovědnost i 

za dění na Zemi zastupuje např ík lad čin Anselme Boix-Vives, který v 50. 

letech rozes í lá v ý z n a m n ý m evropským pol i t ikům svůj mí rový mani fest . 

Zel inář se zák ladním vzdě lán ím (jehož výtvarné dí lo bylo pozděj i zařazeno 

do sbírky art brut) byl kvůli svému mí rovému entuz iasmu a naivitě okol ím 

vn ímán jako podiv ín nebo blázen.4 8 Ve stejné době v Českos lovensku 

zak ládá ant imi l i tar ist ickou organizaci - Lidovou internacionálu míru -

podiv ínský pacif ista MUDr. Jan Lukeš a svůj mírový apel po Praze rozšiřuje 

také dnes uznávaný výtvarn ík V. Boudník. Za tyto aktivity skl ízej í oba 

výstředníc i výsměch či nezájem veřejnost i a vyvolávaj í naopak zájem na 

straně psychiatrů. Jak upozorňuje historik a teoret ik umění T. Pospiszyl4 9 , 

za t ímco v době vzniku těchto naivn ích mí rových výzev jej ich autoř i 

vzbuzova l i reakce pouze v psychiat r ických kruzích, dnes je mnohým 

z těchto akt iv istů věnována pozornost v rámci úvah nad podobami umění 

20. stolet í . Bizarní mí rové apely jsou zoh ledňovány také pří h ledání kořenů 

a kontextů vzniku umění akce fo rmu j í c ího se v 60. letech. Jeho vý razovou 

si lou je čin umělce, který jej vykonává a prezentuje před vybraným publ ikem 

či veře jnost í . V mnohých př ípadech umělec t ímto č inem př ímo vstupuje do 

ž ivota společnost i (tak jak vs tupova l V. Boudník , když na ulici os lovoval 

neznámé lidi, nebo j im zasí la l dopisy) , apeluje na ni, provokuje ji a vy t rhává 

ze všednodenn ího vn ímán í , vyzývá к reakci a ke hře nebo naopak ukazuje 

jej í netečnost . 

Dle mysl i te le F. Lyotarda se mocenské systémy snaží z ískat moc nad 

l idmi prostřednictv ím „ k o n t r o l y času"50 Snaží se ovlivnit jej ich časové 

existenciální prožívání a ovládat př ístup společnost i ke svému ž ivotn ímu 

času. Zá jem o umění v surovém stavu (J.Dubuffet), ale i další směřován í 

47 Breton, A.: L Art des fous, la clé des champs (1948) In: La clé de champs, Sagittaire, Paříž 
1953 citováno Nádvorníková, A.: L art brut, Umění v původním (surovém) stavu, Katalog výstavy 
Galerie hl.m.Prahy, Dům U kamenného zvonu, 1998 
48 Šafářová, В., Zemánková, T.: Pojďme se podívat, str. 200, in Art brut sbírka abcd, Katalog 
к výstavě Galerie hl.m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006) 
44 Pospizsyl, T.: Paxisté, explosionalisté a aktuálové v boji za mír in Srovnávací studie, Agite/Fra, 
Praha 2005 
30 Lyotard.F.: Putování a jiné eseje, Herrmann a synové, Praha, 2001 
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filozofie a umění po 2. světové válce, lze tedy v tomto kontextu považovat za 

reakci na tyto snahy ovládnout čas tak, že se z něho stává pouze vnější 

mechanický diktát, ve kterém je snadnější pohybovat s lidmi jako s loutkami. 

3.3 Fasc inace p r o p a g a n d i s t i c k ý m v y j a d ř o v á n í m v art brut a je j í 

ex is tenc iá ln í časové významy 

Všimněme si, že někteří umělci art brut své paralelní světy vytvářejí 

pomocí výrazů (a komunikačních forem), které přejímají přímo z mocenského 

vyjadřování určeného mase se záměrem s ní manipulovat. Tyto prvky 

mocenského jazyka zapojují do svých představ, různě je kříží, kombinují, 

komolí a rozvíjí. Jejich díla můžeme vnímat ve smyslu jejich silné 

subjektívnosti jako protipól totalitní mluvy. Složitější chápání děl, jakými jsou 

např. obrazy A.Lobanova, J.Domšiče, M.Kaljakina, však přináší uvědomění 

si, že jejich tvůrci byli vlastně touto mocenskou mluvou fascinováni. Až 

obsedantním používáním jejích výrazů, symbolů a forem jakoby tito autoři 

svým dílům dodávali moc a stvrzovali je jako obrazy univerza a jeho řádu, 

stejně jako se o to snažili tvůrci jejich obrazových vzorů (inspiračních zdrojů) 

produkovaných v propagandistické mašinérii. A. Wolfli, který sice totalitní 

symboly nevyužíval, ale vymýšlel si jako mnozí jiní tvůrci vlastní symboly 

(někdy kombinující a propojující je s archaickými symboly a formami různých 

náboženství a kultur), zapojuje do obrazu řádu svého světa také další druhy 

uměleckého vyjadřování. Vytváří notové zápisy pochodů a fiktivní biografie. 

Jeho dílo, ve kterém se různými uměleckými prostředky pokouší působit na 

více smyslů je snahou přeměnit pohled na svět, prokázat pravdivost j ím 

vytvářených představ (A.Wölfli ve své imaginární autobiografii čítající 25 tisíc 

stran přepsal historii, zeměpis i náboženství51). Úsilí aktivovat více smyslů 

připomíná Wagnerovu ideu gesamkunstwerku, kterou měli v oblibě němečtí 

nacisté. Jak upozorňuje F.Lyotard obdivování této idey nacisty souvisí 

s jejich prosazováním jediné pravdivé verze světa.52 

M Šafářová, В., Zemánková, T.: Pojďme se podívat, str. 200, in Art brut sbírka abcd, Katalog 
к výstavě Galerie hl.m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006 
32 Lyotard.F.: Čas dnes in Putování a jiné eseje, Herrmann a synové, Praha, 2001, str. 106 
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A.Lobanov : Bez názvu 

Těžko řešitelnou otázkou, v jaké míře si tito tvůrci art brut uvědomovali význam 

mocenských výrazů, symbolů a kontext v jakém byly tyto znaky v jejich době 

využívány, se na tomto místě (vzhledem к vysoké hypotetičnosti odpovědi) 

zabývat nebudu. Stranou bude tedy i zkoumání, jestli za manipulací s těmito 

výrazovými formami a jejich spojování do nesmyslných vztahů a 

fantasmagorických celků nestojí politický záměr. Nyní se budu soustředit na vztah 

těchto tvůrců к mocnostmi využívaným symbolům, který vyrůstá z hlubších 

existenciálních tužeb. Domnívám se, že toto používání ideologických symbolů ve 

vlastním díle úzce souvisí s pocitem nejistoty či dokonce ztracení se ve světě a 

v životním čase. Osudy autorů vyprávějí o nešťastných zkušenostech, 

nenaplněných životních snech (nesmíření se s jejich definitivní ztrátou) a 

rozkolu mysli se sebou samým, se světem. Autoři, jej ichž psychiku tedy 

mnohdy obývá chaos, se v tvorbě naopak často pohybují v symetrickém řádu 

výtvarného jazyka v opakuj íc ích se rytmech. Růst zobrazení v dekorat ivním 

rytmu kresby, v němž každý, i ten nejdrobnější prvek, získává své 

(organické) zařazení v rytmicky strukturovaném celku, těmto tvůrcům 

umožňuje ztvárnit své zkušenosti , subjektivní představy a fantazie 

styl izované jako projev nadosobního řádu - jako principy světa (dekor nabývá 
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onto logického charakteru - je mapou tvárných principů univerza - autor tak 

vy jadruje snahu proniknout ke smyslu světa). V procesu tvorby, v němž 

autor vrství obrazy v pravidelných dynamických rytmech tak doci luje toho, co 

mu zřejmě v běžném vn ímán í schází -p ředv ída te lnos t i , nebo, ještě lépe 

řečeno, důvěry v dění . Tvorba u mnohých tvůrců art brut však vzniká bez 

představy o konečném dí le, naladění při tvorbě je bl ízké surreal is t ickému 

principu automat ické kresby. Je zdánl ivě paradoxní , že právě tento stav 

nevědomost i při tvorbě autorům přináší důvěru v dění , ve vyšší řád, j ímž je 

ř ízen svět. Probouzí totiž intuici, jej íž nečekanou sí lu kreslíř i často připisuj í 

vyšší duchovn í bytosti, které se zcela poddávaj í : „ S l e p o t a , která s sebou 

nese skutečnost oddat se tomuto automatismu, se však zároveň může nazvat 

zřením, protože právě schopnost zření spočívá ve slepé důvěře, jež u hloubi 

řídí přirozenou bytost"53. 

V automat ickém principu kresby, který je tedy často zdrojem této rytmické, 

skryté tvůrčí moci, současně docház í к uvolnění od narušeného já, к venti laci 

vni t řn ího napět í , které je zdro jem psychického chaosu. К této jednot íc í 

v lastnost i rytmu automat ické kresby se vyjadřuje A. Breton: „Trvám na tom, 

že grafický automatismus - nemluvě o tom, že má zásluhu na manifestaci 

hlubokých individuálních tenzí a v jisté míře i na jejich řešení - zůstává 

jediným způsobem výrazu, který plně uspokojuje oko či ucho: tím, že 

uskutečňuje „rytmickou jednotu...".54 Proto je toto pohybování v rytmickém 

dekorat ivn ím sdělení (v jehož množstv í prvků a jej ich provázanost i se divák 

při pozorování některých děl ztrácí jako v mapě labyrintu světa) mís tem, kde 

si tvůrce může vytvořit novou představu své identity. 

Někteř í umělci si dokonce vytvářej í Iluzi své identity jako boha. Ztvárňuj í 

sebe (buď př ímo a nebo nepř ímo v různých symbolech, nápisech, 

hádankách) jako vládce či dokonce bohy svého imaginat ivního světa. V 

tvorbě tedy vyjadřuj í potřebu pocitu sí ly, moci i harmonie ( jehož v souladu 

s tvůrč ím uspokojen ím snad i nabývaj í ) . Domnívám se, že zakres lován ím 

" Marianne van Hirtum- citováno in Nádvorníková, A.: L art brut, Umění v původním (surovém) 
stavu, Katalog výstavy Galerie hl.m.Prahy, Dům U kamenného zvonu, 1998 

54 citováno Nádvorníková, A.: L art brut, Umění v původním (surovém) stavu, Katalog výstavy 
Galerie hl.m.Prahy, Dům U kamenného zvonu, 1998 
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ideologických symbolů či využ íván ím mocenských v izuálních forem 

(státnických portrétů na známkách, bankovkách, na oslavných 

propagandist ických obrazech) zesiluj í tito umělci moc své f ikt ivní identity. 

Tato moc se však netýká konkrétn ích záměrů, ale smyslu bytí - je mocí 

v čase (je touhou být jako bůh v každé věci, žít ve všem živém a zároveň 

nepodléhat plynutí času, nečekaným zvratům a vlastní smrtelnost i , mít nad 

všemi událostmi moc, znát smysl - ještě lépe být smyslem, a být věčným). 

J.Domšič : Bez názvu 

O př í tomnost i ideologických symbolů v art brut jako o způsobu: „.jak se -

oddělením označujícího od označovaného - osvobodit od špatného významu 

dočasně připsaného Dějinami dokonalým, slunečním a otáčivým 

symbolům."55 píše J. - L. Lanoux. Fascinace se u umělců art brut rodí snad 

55Lanoux , J.-L..: Když význam kolísá..., in Art brut sbírka abcd, Katalog к výstavě Galerie 
hl.m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006 
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právě na základě těchto vlastností - archetypální čistoty a výrazové síly 

grafických znaků, které jsou jak slunce - v dynamickém pohybu přinášejí 

život, a svým pravidelným koloběhem věčnost (proto jsou výrazem 

náboženství , jejichž rétoriku slibu věčného života přebírají totality). Znaky, 

které lze interpretovat jako projevy primitivního magického myšlení, 

shledávám například v díle J. Domšiče. Tento chorvatský autor ztvárňuje 

v rytmických geometrických obrazcích božstva. Konstrukci jejich těl skládá a 

„vyztužuje" různými (často idejemi protikladnými) mocenskými symboly. 

Svastikou, sovětským srpem s kladivem, pěticípou hvězdou, znakem pro 

dolar, pravoslavným křížem, j imiž tyto božské figury dále zdobí jako šperky či 

odznaky. O autorově magickém chápání nás může také přesvědčit spojení 

symbolu se zdůrazněným pohlavím těchto postav (vztyčené penisy a vagíny 

pokreslené svastikou). Symboly zde zřejmě zdůrazňují vzrušivé (pudové) 

životní síly a plodnost odkazuj íc í к tvořivosti i rodovému pokračování v čase. 

Bylo by však jednostranné, kdybychom tyto tvůrce idealizovali pouze jako 

umělce archetypální čistoty a t ím pádem je i izolovali od tehdejší kultury. Oni 

se totiž inspirují symboly a vizuálními formami, objevuj íc ími se všude tam, 

kde se předvádí nadvláda, kde se prezentují ideje hýbající s lidmi, ovlivňující 

či dokonce manipuluj ící s jejich životy. Jako kdyby si chtěli přivlastnit jejich 

moc, jejich iluzi ontologické pravdivosti к budování heroického obrazu 

vlastního já, ale i к přetvoření, zlepšení světa. J. Domšič ve svých textech 

čí taj íc ích několik tisíc stran označuje sám sebe mj. zkratkou JESUS - Janko 

Sovětský Špión Ustaša Superstar.56 A. Lobanov maluje své autoportréty 

v podobě státnického obrazu sovětské propagandy, ale také se nechá 

fotografovat ozbrojen vlastnoručně namalovanými maketami zbraní a 

zahrazen obrazovými kulisami. Svůj vůdcovský zjev orámovaný arzenálem, 

naivistickými loveckými motivy, komunist ickými symboly, dekory a nápisy 

doplňuje zobrazením propagandist ických portrétů Lenina či Stalina. Podobně 

tvoří M. Kaljakin, kreslící Stalina a stejně tak svůj autoportrét obklopený 

krajkovím hvězd, metálů, vavřínů i děl. Pří tomnost vládce, který si vystavěl 

56 Šafářová, В., Zemánková, T.: Art brut sbírka abcd, Katalog к výstavě Galerie hl.m.Prahy (14.6.-
10.9., 2006), Praha, abcd les Éditiones 2006, str.202 
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kult své osobnost i , nebo si láckého propagandist ického vy jadřování , zde 

stvrzuje, že autor existuje a má sí lu. M. Kaljakin o sobě dokonce píše: 

„Pánbůh Kaljakin stvořil svět, Zemi, vzduch, vodu, lesy a horstva, moře, 

oceány, řeky a jezera. Stvořil lidi, svět divoké zvěře, ryby, ptáky, magickou 

technickou sílu světa. Podepsáno: L. Stalin. Stvrzeno: L. Stalinem."57 

Krutovládce je tedy svědkem autorovy boží existence. 

A.Lobanov : bez názvu 

V tomto př ístupu se nachází také něco z myšlení dětí nebo primit ivů. Hra 

na vojáky je fascinací symbol ickou mocí , kterou propůjčuje fiktivní zbraň, dí tě 

si hraje na zabí jen í , aniž by si uvědomovalo , co je smrt, bolest a t ragédie 

války. Stejně tak uhranut í symbol ickým obrazem moci není doprovázeno 

uvědomen ím si reálných skutků, za kterými stojí propagovaná mocnost . Tito 

umělci však žili pod je j ím út iskem, a mnozí z nich byli obětí jej í nezměrné 

57 tamtéž 
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krutosti. Duševně nemocný Théo, který byl násilně steril izován nacisty, ve 

svém stáří nakreslí stovky portrétů Hitlera. Již zmíněný A. Lobanov je kvůli 

své hluchoněmosti po celý život zavřen komunistickou byrokratickou mocí 

v ústavu.58 Kult osobnosti total i tních vládců, Stalina, Hitlera, Мао-ce Tunga je 

ovšem živý i v dnešní „normální" společnosti a to i u lidí, kteří žili pod jejich 

režimy. (Například v současném Rusku zahlceném všeobecným chaosem a 

dravostí ol igarchů se lidé upínají к představě minulého jednotného a 

srozumitelného řádu, která byla vytvářena totalitní mocí; i v „běžné" 

společnosti propaganda vytvářej ící iluzi ideálního systému zakrývá reálné 

události-upravuje čas ) 

M.Kal jak in : Stalin 

58 Lanoux , J.-L..: Když význam kolísá..., str.257, in Art brut sbírka abcd, Katalog к výstavě Galerie 
hl.m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006 
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prostřednictv ím tvorby, př icházej í k nim pro pomoc, spojuj í se s nimi, mění se 

do jej ich podoby nebo se je snaží ovlivnit, přemoct je. Někteří umělci 

zařazovaní do art brut mysl í jako šamani také proto, že jej ich tvorba i další 

jednání je způsobem jak odvráti t hrozbu (ať je j í nemoc, smrt, př í rodní 

katastrofa či válka). 

Posvátné formule mot ivů dobra a zla, pekla a 
rá jeJ.B.Murryho, j emuž při kreslení „vede ruku Bůh"68 

Představy takového charakteru jsou v psychiatr i i spojovány se 

schizofreni í . M. El iade v knize Šamanismus a nejstarší techniky extáze69 

rozebí rá fakt, že v urči tých s ib i řských kmenech se šamanský adept vyb í rá 

na zák ladě jeho abnormá ln ího chován í , které lze př ipsat psychické nemoci . 

Vyvrac í však názor, který byl zas távaný některými psychiatry, že 

68 Šafářová, В., Zemánkové, T.: Art brut sbírka abcd, Katalog к výstavě Galerie hl.m.Prahy (14.6.-
10.9., 2006), Praha, abcd les Éditiones 2006, str.210 

69 Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Argo 1997 
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3.4 P ř í tomnos t r y tmu v art brut a v ideo log i í ch 

Obecně lze říci, že víra v ideologii a příklon к násilnému „řádu" roste u lidí, 

kteří (často ovlivněni krizí ve společnosti) se obávají chaosu a nemají vnitřní 

soudržnost a vůli (nepřijímají sami sebe). Ideologie jim nabízí, co jim schází -

dojem síly a jasné pozice v čase. Minulost i budoucnost jsou v ní jasné, proto 

jedinec, který ji věří, nemusí rozvažovat nad svým jednáním. Zastavit se 

vlastně nesmí, protože jedině okamžitý rozhodný čin odhalí lži a ukáže 

skutečnou pravdu. Všimněme si, že iluze síly, kterou ideologie láká do svých 

iluzí, je vyvolávána podobnými výrazovými prostředky, jaké lze najít ve výše 

zmíněných dílech art brut (a v umění obecně). Těmito prostředky jsou 

symbol, převlek a rytmus, které mají kořeny v primitivním magickém myšlení. 

Umělci art brut uchopují tyto prostředky intuitivně. Jejich podoby v ideologiích 

(jako symboly vlivné dějinné síly) přetavují v otevřeném tvořivém aktu, 

v němž osobní imaginace, fantazie je často zapojena do magického cítění 

světa. Totalitní ideologie s těmito výrazovými prostředky pouze kalkulují, 

zmnožují jejich sílu strojovou výrobou, mění je v sugestivní diktát, v němž 

není prostor pro individualitu a vůli jedince (tak, aby co nejvíce lidí uvěřilo 

v její pravdu a obléklo se do její síly jako do uniformy). 

Tento jev můžeme dobře sledovat na přístupu к rytmu, který má výrazný 

vliv na vnímání já, času a jednoty subjektu a okolí. Nad nejednoznačným 

účinkem rytmu na psychiku se zamýšlí filozof Jan Sokol5 9 . Živoucí rytmus se 

nachází na hraně napětí, z které může spadnout a ztratit se v propasti 

chaosu a nebo naopak může být zajat a umrtven v mechanicky neměnném 

diktátu. Toto vystižení poloh rytmu jakoby zároveň bylo vystižením poloh 

lidské psychiky. Rytmus je nejzákladnější zkušeností naší tělesnosti, 

rytmicky probíhá také samotné plynutí naší mysli. Působení rytmu má na 

naše prožívání tak silný a sugestivní vliv, že v určitých situacích dokáže 

proud psychiky s t ímto vnějším rytmem splývat. 

Jak jsem se již zmínila, zobrazení v automatické kresbě narůstá intuitivně. 

Autor kreslí bez rozvrhu, a proto jeho obraz v rytmu narůstá jako v organismu 

54 Sokol, J.: Rytmus a čas, Oikoymenh, Praha 1996, str. 251 
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- od jedné buňky к t is ícům. Příklon к rytmu zde souvisí s touto speci f ickou 

časovost í procesu tvorby, kdy tvůrce neví, co nakresl í . Oslabuje vlastní vůli 

(opoušt í časový rozvrh založený na pamět i a představě budoucnost i ) v 

soust ředění pouze na okamžik zrodu kresebné stopy (na rytmicky 

obnovované teď). Výs ledné dí lo je pro autora v určité míře překvapuj íc í . 

Za t ímco surreal isté překvapivost obrazu připisují mot ivům a tužbám 

uvolněným ze skrytost i v nevědomí , mediumní kreslíř i a další představi telé 

art brut tvoř íc í rovněž v automat ickém principu považuj í obraz za sdělení 

duchů či samotného Boha. Obraz je chápán jako poselství z vyšš ích světů, 

které je kresl í řovi sdělováno v tvůrč ím stavu. Autor se v procesu tvorby cít í 

jakoby mimo sebe a zároveň naplněn intuit ivní energi í a jednotou, a proto 

nabývá přesvědčení , že ruka je mu vedena neznámou silou - není autorem 

obrazu ale pouze jeho zprost ředkovate lem. Jeden z ne jznámějš ích 

představi te lů art brut A. Lesage o tomto stavu tvrdí : „...dokonce i moje oči 

hledí, kam je potřeba, nezávisle na mně.'60 

Toho to účinku, kdy pohlceni ry tmem opouš t íme jasné vědomí svého já i 

vůli ( sebevědomí ) a c í t íme se součást í ně jakého vyšš ího celku a záměru, 

využ íva j í i mocenské sys témy. Rytmus je zde však utvářen tak, aby se stal 

s t rhu j íc ím d ik tá tem, není v něm místo pro o tevřenost , dynamičnos t a 

var iabi lnost . Takového charakteru je také total i tou vy tvářená ideální 

p ředs tava společnost i - č lověk je v ní un i f ikovanou jednotkou, s te jnou jako 

ostatn í , nemá vztahy s os ta tn ími , spoju je jej pouze ste jnost zařazen í , a 

proto je možné l ibovolně jej p řesouvat a manipulovat s n ím. Sídl iš tě 

vys tavěná komunis ty neděs í ani tak svou rozlehlost í , jako st ro jovou 

jedno tvárnou rytmičnost í s te jných arch i tekton ických prvků. Člověk je 

pohlcen touto anonymn í s te jnost í . Tohoto účinku schemat ického rytmu je 

rovněž využ íváno již od s tarověku к demonst rac i vo jenské sí ly (zobrazení 

ve vá lečných rel iéfech Mezopo támců , Peršanů aj. s tarověkých kultur, 

v n ichž se absence individual i ty nacház í v zobrazení č lověka i v rukopisu 

autorů) . Pochodu j íc í vojáci vyvo lávaj í do jem strašl ivé sí ly nejen proto, že 

jsou synchron izován i jako jeden muž. Mechanicky opakovaný neměnný 

60 citováno Nádvorníková, A.: L art brut, Umění v původním (surovém) stavu, Katalog výstavy 
Galerie hl.m.Prahy, Dům U kamenného zvonu, 1998 
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ry tmus tot iž působ í , jako kdyby neměl nikdy skonči t . Ochromuje do jmem 

nekonečnost i . V jeho neměnné struktuře vědomí jed ince usíná, a ten, 

st rhnut t ímto ry tmem, s tává se součást í vo jska ( ideologie). V nekonečném 

rytmu jednotvárně d ik tu j íc ím vn ímán í a reakce pouze na „teď čiň" (neohl íže j 

se na minulost , budoucnost , vše je jasné) jed inec nemá svůj osobn í čas. 

F i lozofka A n n a Hogenová ale upozorňuje na skutečnost , že v současném 

životě západn í společnost i : „ m e c h a n i č n o v nejrůznějších nekrofilních 

podobách se objevuje téměř všude".61 Za t ímco ž ivoucí rytmus ve svobodné 

tvorbě je p rvo tn ím pohybem, v němž (jako v kroc ích do neznáma) lze 

vytvoř i t o tevřené dí lo, z rytmu v mocenských ř íd íc ích sys témech se s tává 

mechan ické vyp lňován í j iž p ředem daného schématu (zajatý ry tmus 

spontánn í tvoř ivost umŕtvuje) . Ve vy jadřován í 20. stolet í se obě polohy 

vyhrocuj í , což výrazně souvis í s dě j innými událostmi . Dada vzn ika j íc í za 1. 

sv. války i umění spjaté s 2. sv. vá lkou prezentuje se dosud nev ídanou 

spontánnos t í , absurdnost í a i rac ionálnost í - je protestem a vy jádřen ím 

averze vůči vně jš ím ideám a m e c h a n i s m ů m ř íd íc í masy do vá lečného pekla 

i s i lně jš ím o tevřen ím umění intuici a p ř íchoz ím událostem. Dada je umění 

výrazně spo lečensky př í tomné (př ináší svědectv í o tehdejš í kul tuře) právě 

proto, že si hraje a v záměrné spontánnost i i s dávkou ironie nečiní rozdí ly 

mezi smys lem a nesmys lem, n ízkým a vysokým, z á m ě r e m a náhodou. 

V ý z n a m u náhody zapo jené do tvorby umění se také dotýká citát 

představi te le Dada sochaře Hanse Arpa : ,,Dada je beze smyslu tak jako 

příroda a život. Dada je pro přírodu a proti umění. Dada je bezprostřední 

jako příroda a jako příroda chce dát přirozené místo každé věci. Dada je 

stejným způsobem morální jako příroda. Dada představuje nekonečný 

smysl a konečný účel"62 

Cí lem umění dadais tů není pouze záměrné pobuřování „spořádané" 

společnost i , naopak takové vymezen í je j ich tvorby dle mého názoru zast í rá 

hlubší smysl . T ímto smys lem je uchý len í se к vn i t řn ímu sub jek t ivn ímu času, 

k času, jehož vn ímán í je osvobozené od dobových kul turně pol i t ických vl ivů. 

61 Hogenová, A.: Kvalita života a tělesnost, Karolinum, Praha 2002, str.14 

62 Arp, H. in Lamač, M.: Myšlenky moderních malířů, Odeon, Praha 1989 
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Dada nechce žádný vnějš í řád, pravidlo, které by určovalo, co je minulé a 

budouc í , určovalo kauzal i tu a pos loupnost dění a vyžadova lo pos lušnost 

nejen dí lu, ale i spo lečenským ideám. Dadaist ická os lava bezprost řednost i , 

spontánnost i , náhody, hry a nesmys lu je bojem proti d iktátu ideologi í 

p růmys lové společnost i t ím nejvn i t řně jš ím způsobem, protože se týká 

prož íván í času a narušen í samozře jmost i př ís tupu к němu, tak jak jej 

ideologie vytvář í . Nelogičnost , i racional i ta, útržkovi tost , nel ineárnost a 

absence chrono log ického vyprávěn í - tyto v lastnost i boří ideologický čas, 

jsou jeho opakem, ale můžeme je zároveň vn ímat jako to, co ideologie 

zakrývá. Dadaisté odhalu j í p ros t ředn ic tv ím vlastní absurdnost i absurdnost 

fungován í společnost i zaha lenou ideologiemi, které ji předělávaj í ve smysl . 

„Dada samotné nesmrdí: je to nic, nic, nic. Je jako vaše naděje: nic. jako 

váš ráj: nic. jako vaše idoly: nic. jako vaši politici: nic. jako vaši hrdinové: 

nic. jako vaši umělci: nic. jako vaše náboženství: nic." - Francis Picabia 

V š i m n ě m e si, že některé zm íněné vlastnost i dadais t ických děl lze chápat 

jako i ronizuj íc í nápodobu charakteru průmyslové civ i l izace. Nel ineárnost í 

se např ík lad vyznačuje továrn í výroba, kdy práce dě ln íka je o m e z e n a na 

jeden mechan ický úkon. Výrazná je v Dada také útržkovi tost ve hře s 

nov inovými č lánky ukazu j íc í život společnost i jako hekt icky se proměňuj íc í 

koláž událost í , tendenc í a mód. Dada paroduje mediá ln í masáž, které 

č lověk podléhá. Tuto př ímost a zároveň ne jednoznačnost , které dadais té 

doci lu j í spontánn í hrou, lze také vyjádř i t c i tátem F.Lyotarda: „Přítomnost je 

okamžik, který přerušuje chaos historických příběhů a připomíná či vzývá 

pouze ono „jest" před jakýmkoli významem toho, co jest.63 Tento f i lozof 

zas tává názor, že avan tgarda vždy bojuje proti kontrole času mocenskými 

sys témy. 

Total i ty zase reaguj í proti této významové otevřenost i a nezávis lost i 

umění , a jeho svobodné projevy pot lačuj í . A.Hit ler v proslovu při zahajování 

výstavy Velkého německého umění r .1937 (ve stejný rok, kdy nacisté 

pořádaj í výstavu hanobíc í modern í umění Entartete Kunst) prohlašuje: „Až 

budou lidé procházet těmito galeriemi, budou ve mně poznávat svého 

63Lyotard,F.: Putování a jiné eseje, Herrmann a synové, Praha, 2001 
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průvodce a rádce. S úlevou si oddechnou a zaradují se nad očistou umění."64 

Ve vývoji umění 20.století se divák čím dál tím více ocitá před výtvarným 

dílem sám, ztrácí předtím samozřejmá vodítka к jeho vnímání-nejen symboly 

vedoucí к určitému chápání řádu světa a lidské společnosti, ale i samotnou 

objektivně viděnou skutečnost. Díla takto náročná na diváka byla diktaturami 

před širokou veřejností hanobena jako patologická, jejich náročnosti bylo 

zneužito к jejich zjednodušení ve snaze je znehodnotit jako nesmysly. Cílem 

tohoto jednání bylo nejen potlačit veškeré svobodné projevy a moderním 

uměním prosazovanou autonomii umělce, ale i utlumit samotné vědomí 

otevřenosti nebo ji znehodnotit. Otevřené dílo tím, že uznává svou 

subjektivnost a víceznačnost, neuzavřenost zpochybňuje ideologické 

představy jako pouhé konstrukty, jejichž úkolem je nasměrovat životní 

prožívání lidí jedním směrem a zastínit tak tuto otevřenost v životě-bez 

jejíhož vědomí není možná svobodná volba. Všimněme si také, že víra v 

ideologii nabízející jistotu, ochranu, úkryt před otevřeností času stoupá 

v době, kdy si tuto otevřenost nejvíce uvědomujeme, v kritických chvíl ích, kdy 

nevíme, jaké události nastanou nebo kdy jsme jimi již smýkáni. V 

hitlerovském adorováním německého nacistického umění jako věčného lze 

najít důraz právě na tuto jistotu a jasnost, která diváky ochrání před 

„dekadencí" moderní tvorby.65 „Očista umění" je tak symbolem očisty světa, 

která přinese věčný řád a jistotu-život bez zvratů, bez neočekávatelných 

událostí, v němž je vše předepsané a jasné. 

3.5 Svět je neustá lý bo j d u c h y : mag ické a ex is tenc iá ln í významy časově 

o tev řeného t v ů r č í h o aktu v art brut a expres ivn í abs t rakc i 

К označování imaginativních tvůrčích projevů za patologické, šílené ve 

snaze jim sejmout vážnost docházelo nejen v nacistickém Německu, ale i 

" c i t á t y z výstavy Pr inzhornova sbírka, Art brut z legendární kolekce německé psychiatra, 6.2-3.5. 

2009, kurátorky Brádková,!. , Zemánková, T., Dům U Kamenného zvonu, Praha 

6"\. Do nástupu národního socialismu k moci působili v Německu takzvaní umělci, nazývající sebe samé 
moderními. Jen aby dostáli významu toho slova, přicházeli tito tvůrci každý rok za každou cenu s 
něčím novým. Avšak národně-socialistické Německo chce opět pouze německé umění, které musí být 
a bude uměním věčným, podobně jako všechny tvůrčí hodnoty lidí. " (Vůdce při otevření Domu 
německého umění) in http://www.artbrut.cz/index.php?clanek=hitlerovy-citaty 
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v dalš ích total i tách. V Sovětském svazu byli psychiatry zkoumáni umělci, ale 

také šamani . Označen í jej ich činnost i za projevy patologie bylo odůvodněn ím 

pro jej ich l ikvidaci. C í lem těchto snah bylo zničit takové vztahování se ke 

skutečnost i , které je rozumově neuchopi telné a zároveň fascinuj íc í . 

Šaman ismus se odví j í od intui t ivního uměleckého vy jadřování jedince, a 

nemá určený systém. Je nemožné jej racionálně uchopit, jednoznačně 

vysvětl i t a tedy i významově uzavří t a zcela mocensky zneuží t . Co však u 

šaman ismu nejvíce bije do očí , je vůči ideologi ím prot ik ladné ontologické a 

časové chápání světa. Za t ímco v total i tních ideologi ích převezme člověk svět 

do svých rukou a vybuduje dokonalý, racionálně jasný a věčný řád. Svět 

šamanů je neustále ov ládán duchy a č lověk je může pouze ovl ivňovat, 

naklánět si je či s nimi bojovat. Svět je tedy př i j ímán s jeho neustálými zvraty 

a i racionálnost í - není „uzavřen" (a nikdy nebude jeho osud v lastněn 

č lověkem). 

Šaman ismus a projevy art brut mají několik společných rysů za ložených na 

mag ickém chápání světa a umění . Projevům šamanismu se také přibl ižují 

ve 20. století někteří umělci hledaj íc í psychologické kořeny uměleckého 

vy jadřování a odpoutávaj íc í se od společensky omezeného smyslu umění . 

Kandinski j (v rámci svého duchovn ího postoje к umění6 6 ) se hlásil 

к šaman ismu jako к jednomu z inspiračních zdrojů. Dada, které dle Tr is tana 

Tzary je „ n e p o c h y b n á víra v každé božstvo, jež je produktem spontánnosti,67, 

se podobá šamanským pro jevům svou hrou s jazykem a s převlekem. Umění 

akce se velmi přibl ižuje pr imi t ivním náboženským obřadům inscenovanou 

r i tuálnost í . Nejvýrazněj i se však umělci akce přibližují šamanismu t ím, že 

podstupuj í náročné psychofyzické zkoušky, tak jako č lenové pr imit ivních 

společnost í při iniciacích. 

Ve vztahu art brut a šamanismu je stejné především ireálné vn ímání . Do 

ž ivota jej ich představi telů často vstupuj í duchové ta jemnou silou ovládaj íc í 

svět, radí j im nebo naopak se je snaží „uštknout". Tvůrci sami také kontakt 

s duchy či j inými nadpř i rozenými a metafyzickými si lami vyhledávaj í 

66 Golding, J.: Cesty к abstraktnímu umění, Barrister a Principal, Brno, 2003, str.123 

67 Citováno in Wolf, P.: Dadaismus in Reflex 5/2006 
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šaman ismus je pro jevem š í lenstv í (za takovým z jednodušen ím stoj í 

mocenské zájmy, sovětšt í vědci svými názory podpoři l i l ikvidaci šamanstv í a 

kmenového života, zároveň t ímto způsobem vědci prosazoval i svůj př ís tup 

ke skutečnost i jako jedině pravdivý) . Dle M. El iadeho adept na š a m a n a 

vybraný na zák ladě své psych ické nemoci , se stal š a m a n e m pouze, když se 

vyučen ím a př ísnými zasvěcovac ím i techn ikami nauči l své j inaké prož íván í 

ov ládat a využ íva t jej v rámci šamanské úlohy. Činnost š a m a n a odv í je j íc í se 

od umělecké tvoř ivost i (zpěvu, tance, dramat ických i vý tvarných projevů) lze 

v tomto smys lu vn ímat jako ar te terapeut ickou. Také někteř í umělc i art brut 

se intui t ivně věnuj í umění proto, že j im p o m á h á existovat a léčí je j ich nitro. 

Již zmiňovaný Z. Košek (někol ikrát hospi ta l izovaný s d iagnózou 

schizof renie) o sobě p íše: „Ale když přišly stavy napětí, nervozity, 

sebevražedné choutky, skrčil jsem se do „zajíce" a začal se „propojovat" 

s dějem, se souvislostmi a časoprostorem. Dostal jsem se tak do 

rovnováhy..."70 

Z. Košek se „propojuje s časopros to rem" aktem psaní , v němž energicky 

a v asociat ivn ím principu kupí slova, symboly a kresby do rytmických shluků. 

Autor v těchto shlucích slov a symbolů zaznamenává vše, co mu prob íha lo 

h lavou, veškeré myšlenky, asoc iace, a dokonce v jemy z okol í . Doplňuje je 

na minuty přesnými záznamy času, v k terém se autorovi něco vybavi lo nebo 

se v jeho př í tomnost i událo. Díky z á z n a m ů m času můžeme v dí le vyčís t , že 

Košek trávi l v tomto au tomat ickém a těkavém pohybu mysl i zp ř í t omněném 

v ry tmických návalech symbolů a slov až někol ik hodin. Dí la na první pohled 

působí jako chaot ická změť, ale autorovi jej ich tvorba naopak přináší nejen 

nabyt í rovnováhy své psychiky ( rovnováhy vni t řního dění) , ale dokonce pocit 

splynut í se samotným řádem kosmu. Zře jmě právě opuštění identity je pro 

Koška cestou, jak zamezi t nenávist i vůči sobě, zk lamání či pocitu 

nesmyslnost i sebe samého - „sebevražedným choutkám." Vš imněme si, jak 

se během tvorby naprosto „přemíst í " jeho já z lability své malé existence do 

nadosobní síly která nemá hranice. Z. Košek totiž při tvorbě nabývá dojmu, 

že on sám jako „mozek celého kosmu" ovl ivňuje svět a uvádí do harmonie 

70 citováno v Typlt, J.:Rukou psané vysílání, O textech, které se vzpírají literatuře, in týdeník A2, 
7/2009 
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přírodní metereologické dění. Nejenže tak zabraňuje vzniku katastrofy ve 

svém osobním životě (sebevraždy), odvrací hrozbu od samotné Země. Jeho 

já nemá hranice a jeho symbolické zápisy mají magickou sílu. Putuje díky 

nim s mračny po světadílech, spouští jimi déšť... 

Detail z kresby Z. Koška 

Sledování některých Koškových děl vzniklých takovým způsobem 

vyvolává neklid nejen kvůli tomu, že nerozumíme smyslu jeho zápisů. 

Struktura jeho textů-obrazů směřující v rytmickém nakupení do všech stran, 

záznam zdůrazňující rytmičnost slov rozpadajících se do hlásek i písmen, 

hra s jej ich dvojsmyslností i samotný rytmus písmen nahuštěných na 

formátu a dohromady vytvářej ících obraz hemžícího se mraveniště znaků 

nedovolí divákovi číst dílo v klidu, v jasném vzorci. Můžeme jej sledovat 

pouze v jeho vtiskujících se těkavých rytmech, v jakýchkoliv směrech 

(náhodně, zrychleně, zmateně). Takové čtení (v dekonstruovaném jazyku, 

který pozbyl svoji původní komunikační strukturu) v textu bez logických 

vazeb mezi slovy, u něhož chybí linearita jak v obsahu, tak i ve formě 

zápisu, však není pro diváka jednoduché. Divák totiž nemůže jeho 

sugestivnímu rytmu zcela podlehnout, po chvíli pociťuje potřebu vnímat ve 
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vžitém vzorci - vnímat chronologicky. Všimněme si tedy, že vnímání 

specifické časové struktury dí la vede к uvědomění si vlastního charakteru 

časového vnímání skutečnosti a také jeho relativnosti. (Rytmické působení 

tak v sobě obsahuje dva protipóly, jednak zvyšuje sebeuvědomění, jednak 

vyzývá к opuštění svého vědomí a ke vnímání pouhého „teď"). 

V Koškových magických „formulích" (motivicky často spjatých se 

sexuálním vzrušením) se objevují slovní asociace, slova vytanutá na 

základě zvukové podobnosti, dvojsmyslné slovní hříčky, metonymie a další 

improvizace. Autor tato hravá spojení tvoří v představě, že pomocí své 

imaginace udržuje svět v rovnovážných vztazích a zabraňuje tak jeho 

upadnutí do chaosu. Stejně jako šamani si tak Košek a další umělci 

zařazovaní do „art brut" vytvářejí vlastní jazyk nebo písmo určené pro 

komunikaci s jimi nazíraným f ikčním (pro ně však reálným) světem. 

Podstatným impulzem v díle těchto autorů je představa, že jsou jim tyto 

jazyky předávány během tvorby v okamžicích intenzivního kontaktu s 

absolutnem. Výtvarný jazyk se tak stává místem splynutí výtvarné činnosti a 

komunikace s metafyzickou silou. Autoři se považují za zachycovatele, 

zprostředkovatele tohoto jazyka - jeho plný význam je pro ně tajemstvím 

jako pro ostatní lidi (neboli smysl spočívá právě v tomto tajemství, tzn.: 

nedá se zjednodušit к vyjadřování jednoznačných pravd). Tuto podstatu 

ztvárnění tajného „jazyka" vystihl V. Kandinskij, který věřil v léčebnou sílu 

svého umění a sám se domníval, že svou tvorbou naplňuje úlohu šamana71 : 

,,Mluvíme-li o skrytém prostřednictvím skrytého, copak to není obsah?". 72 U 

Kandinského inspirovaného dobovým mysticismem, u šamanů i mnohých 

tvůrců art brut vládne představa, že tento jazyk je výrazem řádu světa 

(výrazivem duchů, kosmických duchovních sil prostoupených přírodou), a 

tudíž vyzařuje i jeho sílu. 

Podstatným společným rysem takto zaměřených děl art brut, šamanů i 

některých abstraktních malířů je dle mého názoru čas, ve kterém toto 

71 Golding, J.: Cesty к abstraktnímu umění, Barrister a Principal, Brno, 2003, str. 123 
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vy jádřen í vzniká. Důleži tý je akt vys lovení či zaznamenán í této tajné mluvy, 

zhmotněn í nebo zpř í tomněn í je j ího řádu, jako i samotný proces pohybován í 

se v něm. Všichni t ito umělc i tot iž tvoř í pouze v př í tomnost i . Lépe řečeno, 

svá d í la nechaj í z velké míry vzn iknout v soust ředění pouze na okamžik . 

Kand inského „vnitřní puls" skutečnost i , tě lesné a hudební zásahy barev 

„rozechvívající mrtvou hmotu"a zněj íc í „všechny najednou"73 vycház í právě 

z jeho schopnost i vn ímat jenom teď, nechat naléhat na sebe pouze jevy 

(barvy aj. vý razové prvky), vnoř i t se do nich. (Tento charakter se týká 

p ředevš ím expres ion is t ické fáze jeho abst raktn í tvorby.) 

J. B láha (s leduj íc í tvůrč í pr incipy spjaté s urči tými vz tahy к prostoru a 

času d í la vyv inuté v m o d e r n í m umění7 4 ) upozorňuje na skutečnost , že 

s te jným způsobem jako Kandinsk i j se vy jadřova l jeho současn ík , sk ladate l 

A. Schonberg . Za podsta tný spo lečný rys Kand inského expres ivn í fáze 

abs t rakce a Shonbergovy atonáln í hudby historik umění považuje právě 

charakter časového rozměru dí la. Tito umělci záměrně odmít l i způsob 

komponován í v p ředem př ip raveném a vně jš ím schématu a v de f inovaných 

zásadách (které byly v z á p a d n í m umění do té doby ustáleny v 

samozře jmost ) . Směr jakým se dí lo v procesu tvorby rozv í j í pak závis í 

pouze na okamž ic ích sous t ředěného reagování - na intui t ivní odezvě na 

v p růběhu tvorby spon tánně vznik lý výraz. Právě t ímto procesem tvorby, v 

sous t ředěn í na okamži tý výraz se tito umělci dob í ra j í к vn i t řn ímu 

vý razovému řádu, který Kandinski j vyjádř i l jako „princip vnitřní nutnosti", 

v němž jsou zák ladn í e lementy skutečnost i a duše propojeny v jeden 

organ ismus. 7 5 Od Kand inského „ p r i n c i p u vnitřní nutnosti" není dle mého 

názoru da leko к in tu i t ivn ímu tvoř ivému pocitu, v němž kresl íř i art brut 

nabývaj í do jmu, že komuniku j í či sp lývaj í s duchy, které j im vedou ruce. 

73 Kandinskij, V. in Lamač, M. : Myšlenky moderních malířů, Odeon, 1989, str.200 
74 Bláha, J. : Křižovatka geneze moderního malířství a hudby, Praha, Pedagogická fakulta 
Univerzity Karlovy 2007 
75 c i továno in Bláha, J. : Křižovatka geneze moderního malířství a hudby, Praha, Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy 2007 
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V. Kandinsk i j , 1910 

Vš imněme si, že Kand inského duchovn í v idění skutečnost i se přibl ižuje 

také an imismu .„Každý předmět i každý jev má svou vnitřní podstatu a s ní 

spojený vlastní život. Představuje určitou bytost a tato bytost, jako všechno 

živé, působí na prostředí i na duši člověka a vyjadřuje své vnitřní znění."76 

Tak jako pro šamany a některé tvůrce art brut i pro Kandinského je 

duchovn ím vrcho lem se prost ředn ic tv ím tvorby ponoři t do tohoto znění 

duše prostupuj íc í př í rodou. Za t ímco v mal í řově spisech o umění zachy t íme 

tento význam v abstraktn í rovině a v náznac ích, v četbě jeho dramat ické a 

básnické tvorby vs toup íme do kraj iny putu j íc ích absurdn ích duchů, 

zmnožených já a postav, je j ichž barevná těla (př ipomínaj íc í někdy r i tuální 

zbarven í ) a tě lesné procesy jsou s tavem duše kraj iny, je j ím ročn ím 

obdob ím, je j ím pu lzu j íc ím časem. 

76 Kandinskij, V.: "O scénické kompozici" in L. in Brnková.L.: Básnická tvorba Vasilije Kandinského 
(magisterská závěrečná práce 2009) dostupné v Informačním systému Masarykovy University 
http://is.muni.cz/th/110474/ff_m_b1/ 
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Kopce 

Máte-li chuť, představte si mnoho kopců rozmanitých barev. Jsou různé velikosti, 
ale jednoho tvaru: 
dole jsou tlusté, na bocích vzduté, nahoře ploché a kulaté. Prosté, obyčejné 
kopce, tak jak si je 
každý představuje, ale nikdy je tak neviděl. 

Mezi kopci je úzká bílá pěšinka, která nevyzařuje ani chlad, ani teplo, ani modř, 
ani žluť. 

Po pěšince jde do člověk, jehož černé šaty mu sahají až po paty. Jeho obličej je 
bledý, tváře má 
červené. Červené má i rty. Na sobě má pověšený buben a tluče do něho. 

Jeho chůze působí pošetile. Někdy běží a tluče horečnatě a zmateně. 

Jindy jde tiše, možná zadumán v myšlenkách a tluče téměř mechanicky v 
pomalém tempu: bum... bum... bum... 
bum... Někdy se zastavuje a tluče do svého bubnu jako bílý měkký plyšový zajíček 
na hraní, kterého 
máme všichni tak rádi. Tyhle zastávky netrvají dlouho. 

A už zase běží a zase tluče horlivě a zmateně. Vzápětí leží černý člověk 
vyčerpaný na bílé pěšince 
mezi kopci všech barev. Jeho buben leží vedle něho, stejně jako dvě bubnové 
paličky. 

Posléze vstane a už zase běží. 

Tohle všechno jsem viděl z vrchu a stejně tak prosím i Vás: podívejte se na to 
shora stejně jako já! 

V. Kandinsk i j (básn ická sb í rka Zvuky, 1908-1911)7 7 

Dle J. Bláhy, ve spon tánn ím způsobu Kand inského tvorby řád d í la 

narůstá jako „živý organismus78". Kompoz ice děl tak nabývá spec i f ického 

charakteru . Větš inou post rádá pevné centrum, jasné rozl išení f igury a 

pozadí . V pr incipu intu i t ivního vyv í jen í d í la se také ruší obrazové 

ohran ičen í . Obraz tak p ř ipomíná výsek struktury (vztahů někdy až 

výbušných sil), je j íž život by mohl pokračovat nezobrazen za rámem. Touto 

v lastnost í d í lo zároveň evokuje svět v iděný buď velmi z b l ízka nebo z velké 

překladatelka z ruské verze Brnková, L. in Brnková.L.: Básnická tvorba Vasilije Kandinského 

(magisterská závěrečná práce) dostupné v Informačním systému Masarykovy University 
h t t p : / / i s . m u n i . c z / t h / 1 1 0 4 7 4 / f f _ m _ b l / 

7S Bláha, J. : Křižovatka geneze moderního malířství a hudby, Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy, Praha 2007 
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dálky. Zachycu je mikro i makro s t rukturu či ještě přesněj i jej ich spo lečný 

řád. Tyto dva aspekty , b l ízkost a dálku, můžeme, dle mého názoru, chápat i 

jako rozměry l idské psychiky. D o m n í v á m se, že v tomto smyslu lze těmi to 

výrazy vyst ihnout duševn í na ladění , speci f ické tvůrčí soust ředěn í těchto 

autorů. Jako rozměr zblízka by se dal označi t autorův h luboký ponor do 

výrazu jazyka, vc í těn í se do jevů. Výrazem dálka lze přibl íži t t vůrcovo 

vn ímán í s a m a sebe z ve lkého odstupu (od svého chtění ) . 

Teprve v souč innost i těchto sk lonů vn ímán í je možné tvořit výše popsaným 

způsobem. Tvoři t pouze v př í tomnost i . Vš imněme si, že stejně jako v idění 

skutečnost i z ve lkého ods tupu či zb l ízka (např. hvězdné nebe nebo 

mikroskop ické pozorován í ) , ani v mysl i tyto (psychické) př ís tupy (vztahy, 

sk lony mysl i) neposkytu j í hor izont , ohran ičen í . V tomto významu však nikoli 

hor izont prostorový ale časový. Soust ředěn í se na př í tomnost , vplynut í 

pouze do okamžiků je možné jedině ve vn ímán í opomí je j í c ím rámec 

(hor izont) v čase, který si č lověk vytvář í na zák ladě vztahu ke své osobní 

minu los t i -budoucnost i . Tento způsob tvůrcova vn ímán í se dle mého názoru 

pro jevuje v charakteru dí la, jeho časovou otevřenost í . Dí lo se odv í j í 

neustále někam dál, nic se v něm nenavrac í , je p roudem neustále nových 

v jemů, které spojuje mezi sebou jen sí la, kterou autor rytmicky rodí ze 

„vzájemných výrazových střetů, vlivů, vztahů" 

Výrazným umělcem tvoř íc ím v tomto stavu podobném transu je J. 

Pol lock. Tento mal í ř v p rocesu tvorby sp lývá s každým s t ř íkancem barvy, 

s každou barevnou skvrnou a zároveň s ní ( jako sám se sebou) komuniku je . 

V tomto procesu pod léhá vše m o m e n t á l n í m u citu, není zde místo pro vnějš í 

konst rukce. Pol lock o smys lu svého umění prohlašoval : ,,Jde mi o rytmy 

přírody...o pohyb oceánu...Postupuji zevnitř ven, jako příroda."79 

Tito tvůrci jsou v podstatě nejvni t řnějš í , a t ím pádem i ne jobecnějš í , 

protože intuice kterou se pouze nechávaj í vést je „vni t řn ím pulsem" ce lého 

světa. Rytmus, v k terém Pol lock dělal tvoř ivá gesta, je ry tmem jeho tepu, 

79 Pollock, J. in Golding, J.: Cesty к abstraktnímu umění, Barrister a Principal, Brno, 2003, str.127 
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dechu, proudu vědomí 8 0 , jako i ry tmem všeho ž ivého. Dle mého názoru, 

souvis í z m ě n ě n é vn ímán í času tedy s rozplynut ím představy v las tn ího já. 

Zůs tává pouze vědomí př í tomnost i , a toto rytmicky obnovované teď 

umožňu je pocít i t abso lu tno. Je př íznačné, že zdro jem umění př í rodn ích 

spo lečnost í , v němž má rytmus tak podsta tnou úlohu, jsou, dle M. El iadeho, 

extáze š a m a n s k é h o typu, v nichž t i to myst ikové „znovu splývali s rajským 

stavem mýtického prapředka před „pádem"..." Dle názoru tohoto vědce tedy 

umění pr imit ivních společnost í , v kterém můžeme pozorovat počátky poezie 

a hudby, vychází z velké míry z touhy po ráji.81 Tedy z touhy po životní 

plnosti, v které by č lověk nebyl omezený časem (v ráji není smrt ani starosti, 

jak se udržet při životě), v které by vůbec nepociťoval svou oddělenost od 

okoln ího světa a jeho smyslu (porozuměl by řeči zvířat, stýkal by se s bohy). 

82 

Cesta к tomuto chv i lkovému nabytí rajského stavu v extázi není 

jednoduché ani slastné, protože vede skrz velké úsil í, dobrovolné 

podstoupení utrpení, a někdy i prožitek symbol ické smrti. Stejně tak nelze 

vn ímat již mnou př ib l ížené abstraktní umění okamžiku jako výraz 

bezstarostného zapomněn í se v inst inktech. LI Shonberga, který v tomto 

sous t ředěn í dovedl svá d í la do ne jkra jně jš ího výrazu, má nepředv ída te lnos t 

je j ich hudebn ího dění (průběhu) někdy až velmi úzkostný účinek. Tato 

úzkost vzn iká z neschopnost i pos luchače vztáhnout dění takového d í la do 

svého časového rámce a předv ídat . Posluchač se může v jeho prož íván í 

cít i t z t racen, nebo dokonce být a takován jeho zvraty. Dí lo se tak dotýká 

ex is tenc iá ln í potřeby mít poci t , že v ím, co při jde dál. V této potřebě si 

80 Dle J .Sokola je rytmus jako „pravidelné střídání důrazu a odlehčení, napětí a uvolnění"... 
„hlubinnou strukturou"..."proudu vědomí"in Sokol, J.: Rytmus a čas, Oikoymenh, Praha 1996, 
str.254 

81 "...veškeré ideologie o bozích a povaze duše, mytické zeměpisy nebes a říše mrtvých i obecně 
různá pojetí o duchovním životě, ale také počátky lyrické a epické poezie a ve zvláštním případě 
původ hudby, to vše bylo většinou přímo závislé na extatických zážitcích šamanského typu. " 

in Eliade, M.: Mýty, sny a mystéria, Oikoymenh, Praha 1998, str.30 

32 Touha po tomto splynutí s př í rodním smyslem dýchá uměním i v okruhu Kandinského. „Existuje 
pro umělce tajemnější idea než představa, jak se zrcadlí v oku zvířete? Jak ubohá a bezmocná je 
naše konvence, umisťující zvířata do krajiny viděné našima očima, místo abychom se ponořili do 
duše zvířete a viděli jeho pohledem svět kolem." Franz Marc (in Lamač, M.: Myšlenky modern ích 
malířů, Praha, Odeon 1989) 
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nastáva j íc í událost i nějak vysvět lu jeme a vz tahu jeme je ke svému životu 

proto, abychom nepodlehl i poci tu, že j sme j imi jen s t rháváni a top íme se v 

jej ich náhodném proudu. Tato pot řeba souvis í s ž ivotní mocí . 8 3 Autoř i tvoř íc í 

v takto vyhrocené spontanei tě se musej í překonat . Sugest ivn í odkazy na 

r i tuálně brutální p řekonání svého já spatřuj i v Kand inského básn ích: 

Tak se dnes nachází moje duše v nepřetržitém vztahu s inkoustem. Velké 
silné zdravé zvíře jen 
radostně žvýkalo. Jeho žvýkání však přerušila řada za sebou znících úderů 
kladivem o lebku. Zvíře 
se svalilo a z otvoru na jeho těle začala vytékat krev. Litry husté, mazlavé, 
zapáchající krve 
vytékaly neskutečně dlouho. 

V. Kandinski j , úryvek z básně Zvon (sbí rka Zvuky) 

Úryvek z básně Zvon nutí к o tázkám: Co symbol izuje zabité zvíře, jehož 

vytékaj íc í krev je inkoustem, j ímž píše umělcova duše? Není snad symbolem 

oběti , symbol ické smrt i autora? Z básní Jaro a Křída a saze z í skáváme 

nejasný znekl idňuj íc í dojem - jako kdybychom si měli vybrat mezi bojem 

s ko loběhem času a smrt í , anebo naopak mezi bojem se smrt í a splynut ím 

s ko loběhem př írody . 

83 N e j e n v o s o b n í rov ině a le i v rov ině ku l tu rn í je t en to pr inc ip p ř í t o m e n . K a ž d á ku l t u ra si 
v y t v á ř í s c h é m a t a , k t e r ý m i si vysvě t l u je v š e c h n y j e v y a udá los t i , a tak j im o b r u š u j e h rany , 
aby ( n e b y l y š o k u j í c í , n e v y v o l á v a l y apat i i , n e v z a l y j í s í lu j e d n a t v b u d o u c n o s t i ) by ly v je j í 
moc i . Z á l e ž í na t o m , v j a k é m í ř e j s o u ta to s c h é m a t a o t e v ř e n á a u m o ž ň u j í (či d o k o n c e 
p o d p o r u j í ) s v o b o d n é ž i vo tn í s m ě ř o v á n í j e d i n c e či n a o p a k , jes t l i je j e j i ch h lavn í c í l e m , a b y 
se s n imi j e d i n e c a u t o m a t i c k y z to tožn i l a n e c h a l se p o u z e vn i t řně ov láda t . T í m t o j e v e m , 
kdy za p r o s a z o v á n í m u rč i tého p ř í s t u p u k č a s u (ke s m y s l u ž ivo ta ) s to j í m o c e n s k é z á j m y se 
z a b ý v a l j iž z m í n ě n ý f i lozof F.Lyotard : „...nejlepším nástrojem (kontroly společenských procesů-
pozn.aut.) je podřazení přítomnosti pod to, co se nazývá „budoucím", protože pak bude 
„budoucnost" úplně předurčena a přítomnost již nebude otevřena do nějakého nejistého a 
kontígentního „potom". 
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Křída a saze 

Ó, jak pomalu on jde. 

Našel by se někdo, kdo by mu řekl: rychleji, 

bež rychleji, rychleji, rychleji, rychleji, rychleji. 

Nenašel. Nebo našel? 

Je to černá tvář s bílými rty, velmi bílými rty, jakoby namazanými, namalovanými, 
natřenými křídou. 

A zelené uši! 

Zelené? Nebo nejsou zelené? Nebo jsou? 

Každý podzim ztrácí stromy listy, svoje šaty, svoje šperky, svoje tělo, svou korunu. 

Každý podzim? A kolikrát ještě? Věčnost? Nebo ne? Nebo jak? 

Pořád jde tak pomalu. 

A každé jaro rostou fialky. A voní, voní. 

Voní neustále - přestanou někdy vonět? Nebo ne? 

Ty bys radši chtěl, aby měl bílý obličej a černé rty, jakoby namazané, namalované, 
natřené sazemi? 

Ty bys chtěl radši tohle? 

Nebo se někde najde ten, kdo mu řekne, nebo možná už říká: 

rychleji, rychleji, rychleji 

rychleji, rychleji, rychleji 

rychleji, rychleji 
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Jaro 

Mlč, pestrý člověče! 

Starý dům pomalu sklouzává z kopce... 

Staré modré nebe uvízlo mezi větvemi a listím. 

Nevolej mě sem! 

Zvon uvízl ve vzduchu, jako lžíce v kaši. Nohy se přilepily к trávě! Ta chce svými klíčky 
propíchnout neviditelné. 

Zvedni sekeru nad hlavu a udeř! Udeř! 

Tvá slova mě nezasáhnou. 

Vždyť visí jako mokré hadry na keřích. Nic neroste, jen ten dřevěný prohnilý kříž na 
křižovatce. A 
jeho ruce protknuly vzduch napravo i nalevo. A jeho hlava proděravěla nebe. A z krajů 
vylezly těžké 
modravě šedé mraky. Blesky je trhají a řežou v místech, kde bys to nečekal. Beze stopy 
zacelují 
jejich bodné a řezné rány. A někdo padá jako měkká peřina. A někdo řekne vše, řekne, 
řekne... 

Jsi to zase ty, pestrý člověče? 

Cožpak jsi to ty? 

V.Kandinsk i j (sb í rka Zvuky) 8 4 

Také abstraktní tvorbu J. Pol locka př ib l íženou samotným mal í řem jako akt 

splynut í s rytmy př í rody nelze vn ímat bezkonf l iktně bez tohoto boje s já a 

časem. Histor ička umění R. Krauss o J. Pol lockovi píše jako o muži, „který se 

pohyboval mezi obsesi z velikosti („Jsem jediným žijícím malířem") a stále se 

zvětšujícím strachem z nicoty („Nestojím za nic.", „Jsem podělané j 

podvodník.")85 Jeho umění rozebí rá na základě této niterné rozporuplnost i , 

kterou př i rovnává k „ontologické chorobě". Pol lockův způsob tvorby dripping 

tato histor ička interpretuje jako akt nási l í vůči obrazu jako i sobě samému, 

což dok ládá také na mal í řově prvních drip paintigs. Upozorňuje na fakt, že v 

84 překladatelka z ruské verze Brnková, L. in Brnková.L.: Básnická tvorba Vasilije Kandinského 
(magisterská závěrečná práce 2009) dostupné v Informačním systému Masarykovy University 
http://is.muni.cz/th/110474/ff_m_b1/ 

s5 Krauss, R.: Optické nevědomí, úryvek z kapitoly 6. in Před obrazem, Antologie americké 
výtvarné teorie a kritiky, Praha, OSVU 1998 
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dí le Galaxie či Odraz Velkého vozu lze postřehnout obrysy l idské f igury, které 

Pollock „vyhladil" - zakryl nánosy cákanců. „Jestliže můžeme o Pollockových 

obrazech říci, že mají charakter „události", pak je to tím, že mají status stopy 

a jsou utvářeny její agresivitou vůči samotné možnosti přítomnosti. Útočí 

proti figuře v zrcadle. Rozbíjí ho." (Zrcadlo je v textu pojato také v rámci 

Lacanovy psychoanalyt ické teorie jako obraz ega.) I za zdánl ivě nekonfl iktní 

tvorbou Pol locka lze tedy nalézt závažné motivy svým charakterem bl ízké art 

brut. Splynut í já s rytmy př í rody v tanci mal í řských gest je tak (jako u Koška 

s rytmicky zap isovaným proudem jevů) současně bojem proti svému v čase 

s labému a omezenému já. 

Akt symbol ické sebevraždy (zobrazen ím mize j íc ího subjektu) , jak jej 

vysvět l i l M. Thévoz u umělců art brut (kdy se tvůrce prost řednic tv ím 

obrazového symbo lu „z oběti zavražděných společností" měn í v 

„sebevraha") lze nají t nejen u A. Diviše (který se vyrovnáva l se svým 

uvržen ím do vězení ) . Z tohoto vyhroceného h led iska můžeme vn ímat i 

tvorbu nevy rovnaného a na a lkoholu záv is lého J. Pol locka. Symbo l i cká 

smrt a opuštěn í vědomí svého já je však také př í tomné v mnohých ritech 

pr imi t ivn ích spo lečnost í jako způsob jak nalézt nové magické sí ly, vstoupi t 

do j iných světů. 86 An t ropo log C. Lév i -St rauss pok ládá rituál p ř ímo za „stroj 

na dest rukc i času"8 7 (na dest rukc i zvratů osudu a smrte lnost i nebo na 

dest rukc i jej ich bo les tného proži t í ) . Tvo rba Pol locka (který se sám zaj ímal 

o uměn í indiánů a př ik láněl se к teori i ko lekt ivn ího nevědomí C. G. Junga) 

je jako u výše zm íněných umělců touhou, nabýt sí ly v čase, nového jasného 

poh ledu z a p o m e n u t í m a roz ložen ím osobní minulost i ve spojení 

s mateřskou zemí . 

8 6Například M.El iade popisu je psych ické cv ičen í s ib i řských adeptů na š a m a n a jako 
něko l i kadenn í medi tac i v níž si žák p ředs tavu je svůj rozk lad na maso a kost i (in Eliade, M.: 
Mýty, sny a mystéria, Oikoymenh, Praha 1998) 

87 in J.Sokol: Rytmus a čas, Oikoymenh, Praha 1996 
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4. Prožitek času ve vlastní výtvarné a didaktické práci 

V této kapitole představuji vlastní tvorbu výtvarného díla a didaktickou řadu 

námětů pro výtvarnou výchovu na téma Prožitek času. Součástí textu je také 

reflektivní bilance výuky jednoho vybraného námětu. 

4.1 Přiblížení v lastního výtvarného díla 

Ve své tvorbě reaguji na sepětí vnímání času a identity.88 Téma ztvárňuji 

maskou, jejíž povrch je zrcadlovou plochou. Maska-zrcadlo odráží deformované 

všechno dění, které se před skrývajícím se člověkem odvíjí. Tento jev můžeme 

chápat víceznačně. Splývám-li nasazením masky s rolí, kterou představuje, pak 

moje dílo souvisí s touhou splynout s okolními příchozími jevy a s děním (nebýt, 

nemít vůli). Maska je na druhou stranu také zakrytím vlastní slabosti. Jejím 

nasazením jedinec získává iluzi síly, a to přímo síly v čase. Jedinec vyvolává 

dojem, že ví co chce (že je tím, co maska představuje) a zároveň, že s ním žádná 

událost „nepohne" (pohnutí je zakryto). V tomto smyslu maska-zrcadlo od sebe 

všechno dění odráží. Je štítem proti událostem. Nejasné, nerozhodné, rozporné 

já, které jim podléhá je pod maskou skryto ve tmě. 

Maska (jak jsem již nastínila v rozboru děl E. Muncha, G. Rouaulta a A. Diviše) 

je tedy úzce spjata s prožíváním času a své pozice v něm. Maska se 

v Munchových obrazech stává tváří, když s pocitem absurdnosti své existence 

hrajeme divadlo v nádherné scéně života za jejíž oponou je nicota^ Diviš maluje 

Masku vězení, v které se stal malíř v očích věznitelů neživým, a tak ztrácel pocit, 

že existuje. Maska je tedy spjata s krizí smyslu svého já, v níž se čas rozpadá. 

Její nasazení je ale také výrazem touhy čas scelit a bojovat proti jeho nestálosti, 

či dokonce bolestný chaotický čas neustále přinášející změny překonat. 

Než nasadíte na svou tvář masku-zrcadlo, musíte se nejdříve podívat na 

sebe ve zmnožených odrazech „propadajícího" se zrcadla. Klouzavým, 

pátravým pohybem naleznete ještě další své tváře zmnožující se jakoby 

v šilhavém vidění. Jako když někdy šilháme po všech možných variantách 

svého já (v hledání kdo tedy jsme a čím bychom mohli být, kdyby...) Já je 

88 Pojem identity zde figuruje jako osobní totožnost se sebou samým, související s náhledem na 
vlastní smysl existence, vědomí jednoty a kontinuity já v čase 
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v tomto vni t řn ím zrcadle masky nejednotné také jako v představách mnohých 

umělců art brut89: „V tomto světě celistvé já mizí a niternost se rozpadá na 

nekonečné množství existenčních center, Závoj slov zde pozbyl své 

ochranné funkce a svět ztratil soudržnost-jediné, co zbylo je holá přítomnost 

jevů.'30 

Není však právě takto v iděný svět, ona absence jasného já v něm, 

mot ivem к vytvoření f ikt ivní identity а к nasazení masky? V iniciačních 

r i tuálech pr imit ivních společnost í dokonce (jak se již zmiňuj i v rozboru obrazů 

masek A. Diviše na str. 21-24) jedinec podstupuje svou symbol ickou smrt tak, 

aby mohl vstoupit do dalš ího ž ivota si lnější. Nasazuje si masku, aby překroči l 

své omezené já a spoji l se v rituálu s božským, v němž já ani chaos času 

nevládne. 

Masku-zrcadlo (kterou jsem vytvoř i la ve dvou var iantách) prezentuj i také 

ve fotograf i ích (v př i loženém CD). Vyfot i la jsem vždy jen záběr na masku 

odrážej íc í momenty z jednoho běžného dne mé př í te lkyně skryté za maskou. 

Kdo to je? Prozrazuje zrcadlo masky něco z jej í identity a z je j ího osobn ího 

času nebo odráží , před č ím se zakrývá? „Můj život je jako ty schody, co 

maska odráží. Neustále šplhají nahoru a dolů." spontánně reaguje př í te lkyně 

D. P. na výsledné fotograf ie. 

Odrazy masek ukazuj í jej í ráno na studentských kolej ích a cestu ve 

veřejné dopravě do školy. Maska tedy často odráží prostředí , které (ať už je 

přeplněné či prázdné) není nám zcela vlastní . Dle Z. Baumana jsme nomády 

v takovém prostředí , v němž se naše já nikdy zcela neusadí , v němž nemůže 

být ve zrychleném tempu internetové civi l izace a v obměně množstv í rolí 

cel istvé9 1 , „...jako kdyby prostor nebyl než neustálou výzvou к svému 

znevážení, odmítnutí a popření. Prostor přestal být překážkou - člověku 

89 Např ík lad Janko Domšič psal ve svých textech osobě ve třetí osobě jako o J.E.S.U.S. 
(Sovětský Špión Ustaša Superstar) ale také se nazýval př ídavnými jmény, příslovci a citoslovci 
(Ha ha, Aleluja, Hop la, Tralala ) (Šafářová, В., Zemánková, T.: Art brut sb í rka abcd, Katalog 
к výstavě Galerie hl .m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006, str.202) 

90 Šafářová, В., Zemánková, T.: Pojďme se podívat, str. 222, in Art brut sb í rka abcd, Katalog 

к výstavě Galerie hl .m.Prahy (14.6.-10.9., 2006), abcd les Éditiones, Praha 2006 

91 Roubal, O.: Když se řekne identita in http://www.socioweb.cz/index.phD?disp=teorie&shw=149&lst=115 
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stačí jen zlomek sekundy, aby ho překonal. Přestaly existovat přirozené 

hranice a neexistují ani samozřejmě zaujímaná místa. Ať se v nějakém 

okamžiku nacházíme kdekoliv, nemůžeme se ubránit vědomí, že bychom 

měli být někde jinde, a máme stále méně důvodu zůstávat někde 

konkrétně."92 

92 Bauman, Z.: Globalizace, Důsledky pro člověka, Praha, Mladá fronta 1999 
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4.2. Prožitek času - řada d idakt ických námětů 

Řada didaktických námětů rozvíjí úvahy o osobním prožívání času. I když ve 

velké míře obsahuje úkoly, které nevycházejí přímo ze závažných významů 

rozebíraných v teoretické studii umělecké tvorby (s ohledem na její emocionální 

vyhrocenost), přesto její vyučování vyžaduje od žáků soustředění a určitou 

psychickou a sociální zralost a samostatnost. Proto je určena středoškolákům a 

II. Stupni v ZUŠ. Většina námětů je zaměřena na sebevyjádření a sebereflexi, do 

řady jsem ovšem zařadila také úkoly odvíjející se od hry a experimentu. Od 

námětů nelze očekávat, že budou podnětem pro vznik esteticky výrazných 

artefaktů, svým charakterem se blíží nejvíce k artefiletickému pojetí výtvarného 

výchovy. Cílem této didaktické řady především je, aby si žáci uvědomili časový 

charakter svého prožívání a poznali, jak s časovostí zachází lidská kultura. 

Prostřednictvím vybraného výtvarného umění a vlastní tvorby, by také žáci měli 

vhlédnout do vztahů mezi časovostí a výtvarným vyjadřováním, které náměty 

mapují z různých úhlů. 

Reflektivní bi lance vyučování 

7. námět: Sen - ideální budoucnost 

Věk -13-14 let, studenti osmiletého gymnázia 

I když je tato didaktická řada námětů určená spíše pro středoškoláky, využila 

jsem příležitosti odučit jeden z námětů u žáků ve věku 13-14 let. Vyzkoušela jsem 

si tak, od jakého věku je vhodné tyto náměty vyučovat, tak aby žáci plně pochopili 

jejich význam. Hodina nevyšla nejlépe, čímž se potvrdilo, že řada je opravdu pro 

tento věk náročnější. Výsledek byl ovšem ovlivněn také dalšími činiteli -

didaktickým pochybením z mé strany (především špatným odhadem časové 

náročnosti úkolu) i rozptylující atmosférou ve škole na konci školního roku. 

Průběh hodiny mi nicméně poskytl dostatek podnětů к reflexi : Proč žáci reagovali 

na námět daným způsobem a jak to souvisí s jejich psychickou zralostí? 

К jakému poznání žáci došli a nedošli? Které momenty bych mohla dále 

pedagogicky uchopit? 
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Zajímavý je například fakt, že ačkoli jsem žáky motivovala к uvědomění si 

vlastních osobních představ o své budoucnosti, (snů, čím by chtěli být, které ve 

svém životě někdy měli či mají) а к osobitému ztvárnění jedné z nich, místo mnou 

očekávané samostatné tvorby vlastních stylizovaných autoportrétů, žáci raději 

přistoupili к jejich skupinové tvorbě. Kromě snahy ulehčit si práci, shledávám za 

tímto jevem další motivy. Prvním z nich je skutečnost, že mnoho žáků si ze svých 

snů vybrala ten z raného dětství (mohli si jej snadno vybavit díky odstupu od 

tohoto snu i díky tehdejší silné dětské fascinaci, dalším důvodem je, že jsem jim 

sama к výběru dala podnět během motivace) Takové představy z dětství jsou 

ovšem výrazně kolektivní (ve skupině dvanácti žáků chtělo být pět dívek 

popelářkami). К tvoření společného fotografického autoportrétu ve vytvořených 

„kulisách" však přistoupili i jiní studenti. Jejich sny o své budoucnosti byli 

aktuálnější a individuálnější, přesto je odmítali ztvárnit sami a sami se také 

nechat vyfotit. Výrazným důvodem tohoto průběhu výuky byl tedy právě věk žáků, 

kdy ve formování osobnosti vládne ještě nejistota, a jedinec hledá jistotu 

v zapojení se do skupiny (která mu však poskytuje pocit vymezení). 

Dále reakce žáků ovlivnila skutečnost, že jsem jim výtvarná díla C.Sherman a 

především A.Lobanova, která měla být pro ně inspiračním zdrojem, přiblížila 
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v příliš závažných okolnostech.Tato snaha žáky zaujmout se obrátila spíše 

v jejich „vylekání", odrazení (vhodnější by bylo načasovat hlubší pohled na toto 

umění na konec hodiny). Problém jsem si uvědomila až při společné závěrečné 

reflexi vyučování. Dívky ze skupiny „popelářek" hodnotily tvorbu jako „srandu", ale 

umění (zvláště představitele art brut A.Lobanova), které jsem j im na začátku 

hodiny prezentovala, naopak jako „příliš depresivní". Společná tvorba a focení (do 

kterého se dívky pustili s humornou sebeironií) tak mohlo být jako zábava 

odlehčením a únikem před touto závažností. 

Dívky к tvorbě přistoupily jako к zábavě. Jejich pojetí snu o své ideální 

budoucnosti dopadlo tak, že spíše než jako popelářky ztvárnily samy sebe jako 

„odpad vylézající z košů" (svůj skupinový autoportrét doplnily nápisem Třidte 

odpad!, který v tomto kontextu působí víceznačně). To je moment, který bych 

mohla v reflexi a v dalších hodinách pedagogicky rozvinout. Jednak bych mohla 

přes jejich „anarchistický" přístup к tvorbě přiblížit žákům umění dadaistů. Jednak 

bych se mohla s nimi společně zamyslet nad otázkou, proč tvorba dívek dopadla 

tak rozdílně od jejich prvotního nápadu. Zabývala bych se velice citlivým vedením 

žáků к úvahám nad jejich fotografiemi: nad dojmem, který vyvolává jejich sebe 

stylizace jako odpadu, nad otázkami proč přání z dětství „někým být" ztvárnily 

nyní t ímto způsobem. Reflexe žáků by tak ideálně mohly vést к jejich motivaci 

dále rozvíjet a prohlubovat tuto tvorbu, mohly by vést i к zamyšlení se nad svou 

životní motivací a nad tím, co všechno ji ovlivňuje. 



S výše popsanou tvorbou kontrastuje přístup dalších dvou studentek. Téma 

tvorby si vybraly na základě svých zálib (zájem o módu, zpěv v ZUŠ), jejich 

představy sebe jako herečky, módní návrhářky a zpěvačky však také vycházely 

z obdivu к populární kultuře s její aurou slávy. Záměrem studentek bylo vytvořit 

kulisu pro fotografování jako divadelní oponu a naznačit tak prostor divadelního 

jeviště (dílo však nestačily dotvořit) Z fotografie dívek se symboly vlastních snů 

číší jejich zidealizování. Je otázkou v jakém poměru bylo inscenované pózování 

dívek ovlivněno úvodní motivací tvorbou C. Sherman a potřebou zabývat se 

vlastním vzhledem, vznikající v tomto věku. I tento charakter může být dalším 

podnětem pro didaktický výstup a pro silnější zapojení pocitů a názorů žáků do 

vyučování. Přiblížit tímto způsobem bych například mohla téma ikony a jejího 

významu v minulé a v současné kultuře. Podobným způsobem můžu uchopit i 

reakci dvou žáků, kteří nedovedli svou tvorbu do výsledného fotografování. 

Rozhovor, který se odvíjel od problému, proč nic nedělají ...klasické odpovědi 

typu - že nemají takovou představivost a nemají žádnou představu o své 

budoucnosti, nemůžou si ani vzpomenout na svá minulá přání aj., doplnil jeden 

z žáků argumentem, že se jejich představy se neustále proměňují, jak jsem jim to 

přece ukázala na začátku, a proto si nemůžou žádnou představu o své 

budoucnosti vybavit. Zadala jsem jim proto úkol, aby prostřednictvím inscenované 

fotografie ztvárnili právě tento jejich pocit. To tyto žáky probudilo a začali se 

věnovat nápadu vyfotografovat se s otazníkem. I tento moment lze rozvinout 

v další přiblížení uměleckého vyjadřování, v němž (jako u C.Sherman či 

A.Lobanova) je smysl vlastní existence autorovi otázkou a její budování motivem 

к tvorbě. 

Pro výše načrtnuté výstupy a reflexe je potřeba více času než jsem si pro 

výuku vynahradila. Žáci se seznámili s pojetím tvořivosti pro ně dosud neznámým 

(zde mám na mysli, jak prezentované umění i požadavky na jejich vlastní 

sebevyjádření) a pro vstřebání jejich významů (také vzhledem к jejich věku) by 

bylo potřeba rozložit výuku do více hodin. Časový rozvrh jsem z důvodu 

přecenění schopností studentů neovládla. Na závěrečnou reflexi žáků nad vlastní 

tvorbou mi proto zbylo pár minut, v nichž jsem stačila zjistit, jen jejich základní 

hodnocení. I když jsem nezjistila, к jakému poznání během výuky žáci došli, 

ověřila jsem si ale, jak je námět nosný. Průběh výuky mě také upozornil, že řada 
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vyžaduje od žáků určitou psychickou zralost a od učitele promyšlené, pružné a 

citlivé vedení, také proto, že se její mnohé náměty dotýkají identity (velmi citlivého 

problému zvláště v pubertálním věku) 
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Prožitek času 

Didaktická řada námětů pro výtvarnou výchovu SŠ a II.stupeň ZUŠ 

1 .deník 

motivace: deník jako otevřené, neukončené dílo, někdy prohlubující všední, 

intimní a všem lidem blízké prožitky a problémy, někdy dramaticky odvíjející se 

nečekanými směry je zároveň osobní reflexí určité doby a společnosti, četba 

z proslavených deníků (např. deník Anny Frankové, deník Edvarda Muncha aj. 

umělců), společné uvažování nad přínosem deníku pro jeho pisatele a pro dnešní 

čtenáře, otázka čím se liší tzv.blog-internetová forma deníku od klasické formy 

atd. 

úkol: vytvořte si svůj výtvarný - literární deník, vymyslete si jeho základní 

podobu, uvažujte jak forma deníku bude určovat tok textu, jakými způsoby budete 

do něj zapisovat, výtvarně zaznamenávat své prožitky, i jaký způsob četby jeho 

forma umožní 

žáci se budou věnovat deníkovým záznamům v průběhu celé řady v časových 

prolukách, event, doma 

technika: stříhání, lepení, kašírování, sešívání aj.-výběr techniky a materiálu dle 

záměru, záznamy-opět libovolná technika (klasické techniky kresby, malby i 

experimentálnější-otisky, fotografické záznamy, koláže, vkládání objektů aj.) 

výtvarný problém: : výběr materiálu a jeho dalších výtvarných vlastností, 

základní forma tvaru a konstrukce určující způsob zápisu, čtení a dalšího 

zacházení, vztah výrazu slova, textu a výtvarných prvků, výtvarný záznam děje 

prostřednictvím zvoleného média 

výtvarná kultura: J.Kolář, komiksové formy deníků - Marrianne Satrapi: 

Persepolis, tvorba rozvíjející deníkové záznamy (své či cizí) v uměleckém 

vyjádření- dramatizace Deníku Anny Frankové od M. Čechové a P Boháče, četba 

deníku určitého umělce jako způsob přiblížení významu jeho tvorby (např. 

E.Muncha, A.Diviš), experimentální knižní kultura - mezi knihou a objektem 
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přidaná hodnota: 

Uvědomění si přínosu pravidelného vyjadřování, zaznamenávání a reflexe svých 

prožitků, jednání a myšlenek, možnosti se k nim navracet a posuzovat je již 

z jiného hlediska a dále s nimi vnitřně pracovat 

Uvědomění si přínosu četby zveřejněného cizího deníku-poznání způsobu 

myšlení a intimního prožívání a zkušeností jiné osoby a způsobů, jak se 

vyrovnávala s životními překážkami 

Deník jako zdroj informací - osobní úhel pohledu na dějinnou situaci, na 

problematiku určité doby a společnosti 

mezioborové vazby: 

český jazyk a literatura, dějepis 

2.stará fotograf ie 

motivace: prohlížení starých fotografiích, které zachycují minulost žáků a jejich 

blízkých, povídání si, co tato fotografie připomíná, co sděluje žákům, a co asi 

dalším lidem, kteří jsou s ní spojeni, psaní asociací 

úkol: Prostřednictvím manipulace s fotografií ztvárněte její význam a vstupte do 

minulosti, kterou zachycuje. Představte si, že se můžete prostřednictvím 

vzpomínek a tvorby nejen do této minulosti vrátit, ale také v ní něco změnit a hrát 

si v ní. Do díla zapojte nejen váš současný pohled na danou fotografii a událost, 

kterou zachycuje, ale také si vzpomeňte, jak jste se cítili v době jejího vzniku 

technika: 

návrhy - manipulace s kopiemi fotografií-koláž papírová i materiálová, 

dokreslování, vybarvování, zapojování do většího kresebného celku (dle výběru 

žáka) 

malba, kresba, koláž, asambláž či prostorová instalace „do" obrazu fotografie 

promítané na velký formát papíru (připevněné na zeď) a následné fotografování 

díla 

výtvarný problém: komponování jednotlivých částí fotografií směřující 

к určitému významu, zásah do fotografie jako podtržení, utlumení či přetvoření 

jejích určitých vlastností-související se záměrem, hledání výrazových možností 

úpravy promítaného obrazu prostřednictvím prostorové instalace aj. 
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výtvarná kultura: dadaistické (foto)koláže, autoři inscenované fotografie, laterna 

magika, hra s obrazem reality-surrealisté 

přidaná hodnota: 

Uvědomění si širších vyjadřovacích možností fotografie. 

Manipulovaná fotografie jako hra se skutečností-seznámení se s manipulací 

s mediálně šířenou fotografií v historii, 

mezioborové vazby: 

informatika-grafické programy (adobe photoshop aj.) 

mediální výchova 

3.paměť 

motivace: Co by jste nejraději ze své paměti „vygumovali"? Každý člověk se 

někdy dostal do situace, na kterou by rád zapomenul nebo někdy udělal 

v minulosti čin, který jej později mrzel. Někdy zapomnění přináší úlevu. Existuje 

však úplné zapomnění? Podvědomé hledání takového úplného zapomnění-

„vygumování", když nás něco tíží. Seznámení s psychoanalytičkou teorií o 

nevědomí. 

Vzpomeňte si na situaci, kterou by jste nejraději ze své paměti vygumovali-

přejete si, aby se nestala, kdo nechce nebo nemůže si takový zážitek vybavit, ať 

si představí situaci, kterou by nikdy nechtěl prožít v budoucnu 

úkol: 

1. Vyjádřete své pocity, dojmy spjaté s danou vzpomínkou či představou 

prostřednictvím abstraktní malby 

3. Nalezněte pro ni slovo, název a vepište jej do díla nebo na zadní stranu papíru 

4. Následuje reflexe výtvarné stránky vzniklých děl: rozebírání vzniklých 

barevných kombinací, tvarů, jejich představa jako zvuků, vzájemné psaní 

asociací na díla svých spolužáků, seznámení se s teoriemi expresivity barev-

každá barva má spoustu jemných výrazových poloh, které mohou nabýt i 

protikladného výrazu 

5. Zasáhněte do vzniklého obrazu, změňte jej stejným způsobem jako - nové 

prožitky mohou změnit nedobré vzpomínky, mohou přinést smíření, či dokonce 
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humorný nadhled... po skončení tvorby nalezněte pro dílo nový název a vepište 

jej do obrazu 

technika: malba temperou formát A1 

výtvarný problém: ponor do výrazu barev, malířských stop a tvarů a jejich 

uchopení směřující к sebevyjádření, hledání výrazové alternativy vzniklého díla-

zásah do díla- změna určitého výrazu, která promění celkové vyznění díla 

výtvarná kultura: E.Munch a jeho v symbolu přetavené vzpomínky, к nimž se 

navracel a neustále proměňoval jejich výraz, V.Kandinskij a jeho pojednání o 

expresivitě výtvarného jazyka, A.Diviš a jeho katarzní vězeňská tvorba, J.Pollock 

a interpretace jeho malby od R.Krauss 

přidaná hodnota: 

Uvědomění si vlivu vzpomínek, zkušeností na prožívání přítomnosti a 

budoucnosti 

Poznání umělecké tvorby jako způsobu, jak rozvíjet emocionální náboj a význam 

svých prožitků, seznámení se s umělci, kterým osobní prožitky a potřeba je 

ventilovat a řešit byly motivem к tvorbě 

Poznání určitých psychologických teorií a jejich vlivu na uměleckou tvorbu 

mezioborové přesahy: 

psychologie v rámci základů společenských věd 

4.optimista, pesimista, skept ik 

motivace: rozebírání těchto pojmů, otázka, jak se sami žáci vztahují 

к budoucnosti, jakým směrem interpretují události a proč? Využití obrazu 

zahrnujícího prvky skutečnosti, které lze narativně rozvést do více verzí 

úkol: Podívejte se postupně na tento obraz třemi způsoby- pohledem optimisty a 

napište příběh tohoto obrazu, poté se zkuste naladit skepticky a opět se 

soustřeďte na zobrazení a napište další verzi příběhu,třetí varianta bude 

z pohledu pesimisty 

Vytvořte komiks těchto tří dějových variant, promyslete si jejich styl-jaké vlastnosti 

je budou scelovat, jakým způsobem se budou lišit 

Na závěr si vyberte jeden ze svých příběhů a se spolužáky jej pantomimicky 

sehrajte 
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technika: kresba tužkou-přípravné návrhy, realizace-možnost výběru-mezi 

tužkou, perem 

výtvarný problém: rozvržení příběhu do sledu obrazů, vyjádření atmosféry, 

emocionálního dramatického náboje pomocí hry s tímto sledem, komponování 

jednotlivých oken-využití výrazu perspektivní zkratky a nadsázky, kresebná 

stylizace figury, stylizované ztvárnění gest a mimiky 

výtvarná kultura: komiks, záběry z filmů 

přidaná hodnota: 

Poznání psychologické typologie a uvědomění si, jak náš postoj ke skutečnosti 

ovlivňuje naše interpretace, budoucí jednání a prožitky 

mezioborové vazby: psychologie v rámci ZSV 

5. náhoda-hra v kostky-pokoušení štěstěny 

motivace: společná úvaha nad náhodou, Cage, rozbor akční malby J. Pollocka a 

kreseb Z. Koška jako tvorby využívající náhodu a zároveň související s náhledy 

na svět, v němž náhoda neexistuje (tvorba jako magie v art brut či v umění 

indiánů) 

úkol: vytvořte společný obraz prostřednictví náhody-hrou v kostky (tvorba ve 

skupinkách), rozsad'te se kolem papíru velkého formátu, který se stal herním 

polem, určete každému číslu na kostce barvu, popřípadě další výrazové 

vlastnosti (nástroj, stopa, směr, výraz gesta), nyní můžete začít hrát-každý po 

hodu kostkami „hodí" na herní pole také barvami dle padlé číselné kombinace a 

rozmístění kostek 

technika: driping (stříkání, cákání) a jiné způsoby gestické malby temperovými či 

akrylovými barvami 

výtvarný problém: výraz spontánního gesta a stopy nástroje, schopnost gestem 

reagovat a improvizovaně navazovat na malířské projevy ostatních 

výtvarná kultura: J.Pollock, Mathieu, asijská kaligrafie 

přidaná hodnota: 

Rozvíjení schopnosti spontánního výrazu a soustředění. 

Rozšíření představ o přístupech к tvorbě. 
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mezioborové vazby: 

filozofie 

e.Věštba 

motivace: rozebírání různých způsobů věštby, společné úvahy nad myšlením 

lidí, kteří se na věštbu obrací, tito lidé zároveň věří, že náhoda neexistuje, vše je 

v tomto pojetí života již předepsáno, jde jen o umění číst v řádu světa, kde je náš 

osud zašifrován, úvahy nad důvodem takové víry, nad potřebou poznat svou 

budoucnost i nad nebezpečím tohoto „poznání", kde se této víry lidí zneužívá 

(např. hazardní hry) 

úkol: hra na věštbu z přírodních struktur, 

1.výuková lekce 

najděte si přírodní strukturu, kterou třikrát ofrotážujte, jednu si vyměňte se svým 

spolužákem, dvě zbylé vlastní si ponechejte 

Hledejte a zakreslujte ve své frotáži a následně ve frotáži spolužáka obrazce 

vystupující ze struktury 

následuje porovnávání vzniklých kreseb a čisté frotáže, hledání podobností, 

rozdílů, otázka proč v mé struktuře spolužák vidí rozdílné či podobné věci atd. 

2.výuková lekce 

každý žák vrátí spolužákovi jím pokreslenou strukturu, nyní má před sebou dvě 

kresebné varianty své struktury 

úkol: přeneste kresby z obou frotáži na pauzovací papíry, pomocí překrývání 

hledejte a zaznamenávejte společné rysy mezi jednotlivými kresbami, zkuste je 

roztřídit do skupin dle určitého měřítka, překreslit je na jeden společný pauzovací 

papír v určitém řádu, hierarchii-dále je výtvarně rozvést-stylizovat, tak aby mohly 

být jednotlivá zobrazení považována jako herní figury za symbolické zástupce 

určitého fiktivního světa a dohromady vytvářeli jeho řád 

technika: 

ad.1. frotáž úhlem, kresba tužkou 

ad.2. kresba perem a tuší, manipulace s vrstvami pauzovacího papíru-řezání, 

stříhání, lepení, další libovolné rozvedení vzniklých kreseb... 
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výtvarný problém: 

ad.1 citlivé kresebné rozvedení struktury- do obrazce a zároveň zachování jejího 

asociace vzbuzujícího charakteru, využívání výrazových možností kresby tužkou-

linie, plocha, měkkost, ostrost 

ad.2. propojování, syntéza dvou kresebných výrazů, kresebná a tvarová 

stylizace vedoucí k až znakovému zjednodušení, konstrukce obrazového řádu-

uvedení jednotlivých zobrazení do vzájemných vztahů-jako symbolické 

znázornění jejich rolí v řádu fiktivního světa 

výtvarná kultura: 

ad.1. rozvíjení frotáže a struktury - M.Ernst, V.Boudník, A.Diviš 

ad.2. různé věštecké obrazové systémy, obrazy řádu světa-středověké, 

buddhistické, art brut, alchymistické aj., postmoderní hra s obrazem řádu světa 

Gilberta a George 

přidaná hodnota: 

Seznámení se s přístupem к životnímu času, v němž neexistuje náhoda a vše se 

děje dle určitého plánu (součást náboženského myšlení) Uvědomění si, proč se 

takovým způsobem člověk к budoucnosti obrací (hledání jistoty, uklidnění, síly). 

Uvědomění si možnosti využít této víry к manipulaci s člověkem (sekty, hazard) 

Seznámení se s principem asociací a s faktem, že do svého vnímání skutečnosti 

již vkládáme podvědomě své zkušenosti a osobní motivy-asociace nejsou 

náhodné 

Uvědomění si hodnoty poznání rozdílných pohledů na svět u druhých osob. 

mezioborové vazby: náboženství a psychologie v rámci ZSV 

7.sen-ideální budoucnost 

motivace: Každý má nějaké představy o své budoucnosti-čím by se chtěl 

zabývat, čím by se chtěl stát, jak bude žít. Někdy se nám zdají tato přání 

uskutečnitelná, někdy na ty samé pohlížíme jako na vysněné. Tyto představy se 

proměňují s tím, jak se proměňujeme my. U někoho může převažovat pocit, že 

sleduje ve svém životě cíl, který si předsevzal již v dětství. Někdo naopak tápe 

nebo si vymýšlí tolik představ o své budoucnosti, že by pro jejich naplnění 

nestačilo deset životů 
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osobnosti, které bojovali za realizaci své životní náplně, svého předsevzetí, které 

se zprvu jevilo jako nemožné (např. Gándhí) 

úkol: 

Vyberte si jednu verzi své budoucnosti, kterou by jste si chtěli vyzkoušet, chtěli by 

jste vstoupit do jejího světa. 

Napište si asociace, které vám sen o budoucnosti evokuje. 

Vytvořte inscenovanou fotografii sama sebe - ve své budoucnosti či ve vysněné 

životní úloze, vytvořte si kulisu pro fotografování- jako symbol vašeho světa, do 

kterého zapojíte sama sebe-vytvoříte si v ní určitý prostor pro vaši tvář i jiné části 

těla a vyfotíte se v něm (možnost zapojení maket, převleků, masek i skutečných 

předmětů aj.) 

technika: rozvržení v kresbě tužkou, malba na kartóny, jejich stříhání, lepení, 

prostorová instalace, asambláž, fotografování 

výtvarný problém: 

komponování zobrazení vytvářející symbolické vztahy a určitou významovou 

hierarchii, využití symbolického a expresivního charakteru barev, prostorové 

rozvrstvení plošného obrazu, význam umístění a vztahů jednotlivých obrazových 

vrstev, způsob zapojení sama sebe do obrazu-jako vyjádření úlohy a pozice ve 

světě obrazu 

výtvarná kultura: A.Lobanov ( a další představitelé art brut), C.Shermann, 

Gilbert a George 

přidaná hodnota: 

Rozvíjení schopnosti zamýšlet se nad svou životní motivací, nad hledáním své 

životní náplně. Jak tyto představy o mé budoucnosti vycházejí z mých vloh a 

zájmů, jestli jsou spíše fantazijním únikem nebo jsou sice náročné, ale je pro mě 

možné je s velkým úsilím realizovat 

Seznámení se s uměním, které se odvíjí od hry autora se svou identitou nebo v 

němž je budování své fiktivní identity silným motivem к tvorbě, 

mezioborové vazby: psychologie 
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Závěr 

Jedna ze základních myšlenek, na kterou neustále narážím v rozboru 

výrazně časových výtvarných děl 20. století je tato: časovost těchto děl je 

součástí výpovědi o psychickém stavu autora, a je především spjata 

s pocitem nejistoty či ztráty vlastní identity či dokonce smyslu světa. 

Představy, ke kterým by jedinec zauj ímal náboženský vztah, byly by mu 

věčnou hodnotou určující smysl života, vírou v ně by překonal opakující se 

životní námahu, nenadálá utrpení i vlastní smrt, tedy kterými by překonal čas 

samotný a jeho absurdnost, jsou nalomeny, zhaceny nebo je nelze nalézt. 

Proto v nitru takto osamoceně se cí t íc ího člověka vládne holý čas, který je 

bludištěm, v němž stejně každá cesta vede ke smrti. 

Je však podstatné, že dí la zde analyzovaných autorů nejsou pouze 

výrazem jejich depresivního stavu či bojem o ztrácející se já a zmateným 

sebe potvrzováním. Jejich tvorba je vlastně svobodným aktem, a tedy i 

dobrovolným ponořením se do této tmy, v které dochází ke katarzi. Splynutí 

svého já s časem jako s tmou je způsobem, jak se zbavit strachu 

z neočekávaného i monotónního (jehož zdrojem je právě tato tma). 

Zaj ímavým poznáním je pro mě skutečnost, že takřka rituální významy 

spjaté s náboženským citem nacházím nejen u autorů, jejichž životní situace 

a individualita byla v určitém smyslu silně ohrožena (uvězněný malíř Alén 

Diviš, strukturální informel reagující na 2. sv. válku a život v totalitě, tvůrci art 

brut procházej ící psychickou krizí mnohdy žijí v ústavní izolaci), ale 

shledávám je také v dí lech, které na první pohled mohou působit 

optimisticky. Výbušné symfonie barev Vasili je Kandinského a rytmický tanec 

„cákanců" J. Pollocka působí téměř extatický. A je to právě otevřená a 

intuitivní časovost ve způsobu jejich tvorby, která mě dovádí к hlubšímu 

odkrytí vztahu mezi touhou po původní magické síle umění u těchto malířů a 

existenciálním prožitkem. Také zde (jako u výše zmíněných autorů) je akt 

tvorby způsobem překonání svého v čase slabého já, je procesem, který má 

rituální kořeny. Významnou úlohu zauj ímá v tomto pojetí tvorby intuitivní 

rytmičnost, která je jak pro primitivní šamanské magické vyjadřování a 
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některé tvůrce art brut, tak i pro zmíněné abstraktní malíře způsobem, jak 

splynout s „duší univerza", a překročit tak hranice prchavého a zvratům 

podléhaj ícího já, překročit čas. 

Důležitým výsledkem textu je také analýza vybraných umělců art brut, kteří 

jsou fascinováni vizuální řečí totalitní propagandy a j iných ideologií. Vytvářejí 

si díky ní vlastní fiktivní identitu vládců, hrdinů či bohů a nabývají tak dojmu, 

že jsou smyslem světa a času, že jsou věčnými. Odhaluji, že výrazové prvky 

j imiž jsou tito umělci uhranuti (řád, rytmický dekor, symboly, státnický 

ikonický portrét, uniforma jako převlek a šperk) mají kořeny v magickém 

myšlení. Upozorňuji také na skutečnost, že totality a j iná mocenská hnutí 

zneužívaj í původní sugestivní síly tohoto vyjadřování (slibující jedinci spojení 

s věčným a pravdivým) к manipulaci s člověkem. Potřeba řešit svou identitu 

jako sílu své pozice v čase a potřeba bránit se nevyzpytatelnosti času a 

pocitu ztracení se v jeho chaosu je tak silnou motivací nejen к tvorbě. 

V textu také představuji vlastní výtvarnou tvorbu, v níž reaguji na sepětí 

prožitku času a identity, které přibližuji ve všech rozebíraných projevech 

umělecké tvorby. 

Didaktická řada námětů je mapováním prožitku času z různých úhlů; téma 

jsem však zdaleka nevyčerpala. Problémem pro mě bylo především 

převedení závažného a intelektově náročného tématu do zkušenostního 

světa žáků. I když se vyhýbám depresivnímu charakteru existenciální 

časovosti, nad kterou jsem se zamýšlela v teoretické práci, řada je přesto 

psychicky náročnější. Většina námětů rozvíj í osobní prožitky žáků, a proto 

jejich vedení vyžaduje citlivý přístup. Vyzkoušením výuky vybraného námětu 

v praxi jsem si uvědomila, že momentem, na kterém velice závisí 

smysluplnost této řady, je osobní reflexe žáků nad jejich tvorbou. V reflektivní 

bilanci této lekce zjišťuji v krit ickém pohledu vlastní didaktické chyby, 

přicházím ale i na nové podnětné momenty průběhu hodiny, které lze dále 

rozvést do výchovy uměním. 
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