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Anotace: 

Tato práce si klade za ci1 zmapovat klíčová térnata související s fonnamt zobrazení genderově specifické 
tělesnosti v recentnÍIn českém umění. Na příkladech případových studií a s použititn rnetodologický'ch postupú 
čerpajících z feministických východisek ovlivněných poststrukturalisfnem a psychoanalýzou zkoumánl, jak se 
vývoj společnosti po roce 1989 odráží v dílech českých a vybraných slovenských umělců a urrlělkyií. Po 
teoreticko-filosofickém úvodu shrnuji výstavy, které se tématern tělesnosti v českém prostředí zabývaly. 
Nás1eduje oddíl věnovaný projevůrn hetero- i homosexuální touhy. Samostatné kapitoly se zab)!vají inspirací 
ponlografickou vizuaIitou a vztahem erotiky a moci. Dalším tématem je rozbor genderově specifických zdrojů 
tělesné abjekce. Následující kapitoly analyzují obrazy ženských těl (stereotypních roH, rnateřství, specifik 
vtěiené subjektivity., vizuality ženských časopisů, nlýtu krásy), stejně jako aspekty tělesnosti mužů (včetně 
vizuálního přehodnocení tnaskul1nity, analýzy role penisu v konstrukci mužské subjektivity a v neposlední řadě 
dekonstrukce konceptu uměleckého génia). Mezi téfnata, která pojednávám v závěrečn)'ch kapitolách patří 

přehodnocení odděleni dvou rodú / pohlaví, rodové aspekty těla kyborga a koneč-ně geoder kurátora/-ky. 
V závěru práce zkoutnáun zda a do jaké tniry lze v současnérn českéol kontextu uplatnit hledisko politiky těla. 

Synopsis: 

This thesis analyzes key issues related to the various fornls of representation of gendcr aspects af enlbod iment 
in eonten~porary Czech visual art Based on case studies a.nd using thc !llethodology oť ferninisln, post 
strueturalism,\ and psychoanalysis~ this thesis discusses how development of Czech society after 1989 retlects 
itself in the work of selected Czech and Slovak artists. After providing a theoretical and philosophical 
introduction into the topie, I discuss the exhibitions that have dealt with the issue of ernbodil11ent in the Czech 
context Detailed analysis 1S devoted to the different manifestations af hetero- and homosexual desire. Two 
separate chapters focus on the ways in which pornographic visuality inspires eontetnporary Czech art and on 
the relation between eroticls1n and power respectively. Next chapter discusses the gender specific sources of 
bodily' abject. The following text analyzes various representations of femaie bodies (stereotypical roles, 
motherhood, specifica11y enlbodied subjectivlty, visuality of women's )ifestyle tllagazines, and the impact of 
beauty lnyth) as well as the various aspects of male embodiment (visual reinterpretation of masculinity, the role 
af penis in the construction of tnale's subjectivity, and the deconstruction af maje genius). Finally~ tne thesis 
discusses the relnterpretation of t\\10 distinct genders, gender aspects of cyborg's body, and engendering of the 
curator. In the concluding renlarks 1 examine if and to what extent it is possible to apply the concept of body 
politics in contemporary Czech context. 
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Seznam kapitol vycházejích z článků a statí publikovaných v následujících 
časopisech a sbornících: 

v 

České ložnice - Analýza heterosexuální touhy očima žen --- Ceské ložnice, April June 2009 Flash Art CZ/SK, 
s. 43-45. 
Out of the closet --- Coming out na česko-slovenský způsob, Umělec, 3/2007, p. 86-88. 
Abject a souvislosti rodu --- Rodové aspekty "odporného", in: Proměny dějin umění, Akta druhého sjezdu 
historiků umění, Scriptorium, 2007. 
Tělo umělce v roli umělce --- Tělo umělce v roli umělce / Body of an Artist in the Role of the Artist in: 
Relationships, Languages, Bodies; Anthology of texts from the conference of Czech and Slovak Feminist 
studies, Libuše Heczková ed., Praha 2007, p. 353-364 
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1. Úvod - Myslet tělo 

Těla nl(~j[ vysvětlující sílu lnysli. 1 

Elizabeth Grosz 

Tělo - nejbližší předmět v našem "přirozenénl" světě a přitOlTI právě ten nejrnéně sanlozřejmý.l'ěla se vztahují 
k vnějšku., ale přitoln koexistuji s vnitřkenl. Jsou východiskem i úběžnfkenl Ijdské perspektivy, věcí a ne-věcí 
zároveťí. Výraz "lnám tě1o" sugeruje cosi vnějšího, ačko)-j v prožitku nejsnle schopni oddělit vnímané od 
vnítnajicího. Naopak prohlásím-Ii, že ,Jsem tělenl" (ve smyslu "pouhým tělern"), zdůrazľíuji svoje 
zpředmětnění a zdánlivě se vzdávám vlastni suhjektivity. Na rozdíl od tradiční dualistické představy, která 
chápe tě10 jako o~jekt a mysl jako subjekt naší existence, tato práce vycházf z představy.) že tělo zakládá 
,~podstatu subjektivity",2 která však není jednoduše daná, neměnná a předkultunlí, ale prochází historickým 

, . 
vyvoJem. 

Tělo bylo v západní kultuře tradičně nazíráno jako objekt mediciny a přírodních věd. PřitotTI však naše 
těla nejsou pasivní htnotou ani neutrální tabulou rasou. Nelze je myslet vně systémú kulturně pOdlTIíněných 
interpretaci. Rodflne se do ,~popsaného" a "rozparcelovaného" těla. Ještě před fyzickým příchodem na svět je 
naše fyzická schránka poznanlenána konceptelll těla. Myšlenková struktura tělesnosti tedy vychází z povahy 
kultury a ta je opět do jisté tllÍry určována povahou našich těl, vzhledem k tomu~ že právě skrze tělesnou 
existenci se nám svět dává v určitém uspořádání. Proces ,~konceptualizace~' či ,~konstrukce" těl tedy nelze 
vysvětlit vztahem biologické ~.základny" a sociální "nadstavby", neboť produkující vždy již zahrnuje 
produkované a vice versa. Paradoxní prolínání označujícího a označovaného tnÚženle připodobnit k modelu . ~ 

Mobiovy pásky, jehož struktura překonává dualismus pojnlů "nahoře a dole'\ ,~rub a Hc r
;" uvnitř a vně.-' Každý 

byť sebenázornější 1110del tohoto typu však naráží na naši žitou zkušenost vycházející z výše zJnfněných 
polarjt. Dualismus dOl1111lujíCÍ evropskému lnyšleni ovlivňuje prožívání skutečnosti, kdykoli SVýl11 tělem 

vnílnáme svět "talTI venku" sjeho předtněty a druhými těly. nebo ,JalTI u\'nitř'~ v nerozlišenosti našich vlastních 
orgánt1 a popudú, jejichž zdroj nám zt1stává skrytý. 

Jednou z tělesných polarit určující povahu naší ku 1tury, je rozdn mezi mužem a ženou, tedy binárni 
koncept pohlavÍ. Právě tento rozdíl ovlivňuje čtení našich těl a následné ~,vplsováni'í. určující j~jich status a 
tnísto ve společnosti. Koncept pohlavní odlišnosti a na něj navazujících rodových roH predstavuje klíčové 
schéma existující v každé kultuře. Ve své práci vycházínl z pojetí genderově specifického nebo přlnejl11enšÍtll 
specifikovaného těla jako (nepřiznané) podmínky ovlivňujicí utváření lidského poznáni. Zajftná 111ě, jakým 
zpúsobel11 fungují genderově určitá těla jako objekty / subjekty v rámci současného ulněleckého diskurzu; jak 
tato zobrazeni zpětně proměňuji genderové normy a jak zpětně ovlivňuji prožitek rodových rolí. Zároveľí 
analyzuji souvislosti mezi rodem autora/-rky a interpretaci jeho/jejího dila a konečně si všinlánl genderově 
určité role kritika / historika umění či kurátora. 

V kontextu západní historiografie umění má genderové téma v umění úctyhodnou tradici. Bez výj imky 
se však vždy jednalo o tel11atizaci ženského rodu. Už Vasari ve svý'ch Životech naznačuje., že pohlaví umělkyně 
ovlivňuje její práci~ přičemž tento vliv pochopitelně interpretuje jako důsledek ženské přirozenosti. Až do 60. 
let tninulého století však chyběla jakákoli systematická reflexe role, kterou sehrává mUŽsk)T rod (v) umění. 
Stejně tak neviditelný zůstával i fakt, že i samotná disciplína dějin ulllěnÍ podléhá rodově podmíněným 
kritériím. Není tedy divu, že se genderově určitý pohled na umění etabloval pouze pozvolna. Rezistence dějin 
ulněnÍ vůči genderové metodologii vycházela z pojetí artefaktu jako autonolllního objektu nezávislého na 
osobě svého tvůrce. Zároveň bránila představa transcendentálního uměleckého díla reflexi genderu historika/
čky urněni. Ke znlěně došlo především zásluhou samotných umělkYl1, ale také fetllinisticky orientovaných 
~listoriček uměnL, které zdúraznily roli genderu v kontextu ulněnf. Tyto ženy pracovaly nejen s genderovou 
IkonografiL ale také analyzovaly~ jaký vliv má rod umělce/umělkyně na jejich práci a sociální status a odkryly 
rodové předsudky, kterýrn podléhají satnotné metody děj in unlěnf. Tělo, jako t11ateriálnÍ substrát genderu, se 

le ") JrOSl. E. Volatile Bodies. s. vii. 
: Grosl. E. Volatile Bodies. s. -jx. 

-' Tento model p0stuloval Jacques Lacan. ve snaze podchytit dvojakou podstatu subjektu. 
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přitOl11 ukázalo b)'t klíčovým objektem/subjekteJTI tvorby a zároveň vděčnýtn ténlate!l1 teoretického vÝZkUlTIU 
vedeného z genderových pozlc. 

Tělo jako předmět tvorby/zkoulnání ovšem miiže př'edstavovat pro ženu ulnělkyni/badatelku určité 
riziko~ vzh ledem ke kulturně podmíněné asociaci, která spojuje ženu s tělem a staví ji do protikladu 
k mužskému světu ducha. Jak naznačuje Jane Gallop ve své knize Thinking throURh the Body, zatímco muži 
teoretizuj íCl o sexuálních~ skatologických a jinak explicitních nátnětech neriskuj f ohrožení své akademické 
pozice, ženy píšící o tělesnosti~ mateřství nebo ženské sexualitě musí o to usilovněji dokazovat, že jsou 
schopny teoretického odstupu od svých nálnětů. Podle Gal10p je mužská pozice nejednoznačná: "Těžší, protože 
muži nabývají svou maskulinní identitu prostřednictvím odcizení od vlastních těl a ovládání těl jiných. SnazšÍ, 
vzh ledem k tomu, že muži jsou schopnější vstoupit do sféry těla, aniž by zde byli uvězněni.,,4 Gal10p se 
dOlnnívá, že ve snaze uniknout z "pasti'~ svého námětu se ženy často uchyluji k fonně jakéhosi "myslitelského 
ln ilnikry", klasického "objektivního" odosobněného diskursu, jehož prostřednictvím se jakožto autorky 
distancuj i od v lastn í vtělenosti. 

V této souvislosti se vnucuje otázka~ do jaké olÍry se tento předpoklad týká i Ině salnotné a trlého psaní 
o těle. Je tlloje akademická rétorika krycilTI manévrenl, který 1l1á zamaskovat zaujatost a nedostatečn:ý odstup 
od těla, o kteréJll/kterýJTI píši? Jsern si vědoma vlastní vtělené pozice a v rárnci psaní se pokoušilTI zhodnotit 
tento dvojí proces tě/esněnt. Najednu stranu se zabývám ikonografii genderově specifické tělesnosti, analyzuji 
zpúsob., jínlž se rělesnost autorú a autorek odrážl v jejich práci, ajak zpětně utváří naše představy o nl3.skuJinitě 
a felnininitě, ale zárovel1 nepouštím ze zřetele svou vlastni vtě1enost ve vztahu k tělútTI v ulllěnÍ a tělútn umění. 
S trochou nadsázky by se dalo říci, že se paralelně pokouším sledovat průběh vlastni M6biovy pásky s jejitni 
záhyby, stáčejícími se ,.,dovnitř" a "ven" zároveľí. 

1.1. Filosofie živého těla 

Teto ... jejedniTn z 111íst, v nichž konvergují.fornlY poznání.ó 

F.A. Miglietti 

Filosofie si těla všímala už od starověku, ale vesměs jej charakterizovala jako pasivní substanci, které duch 
vtiskává svou formu, jako předfllět přírodních věd, případně jako nástroj či dokonce vězení ducha. "Celou 
tradicí [filosofie] bylo tělo pojato tak, že vlastní tělo, jak je žijetl1e a 'jak SalTIO prožívá.) se nikdy nemohlo stát 
nánlěteln filosofické úvahy. ,.7 Řecká předsokratovská i klasická fi losofie poj hnaly tělo jako neosobn í objekt. 
Pro Platóna bylo navíc poznalYienáno svým odvozeným původem a hrubou lnateriální podstatou, shrnutou ve 
spqjení ,sonla - sen7a (tělo - kobka). Toto negativní interpretace tělesnosti vyvrcholila u Plotína a jeho 
následovníků: ,~Tělo je pro duši okovem, přímo zlem, tedy něčÍTn, co by nenlělo být, a bylo by lépe, kdyby ani 
nebylo. Používání těla Iná skoro u všech lidi za následek pošpiněni duše.;'s Pro Aristotela s sebou tělo sice 
neneslo negativní konotace, ale podrželo si svůj hieraticky nižší status v systélnu binárních protikladů: 
forma/hnlota., aktivní/pasivní. duch/tělo. Stejně jako Platón i Aristoteles pojínlal tělo (hjs~edně jako neosobní a 
II iko 1 i jako fné tělo. 

Personální charakter těla zdůraznila až křesťanská interpretace., ale spíše ve smyslu lTIorálnfm a 
negativním, když tělo prezentovala jako zdroj hříchu a překážku spasení (nlé hříšné tělo). PřitOlTI spojení 
lidských tělesných projevů s úpadkem bylo evidentně inspirované řeckým lnyšlenínl, konkrétně platónskÝ1TI 
dualismenl, jehož ozvěny tnlJŽeme najít Ll sv. Pavla či Augustina. U svatého Pavla však proti sobě nestojí duch 
a biologické tělo (sénla), ale upadlé tělo (sarx), které s sebou nese veškerou lidskou náchylnost k hl4 lchu. Tak 
na stranu hříchú těla staví Pavel j "modlářství. čarodějnictví, rozbrqje, hádky~ žárlivost, vášeň, podlost, 
rozpory, rozkoly., závise~ atd. (Galatským., 5,19) Na druhou stranu je to právě tělesnost, která nás přibližuje 
k bohu: tělu je v křest'anství přiznána paradoxní podil na příběhu spasení a to ve fonně božského vtěleného 
slova. '"JTělesnost v tOln nejh lubším stnyslu, se v křest'anstvl objevuje ve třech 111otivech: inkarnace, eucharistie 

-I 

" ?allop. J. Thinking Through the Body. Ncvv' York: Columhia University Press. 1988. s 7. 
;, r e.nto termín jsem si vypújčila od i\1erleau Pontyho . 
.., Mlglietti. F./\.. Extrerne Bodies. Tvíilano: Skinl. 2003. s. 15. 
R Patočka. J. Tělo. společenství. jazyk. svět. Praha: Oikoymenh. 1995. s. 11. 

Denl.ler. Ci. Zakázaná ~Ia:;;t. Dva tisíce let křesfanské morálky'. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno. 1999. s. 8. 
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a ztnrtvýchvstánf. ",9 Ani křesfansk)' výklad Ježíšova posvátného těla vítézlcího nad snlltí a zakládaj ícího 
tnvstérium transsubstinace a úctu k tělesnÝlll ostatkům, však neprozrazuje nic o žité bohočlověčí perspektivě. 
St~jně tak samotný Ježíš o svých tělesných prožitcích taktně pomlčel~ když nepočítáme výrok "žízním~' 
pronesený na kříži. 

Taktéž novověká filosofie prezentuje tělo jako depersonalisovan)' předmět. [)escartes tllU přisuzuje 

úlohu res extensa nástroje vědomí a neutrálního zprostředkovatele informace o vnějším světě. Britští empirici 
sice zakládaj í svou filosofi i na zkušenosti, ale ,~celá tato zkušenost existuje v uzavřené souvislosti vědomí, je to 
Inentální zkušenost."lo Descartes i elnplrická filosofie důsledně zachovávají dua1isnHls substanci postulovaný 
Řeky a jejich neslučitelnost maskuji redukcionismem, interpretujícím jednu z obou substancí jako výsledek té 
druhé. Tak se tělo odvozuje z ducha (idealismus) nebo vědomi z těla (materialismus). S jiným typem řešeni 
přichází v téže době Baruch Spinóza. V jeho Illonistickém systému je substance je jen jedna a rozprostraněnost 
a myšlení jsou pouze jejími atributy. Spinoza zároveň nahrazuje mechanický model Tnetabohckým modelem, 
v němž identita (těla, mysli, světa) nevycháZÍ ze substance věci, ale z časové a rnístn1 kontinuity. "Pokud není 
tělo identické samo se sebou., tnusÍ být vnímáno jako série procesú stávání se spíše než jako fixní stav bytí."ll 
Toto pojetí lze chápat jako předobraz dnešní filosofie fluidních těl bránicích se hierarchické organizaci a 
esencial1zaci (Deleuze a Gautari, 1-1araway), ale zároveň se v něm ani o krok nepřibližujeme individuálnimu 
prožitku těla. Spíše naopak: Spinózův monismus dovádí k dokonalosti neosobní povahu těla (i duše). 

Osobni aspekt zkušenosti reflektuje až Kantův kritický přístup k racionalisnlu i etnpirismu s dúrazenl 
kladeným na aktivní úlohu subjektu. Zatímco u Descarta 111ysHcí subjekt dospívá k nadosobnÍlllu cogito a 
ernpiristické pojetí vyzdvihuje pLlvodnost rovněž neosobního proudu vjerrllr. Kantúv SystélTI účinně propojuje 
obojí. Na druhou stranu však ,.,při obnově personáiního charakteru zkušenosti opolnenul Kant určité fenomény, 
zvláště fenomén subjektivního těla.~d 2 Podle Kanta sice subjekt nemůže existovat sáln o sobě bez vnÍlnaného 
,Jnateriálu'\ nicméně strukt~lra vninlání (smyslovost) je psychického původu. Srrlysíovost stejně jako 111yšlení 
je tedy čistě duševní podstaty. 
,.,Jak v tradici empirického personalismu, tak v tradici personalistického kriticisnHl je tělo jen předmětenl, 
objektem 'mezi objekty, produktem zkušenosti, která probíhá v podstatě v netělesnélll subjektu. Tzn. tělesnost 
se nepopírá, a1e fakt, že máme tělo~ je nahodilý fakt jako jiné dojmy,'který nemÍlžeme dále vysvětlovat."u 

Za skutečného zakladatele InyšlenÍ o subjektivní1Tl těle tak l11ůženle považovat až Friedricha 
Nietzscheho. Jeho Zarathustra je filosofem velmi tělesným a samotný Nietzsche zdúrazľíoval nutnost ,~vycházet 
z těla a používat ho jako návod," neboí' je podle něj "víra v tělo zajištěna lépe než víra v ducha.~,14 Své názory 
shrnul Nietzsche v bOntllotu: ,.Duše je jen slovo pro cosi na těle," převracejfcftn naruby předpoklad 

netělesného subjektu. Ještě radikálněji formuloval toto přesvědčeni Michel Foucault, kter)! o sto let později 
konstatuje v knize Dozirat CI tre.s'tat, že ,~duše je vězením těla". 

NejsystematičtějŠÍ pojetí vtělené filosofie však přinesla až fenolnenologie Ec]rllunda Husserla na 
počátku 20. století rozvíjená jeho pokračovateli až do přelomu 60. a 70. let. Husserl překonává rozpor mezi 
~,vnitřkenl" a "vnějškem" prostřednictvím intencionality naší mysli, garantované tělem, prostřednictvítTI 
kterého je člověk vkHněn do světa. ~,Je to jediné tělo, které neni jednoduše tělerri., a1e také n1Jlnl tělen1.,,15 Jde 
tedy ,,0 tělesnost žitou.} nikoli pozorovanou~ tělesnost, jež nám patří vnitřně~ ne jako přednlět přírodních věd.,,16 
Z tělesné zkušenosti vychází také Jean-,Paul Sartre reflektující nejen konstitutivni., ale také limitujfcí roli těla. 
Tělo zakládá naši individuální situovanost která tnÍlžc a v duchu existencialistické filosofie !TIusÍ být 
permanentně překračována: 

"Tělo je součástí každého vnírnání. Je bezprostrednf 111inulostL v tonl srnyslu, ž:e se vyjevuje 
v přftomnosti~ která se od něj vzdaluje. To znamená, že je zároveň sídlem perspektivy i východlskelTI -
sídlem perspektivy i východiskem, kterýmjsen1 a které musím překročil. když se pohybuji vstříc totnu, 
VI' r r .,,,17 CHll se (l1USlm stat."~ , 

~oS~kora. P. Telo v súčasném umení. in: Profil 3-4/1996. s. 99. 
Relek. 21. 

II C 
I"HOSl. E. Volatile Bodies. s. 12. 
: Patočka s. 22. 

L~ Ihid. 23. 

:~ ~ietzschc citovaný' v lnhoden: Tělesn)' logos. s. 12. 
i~' Edmund Husserl citovan~: Verginc. s. 19. 
17 P~ločka. s. 53. 

Citováno podle Vergine. s. 15. 
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Maurice Merleau-Ponty~ rozvíjející Husserlovo nlyšlení, rovněž zdllrazňuje zásadní ontologickou 
povahu tělesné zkušenosti., nehoe prostřednictvínl našich těl málne garantovaný přÍlll)! vztah ke světu. Vždyť 

•• V 11stélTI slnyslu je svět jen prodloužením lného těla.~,18 Vtělené vnÍJnáni zakládající perceptivnf víru, že "svět 
je to~ co vidíme'" - ,.zkušenost starší než jakékoli nlinění, zkušenost~ že SVÝ1TI tělenl ob)!váme svét,,,19 lTIusí 
podle l\1erleau-·Pontyho korigovat dosavadní filosofický nástroj poznáván í povahy subjektu a světa. Filosofická 
reflexe nás totiž vede k představě su~jektu chápanénlu jako ,.rnyšlení" nlys1ící ideu světa a znernožtlujicí náš 
kontakt se ~.syrovým bytírn". Právě v tomto pojetí se subjektivní žité tělo stává ideálnÍlTI protagonistou 
performancí a body artu 60. let. 

1.2. Autentické tělo v umění a jeho porodníci 

Cestu těla do popředí u111ěleckého zájtnu pochopitelně nelze vykládat jako vedlejší produkt v)Tvoje 
filosofického diskursu. V surrealistnu (a do jisté Iníry také v symbolismu a expresionismu) sehrálo klíčovou 
roli zobrazení sexualizované tělesnosti angažující vtělený toužící subjekt diváka i urnělce. Stejně tak zapojení 
reálných těl do produkce u1l1ění nlěJo rovněž vlastní umělecké kořeny vycház~jící z pomezí d~vadla a výtvarné 
akce jako byl například dadaistický a futuristický kabaret nebo experimentální představení Bauhausu. 

Genealogie l11oderního unlění však upřednostňovala formální aspekty ulněni S1Tlěřující k abstrakci a 
odsouvala vtělený subjekt umělce na vedlejší kolej. Podle Amelie Jones souvisí tato 'J,slepota" vůči tělesnému s 
teorií autonotllního uměleckého díla a nezaujatého estetického soudu odvozeného z Kantovy filosofie. Kantův 
nezainteresovaný subjekt stqjí v základech lnoderní estetické teorie zdlJrazňujfcí univerzální kvality umění 
nezávislého na účelovosti. Stejně tak umělec a kritik musí zlIstat transcendentnitn spíše než itnanentním 
(vtělenýrn):,2o Tento nezaujatý a inlplicitně odtělesněný přístup na straně interpreta vedl k "vymazání nebo 
zrušení [ ... ] těla uHíělce. Kdyby se totlž začalo brát v potaz utrlělcovo tělo~ nevyhnutelně by bylo ve vztahu 
k něrnu odhaleno i tělo kritika. Interpretace by se ukázala jako detemlinovaná psychlckýrni a tělesnými 
souvislostmi., nikoli jako objektivní. nezaujatá či jinak autoritativnL,,21 

Odosobněná koncepce unlění našla svého kardinálního obhájce v osobě (Jernenta (jreenberga coby 
pozdního ale o to ortodoxnějšího propagátora kantových východisek. Nicméně právě dí1a autorů., na nichž 
Greenberg demonstroval zasady autotlolnie ulllěnL Ulll0žnila rovněž opačný výklad. Spor o tělesnost 

v umělecké teorii se vyhrotil v souvislosti s interpretaci tvorby Jacksona Poi1ocka. ZatinlCO Cjreenberg 
zdúrazňoval fonnální svébytnost abstraktně expresionistického díla, (Jreenbergův 1n ladší kolega) Harold 
Rosenberg, přisuzoval zásadní význanl PoI1ockovu gestu. Rosenberg vycházející z existencialistické filosofie 
s jejítn dÍlrazem na volní rozhodnutí a čin jednotlivce, evokoval tělesný aspekt akční malby a připodobnil 
tna1íře k herci, který žije ''IV obraze". Nové malířství podle něj zrušilo veškeré rozdíly nlezi uITlěnim a životem a 
stalo se Čineln., ,~okalnžikem" v životě. Ke zviditelněni Pollockova malujícího těla přispěl i fihn z roku 1951 a 
fotografie Hanse Natnutha zachycující Pollocka při práci., a na ně navazující interpretace Pol1ockova díla z pera 
Allana Kaprowa vydaná pod názvem The Legacy ~f .Jackson Pollock (1958). Zde Kaprow lninlo jiné uvádí: 
.,Jsem přesvědčen, že abychom mohli plně pochopit Pol1ockův význatn, musínle se stát akrobaty, perITlanentně 
se přesouvajícílni mezi identifikací s rukama a tělem~ které nahazovaly barvu a stály ,uprostřed' plátna, a 
podřízením se objektivním stopánl, které nás obtáčejí a napadaji."n Kaprovv'ÍJv text se hemži tělesnýnli odkazy. 
Nestačí mu evokovat ruce a tělo urnělce. ale sám divák se v jeho podání stává akrobatetn, tedy veskrze tělesnou 
figurou. Není jistě náhodou. že tentýž Kapro\\', který Pol1ocka identifikoval jako tvLirce v "aréně" obrazu, stál u 
zrodu happeningú přinášejících novou koncepci vtěleného a interaktivního diváctví. 

Dalšim účinkujícím v teoretického sporu o tělesnost diváka by1 (ireenbergův následovník Michael 
Fr!ed, který v svém esej i Art and ()bjecthood (1967) upozornil na divadelní charakter monumentálních 
f11ininlalistlcký'ch soch a instalací. Tato dí1a si podle Frieda doslova vynucuji <;.spolupráci;; diváka při prohlíženi 
a tÍln zpochybňuj f nezávislost na vnějších podnlinkách nazírání. Fried navíc tTIlninlal istická díla personal1zuje. 
Jejich fyzická dominance rnúže podle něj na diváka působit jako ,Jichá přítollltlOstjiné osohy,(,.n 

18 M . 
Iq i aunce Merlau-Ponty: Viditelné a neviditelné" Praha: Oikoymenh. 1998. S.61. 
20 Merlau-Ponty. s. 36. . 
21 Jones. A. Body Splits. in: The Artisťs Body. Lond)ín: Phaidon. 2002. s. 20. 
22 J~nes. A. Tclo. in: Robert S. Nclson a Richard Schiff ed. Kritické pojmy dejín umenia. Slovart. 2C04. s. 298. 
-" Kapro\\. A. Thc l,cgac\' of Jackson Pollock. In: Amelia Jones cd. The Artists Bod\'. s. 194. 
_ .. ' Fried. rvI. Art and Ohje~thood. ln: Amelia .Tones cd. The Artists Bod::'. s. 203. .; 
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Zásadní přelom ve vnilnání tělesnosti přineslo rozšíření happeningů v 50. letec.h a na něj navazujfc.í 
heroické období perfornlancí a body artu v 60. a zvláště v 70. letech. Dá se říCl~ že nikdy předtíln nebyla ve 
výtvarném umění tělesnost tetnatizovaná s takovou naléhavostí. Extrémní pozice body artu s sebou přinesla 
řadu otázek přesahujících rámec umělecké tvorby a každý teoretický přístup k problému tělesnosti v umění si 
dodnes vynucuje konfrontaci s touto formou "přfmé ontoJogie,,24. Počátkem 70. let také dochází k nejužšírnu 
provázání fenofnenologické teorie a umělecké praxe. V knize The Body as' Language "Body art" and 
Perforn1ance (1974) uvádí italská kurátorka a historička umění Lea Vergine že ulnělec pracující s vlastním 
těl~m ,Je posedlý povinností vystavit sám sebe, aby 111 oh 1 být.,~25 lJlnělci pod1e Vergine "usilují o intirnní 
setkání s rnožnostf sebe-poznání., které tnůže vycházet z těla a jeho zkoumání.,,26 Skrze toto zkoutnání však 
neobjevuj í pouze salni sebe~ 3 Je i nový přistup ke světu. Těl.O lná pro urnělce zásadní gnozeologickou roli a 
jeho prostřednictvÍITI se HllJŽe dotknout pravdy. V knize Viditelné a neviditelné (Le visible et l'invisible) (1964) 
"konstatuje Merleau-Ponty následující: "Jako věc, jako druh~;' člověk, i pravda vyzařuje přes emocionální, 
tělesnou zkušenost."n Oproti představě pravdy jako koherentního nlyšlenkového názoru nebo abstraktní ideje 
tak staví nutnost jejího emotivního a smyslového uchopeni. 

Tělesný vztah k autentickéll1U bytí vyniká zvláště v situacích., které jsou svým způsobern 1 i111itnÍ. 
Prožitek intenzivní slasti nebo bolesti, totiž znemožňuje kladení subjektu jako netěiesného abstraktního já . 
.. Fakt~ že mál11 tělo~ ovlivťíuje mou schopnost vytvářet předpoklady a používat jazyk, zatemňuje úsudek a 
konečně jej zcela vymaže v konfrontaci s přílišnou bolestí.,~28 Právě bolest se stala oblíbeným východiskern 
lnnožstvÍ děl body artu. Vyčerpávaj lCl opakování monotónních činností, válen í se ve střepech, dlouhé hodiny 
strávené bez pohnuti, řezání se žiletkou, postřelení se a mnohá další zranění., poníženi a deprivace tvoří součást 
tohoto uměleckého projektu autentického těla. Vergine k tomu poznatnenává: ,.Ti, kteří trpí Váll1 řeknou, že 
'nají právo být bráni vážně.,,29 

Tento důraz kladen» na roli těla v procesu osvobození spojuje diskurz urrtění a sexuality rovněž 
s tehdejší (tělesnou) politickou praxí. Není zřejmě náhodou., že v době kulminující politické revolty konce 60. 
let se tělo ulllělce stává úhelnýnl kanlenem performanci a body artu. Aktivlzace veřejnosti charakterizovaná 
tnasovými demonstracemi~ protestními hladovkami a všemožnými tělesnými technikami odporu vynesla do 
popředí "tělo revolucionáře"~ které přijímá riskantní úlohu zástupce společnosti a jejich ideáht Podobně jako 
šalnan podstupuje revolucionář namáhavé a často bolestivé úkoly pro ziskáni kolektivní vize nebo jako 
rnučednfk obětuje vlastní život a po sl11rti se jeho tělo stává živým symboleTYI ideje. 

Da1ší zdroj inspirace objevili propagátoři autentického těla v psychoanal~!ze. Freud a jeho nástupci 
vysvětlujíCÍ psychiku osobnosti prostřednictvíl11 sexuálního vývoje pochopitelně věnovali zvýšenou pozornost 
tělesnosti v její genderově specifické podobě. Konečně základ dospělé sexuality se podle psychoanalytické 
teorie odvíjí od momentu, kdy si dítě uvědoll1Í anatornický rozdíl mezi pohlavhni. V kontextu psychoanalýzy je 
tedy pohlavně diferencované tělo poprvé nahlíženo jako úhelný kátllen a púvodce lidské su~jektivity. ZatÍlTICO 
zájenl surrealistú ve 20. a 30. letech se v této sOLlvislostj obracel předevšÍ1TI ke zobrazeni těla coby 
fantomatického objektu sexuální touhy, původce rozkoše, úzkosti či frustrace. umělci pracuj ící s performancí a 
body artem zkounlali možnosti uvolnění libidinózní energie prostřednictvím desubiimace. Některé drastické a 
(sebe )destruktlvně laděné body artové projevy se z tohoto hlediska jeví jako sylnptolny neurózy, respektive 
.~ako pokus o její vymítání. Katarzní funkci body artu popisuje psychoanalytik Ernst Kris, podle něhož nejde 
Jen o samotné uvolnění psychické energie~ ale také o pocit kontroly vyplývajíCÍ ze skutečnosti, že k ventilaci 
potlačené agrese dochází ve společensky přijatelném uměleckétTI rámci. "lJdrženÍ estetické iluze nátn dává 
jistotu. o kterou usilujeme, a zárovetl zaručuje osvobození od pocitu viny."~o 

._---
2~ .- • 
l~ tento pojem. vděčím Vítu Havránkovi. kter)' jl~j použil v pokusu o podchycení existenciálního v)'chodiska (nejen) konceptuální 

~~oroy. Tisková zpráva k v\>stavě Já: druhé děiství. Futura 2006. 
:( Vergine. L. Bod\' Art ~Ul~; Performance. Milán: Skira editore. 2000. s. 8. 
-) Ihidem -
27

M 
. 

::~ '_, e:lau-Ponty. s. 22. 
20 J~~aJne Scarry citovaná v Elkins J. Pictures oťthe, Body. Pain and Metamorophosis. Stanford University Press. 1999. s. vii. 
,n CIt. \' pozn. 25. sJ~ 
- . Ibid. s. 25. 
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1.4. Feminismus a rodově specifické tělo 

Klíčový impulsů fonnujíci objev těla jakožto určitého subjektu představoval feminismus. Tělu patří v kontextu 
femin istického tnyšleni privllegované, tllísto. Na jedné straně je interpretováno jako příčina útlaku žen, ale 
zároveň garantuje společné východisko kolektivní identity~ z níž vychází étos fernlnistické politické akce. 
Diskriminace žen na základě jejich tělesnosti se tradičně opírala o praktická zdůvodnění (slabší tělesná 
konstituce, handicap těhotenství)~ ale zároveň vycházela i ze spojení žen s tělern a přírodou, hierarchicky 
podřízených mužskému světu racionální mysli a kultury. Propojení ženského a zvláště mateřského těla a 
přírody reflektovaly samy feministky, které jej považovaly za nevýhodu (Simone de Beauvoir) nebo naopak za 
jedinečný dar umožťíující návrat člověka do harmonického spojení s Matkou Zelní (Susan Griffin), nebo 
'do psychické jednoty před odcizením provázejícím vznik subjektu (Julia Kristeva). 

Ve knize Tin1e, Space, and Perversion rozvádí Elizabeth Grosz vztah těla~ feminismu a krize vědění. 
Znliňuje několik důvodť]~ proč je zkoumání těla a tělesnosti relevantní pro feministickou epistomologii. 
Vzhledem k tomu~ že západní tradice chápe svět strukturovaně v protikladech~ z nichž jeden prvek má vždy 
privilegovanou pozici (tedy tnysl vládne tělu., kultura přírodě, rozum vášni\ je důležité ~~zkoumat podřízený, 
negativní nebo vytěsněný pojem těla jako nepřiznanou podnlinku vládnoucího pojnlu, kterýtn je rozum". 
Zároveň zdůra.zňuje~ že aby ,.byla rozpoznána sociální a kulturní ,povaha" [pohlavních rozdílů]. rnusl být tělo 
nově nazíráno nikoli jako opak kultury~ ale jako její nejdůležitější předmět.~,31 

Tělesný základ specificky ženské identity poskytl "rnateriáJ'~ a íllyšlenkovou základnu pro velkou část 
ženského a feministického body artu a performancí, které usilovaly o znovudobytí ženského těla z podrUČÍ 
estetických i teoretických ránlcú vytvořených muži pro tnuže. Autentické prožíváni těla mělo ve spojení 
subjektu·~objektu garantovat ženské autorství. "Tělo zaručuje ženě její Já, které Tnú/~e získat nazpět ulněleckou 
praxí zahrnující právě toto tělo ... ,31 Ženy-umělkyně usiluj fcí o autorskou seberealizaci a získání kontroly nad 
vlastním Já. tak řasto činily prostřednictvim vystavení viastních těl v roli objektu. Na tento paradox v ženské 
sebeprezentaci poukázala například Carolee Schneemann ve své Nahé akční !Jl';;ednó,ř;ce (1968), v níž verbálně i 
tyzicky testovala~ zda múže nahá žena vystupovat v pozici subjektu. "Nahá akční přf:dnáJka kladla následujícÍ 
otázky: Múže být umělec historikem uměnf? Může b)'Ť historikem ulnění nahá žena? Má žena intelektuální 
autoritu? Může mít veřejnou autoritu., když mluví nahá."jj Tato tendence rozšfřená Inezi umělkyněmi 60. a 70. 
let zdůrazňovala osvobodivý a subverzní potenciál zpochybnění zdánlivě jednoznačných "hranic lnezi 
objektem a subjektem., mezi člověkem a uměleckýtn dí1em~ tělem a materiálenl.,,3..l Různé fornly sebe-instalace 
lnezi tVltrčÍJn subjektem a estetickým objektenl využila v 60. a 70. letech velká část ženských perfonnerek 
(Hannah Wilke., Mary Beth Edelson., Ana Mendieta, Joan J011as, Lynda Benglis ad.) ve snaze vymanit ženské 
tělo z pozice pasivního (sexuálního) objektu. Jinou strategií) navazujicí úzce na předchozÍ, byla oslava ženství 
prostřednictvím symbolického zpřítomnění ženského těla. DiJa jako například dnes již proslulá Džnner Party 
(1979) vytvořená kolektivem žen pod vedením Judy Chicago evokovala zážitek ženského těla skrze zobrazení 
připolllinajícf tnorfologii ženských pohlavních orgánú. Pozitivní přístup k ženskénlu tělu, rozvíjený 
vanlerickém lnněnf pod vlivenl Miriam Shaplro a Judy Chicago a j~jich Feininistického ull1ěleckého 
prograinu~ měl své paralely i na filosofické rovině. 

Francouzské filosofky .Julii Kristevu, Luce Irigaray a Hélene (~ixous vycházející z lacanovské 
psychoanalýzy inspirovala ženská {yziognolnie k úvahám o plura~itě~ nejednoznačnosti a taktiIni povaze ženské 
estetiky. Právě jejich zásluhou začalo bj'rt ženské tělo v kontinentální filosofii prezentováno jako hypotetický 
zdroj osvobozeni a specificky ženské s)ast1. Jazyk feministické lacanovské školy ani feministické ulněnÍ 
zdůrazňující ženské vtělené autorství a ženskou morfologii však nebyly prosté vnitřních rozporů. (Jba přístupy 
přiliš doslovně identifikovaly ženskou 111orfo)ogii jako společný základ ženské podstaty, a tak nezáměrně 
zreprodukovaly tradiční maskulinní pojetí spojující ženy s tělesností a illlanencí. Performerky 70. let a 
vyznavatelky vaginální ikonografie zase narazily na panující mechanist11Y vizuální kultury, účinně 

neutralizující jejich snahu o vysvobození ženských těl z pozice objektu. Kritiky se dočkala i snaha 
francouzských poststrukturalistek, které ve snaze o nalezení specificky ženského jazyk nezatíženého 
patriarchá lnÍ ku lturou, vědomě rezignovaly na "maskulinní" svět kultury a ~,otcovského" jazyka. 

:~ ~!ilabeth GrOSl. Space. Time, ancl Pcncrsions, London & Ne\\-' York. Routledge. 1995. s. 32. 
,~-' E:lhlmayr. S. Zenajako obraz. Ž,cnské telo v umcní 20. storočia. In: Aspekt 3/1997. s. 95. 
3--1 C,~rolec Schnecmann -f'Jaked Actinn i ,ccturc. [n: Amelia Joncs cd. The Artists Body. s. 206. 

Cl1. \' pozn. 32. s. 96. 
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1.3. Dekonstrukce těla jako obrazu 

Intelektuální kocovina následující po idealistické fázi revolučních šedesátý·ch let s sebou přinesla krizi hodnot, 
která se nevyhnu la an i konceptu autentického genderově specifického těla. Paralelně s tftn, jak se těžiště 
reflexe přesouvalo k problému kritiky zobrazení., ztrácelo tělo postaveni garanta autenticity subjektu a opět 
zaujalo pozici objektu~ tentokrát především v ideologických souvislostech. V tomto programovérrl odvržení těla 
se opět projevil vliv feminismu inspirovaného psychoanalýzou a rnarxismem~ které v této době dominovaly 
především britské feministické scéně. Kritika se netýkala pouze zobrazení ženského těla produkovaného muži, 
ale i velké části Pllvodního ženského body artu a na něj navazujících postupíL lJžití vlastních těl podle této 
kritiky nijak nevybočovalo z tradice., v jejílnž rámci bylo ženské tělo chápáno jako objekt mužské touhy. Stejně 
tak využití tělesné ikonografie zdůrazňující ženské reprodukční orgány prý lně10 za následek pouze další 
potvrzení rovnice, podle níž žena rovná se tělo. Mnoho feministických uměJkyií se od té doby rezignovalo na 
zobrazeni ženského těla a "vysloveně se odtnítá ženským tělem zabývat~ odmítá je zobrazovat v přesvědčení že 
žádný způsob prezentace ženského tě1a nemúže být v naši kultuře oproštěn od fallckého předsudku.35 Mezi 
představitelky této kritické vlny patří mltno jiné britská umělkyně Mary KeIly, jejíž studie vztahu tnatky a 
dítěte nazvaná Post-partunl docUfnent (1973-79) se záměrně vyhýbá jakéinukol i přfnlému zobrazeni a místo něj 
nabízí diváku mateřské fetise~ deníkové záznamy, rozpisy krmení a otisky plenek. 

Vlivnýnl teoretickÝln nástr~jem dominujícím euroamerické umělecké scéně v druhé polovině 70. let se 
stala teorie poh ledu vycházej ici z lacanovské koncepce psychoanalýzy~ zpopu ~arizovaná dnes již notoricky 
ználnÝln esejem lvarrative (ďinenl0 and Visual Pleasure (lvarativnf kino a vizuální poté.Š:ení) Laury Mulvey 
publikovaném v roce 1975 v časopise Screen. Mulvey interpretovala ,~ekonotniku pohledu" zakládající vztah 
diváka a dila., jako vyjádření aktivní lnužské skopofilní slasti a př'ispěla k názoru~ že zobrazení ženského těla 
příznačné pro standardni filrrlovou produkci., kterou Mu lvey ztotožňuje s I-lolyvvoodem~ je nevyhnutelně 
zkonzumováno mužským publikem ve formě fetiše. Její analýza se z dnešního poh1edu nlúže jevit 
schematjcky~ vzhledem ke svému výhradně heterosexuálnímu zaměření, ale dopad její analýzy byl ve své době 

v , 

znacny. 
Feministická zkušenost ženy-zobrazení-objektu šla ruku v ruce s obecně postmoderní nedůvěrou 

v koherentní autentický subjekt. Převládl pocit, že ani v případě vlastniho umělcova těla nelze spoléhat na 
autentick)! prožitek. Tělo už nebylo interpretováno ve vztahu k odhalujícímu se By tL ale jako shluk zobrazeni 
tnaskující na absenci reálného těla/subjektu. Zatínlco v podáni performerů a performerek navazujících na 
fenomenologickou filosofii garantovala tělesnost cestu k reálnému Bytí, postnl0demi tělo se zhroutilo do svého 
obrazu Stalo se tím, co Martin Heidegger označil jako ~,obraz světa", kde se každý subjekt stává objektem k 
prohlížení v rámci všeobjímajícího vizuálního potěšení.36 Zatímco Vergine ještě zdůrazľíovala spontaneitu a 
vymezení se vůči konvenčním schématům diktovaným společností~ podle Amelie Jones dospěli umělci už 
počátkem 70. let k přesvědčení, že autenticita je pouze iluzornÍ. Jedním z faktortt v procesu dekonstrukce 
autentického performujícího těla byla i nová media, sloužící původně k dokutnentaci akcÍ, která však 
s postupem času získávala stále význalnnější pozici. Vliv nových médii na destabilizaci skutečnosti analyzuje i 
Petr Rezek ve svénl textu Tělo. věc a .5kutečnost v současnén1 unlění, kde minlo jiné píše: 

,Jestliže jsnle viděli návrat ke skutečnosti a také ke skutečnélnl.1 tělu., není to ještě ona záchrana, je to 
spíše tak, že v reakci na strojovost světa je tato strojovost potvrzována a respektována. Použití 
výdobytků techniky jako je foto, film, video, reprodukční techniky, nakonec rozpouští i onu 
skutečnost, do které se má návrat konat.,,37 

v Byla-li ještě počátketn sedmdesátých let přikládána důležitost autentickému prožíváni vlastní 
telesnosti., postupem času převáži la interpretační Jinie pracující s představou odstupu a záměrného využívání 
obrazu reprodukovaného., zpředmětněného těla. Púvodnost těla jako východiska autentické (umělecké) 
zkušenosti byla postupně nahrazena koncepci znlnoženého., reprodukovaného či fragmentovaného těla. lJlnělci 
se v této době soustřed'ují na (vlastni) komodifikované tělo ve světě posedlém produkCÍ obrazů bez referenta a 

~~ 

~~ Craig Owens citován Marií Sch\vendener in: VÝtvarné umění. 1-2/95. s. 94, 
~7 J ones. 2002. s. 21 o ~ 

Rezek. P. Tělo_ věc a skutečnost v současném umění. Praha: Jazzpetit. 1982. s. 91 
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jejich směnou. 'rělo v západní společnosti vždy fungovalo jako projekční plocha tužeb a představ,38 ale spolu 
's ~ětší dostupností a rostoucí popularitou technických médií se metafora projekce změnila v reálný fakt. 
Vzniklý technický obraz je v podmínkách konzulnní společnosti vnímán jako kOlnodita, čímž přispívá 

k všeobecnému odcizení Já a těla. Zvláště patrná je tato tendence v případě velkých ~.~autoportrétních" sériích 
fotografií umělcll jako je Cindy Sherman~ Jeff Koons, Urs Luthi, E~ke Krystufek a další, v nichž zlnnožené 
obrazy těla ulllělce nepoukazuji k jeho jedinečnosti, ale naopak přispívaj í k tl'agnlentarizaci tělesného Já a jeho 
volné směnitelnosti. ~.Tělo se stáva10 stále - a v)!raznějšim zpÚSObelTI - viditelnéjšim. dokud se jeho očividnost 
[ ... ] nestala stejně probletnatickou jako jeho předchozí obcházeni .,,39 

"ŘíkáJne-li, že jsme ztratili kontakt se svými těly, neznarnená to, že jsnle je ztratili ze zřetele. Skutečně 
se zdá existovat vztah nepřímé úměrnosti mezi viděním vlastních těl a jej ich cítěnfnl: čÍln více jsme si 
vědomi svých těl jako ,.kulturních artefaktů'\ .,.,sytnbolických fragmentů" a ,.vytvořen)!ch věcí", tím 
méně jstne schopni zažívat složitost a bohatství tělesné existence., která je zakládá.,,40 

4 Nrt tVl wH 1 .. " avra e a 

Koncem 80. let nabývá na důležitosti "politika těla'\ která se záhy stává populárnírn východiskem 
tnetodologických přístupů a kurátorských strategjf~ opírajících se o argutnent bytostného sepětí tělesnosti a 
politiky: ",Tělo je privilegovanýtn lnístem politické intervence právě proto, že je místem represe a 
přivlastnění."42 Vlna zájmu, vrcholící na Západě v devadesátých letech.4l souvisí s důsledným pojetíln těla jako 
těla sociálního. ,.,Tělo vyplulo na povrch jako tnísto, kde je situováno já., jako lnísto~ kde se veřejná doména 
setkává se soukromou., kde je sociální tvarováno., konstituováno a obdařeno smysJem.,,~4 Oproti přelotnu 
šedesát)'ch a sedmdesátých let je tento ."návrat těla" charakterizován větší m írotl skepticismu, ironie a 
sehereflexe. Zároveň padaj í některá umělecká tabu vycházející z kritiky zobrazen í. Mary Kel1y, která v 70. 
letech odmítala zobrazeni ženského těla jako nevyhnutelně objektivizujíci~ připouští o někollk let později, že 
~~použít tělo ženy~ její obraz nebo osobu neni pro feminismus nernožné. ale probletnatické.,",45 Nastupující 
generace umělkyň (Tracey Enlln. Pipilotti Rist Natacha Merritt) jdou však ještě dál a wnisto krit1ky zobrazení a 
destrukce tnužské slasti sebevědomě usilují o slast vlastni. Tato performativní slast ln,] často nejednoznačnou a 
podvratnou podobu, poznanlenanou sebeironickou nadsázkou nebo studenou odtažitosti sexchatu. Stále 
populárnější jsou také tendence překračující normativní hranice heterosexuální touhy. 

Destabilizace noreln a polarit nabírá během 80. let na síle. Během 70. a 80. let rozšiřují genderová 
bádáni svůj záběr i o tnužskou část populace a ruku v ruce se sílícím hnutínl za práva gayů tetllatizují 
nOflllativitu maskulinní sexuality a tělesnosti a sociální konstruovanost obou. Koncenl 80. let je založena první 
katedra queer studies a klnenovýnl autorem této nové akademické disciplíny se stává Michel Foucault. Ten sice 
nezohlednil ve svých úvahách genderové rozměry tělesnosti., ale začlenění'TI těl do struktur bio-moci zviditelnil 
propojení 111ocensko-politických a tě1esných aspektů příznačn)/ch pro různé typy diskurzll v moderní 
společnosti (včetně diskurzu Inedicíny (tělo šílence), pedagogiky (disciplinace těl dětí a f111adistvých), 
kriminologie a práva (tělo trestance) nebo sociologie (kontrola porodnosti»). Touto ana1ýzou interakce lnoci a 
těl vytvořil Foucault koncept politické anatomie zdůrazňující klíčovou roli těla ve sférách') které byly dosud 
spojovány spíše s rétorikou odtělesněné racionality. 

Jiné přehodnocení těla jako přírodního (a tedy přirozeného) organiStllU nabízí metafora toužících strojů 
a těla bez orgánll Félixe Guattariho a Gillese Deléuze. V knize Antžož(lijJus (1977) autoři představují 
~,~mechanizovan)r" svět, v němž inetafora stroje charakterizuje vše od touhy až po kapitalismus. Stroj v tomto 

"R T 
~() cdy jako to. co Laura Mulveyová naz)!vcl .fánta::{/ním prostorem" fetišizace spotřeby zbožl. 
-\0 J~ncs_ A,. Tdo. in: Kritické pojmy dejín umenia. Slovart. s. 299. 
-\ I Sobhack. Vlvian: ls Anybody I--Iome. in Joncs cd. (2003). s. 41. 
-\" Termín používá Amelia Jone~ ve svém textu Návrat těla publikovaném v č:asopise V\!tvarném umční 1-2/l 995 
-\~ W"Olff. Janet Restraining Corporeality. Feminism and body politics. in Joncs ed .. 20ÓJ, s. 415. 
~ehem devadesát)'ch let proběhlo ve výstavních síních Evropy a Ameriky na desítky v)'Znanm)'ch v)'stav věnovaných tělu (výčet tčch 

neJdOležitějších viz článek Edit András: Z()hro~el1ie tela v súčasnom mo([ors'kom llmeni. ve sborníku Rodové štúdiá v umení a ku1túre, 
l,CCA Bratislava, 2000) symbolicky gradujících na benátském bienále s tématem Identi(l' and Alterity: Figures o/the B()t~V v roce 1995. 
-\~ Amelia Jones. Body Splits. in Thc Artisfs Body'. London. Phaidon. 2000. s. 20-21. ' 

R 
t\,1ary Kclly citována Janet Wolť[ Rcstraining Corporeality. Feminism and body politics. in Jones ed. i~eminism and Visual Culture 

eader. 2003. s. 414. 
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lovém pojetí však nerná asociovat racionálně zkonstruovaný mechanistnus upeviíujíci panství člověka, ale 
:,avazuje spíše na metaforiku stroje v surrealistické tradici (například Duchampovy ~.nl)ádenecké stroje", nebo 
Artaudovský obrat ,Ja machlne de l' (ťtre" tedy ~.stroj bytí"). Podvědomí podle Guattariho a Deléuze nemá 
strukturu jazyka (jak se dotnnivá Lacan), ale spíše stroje. Jak už název knihy napovídá, autoři se pokoušejí 
přehodnotit Freudov~ ,po~!eti oidi.povského kOJ~plexu, }ak?žto v ,klíčové, lnentální fáze ~~ožň~jící p~ije~í 
dospělé" formy genltalnl sexuahty pod nadvladou fahckeho radu. MlStO toho prosaZUJI nehIerarchIcky, 
~olymorfně perverzní model ~,těla bez orgánlY" které nesleduje logiku organismu, ale stroje.46 Guatlari a 
Déleuze se staví proti koncepci lidské "přirozenosti" (metafory "toužících strojů" a "těl bez orgánů" jsou 
především bytostně protipřfrodnf a proti-přirozené), v níž vidí - stejně jako F oucau 1t v konceptu "sexuality" -
nástroj mocenské dOlTtÍnance. 

Foucaultovo ~~konstruktivistické'· pojetí sexua1ity~ vnímané jako společenský nástroj kategorizace a 
kontroly, naturalizujtcí určité domnělé esenciální identity, inspirovalo lllnohé felninlstické filosofky, které 
rozšířl1y jeho pojetí nejen na koncepci genderu, ale také sarnotného pohlaví. TÍtnto směrem se vydala rovněž 
americká filosofka J udith Butler., jejíž teorie vychází z předpokladu neexistence pŤ'irozenosti "pohlavní 
identity"'. Butler vychází z performativní povahy rodov:ťch identit a rolí: .,.,V tOlTlto smyslu není rod žádnou 
stálou identitou nebo místetn, ze kterého vychází naše konání: spíše se jedná o identitu namáhavě vytvářenou 
v čase, identituinstitucionallzovanou prostřednictvím stylizovaného opakování úkonů.,.47 Její 
dekonstruktivismus se však nezastaví ani před materiální "základnou" poh Javně specifického těla., neboť 

. .,samotná morfologie [je podle Butler] důsledkem hegemonického konceptuálního schématu.,,48 Tělo je pro ni 
procesem a výzvou, "postupnou a nepřetržitou nlaterializací nložnostl,,49. Zvláště ve své knize Gender Il"ouble 
(1990) Butler popírá hojně užívanou distinkci gender-poh laví ve prospěch jediného konstruovaného 
genderového kontinua zahrnujícího vše od stereotypů týka~jfcích se mužsk)'ch a ženských vlastností, rolí a 
vzhledu až po fyziologii mužských a ženských těl. Je ovšem nutné zdůraznit~ že pro Butler není tato 
konstruovanost chápána v souvislosti divadelní performance, předpokládající existenci jakéhosi pravého Já, 
které by pouze vystupovalo v určité roli, nebo v intencích svévolného opuštění genderové role/identity na 
základě volního rozhodnuti. Nabourat sociální rárnec produkující koncept pohlaví stejně jako sexualitu, totiž 
není o nic snazší než přetvořit sanlotný jazyk, jímž mluvíme. "Tvrdím, že nelze vystoupit z diskurzivních 
konvenCÍ, které umožňují naši existenci. Genderová performativita nespočívá v účelovém využití maškarády, 
neboť taková perfornlativita by předpokládala, že původcenl konání je intencionální subjekt."so 

Přes toto konstatován í zústává J udith Butter optimistkou, pokud jde o účinnost strategi í slněřujících 
k podkopání hegemonie duálního systému pohlaví. Její pojetí performativity se opírá o gramatickou koncepci 
perfonnativního řečového aktu (rozpracovanou i\1thusserelTI a [)erridou)~ jehož fungováni je zajištěno 
prostřednictvÍtn opakování týchž rodově kódovaných gest. Zároveľí však tato jazyková analogie poukazuje k 
nestá10stí v)!znamů~ které se řečové akty pokoušejí zprostředkovat. 

Butter vychází z přesvědčení, že opakování, může tyto významy n~jen udr.žovat, ale zárovel1 také 
detnaskovat jejich principiální nestálost prostřednictvím parodického přehrávání charakteristik jednoho pohlaví 
příslušníky pohlaví opačného (případ drag queens a drag kings).. Taková strategie vede podle Butler k oslabení 
dominantního způsobu, jakým jsou ženská i mužská těla kódována v systému vÝ'znatnú a hierarchií (například 
teorie o sexuálním deficitu žen podmíněná jejich anatomií, fetišizce ženského poprsf atd.), ale na druhou stranu 
se toto zpochybnění poh1avních identit zdá podkopávat základy jakéhokoli aktivismu postaveného na pohlavní 
či sexuální sebe-identifikaci. ZdúrazněnÍm primární role diskurzu navíc Butler zpochybňuje také ontologicky 
~on~titutivnÍ úlohu pohlavně specifických nlateriálních těl umožňujících určité tělesné prožitky právě jen 
zenaln nebo Inužům (rnateřstvÍ~ lnenstruace, erekce, po1uce atd.). 

Většina popularizátorů nlyšlenek Judith Butler a ostatních více či rnéně radikálních "konstruktivistů" 
však tyto biologické odlišnosti stejně jako rezistentní povahu sociálního rámce, v němž pohlaví existují, 
odsouvala do pozadí a místo toho optimisticky zdůrazňovala hypotetickou pluralitu nových genderll, podob 
t~uhy a těl. Spolu s rozvijejícírni se možnostlni plastické chirurgie a bio-kybernetiky se navíc zdálo, že teorie 
uz nějaký čas pokulhává za praxí. Techno-optilnislnus spojovaný s překročenÍJn biologických "daností" je 

----------------------·t6 

-n Pet~r Weihel. rvfasochism as a Post-Phallic Mandate. in: Phantom oťDesire. Peter Weihel (ed.). Neue Galerie Graz. 2003. 

V
.JUdl1h Butle. r. Performative acts and Gcnder Construction. An essav in phenomenologv and femini~t theorv. in The Ferninism and 
I JC • - .I 

~8 S.U3 ulture Reader. Arnelia Jones (cd). London. New York: Routledge. 2003. s. 392. 
29'~ Jll Jagger. Jud ith Rut ler. Sexual po I itics. social change. and the powcr of the performative. Rout ledge. Ncv~; York. London. 2008. p. 
-Vl n 
'in Dutler fbid . 

. ... Rutler. Feminist Contentions: A Philosophical Exchange. for a carful Reading. cit. v Jaggl':L ihicl. 3R 
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říznačný jak pro levicově felnintstické texty Donny Haravvay (zt:jlnéna její C~yborg lv/an[ľesto, v nělnž autorka 
~(hJrazňuje heterogenitu techno-organismů Inanifestujících propojeni technologie a živých těl)~ tak pro 
l~~donjsti'ckou spotřební utopii~ prezentující tě10 jako procesuální projekt s!něřujici k dosažení individuální 

dokonalosti. 
Materiální demonstraci těchto úvah představují umělci a umělkyně" kteři / které se rozhodli pronlěnit 

své tělo v materiál chirurgicko-technologických experimentů. Patrně nejznátnějšhni protagonisty tohoto trendu 
jsou francol~z~ká llt~ěl~yně ()rlan, zkoumající prostřed~ím operací, které podsto~pila"př! l?kálním urnrtve~í~ 
tenkou hranIcI JlleZl krasou a odporem, nebo australsky kyberperfonner Stelarc, Jehoz tretl ruka nebo umele 
ucho na předloktí permanentně zpochybňují tradiční anatomické a fyziologické limity lidské tělesnosti. Trend 
stněřující k překonání tradiční tělesnosti pochopitelně není výsostnou doménou filosofie a ulnění. V rámci 
populární kultury se výraznýnl1 představiteli tohoto přístupu stali například ~vfjchael Jackson nebo Madonna 
s jejich chameleónským inscenovánÍtn sebe sallla. Představivost tnaÍnsteamové kultury rovněž využívá téma 
proměny prostřednictvím plastické chirurgie či experimentální genetiky, ať už se jedná o filmy (například 
Janles Bond: Oiamonds Are Forever., Brazil~ Junior), nebo reklamu (příznačná je například nedávná kampaň 
firmy N ike, zachycuj icí fotbal i sty budoucnosti s futuristicky tvarovaným i protézarn i). Tato vizuální rétorika 
vyzývající k aktivnímu sebe-formování prostřednictvím technologií a prostetiky ovlivnila také vyznění 

některých felnin1stických textů. Nanlátkou lze uvést například I(athy Davis~ která ve své knize Reshaping the 
Fenlole Bo(~V agituje za využití potenciálu nabízeného plastickou chirurgH a zdtJrazňuje její pozitivní dopad na 
sebevědomí žen~ které objevují nové možnosti tanl, kde před tím viděly pouze .,nedostatky". Přes veškeť)' 
optinlislnus, který podobně fonnu lované úvahy vyzařují, se zdá být oprávněná obava fornllI1ovaná Susan 
Bordo, že zvláště v případě kosrnetického prllmyslu jsou ženy prostřednictvím plastické chirurgie osvobozeny 
od pocitů 111éněcennosti, které jiln byly vštípeny mirrlo jiné právě reklarrlal1l1 inzerujicirni 1l1ožnosti tělesného 
zdokonalení. ,~Není náln umožněno cítit se spokojené Sa111y se sebou a jsme ~posileny' vždy a pouze 
prostřednlctvítn fantazií jakýtni bycholn nl0hly být."sl 

Nová "posthumánní" tělesnost blo-inženýrství a plastické chirurgie představuje od 90. let Ininulého 
století významný zdroj inspirace pro umělce . .Jeffrey Oeitch, kurátor výstavy po,\,t-Human uskutečněné v roce 
1992 k tOTnu dodává následující: "Velká část nového figurálního urněni popisuje ,reálný' svět, ale nemůže být 
řeč o reaHstické umění v konvenčnÍln slova smysIu~ vzhledem k tOJnu, že mnohé z tohoto skutečného ,~světa", 
na který reagují, se stalo umělým."S2 Toto popření tradiční dichotolnie přírodního a umělého, se stala 
poznávacím znanleníln umělcl1 jako je Mike Kelley, Paul McCarthy, Winl DeJvoye~ bratři Chaptnanové, Ron 
Mueck, Mona I-~atoum., Jeanne Dunning a další., a otevřela dekádu~ které vévodiia figura posthumánního těla. 

Předchozí nástin filosofických konceptl1 tělesnosti v kontextu této práce slouží jako předběžné 

zlnapování tnyšlenkového terénu, v němž se při rozboru jednotlivých případtl pohybuji. Zároveň jsem si 
vědoma určité césury, která leží mezi filosofickými teoriemi a fyzickou i kontextuální matricí diskutovaných 
uměleckých děl. Stejně jako naše vlastní těla, i těla v dobrých ulTIělyck)'ch dílech (či těla tnněleckých děl) se 
zpěčují naší snaze o jejich redukci na dobové sylnptorny nebomateriáini doplněk teorie. Vyznačují se určitýnl 
excesenl~ otevřeností vůči novým výklad111n a v neposlední řadě též intenzitou, kterou sdílejí s těmi živýlni 
tě1y, kterýrni jsnle~ které obdivujerne či po kterých toužinle. 

2. Vývoj reflexe rodově specifické tělesnosti v Čechách (a. na Slovensl(u) po roce 1989 

2.1. Recepce feminismu v českém a slovenském kontextu 

Přestože už v roce 1998 konstatovala kurátorka Štěpánka MUl1erová ,~konjunkturu fetninismu'" převažuje 
v českétn prostředí k feministické problernatlce odmítavý či přinejfnenším okázale přeh1íživý přistup. Po roce 
1 ~89 se sice začalo o felninlstnu veřejně psát, ale zárovell se společnost jako celek začala vracet k tradiční 
delbě rolí. Na základě této skutečnosti se například Mirek Vodrážka domnívá~ že ~~po listopadu 1989 došlo 
k restauraci virility, která poznalnenala uJnělecký diskurz 90. let~ nebot' je silně .ovlivněn politickým klilnatem 
genderové .,norma) izace~ .,,53 

~I 

~~ ~()rd(). S. Rraveheart. Bobe. ond fhe Contemporary Bocf.v. in T\vilight Zanes. s. 51. 
~:; osthuman. katalog. s. 11. 

In: Vodrážka. M. Ženské umění ve v)'tvarné řeči nov)'ch médií. in: Aspekt. 2/98. s. 67. 
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podstatnou roli v t0111tO phpadě sehrávají předevšfnl předsudky a zavádějící představy o feminismu 
s ,ojené s nedostatkem "inform~cí. o. vývoji

v 

g.end~rové~? ar femlnistic.kého disk~rzt~ na Zápa?ě. Odl~ít~utí l ~inismu lze částečne vysvetltt Jako dedlctvl polttlckych a soclo-ckonomlckych podmtnek realneho 
~cialisnlU, konkrétně ideje Ull iverzá~ního humanisrrHl založené na pocitu souná~ežitosti mužů a žen, 
s~meJených odporenl proti nedelnokratickélTIU režimu, a spojováni ferninismu s marxismem a třidnitn bojenl. 
~ této souvislosti působí jako krutá ironie osudu~ že právě socialistickým státem zřízený' Svaz žen zl ikvidoval 
české emancipační hnutí a dlouhá léta sloužil jako zástěrka faktické nečinnosti ve věcech konkrétního 
zlepšování živ~tni úro~ně žensk~ po,rulace·

v 

V, kont~x~u so~ialistick~,ho stá:~ se rnnohé. vYl~ož~nosti, z~ ~t~ré 
západní feminlstky bOJo~a1y~ v~et~e financnl v n~zavislostl na muz .. :h~ vpnstu,pu k unlver:ltn~nl:1 vzd:lanl a 
tradičně mužským profeslm, Jev1ly Jako samozreJmost. Naopak tradlCtlJ zenske role profeslonalnl tnanzelky a 
ženy v domácnosti~ kterou západní feminismus ztoto~nil s nástrqjem patrlarchá~nf kontroly., socialistický režim 
sankciova1. Patrně i z tohoto dllvodu se po pádu Zelezné opony stala role ženy v dOlnácnosti přitažlivou 

alternativou pro tisíce žen. Stejný scénář se opakoval i v případě módního zboží a kosmetických prostředků -
za socialismu dostupných jen v omezené kvalitě a kvantitě -, které následně zaplavily post-socia1istické trhy a 
média. 

Změna přístupu k genderové tématice po roce 1989 probíhala jen zvolna spolu s měnícími se 
životnftni podmínkanli. S příchodem konzumní společnosti souvisel roztnach vizuálně orientované mediální 
kultury využívající zobrazení především ženského těla v reklamě., pornografii, zábavním, kosmetickém a 
módním průmyslu. Demokratizace společnosti s sebou navíc přinesla rozšíření něktet)'ch probletnatických 
jevll, jako například prostituce a dalších forem komercializovaného sexu. Zatímco před pádem konlunlsmu 
většina žen nepovažovala svoj i rodovou příslušnost za zdroj problémů a naopak silně prožívala sounáležitost 
s muži v opozici vůči tota1itnímu systému, s postupem času se začal původní pocit solidarity vytrácet. 
Stupňující se nepoměr tnezi Jnužskými a ženskýlni platy a rrtožnostmi kariérního fllstu, spolu se si1ícíln tlaketn 
na ženský vzhled~ vedly ke zvýšené citlivosti na negativní působení genderových stereotypťJ.V průběhu 90. let 
se také rozšířil přistup k infonnacirn o ženském emancipačním hnutí a začaly púsobit některé instituce 
propagující genderovou gramotnost. \T roce 1998 se genderová studia etablovala jako akaden-dcká disciplína 
(založeni Centra Gender studles na FSV lJK) a o šest let později byl akreditován první tnagisterský' program 
Genderových studii na Ft-lS lJK. V tomto období feminisn1us stále častěji proniká do mainstreamových médii, 
čímž se otevírá cesta pro laickou~ feministickou 11letodologií poučenou retlexi genderu vycházej íeí z 111ístních 
ku Iturních podm í nek. 

Přestože si tato práce nek1ade za cíl zmapovat reflexi feminislnu v českéln prostředí, považuji za 
dllležité toto téma alespoň nastínit. Interpretaci genderové tělesnosti totiž nelze oddělit od ťetrlinistického 
diskurzu a jeho tnetodologie~ a to i přes to, že užití feministického jazyka v rnistniln kontextu naráží na několik 
prob1émů: 1) Fetninismus dodnes zůstává pro většinu české společnosti cizorod)'m importem 2) Většina 
českých a slovenských ulnělkyň a ulnělců zaujímá odrnítavý postoj k feminis111U a to předevšítn v jeho 
pol itických SOUVl s lostech. 

Jak už jsem nastínila výše~ feminismus a genderový diskurz je v českém prostředí stále stigtnatizován 
pro svoji údajnou cizost. V roce 1994 popisuje Lenka Lindaurová situaci následovně: ,,0 ženském či 
feministickétn umění se u nás žádné diskuse nerozvinuly. I(olem tohoto ternlínu se přešlapuje, protože je tu 
vnímán jako kapitalistický přežitek. I když si ted' některé přežitky s chutí dopřáválne, feminislnus zkrátka 
k dobrým mravtnTI inteligentní Středoevropanky nepatří."S4 Otázku Íl11portu feJninistického diskurzu ztniiíuje i 
~artina Pachrnanová. Ve SVélTI textu nazvaném Náhubek zdůrazňuje skutečnost že jedny z prvnfch výstav 
venovaných ženskénlu uTněnís5 byly iniciovány zahraničními kurátorkalni. ,~Abychom mohli nechat zaznít 
h~~.s,Y českých urnělkyň a prezentovat jej ich díla v genderově určitétn spíše než v neutrálnfnl kontextu, tnusela 
pnJlt iniciativa nikol·i zevnitř' ale zvenčí a diskurz řllusel být označen jako cizi."só Jestliže Martinu 
~ac~manovou znepokojuje zpi'lsob externalizace feministického diskurzu, umělkyně Anetta Mona Chisa a 

UCla Tkáčová., které v českénl a slovenskétn prostředí radikálně tenlatizuj í genderovou problematiku se v 
te~tu k ~ýstavě Ch lap~ hrdina. duch, stroj, uspořádané v roce 2006, pozastavuj i nad př~,jimánírn hotových 
~,zap~~nlch" postupt"l souvisejících s interpretaci genderu: ~,Přestože neexistují jedny dějiny umění ale několik 
soubezných historií, je (nejen) pro Slovensko symptonlatické přebírání západních ulněleckých problémú a 
napodobováni jejich řešení. Takové umělé itnplantování cizích štěpú do našeho odlišně utvářeného kontextu 

~~-----------------------
-ln:VodrážkaMZ

v 

k' v, , 'vv· 'h 'd'" A k 2/98 65 ~5 Šlo I'" • ,v • ~ens -e umem ve vytvarne recI novyc me 11. m: . spe t. \ • S. . 

Náhub~~)'.st~\:u :enské :Jmění zorga~izovanou ?alerií.~1.~. Prahy v roc: .. 1993 a,česko-nvěmec~~u v~rstavu s výmluvným názvem 
~() p ·0 lnlC10\anou nemeckou kuratorkou Jullctte Guthlem o rok pOZdejl ve Fragnerove oalerlJ. achm .' . , c 

anova. M. Muzzle. http://w\\\V.artmargins.com. Vyhledáno 22.3.2007 
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v sto vyústí do hybridů, které v časoprostorovém posunu ztratí ly svoj i aktuá1nost a opodstatněnost. ,,57 Jej ieh 
~:itický postřeh se především vymezuje vůči ztotožnění genderu se žensk)'m či feministickým uměním. 58 

" Přesvědčení o nepřenosnosti fetninistických konceptů a z ní vyplývající nepoužiteinost pro výklad 
tvorby umělců a umělkyň v post-socialistických zemích sdílí také mad'arsk)r historik umění Péter Gy6rgy, který 
shrnuje tuto pozici následovně: "Jak múžeme z Mad'arska vnÍlnat hnutí a poselstvÍ současného amerického 
umění, když o úloze fnasové kultury ve Spojených státech, kterou výše zlniňované umění kritizuje~ můžeme 
tnít nanejvýš částečné znalosti~ respektive osobní zkušenosti [ ... ] v naší zemi neabsentuje pouze poznání 
širšího kontextu~ ale i obrysy těch souvislostí, které zrodily univerzitní podobu feministické kritiky, kterou 
~náme jen z doslechu.,,50 Pod1e (Jyorgyho tedy umělci a utněJkyně v post-socialistickém prostředí nevytvářej í 
feministické umění v silnélTI slova sJnysJu, nejen proto, žfc j iln chy·bí znalost (americ,kého) fem in istického 
diskurzu, ale j proto, že netnají zkušenost "širšího kontextu" konzumně a Inediálně orientované kultury 
pozdního kapitalismu umožllujicf vý-voj jistého typu diskurzu., 

Jiný přistup představuje výzktnn uskutečněný v rátllCi projektu Enlargenlcnt. C;ender and (]overnance 
v v 

výzkunlnicemi z národního kontaktního centra Zeny a věda působícího př'j Ceské akademii věd. V článku To 
slovo ,!enúnislnus používánI !Jouze intin1ně a za tnIy ... publlkovaném časopisem lJtnělec v čísle věnovaném 
tvorbě žen~ analyzují poměr českých utnělkyň k feminislTIu. Na závěr badatelky shrnují vlastní přístup 

k problému následovně: ,,[Z] prvotního letmého zklamání, že ,i tady je o feministky nouze' ~ jsme se posunuly k 
vlastnímu znovudefinování feminisnlu. [ ... ] [U]vědomujelne si nemožnost importu západního my.šlenkového 

v 

proudu do české současné zkušenosti, ale také se nevzdáváme historie ženského hnutí v Cechách a satllotného 
analytického-kritického myšlení, které náln feminismus umožnuje."óo 

Z výše zmiňované studie vyplývalo., že české uJnělkyně si zachovávaj f vůči feminismu odstup 
především kvůli stále přežívajícím stereotyptJm ztotožňujícím feminislnus s ubJíženeckým fňukáním nebo 
militantnítTI aktivismem a zároveň z obavy ze zaškatulkování a následné redukce význalnu jejich dě1. Zároveň 
však mnohé z nich pracují s latentními felninlstickými obsahy~ problematizujicínli genderově určitou tělesnost 
a z ní vyplývající rodové role., ale bez výslovného zdůraznění kritického záměru. ~.,Ténlata, s nltniž se utnělkyně 
kriticky vyrovnávají, jen ojediněle spojují přÍtno s feministickou krjtikou~ i když to samé dilo by bylo v 
kontextu tvorby ~západnich' unlělkyň zcela nepochybně interpretováno jako fetninisticky zaměřené nebo aspoň 
dotýkající se témat charakteristických pro teorii a praxi feminisnlu. V českém prostředí se ovšem většinou 
chápe spíše v souvislostech psychologických č,j sociologických.,,61 V poslední době se sice setkáme s autorskou 
reflexí kritického potenc~álu rodově specifické tělesnosti častěji. ale ani ta se v drtivé většině příkladú nehlásí 
k politicky angažovanému postoji. I dnes tedy zdá se platí, co o českém (ženském) uinění napsala v roce 1994 
Martina Pachmanová: "Jestl i en iglna feJninismu v západnhTI ulnění bylo a nadále je neodlllysliteJně 
prostoupeno politickou notou, je feminní umění JTIladé generace v našich podnúnkách C .. ] daleko silněji spjato 
s otázkou zobrazovánf~ pramenící z analýzy vlastního aktu vizuální prezentace ženy a jejího nazírání.,J<~ 

Kromě hluboce zakořeněného odporu k feminisnlu se sociálně kritická interpretace genderu v umění 
potýká s dalšími problémy . .TednÍlll z nich je odkaz 1110derny v českém prostředí spl~jený s dominancí 
estetického (či expresivního) výkladu zobrazeni figury. Edit András pojednávající o zobrazeni těla v 
mad'arskéln ull1ěni (rovněž charakterizovanénl silnou tradicí rnodenlismu) se pokouší toto pozorováni zobecnit 
na příkladu mad~arské umělkyně Ilony Nétneth. Podle András" preferuje Nétrleth~ žijící na Slovensku, ve 
srovnání s tvorbou urnělkYll tvořícfch v Mad'arsku sociálně orientovaný výklad vlastního díla, z čehož András 
vyvozuje domněnku., že ,~že avantgardně-lllodernistický systém ovládající v)Tazové prostředky a instituce 
nebyl na Slovensku tak silný a nepružný jako v Mad'arsku - proto bylo snazší se ho zbavlt.,,63 Přestože 
dogtnatické chápání této myšlenky by bylo přilišnýtn zjednodušením, tradice., která chápe tělo především jako 

~7 -

~R ~~~r~k)! te~t-. k ~~'sta~ě, Ch I ap. hr? ina. duch. s~roj. u:kutečněn~ v gal~ri ~ Med i~m v Bratisla~'ě. ~ .. . , v v 

I "" tende,nc~ pr~lznacna pro 90. leta 20. stOletl vykladala r)-'Zc zenske vystavy Jako automatIcky .Jemmlstlcke'", presto ze 
1rezentovana dlla formou ani ohsahem feminlstick\' kontext nesugerovala. Tak tomu hvlo v případě v\stavv Koza Nostra uskutečněné v 
~(;~e 199? v Galerii Fronta. na níž vystavovaly Ale~andra Horová. Magdalena Cuhrovi a Olina FrancZ)vá. Přestože samotná umělecká 
\,\,a~ ~hra~y a smaltované ohjekty. sv::'m vzhledem nebo námětem nijak neprovokovaly k feministicky orientovanému v)'kladu. médii 
rá~\ ore~,Y ?hraz stavěl umělkyně do značné konfrontačnf pozice prostřednictvím sugestiyně kladen)ch otázek jako například: .~Máte 

amuze)"Vod 'vk '1\1· P hl' . Ol' F' , ]" / ~ť) p:\ :.,v...,. ral. 'OV3, I ' . ln: o c,vn 1 travestlc lily rancove. Ate ler. 4 2001. s. 2. 

13 t~telr tJyorgy: Feminizmu.s. gender-otázka. hvť ženou Cl umelkvňou v dnešnom Mad~arsku. in: Rodová štúdia v umenf a kultúre. 
ra 1S ava- S("("A '" ~ - ~ 

ofl Č:~ (._. ',.' .'. ~OOO. s. 49. 
en tnko\: a A Sr I t 'K '·r" I f'" v' , •• v . v I 'O 

61 Št:.fk " _" .:' a (IOV(1. . o.s ovoeml!l1smus pOUZ1vam pouze mtlmne a za tmy .... Ume ce 1/ 5. s. 13. 
ň2Pa Ch O\:a. Z,, Dlpl?mová práce. Ustav pro dějiny umění. FFUK. s. 20. 
63 F~' mano~a. M. Zenské domovy. in: Atclicr 8/94. s. 12 . 
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teriál formálního experimentu~ je v českém prostředí stáje dominantní a s ní souvisí i převažující nezájem o 
':~iálně kritický potenciál zobrazenÍ. Z tohoto hlediska se "modernistický fornlalismus" rrlůže jevit jako 
J~ ~hrana před nepřehledným sociálnírn kontextem".64 
~~o Odpor ke kritické interpretaci tělesnosti lze vykládat také v souvislosti s problelnatickou pozici 

olltického" v českém uměnf. Především díky izolaci česko-slovenského umění v druhé polovině dvacátého 
"fo letí se důraz k ladený na "společenskou povahu umělecké tvorby a jej ího vn ímání [ ... ] v české situaci 
~platnil se zpožděním a

v 

o~eze.ně.,,6~. 0F~míjen te~y z~stal. tak.é ide~logi~ký rozm~r zob:~zen~ ~ěla v. sou~asném 
českém vizuálním Ul11en1. M 11110 J lne I proto, ze Sl mlstnl umelecka kOI11Ull1ta SVUJ nest astny ~,snatek s 
politikou" prožila ~ padevs.~~~h"letech .~ po:~ame~~na to.uto zk~šen?s.tf ~odne: chá~e "po~i~iku,m'~ jako co~i 
vnějšiho~ co uměnl "zn~c,lst u.Je. " "Pohtlk~. Cl vpo~ltl~um J,e nadal.e. :lgldn

v

e spoJovan~ s pO~lt1ckyml stran~rnl, 
vládní garniturou~ pravlcl~ levtCI, a ,polttlkarenlm ., zatlm co JeJ1ch presah do vedeckych., filozofickych, 
vizuálních či historick)lch schénlat, které jsou zdánllvě nléně viditelné a hmatatelné, [ ... ] jakoby neexistova1.,,66 

Toto úzce vynlezené nazirání politiky přitom přehlíží skutečnost, že politické aspekty jsou umění 
vlastní stejně jako každénlu jjnénlu kultumínlU artefaktu. Pouze některé u111ěni je však po1itické v silnéll1 slova 
smyslu. Podle Jacquesa Rancierajde o ulněni, které tematizuje a vytváří konflikt: "Hlavní postup politického či 
kritického ul11ění spočívá v inscenování setkání a 1110žné ko1ize heterogenních prvkÚ.,.;67 Politické urnění 

v 

představuje výzvu stávajícímu pořádku v rámci umění i reálného světa. Rečeno s (~taire Bishop: "dobré ulllění 
je nezbytně politické ve zpi'tsobu. jakýtn provádí redistribuci vnÍinate]n)'ch forenl, které jsou v rozporném 
'vztahu jak k auton0i11nÍmu světu uměni, tak ke každodennítnu světu, ve kterém přebýválne.,(,68 

Výše naznačená povaha českého, respektive post-·socia1istického prostfedf, at' už jde o odpor 
k felydnistické interpretaci, absence zkušenosti a diskurzu, přehližení politické dimenze vlastního dila či lpění 
na jeho estetickétn či ryze subjektivnínl výkladu, se pochopitelně často odráží v autorském výkladu děl 

zmir'!lovaných v této práci a staví lně před následující metodologický problét11: Márn v takových případech na 
feministické hledisko rezignovat nebo ignorovat příkré výhrady satnotných umělkyň vůči feminismu a 
aplikovat při analýze jejich díla fetninistické interpretační postupy? Na tuto dvojznačnost, která charakterizuje 
velkou část současného českého a slovenského ulnění tematizujícího gender~ naráží také Monika Mitášová v 
článku Louisine denníky, Felninistické a ne.fen1inistické čítánia textov Loui.5e Bourgeois. V souvislosti s dilem 
Bourgeois hovoří o nutnosti uplatnění "hybridních feministicko-nefeministických kritiekých l11etod,,69, 
vzhledem k tomu, že dno i rétorika umělkyně kladou odpor jednostrannýl11 reduktivnítn v)'kladlun. O takové 
hybridní čtení jsem usilovala i já a kde to bylo možné, nechala zaznít jak perspektivu inspirovanou 
"importovanou" feministickou teorií, tak osobní stanovisko autora či autorky. Na pozadí feministického čtení 
diskutovaných děl tak zárovell vynikla specifika zdejšího genderově orientovaného unlěn í. 70 

Vycházela jsem při tOlTI z předpokladu, že čeští umělci a umělkyně., stejně jako historici umění, často 
nevnímají politický dopad svého díla, ale to neznamená, že by jejich dHa nerrlěJa kritický potenciál. Lze si jistě 
osvojit poh led citlivý na dříve opom íjená térnata genderu a jeho sociální situovanosti a přitoln se vyrovnat 
s odlišnosttni., které v č,eskénl prostředí existují. včetně ostražité nebo přeh Iiživé pozice některých autorů a 
au!orek v{1či fTložnému sociálně kritickénlu vyznění jejich děl. Jak už bylo řečeno, vnilnáni fel11inismu 
v Cechách se zvolna proměňuje a zvláště v nejtllladší generacl roste počet těch., kteří / které si uvědomují 
r:levanci feministického přístupu (nejen) v umění. Spolu s tfnl~ jak vývqj společnosti v České republ ice stále 
presvědčivěji kopíruje neollberální příklad Západu, se totiL konkrétněji Zht110tľlují obrysy souvislostí, které 
~odl~ Gy6rgyho ~~zrodily univerzitní podobu feministické kritiky". Dnes již tedy neexistuje důvod, proč by na 
ce~ke půdě nernohlo vznikat autentické feministické umění., jen je třeba vzít v potaz, že bude 1110difikované 
mlstnf zkušenosti. 

64 

20~Oleček. M. Kausa: Současné české v~'tvarné umění. in IV. Bienále mladého uměnf Zvon 2002. Praha: Galerie hlavního města Prahy, 
I. s. 15 

6~ , . 

66 1 amtéž. s. 16. 

67 ~achmanová. M. Politizace soukromí neho privatizace politiky? - rod a umční v době transformace. in: Aspekt 1/1991, s. 161. 
fJ8 C~c~ues ~ancier~. "Thc Politics oť Aesthetics··. URL: http: lhcntLT.kciil0r~;rw(k.,9l) vyhledáno 17.2. 200R. 
R 1~lre Blshop ... Rfzení reality. Spolupráce a participace v současnén1 umění". z nepublikovaného anglického originálu .. Directing 
9_~~:ty: Collaboration and Participation in Contemporary Arf~ přel. Jana Šelová. Sešit pro umění. teorii a příbuzné zóny, č.1-2, 2007, S. 

60 M 
70 P o~ikka Mitášová. Louisinc den.níkv. feministické a nefeministické čitánia textov Louise Bounzeois. Dart 4/2000. s. 21. on d ~ L· 

váhá ~ ~ll r od,1išn~'m prohlémem se zab)'vala Martina Pachmanová~ která v článku fvluzzJe (ww\\.artmargins.com) popsala svoje 
ťetn' n.!. ~c1a vystavu [vany r ,omOVl~ a Eriky Bornové nazvanou Pod dekou (2000. galerie MXM). jíž hyla kurátorkou. označit za 

Inlstlcko T" , ... _.' _~ - ,v rv v v v "v • " ....... f"v,. ..... " v., ..... , r 

odm'!, . u .. CJI Z3\er odrazel presvedcenl. ze Je toto programove pnhlaselll se k 1emllllsmu ve spolecnostl. ktera 1emmlsmus stale 
1 a a zesměšňuje. žádoucím afirmativním gestem. 
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2.2. Čtení rodově určitého těla v českém umění 

V rámci českého moderního umění bylo tělo tradičně chápáno bud' jako objekt fonnálniho experimentu nebo 
kládáno v souvislosti s jeho l11etaforickýnl významem. Zvláště v době od padesátých do ostndesátých 1et, 

~;aje zobrazení zraňovaného či deformovaného těla důležitou roli v jazyce umělců stojících mimo oficiální 
rodukci. ,~Tělo se ( ... ) stává odrazem stavu dobového vědomí, otázkou po snlyslu umělecké výpovědi i 

~etaforou osudu země či postavení jednotlivce ve společnosti.,,71 Zvláštní kapitolu v tomto kontextu tvoří 
český a slovenský body art a na tělo zaměřené akční umění 60. a 70. let navazující na aktuální umělecké dění 
za h~anicernj Československa. Ať už se však jednalo o body art~ tradiční akt nebo k}asickou figuru, až na 
výjimky nepředstav~val0 v ~ét? době ,tétlla ro?u klíčový ref~renční rá~ec.v " ,-" , ", 

Těla v českem umenl druhe po1ovlny 20. stolet1 pochopttelne 111 aJ I ureJte poh lav1 a eXlstuJl ve 
společnosti~ která zobrazenfrll lnužů a žen připisuje odpovídaj ící význam~ ale jen zřídka se setkáme 
s interpretací díla beroucí v potaz rod jeho autora/-ky. Jistá jzolace daná odlišnou politickou situací~ a z ni 
vyplývající existenciální priority českých a slovenských umělců lněly za následek téměř naPvrostou absenci 
vědomé reflexe rodových aspektll tvorby~ typické pro umění přelo1TIU 60.-70. let na západ od Zelezné opony. 
Vliv femlnjsnlu~ který od 60. let stimuloval pronikáni genderové tématiky a její reflexe do utnění, byl 
v prostředí socia1istického Československa minimální.72 

Se změnanti společnosti po roce 1989 souvisejí první pokusy o reflexi podob rodově určitého těla 
v ulnění. Jedna z prvních reflexí rodově určitého těla se objevila v čísle časopisu Výtvarné umění z roku 1993 
věnovaném převážné ženské tvorbě. V ránlci ankety zaměřené na unlění žen s příznačnÝ'rn názvem Žádné 
ženské ufllění neexistuje, vyjádřila autorka ankety Věra Jirousová pře,svědčenL ~.že zkušenost s vlastní tělesností 
je intenzivněji přítomná v umělecké práci žen~,,~3 čírnž otevřela debatu o rodov);'ch aspektech prožitku 
vtěleného uměleckého subjektu. Z odpovědi většiny z dotazovaných umělkyľí však vysvítalo, že nevnímají 
vlastní utněni v rodově specifických souvis10stech, ať už v rámci přístupu či námětú. I když rozporuplnost 
některých odpovědí naznačovala~ že tétna tělesnosti je spíše potlačené než zcela irelevantní. Zorka Ságlová 
například zdůrazňovala, že ji nikdy "nenapadlo [ ... ] akce vztahovat ke své tělesnosti~ ale naopak vždy 
k materiálu, se kterým se pracovalo, k místům, živlům ... " na straně druhé připouštěla \div těla v malbě: 
~~Rozhodně si intenzívně uvědolTIUji tělesnost při obyčejnél11 malování a nikdy nevínl, zda 111aluje víc hlava či 
ruka.,,74 Jedinou utllělkyní radikálně potvrzuj ící tělesné východisko tvorby představovala .Adriena Šilnotová, 
ale ani ona nereagovala na sugestivní formulaci otázky spojující tělesnost s ženským UlllěnÍm. "Ano poznávám 
se skrze tělo a tělesná zkušenost je pro lllne vý'chozím bodem." 75 Už tato první anketa zaměřená na genderové 
aspekty ulnělecké tvorby tak přiznačně spojila tétna reflexe vlastní tělesnosti s "ženskýrl1 urněnÍl11". Dotyčné 

• r 

spoJenl~ prezentované bez hlubší analýzy jako "přirozeně" ženské téma, dotnlnova 10 diskusím a kurátorským 
strategiím čistě ženských výstava zůstává dOlllinantním námětem úvah o genderových specifikách ženského 
uměn í dodnes. 

v Během 90. let se objevi10 pouze několik málo púvodních českých přispěvkll k teorií rodově specifické 
telesnosti v českérrl ulněn í, což souvisí s převládaj ící nechutí interpretovat utněnÍ v rodovém kontextu. Většina 
textů pub~ikovanÝ'ch na toto téma je tedy výsledkel11 snah osvícených editorú a editorek a jejich volby 
překladové literatury. Jako příklad bych nl0hla uvést například texty Atllelie Jones a Marthy Schwenderer 
(PřítonlnOSf a kalkulovaná ahsence a lv"ávrat těla: FClninistžcké un1éní 90. let) v čísle V)ltvarného utnění 1-
2/1995 věnovaného alnerickénlu ulllění~ nebo překlady textú Elizabeth Grosz~ [)rucilly (~o;'neíL Jo Anny Isaak 
a dalších v čís1e Labyrint Revue 1-2/1997 věnovanénlu ženánl v kultuře, Jedinečný zdroj teoretických textů 
a~alyzujících tělo z perspektivy felllinistnu představoval slovenský časopis .Aspekt a zvláště čísla 2 a 3/] 997 
venované přímo tělu. Výjimku v prostředí charakterizovanétTI všeobecným nedostatkenl původní teoretické 
reflexe genderové tématiky tvoří systematické autorské i překladatelské úsilí Martiny Pachmanové~ ale také 

71 

7~ ~.otÚČko~~. A. Příběh těla. in: Umění zastaveného času. Česká v}'tvarná scéna 1969-1985. ČMVľJ. Praha: s. 19 . 
. lstouvVllmku \/t't 'I' v i " vlk v' k' v'kl dl ZY I'b k' '~I k h Vk . d'] 'V" k zážitku:- . _ " ~o SOl:V~S ostl p~ec sta~,UJl um? 'yne Ja 'o Je na~rt 'a ,~na Je,l V Sv a ~la ,) ove~s 'U. ne o ne r~era 1 ~ ~az,lcl se 

zkuš" ~pecIŤ1ck) zenske telcsnostJ (napnklad dllo Ev:y Kmentove nazvan~ ;\I[a/a s/erhrna (197)) ,. nebo rodove podmmene 
.enostl (retl"xe 't v t' k' Irl d 'I (" d vv 1970' Z'- k S" I ') 7;. V\, , ~' . ma ers Vl va-cI f\ a enl p en u lJl! omere ( ) _,or'Y' ag ove. 

74 .. tvarne umenl. 3/19°3 s 4' ') r V ';J, ... ... 

7S n: )'tvarné umění 3/93 s 49 
V'~·,· . 

ytvarné umění 3/93 s, 52. 

18 



tP()retické úvahy filosofa Mirka Vodrážky a dalšich,76 z nichž většina participovala na přípravě výše ztníněného 
~i~l; Labyrint Revue. V teoreticky ~.,podvyživeném" kontextu pak klíčovou roli sehrály především rozhovory a 
C nkety se ženami-lImělkyněm i a výstavy tematizuj ící tělesnost prizmatem genderové optiky. V zh ledem k tomu, 
~e od zmiňované ankety ve Výtvarném umění se reflexe vlastní tělesnosti spojovala s ženským uměním, nás 
atrně nepřekvapL že většina výstav tematizujících zobrazení těla v explicitních či implicitních rodových 

~ollvislostech, byla koncipována ženami kurátorkami a často šlo o výstavy ryze ženské. V reakci na tuto 
tendenci se však objevily také projekty zanlěřené na uměn í vytvářené rnuži giosuj ící "ženské uITlěn Í" (.Jako 
ženy~ Nová síň 1993), či rnaskulinní sexualitu (Každá vJj'9(ýtvaná kapka sen7ene hy nu! př~pravila o jedno 
umilecké dílo~ galerie AVU 2000). . 

Právě výstavním projektt"Jm na genderové tétna bude věnována pozornost v následujících 
podkapitol~ch: vzh ledem k, to~u~ že. v těchto v~stavách. a jejich recepci se odráží vývoj diskurzu 1 jednotlivá 
témata spojena se zobrazenlm teta v Jeho rodovych souvIslostech. 

2.3. Ženy sobě aneb Kolumbovo vejce, Ženské domovy a Náhubek 

Jedním z prvnich projektú tohoto typu byla kurátorská výstava Vlasty Čihákové - Noshiro nazvaná Kolumbovo 
vejce (Galerie Behémót~ 1992). Na výstavě se sešly čtyři umělkyně z rt"Jzných generací, jej ichž díla spojoval 
mimo jiné zájem o (genderově specifickou) tělesnost. Kurátorka stce nezdLlraztlovala provázanost ženské 
tvorby s tělesností, ale svúj text v katalogu, obsahujícÍ úvahu o symbolice vajec, králíků a slepic, ale 
také krátké zamyšlení nad vývojem feministnu, doprovodila citáty z knihy Klinická genetika J. a M. 
Thompsonových. VystavujíCÍ urnělkyně, Zorka Ságlová~ Margita Tttlová - Ylovsky, Kateřina Vincourová a 
Veronika BrOtllOvá" ovšem nezllstaly jen II náznaků a reagova1y na téma výstavy expliCItní reflexí tělesných 
motivll. Toto východisko je zvláště patrné v obraze Der Potriarch be,fruchtet die siehen heiligen Eier Zorky 
Ságlové, kde spern11e podobná hadu obtáčí SedlTI kraslic., nebo v Pohlavni studii (1992) "Veroniky Brolllové, 
kde pózuje androgynně púsobící mladý muž (tehdejší přítel autorky) v rozhalenél11 dátnskérn župánku. Přes 
jeho trup je nakresleno vajíčko obklopené aureolou paprsků připOll1ínajici svatozář nebo lehce rnodifikovanou 
verzi symbolu ženského přirozeni. Velmi silně je tělesné ténla přítomné i v díle K.ateříny Vlncourové. Jeji 
instalace Cyklus (1992) sestávala s kresby moukou zobrazující dálTIské kalhotky s teploměrem v narážce na 
zjišfování plodných dnú prostřednictvím měření teploty v pochvě. K. tělu a zv~áště k ženským módním 
doplňkům se váže také bl1age na zenli (1992) Margity 'ritlové - Ylovsky~ kterétnu dotll inuje reálná černá a bílá 
paruka. Už v první české výstavě explicitně zaměřené na ženskou reflexi sexuality se tedy objevila řada motivů 
typických pro toto téma., ať už v rovině nátnětiJ nebo užitých rnateriáhl. Télnaticky osciluji vystavené práce 
mezi (pseudo )mytologickou sytnbolikou (Ságlová)., intimní tělesnou zkušenosti (V incourová) a podvracením 
stabilních genderových rolí (Brotnová). 

, Téma tělesnosti evokovaly i dalšÍ ryze ženské projekty, jako například dvaj ice výstav nazvaná podle 
mls~a konání první z akcí Ženské dOf110v:y77 (1993). Mezi autorkami pracujícílni s tématem tělesnosti opět 
vynIkla Kateřina Vincourová~ která na výstavě Ženské donl0vJJ II (1994) prezentovala instalaci nazvanou Záře 
(19:4), sestávajíCÍ z řady zelenkavě světélkujících fotografií ženských portrétů a nlilostných scén na pozadí 
~~elohmotných zvířátek. Ve své recenzi popisuje Martina Pachmanová výsledek jako spojení "lásky", "nízké 
Ztvo~išnosti" a ,.,snlrti" (a já bych dodala infantil1ty) a konstatuje~ že snov)" charakter tohoto díla ,.,posunul 
~~Sl~kou ,femini~tiockouv otázkl~ ~~řejmování ,identity a vl~st~jct~í ~ensk,ého těla d? pol~~y d~týkající ~e spíše 
'k ske psy.c~y,. CItu, tuzeb a Jej Ich smyslne sm!,slovostJ."- Jmym dIlem, ktere vyllzllo zenskou telesnoll 
I on~grafjl Je Instalace Boticelli II (1994) ElIen Rádové., propojující figuru Boticelliho V'enuše umístěnou na 
strope s "pozemskou" sférou prostřednictvítTI zrcadla unlÍstěného na podlaze doplněného nalepenou dámskou 
p~1?r~enkou. Divák se tak stává spoluautorem výsledného zobrazení a pomyslně Venuši svléká (či naopak 
o eka) pohledem. Podstatný'nl 111.0nlenteln je zde zhnl0tnění divákova poh ledu a demonstrace jeho aktivní 
VOyeurské role. 

~~---------------7ó • _ 
Na v'kl 

77 v\.pn . a~ Karel Císař. Tereza Bruthansová. Radek VáTla. Robert. Silverio atd. 

Vero.i s~kavu Zenské domovy iniciovah' v roce 1993 Irena Jůzová. Štěpánka Šlmlová. -rrixi \Vej~. Dá:c zde vystavovaly E!len Řádová. 
nI' B ~ ~ .,01 • 

V\'še . ad r~~ová. a Kateřina Vincourová. V~!stava Ženské domovy II se uskutečnila o rok pozdě,il ve Stencově domě a př'edstavila 
7 - Uveenecesk~ Ylk v l ,v,· 

II P , c ume 'vne ~e za lrantCnltTI1. 
achman " MV,. . , 

O\a. . Zenske domovy. Ateller 8/94. s. 12. 
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K1íčový vliv tněJy rovněž putovní zahraniční výstavy případně výstavy koncipované pro české 

ostředí zahraničnhni kurátorkarni. Vedle projektu nazvaného lakonicky Žen5;ké unlěni pořádaného Galerií 
~~ ~ního města Prahy v roce 199379 to byla především výstava Náhuhek (1994) iniciovaná kurátorkou J uliette 
G~thlein ve spolupráci s Radkou Hladkou (umělkyní českého pllvodu žijící v Berlíně) a Martou Smolíkovou 
v galerii J. Fragnera. Na projektu představilo svá dila pět českých a sedm německých umělkyľí, přičenlž térna 
tělesnosti rezonovalo zejtnéna tnezi českými autorkami. To byl příklad zejména fotoamputací Veroniky 
Bromové, v nichž pomoci techniky koláže prohodila mužský a ženský obl ičej na reklarně na kosmetiku a 
)bliče',e černého a bílého dítěte na benettonském plakátu. ZatílTICO fraglnenty těl ve videoinstalaci Jany 
l. • 
Žáčkové nebo tunel z bot Radky l-1Jadké odkazovaly jednoduše na tělo bez bližších rodových charakteristik, 
El1en Řádová se pustila do analýzy ženských typologjf~ které symbolicky propojila se siluetou připonlÍnající 
bohyně starého Egypta. Obrazy vložené do bílých siluet bohyně: představovaly ženy jako odalisky, hvězdy 
stříbrného plátna., ca]) giris~ lnodelky, ale i i110derní duševně pracujfcí ženy. Tato instalace konlbinujícf obrazy 
s autobiografickými texty připomínala formou j námětern díla západních feministek 70. let, t\ny Mendiety, 
Beth Edelson, Carolee Schneelnann a dalších. Ženskou reflexi tělesnosti tematizoTV'ai i doprovodný text Marty 
Smolíkové. Ta v případě instalace Kateřiny Vincourové interpretovala blánu, do níž umělkyně zabalila sochu 
převráceného koně jako ,~dělohu'\ zatímco nafukovací zvířátka Eriky Bornové spoj ila .,se zák1adním pocitem, 
se kterým se vyrovnává každá Inatka." 80 

Náhubek tedy stejně jako předchozí ženské výstavy představil několik tétnat, souvisejících (nejen) s 
ženským prožitkem tělesnosti~ které se v různých obměnách objevují dodnes, od reakce na vizualitu reklamy 
(zne)užívajici ženské tělo, přes konfrontaci kulturních obrazů ženskosti a vlastních autobiografick)'ch odkazů, 
až po fragtnentarizované a digitalizované tělo videoinstalací a absentující tělo evokované "dotýkanými" 
materiály. 

Příznačná je i skutečnost~ že tuto výstavu, stejně jako mnohé soudobé výstavy ženského umění 
iniciovala zahraniční kurátorka. Jak k tomu poznamenává Martina Pachmanová ve svém textu Náhubek 
publikovaném na stránkách vvebového tllagazínu Artmargins: "Co Ině zaráží, je fakt že aby bylo tnožné slyšet 
h1asy českých umělkyň, v genderově určitém - spíše než genderově neutrálníJn - kontextu, musela iniciativa 
přijít zvenčí místo zevnitř a odpovídající diskurz byl označen jako cizi."Sl Cizost této čistě ženské výstavy 
pochopitelně spočívala v hrozbě fetninistické ideologie, která byla v prúběhu 90. let tradičně stavěna na pranýř 
či odmítánajako clzorod)! import řadou kritikú stejně jako valnou většinou umělců a lltnělkyľí. 82 

2.4. Muži o ženách, muži o mužích 

P,aralelně s těmito ženskými výstavaini se objevily i odlišné kurátorské pcstupy zvid!telňující genderová 
temata. Zajímavým experimentem evokujícírrt nestabilitu genderové identity či její Inožné překročení byl 
projekt ./ako ženy, zorganizovan)" Petrem Písaříkem (autorkou úvodního textu v katalogu byla Milena 
Sl,avlcká) v roce 1993 v galerii Nová Shí. Šlo o prezentaci třinácti unlělcll respektive jejich ,~vnitřních žen". 
lučastněnf umělci se ve svých dílech snažili vytvořit tnode1 ženského umění, jehož podobu odvozovali 
z vlastních představo ženskosti, ženských tématech a sensitivitě. K výstavě vyšej katalog, obsahuj ící reakce 
P~ychologů (mužú j žen)~ kteří na základě vystavených uměleckých děj analyzovali vztah autorú kjejich 
~~zenskérrlu já". Ptlvodni plán počítal s tím, že by byla díla expertům prezentována jako autentické V)ltvOl)' žen~ 
na~onec však autoři výstavy od této drobné lsti upustil i. Ve hře však zůstala flexibiln í, androgynn í identita 
umelce, stejně jako stereotypní představy o ženské identitě ajejích ro1ich, nahlížených z pohledu fnužti 

. lJmělci evokovali ténla těla v reklamě (Jiří Příhoda), pracovali s identitou prostřednictvím rodové 
travestJe (Jiří Petrbok, Václav Stratil) či naráželi na agresivitu mužské tělesné touhy~ respektive ženského 
strachu z ní (Filip Turek), Nejdrastičtěji evokova1 tělesnost právě posledně znliiíovaný, jehož drátěný náhubek 

~~----------------------
Ro~i:~aevy se zúčastnila MiJena Dopitová. spolu s japonskou umělkyní rvlio Širai. Švýcarkou Pipilotti Rist a Američankou Jennifer 
RO • 

Marta Srn I 'k '. v , 

Rl Pa h ' Olova: Vystavy zen v Praze. katalog Nahubek. 1994. nestr. 
H2 J~~ ~:anrová. M. ~uzzle. Arlmargins. vyhledáno 22.3. 2°97. v 

.. lvlčePl,I~lad lze uvest reakci Marka Pokorného na v)'stavu Zenské domovy Ve Stencově domě. kdy mluví o možnych spekulacích o 
25/199~)~~n)~" ~:od r~lí~/er~l fc.m.inismu. t:ebo. ~edakč~í ÚVO? k d.ebatě ~.Já to tak fakt nece.itin~~· an,ch. Všechnvo ve.d(~ k ~I?zení (J\teli~r, , 
konotace \ c~e ~t:, U .:dO\i3. tem1l11STllUS obJevuJI takove aSOClace Jako .. zeny se samopaly namlrenyrnl na !nuze". 1 kdyz.JC tato negatlvnl 

Izapetl zmírněna juxtapozicí .. slovo naděje. slovo hrozba". 

20 



's v textu katalogu trefně označený tennÍnem "náúdek", symbo1icky spoji) vlastní imaginární ženskost 
na bpenl~ z mužské sexuální dobyvačnosti. Toto napětí bylo následně interpretováno jakožto neschopnost 
s o aVO b d h v" r"1 r" v' hrl' h 

• v ' ženy smířit se sama se se ou - te y neoc ota pnJmout svou "nonna 111 ,rozunleJ eterosexualnl, tou u. 
VOlt,; 1 souvislosti je příznačná i řečnická otázka, zda "některé projevy feministického hnutí nevycházejí 
V te o . . 8~ O 1 v r • k' v k'" Vl" b I d k . dobných zdroJů.~' . a Slm typlC ym "zens ym te esnym tenlatem y poro respe tlve novorozenec, 
~ pO'hO si vypůjčil Jiří Příhoda z benettonovské reklamy. Autor/-ka textu, komentující povahu "ženy 
ter~orovi", píše o neplodné, rozpolcené ženě, která dítě prožívá jako "vetřelce ve vlastním lůně" a přitom si 

~;~ně uvědomuje, ž~ "ona, .a nikoli ?ítě)~ vzdrojem ~šklivosti." y t~ch~o dvou dílech, r~~~ekt~ve je~~c1~ 
int~rpretacich nacházlm~ :nO~l~~ konstlt~u.!lCl zenskou telesnou dvoJroh mIlenky a inatky, pncelnz "vnltrnl 
" na" obou umělcú selhava v JeJlm naplnen1. 
ze Na rozeJiI od v)'še zlníněného přístupu, který do obrazu ženy promítá frustraci a strach z nemožnosti 
naplněni ,~ženské role", Jiří Petrbok a Václav Stratil se vyda1i cestou popřeni pOlllyslné hranice Jnezi ulnčlcem
mužem a jeho "vnitřn í ženou"·. Jiří Petrbok vystavi I fotografi i ze svého dětství, kde spolu s kamarádetn pózuj í 
převlečení za ženy. K pOlnyslné prolněně jirn slouží kabelka, nlinjsukně~ boty na podpatku, ležérní postoj 
kopírujícÍ stereotypní ~os~oj ~p~ostitl:t~~ a ~a1ši propriety. Ve výsled,ku není j~snré jes:!i. se za. že:,y pře~lé~ají 
chlapci nebo prepubertalnl devcata: JeJIch tela, dosud nepoznanlenana horrnonalnl boun JSOU SI stale v pnnClpu 
podobná. ZatÍtnco Petrbok se vrací do doby před pubertální rozlukou "ženského" a ,~nlužského" světa, Strati1 
využívá k zobrazení svého ženského "já" instituce travesti-shovv, v rámci které se tnúže legititnně - protože v 
uzávorkovaném kontextu divadelní produkce - převléci za ženu a zpochybnit biologickou i společenskou 
hranici. Kde prvně Zl11iňovaný hledá své ,~ženské já" ve své předpuhertáln í ."androgynn i'" tělesnosti~ druh» se ke 
zrušení distinkce b1íží prostřednictvÍtn kulturně akceptované kabaretní pohlavní travestie. 

Tělesné asociace se však nabízejí i v případě děl, které nezobrazují tělo přímo. Tak je dílo Radka 
Simka chápáno jako evokace dělohy, nebolj "podstaty ženství soustředěné v tělesnérn pocitu, ve vědomí 
prázdného prostoru ve středu vlastního těla'\ přičemž "tvar krychle může symbolizovat vzedmuté ženské 
břicho." Roztržený kruhový útvar v díle Jiřího Davida je zase interpretován ve spojení se "spletenceln útrob", 
~,pupeční šňůrou'\ "vn itřnostnl i vystupujícími na povrch těla". Z doprovodného textu vysvítá, že "žena 
v autorovi [ ... ] v sobě skrývá subjektivně odpudivý vnitřek.,,84 Stejně dvojznačnou souvislost s plozenílTI i 
hnusem evokoval v autorovi/-ce interpretačního textu k obrazu Jiřího Daňka Ťubal- Labut' kulatý plastelínový 
rybníček. Tento dutý útvar se v jejím podání stává potnyslnou dělohou a plastelína samotná připomíná 
"hovínka'" s nilniž Sl infantilní žena v umělci hraje ve své anální fázi. Autor/-ka portrétu "vnitřní ženy" Petra 
Lysáčka zase mluví o jeho použití těsta ve s111yslu erotickém: "Obalení těstem vyvolá představy obejln utí, 
přivlastnění si, pohlcení, pohlavního styku." ° kus dál narazíme na specifické genderové určení: "Těsto samo o 
sobě je jednoznačně ženský lnaterlál - je měkké, jemné, křehké., nadýchnuté, Proces zaděláváni a kynutí těsta, 
nás přivádí k představě vzniku nového života, růstu plodu v břiše matky. Vztah těsta~ jídla k trávicí soustavě 
naznačuje převahu ženského principu.,,85 Tento krátký úryvek v sobě obsahuje motivy příznačné pro 
dual istické myšlen i spoj u j ic í žen skost (zde charakterizovanou poj menl Ji n) s rozrnnozován í (lL) mateřství ln a 
vyživováním, tedy ve zkratce s vegetabilní tělesností. 

Genderově specifickou interpretaci má pochopitelně i narcistický' vztah k v1astní tělesnosti objevující 
se v díle Michala Cihláře, který zaslepil zrcadlo vrstvou dennakolu. V textu k tomuto dilu se dočtelne 
~ásledující postřeh: ."Ve spojen í se slovem žena můžeme ale zrcadlo považovat 1 za symbo~ lnarnivosti, stejně 
Jak~ líčidla sloužící jen k vytváření jluzí~ ulpívání na povrchu.,;,8ó Ženské sepjetí s tělesnosti je tedy postulováno 
dV~Jím způsobem: zevnitř, prostřednictvím prokreativni biologické "podstaty'~ a zvenčí skrze lpění na vlastní 
fy,Zlcké kráse. J-{ra se symbolikou zrcadel je přitom charakteristická j pro mnohá díla na zmillOVan)'ch ženských 
vystavách (například výše uvedená instalace El1en Řádové v ŽenslgJch dOfl1ovech IJ~ nebo na téže výstavě 
prezentované poloslepé zrcadlo Štěpánky Šimlové, či sádroví "plyšoví" Inedvěd! se zrcátkenl vložen)'ITI 111ísto 
pohlaví v díle nazvanérrl Medvědi -- Sexuální hračky (1994) v Praze zdomácnělé Angličanky Andrée Cooke. 
k OJ Ta~že sečteno a podtrženo, z třinácti mužů se minimálně devět odkazuje nějakým způsobem 
~el~s~ostl a díla zbývajících evokují mateřskou péči a vařcní (Michal Nesázal, Viktor Pivovarov), poddajnost 

adoehk~t~ost (Petr Nikl), banalitu a kýč (Vladimír Skrepl). Obraz ženy vykreslený umělci ajejich interprety tak 
z u~aznuJ~ ženské sepjetí s tělem. Ze stejné logiky vycházel patrně i Radek Váiía, když v debatě ° feminismu a 
gen erove problematice v unlění (i rninlo ně), která se uskutečnila ve Veletržním paláci o rok později, radil 

;~J~------------------
" . ako ženy K '1 ' 'v 84 Ihid ~,atd og, Nova Sin. 1993, nestr. 

8~ . 
- Jako ~ 

g6 Ibid. lCny. katalog. Nová síň. 1993. nestr. 
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Kateřině Vincourové~ že kdyby ll1ěly ženy dělat výstavu ,~jako ženy" očekával by térnata souvisej ící se 
sexualitou a tělern. Toto (mužské) stanovisko tak dospívá k závěrúm přiznačnýnl pro nástup esencialistického 
ženského urnění konce 60. let. 

Přestože se výstava .Jako ženy vymezovala vůči feminismu (i antifeminismu)~ otázky, které otevřela, se 
dotýkaly feministické rétoriky zviditelľíující sociální konstrukce ženských a n1užských rolí. l'íI11, že se 
odhod1ali zkoumat své postoje k (vlastnímu) ženství, mohli participující umělci zpochybnit dané hranice mezi 
Illužským a ženskýnl světeln. Na druhou stranu má pravdu Martina Pachlnanová, když konstatuje, že ~,chce-li 
někdo být Jako ženy~ nebo jako jakákolj jiná Jnarginalizovaná skupina, měl by riskovat ztrátu vlastni lnoci -
jen tak totiž ~ohou :TIitnévze ~. hum?~ pod1vat ~tatu~ quo, místo ,to!lo"aby j~J upevň~v~li .. ~ tomto příp~dě však 
muži nic nenskovalt: to., ze Sl zvob lt za predmet sveho "zkoumanl" zeny, J1m utnoznl10 zustat v pOZICI soudce 
jehož maskulinní identita zústává nedotčena. 87 'Tím., že ve většině připadlI koncipovali své "ženské já" v 
'kontextu stereotypně feminního vylnezení tělesnosti-mateřstvÍ-péče (utnocněného také interpretačnítni texty 
oslovených psychologů)~ upevňovali v rárnci binární logiky pojetí své vlastní maskulinity jako v zásadě 
odtělesněné. Koncept maskulinity zde tedy vykrystalizoval na pozadí ženské jinakosti jako její netematizovaný 
opak. 

Y tomto smyslu je typické, že se lnaskuHnní identita, pokud už se dočkala tematizace 
prostřednictvÍtn ryze mužské v~vstavy~ řeši1a výlučně ve vztahu k potlačované či objektivizované ženskosti. Tak 
tOlllU bylo například v projektu nazvanén1 jednoduše l'la Tělo~ uspořádaném galerií Behémót v roce 1996, kde 
dvanáct ulnělctJ n1aloval0 přínlo na tělo tnodelek zaplacených nlajitelenl galerie. Výsledná živá díla byla 
nafotografována a publikována ve formě kalendáře. Jiří T. Kotalík ve své recenzi pro Ateliér, vychválil výstavu 
jako tribut ,~věčné kráse ,zenského těla,,88, aniž by si jen na okanlžik připustil, že by se výstava dala 
interpretovat i jako hold mužské heterosexuální touze. Zatímco ženská těla byla prezentována v celé své 
nahotě, tTIužská toužící těla tna1íh~1 zůstala zrakl1m diváků skryta. Výsledek tak dokonale ilustrovat premisu 
Gudrun Inboden z katalogu k výstavě Tělesný logos Diskurs Felninžn (Důtn ll1nění nlěsta Brna, 1998) podle 
které: "sdílí žena a u1l1ěnÍ ~osud své anatomie" totiž slabého, protože smyslového těla, a oba jsou odsouzeni být 
podřízené logu,,,89 přičetnž tento logos je, stejně jako mistrovský uJnělecký výkon, kódovaný jako mu.žský. 
Podle nastíněné logiky patři žena stejně jako uměni do sféry smyslového krásna - krásný obraz i krásná žena 
fungují jako objekty mužského estetického vnímáni. Estetické (přes všechno své odkazování k "vyšším", 
rozuln ěj logickým nebo racionálním sférátn poznání) "zůstane odkázáno do oblastí těla, neschopné 
transcendovat fyzis, a platí z hlediska Inetafyzlckého myšlení jako předpojaté~ méněcenné, dokonce klalnné.,,90 

Na rozdi1 od výstavy Na tělo, která se odvolávala k vysokému umění a klasickému aktu, kolektivní 
projekt nazvaný Každá vyplJltvaná kapka senlene by n1ě p,':.ipravi/a o jedno unlělecké dílo (,A.kadelnie 
výtvarných umění, 2001) čerpal inspiraci spíše z pornografické vizuality. Na ryze mužské výstavě se kromě 
různě pojednaných pornografických materiálú objevily zašpiněné vložky, dámské kalhotky a další rekvizity 
odkazuj ící k ženské tělesnosti. Co tedy obě výstavy spojovalo byl dúraz kladený na ženu v rol i objektu tnužské 
touhy. Odkaz k semenu vypújčen)' z citátu Pieta Mondriana., prosluiého svou misogynskou letorou, 
představoval jediný přínlý odkaz k lnužské tělesnosti. Tato však byla opět potlačena ve prospěch ženských 
sexualizovaných či spíše "pornograftzovaných" těl, zatímco autoři si uchovali privilegovanou lnistrovskou 
,pozici garantovanou převahou, s níž se symbolicky zmocnili ženských těl. ~,Vztah tnezi selnenem a ulněleckým 
dílenl tedy ,nohl být v případě Mondrianova konstatováni metaforický~ ale přesto jasně vypovídá o 
symbolickém řádu~ jehož privjlegovanýnl označuj ícÍln je phal1us.,,91 

2.5. Tělo jako dllkaz? 

Když psal v roce 1999 Radek Váňa text do katalogu k výstavě Gir1s 99 v pražské galerii MXrvl, rozkošnicky 
konstatoval, že má rád ,.,umění tněkkých tkání". Tato paralela mezí (měkkýtn) tělenl autorky a jejírn dilem si 
zas~ouží hlubší analýzu. Navazuje totiž byt' nepřímo a zřejmě nezánlěrně na pojetí charakteristické pro 
tl1yslenkové proudy druhé fenllnistické vlny v první polovině 70. let~ které ve snaze o nalezení společného 

R7 P . " 
RR achvma~ova, Artrnargrns. Cit v rozn. 
RC) Na telo, m Ateliér 2(l11996, p. 1. 
(Jr) Inhoden. G. s. 9. 
(ll Inhoden. G. s. 11. 

Pach manová. M. l\1uzzlc. ArtMargins, \\ \\ \\ .clrtmarL~ins.l:om. vyhledáno 23.2. 2008. 
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jmenovatele nejn'Jznějších ženských zkušenosti učinily tělo svým primárnitn východiskelTI a objektem 

~zkoutnání. 1 v v ' vl . v k r v dr ... r v krl v r 
Jak už by o receno~ terna te esnostl se v ces elTI prostre 1 ve SPOJ ltOStl s vystavou zens e 10 UITIenl 

dostalo ke slovu někol!kráLTénlěř zároveťí proběhly v roce 1998 dvě podobně zalněřené výstavy: už 
zmiňovaný Tělesn~v Logos DiskursF'erninin v koncepci Reného Blocka, k jehož výběru, zahmujíchn čtrnáct 
německých umě1kyň přibyly zásluhou Pavla Lišky dvě rakouské a dvě české umělkyně (Kateřina Vincourová a 
ranka Vidová), a zathTI patrně nejokázalejší (a)espoií podle reprezentativního kataiogu soudě) tuzenlská 
~ýstava ženského umění s příznač~ým názvem Tělo jako dí/kaz, uskutečněná Muzeem umění v 01omouci.92 

.I Kurátorka české výstavy~ Stěpánka Mtillerová~ se pokusila vysvětlit vztah rnezi ulnělkyní a jejím tělem 
jako biologicky daný. Podle ní svouvisí li žen tělo a psýcha těsněji než u ;TIUŽÚ vzhledem k specifičnosti 
'ženského hormonálního režimu: "Zena lná oproti muži rozmanitější rejstřík tělesných zážitkťl, které jsou skrze 
její hormonální systém provázány s psýchou.,,93 Argumentace kurátorky se tedy vrací do hlubin antického 
klasického myšlení a navazuje na tradiční představu spojující ženskou podstatu s tělesností a .fýzis obecně . 
.. Díky větší ženské participaci na funkcích doprovázejících rozmnožovánL je ,žena vnímána jako součást 
přírody v daleko větší míře než IllUŽ.,,94 Jednostrannýrrl protežováním ženské tělesné "přirozenosti" tak 
kurátorka vytvořila model nápadně podobný patriarchálnímu stereotypu ztotož~ňujícínlu ženský princip 
s vegetabilním životem stojícím v protikladu k lTIužskému světu ducha. Tomuto výkladu nahrávají i fOlmulace 
v katalogu prezentující duální chápání světa., který se dělí na ten "konkrétní., fYzický. neabstrahovanýlo', rozuměj 
ženský. a ten racionálně abstraktní - lllužský. 

Kurátorka vycházela z představy biologické odl išnosti mužského a ženského tTIozku~ udávanou 
dOlninancí levé (tedy racionálně logické) případně pravé (enlotivně intuitivní) hemisféry u mužů a žen 
respektive. Monika ],vfitášová se ve své recenzi této výstavy oprávněně pozastavuje nad tím, proč by lllěla 

autorka výstavy na konci 90. let přebírat zjednodušující pseudovědecké argumenty, když "univerzal1stický 
jazyk vědy [sice] dobře odpovídal unlverzalistickému chápání Jidského' těla'\ ale dnes ,~už se i někteří vědci 
přiklánějí kjiným než univerzaHstickÝlll paradigtnatůI11.,;,95 

Přitom v katalogu zllliňuje MUllerová celou řadu "tělesn)'Ch" télnat, která mohou ženy zaujmout i 
zjiných důvodů, než je donlinance estrogenli v jejich krevním oběhu. Řeč, je o agresivní rnediální masáži 
spojené s kosmetick)lm prll1TIyslenl, poruchách př(jnlu potravy nebo pornografi i, které se jinak dotýkaj i tllUŽŮ a 
žen. O to více zaráží snaha kurátorky prezentovat tělo jako tyziologicky ."př'1rozené"' ženské téma. NltilIerová 
sice konstatuje, že ženy-umělkyně nell1ěly v minulosti stejnou stal10vnl čáru jako jejich mužské protějšky a 
díky popularitě ženského aktu se staly dokonce ~,obětí zobrazen í", ale svúj kurátorský výběr opírá spíše o 
intuitivně pojatou asociaci zahrnující holywoodský kýč (viz název výstavy) a z něj vyplývající spojení 
tělesnosti, vulgarity a naivity. Mají snad tyto hodnoty představovat oněch ,~něko1ik problémových okruhú, které 
se v souvis1osti s tělerTI a ženou vynořuj í, jak v běžném životě, tak především v unlěnÍ~-?96 

Zajímavé je srovnáni názorů umělkyfl publikovaných v katalogu s anketou ve Výtvarném umění 
uveřejněnou o pět let dříve. Zřetelný je například posun sl11ěretTI k větší akceptaci (vlastní) tělesnosti jako 
východiska (ženské) výtvarné práce. Na rozdíl od ankety obsahuje katalog hned několik odpovědí autorek 
P?važujíCÍch zkušenost s vlastní tělesností za kličovou. Veronika Bromová zde například prohlašuje: "Moje 
telo a moje mysl jednou jsou. Sama sobě nejlíp vyhovím, se svýtTI tělern si nlúžu hrát a zkoušet, co všechno se 
s ním dá dělat, a něco z toho použiju výtvarně. Je to tTIoje mapa, ve které jselll se naučila orientovat -, navazuje' 
na mapy ostatních I idí, ten celek pak tvoří obraz světa. ,,97 Ved1e spíše osobních důvodů, které dokládá 
~~~říklad odpověd' Michaely Brachtlové ("Na několika fotkách jsem se rozhodla použit svoje tělo, protože 
Je!tch téma bylo velmi intil11ni. Nedokážu si představit., že bych tehdy fotila někoho jiného.,~98), zazněly i 
nazory opírající se o teorii uillěnLKonkrétně DraholTIÍra Lányi v odpovědi na otázku: "Co pro tebe ve vztahu 
k tvorbě znamená tělesnost?" konstatuje, že ,,[p Jroblematika tě1a se stala v devadesátých letech výraznýl11 
femonénern ve výtvarné teorii. Zdá sa nli, že hlavně žensk)'m autorkám je práce s tělesností velmi b1fzká.,,99 

-------9~ -

J- ~av}r~tavě, byla zastoupena díla I\!fichaely Brachtlové. Veroniky Bromové. Tatiany Demčákové. EI1en Řádové. Štěpánky Šimlové, 
9~Š ~ VIdove. Kateřin\' Vincourové. a slovenskvch umělkyň Elenv Patoorsté a Drahomírv Lán\i 
C)~ , těpánka MUllerová~ Tělo jako dúkaz. 01ol1lo~c. 199R. ;. 9. "" "'"' 
10~~erry B. Ortner. 15 Femal~ to Male as Nature to Culture? ln: Feminism-Art·-Theory. cd. Hilary Robinson. Blackwell Publishcrs, 
4. • s. 24 9<; • 

,,; ~~táŠ()Vá. M: Telo jako dúkaz (túžby po citlivosti). Aspekt 2/1998. s. 193. 
97 r . pa~ka Mulle

v
rova. Tělo jako dúkaz. Olomouc. 1998. s. 11. 

c)s n. Mullerová. S. s. 21. 
9<) In: Ibid. s. 19. 

ln: Ibid. s. 25. 
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Toto teoretické výcl'~odjsko :e ~d.razi]~ ! Vljo~jí insta!acl B(~jf,~ sa byť ~~~ou (1995)~ .h~\'o~ící o "ženské identitě, o 
.. , ztra'tě a hledánl~ o falesne ldentlte.~' Tato Instalace navazuJte1 na felnlnlsttcke postupy dekonstrukce lell . 
~~ ~nské "identity" sestávala z řady ~~zrcátek" rámujících více či méně stereotypní obrazy žen - svůdkyně, pin 
~p kulturistky, sebevražedkyně, obrazy erotické, tragické, komické, ironické a jiné. Klíč ke čtení celého díla 
ř~dstavovala anonymní báseťí ze 16. století věnovaná ženám upálenýn1 v procesech s čarodějnicenli. l-'ento 

~ěsiVý a přitom poetický text poukazoval na skutečnost, že důležitou roli v historii konstrukce ženské identity 
sehrálo iracionální násilí ze strany mužů. Jako jedna z několika mála autorek své generace se tak Draholnira 
Lányi přihlásila k feministickýt11 strategiím~ kriticky glosujícím konstrukci ženských roH. 

2.6. Blízké ozvěny jiného diskurzu 

Tento kriticko-analytický přístup k zobrazení genderově specifické tělesnosti však v českém prostředí dlouho 
zůstával přítomný spíše implicitně. Také v teoretické reflexi převažovalo (3 stále převažuje) pojetí 
předpokládající., že obrazy tě1 jsou bud' tnotivovány ryze esteticky nebo vypovídaj i o vyjádření umě1covy 
subjektivity bez hlubší reflexe sociálních souvislostí, v II ichž je tato subjektivita fonnována. I zde pochopitelně 
existují výjimky, které však dokládají obtížnou situaci, v níž se zároveň teoretik umění ocitá při pokusu o 
skloubení kritické (fenlinistické) teorie a (české ulTlělecké) praxe. 

Jako dobrý příklad lnůže posloužit text Metanlor.fózy těla Olgy Malé pub1ikovan)' v katalogu k výstavě 
etose Echoes, Publie Body & Art(fzeial L~paee. 101 Autorka zde píše o tendencích příznačných pro novou fornlu 
~,tělocentrjsmu" a všímá si jeho genderových specifik. Jsou to podle ní především umělkyně, které "činí 

s kromobyčejným až obsesivnínl zaujetím námětem uměleckého dila své tělo vlastnÍ. lJ většiny autorek však 
nejde o narcislstní zálibu v odhalování a zhHžení se ve vlastních pÍIvabech~ svá těla odkrývají často 

naturalistickýtn., brutálnÍtn a nelichotivým zpÍIsobem." Tato nelichotivá upřímnost sebeodhalení je podle 
kurátorky účinnou zbraní proti hegemonii vynuceného ženského ideálu. "Demonstrativní sebeobnažení 
dnešních umělkyľí je snahou o zvrat, je to agresivní gesto, které muže nevábí, ale spíše ohrožuje."I02 
Konstatování o naturalistickéln způsobu odkrývání se v rátnci výstavy týkalo například Elke Krystufek 
(Sběratelka Krystl!fek), Gudrun Kanlpl (Nahradni city na skladě), Mony Hatourn (flluboké hrdlo), nebo Sam 
Taylor Wood (F'uck Suck Spank, Wank). Z českých umělkyľí se tato charakteristika konkrétně vztahovala na 
lTlanipulované digitá1ní fotografie Veroniky Bromové z dnes již proslulé séríe Pohledy (1996). Záběry na 
rozevřená ženská stehna, mozek nebo dut~nu břlšní~ zahlcující diváka svoji fyzickou přítomností díky 
nadsazenélTIU měřítku a křiklavé barevnosti, popsala ()Iga l\1alá jako lnanifestaci J-erninistického ténlatu, 
nicméně toto přičlenění BrolTIové do rodiny "nestoudn)·ch felT,inistek~' nebylo tak zcela bez problélnů. 
Naráželo totiž přinejmenšínl na autorský výklad, v němž Brotnová interpretuje Pohledy jako oslavu 
"zázračného" interiéru těla. ,,[Ch ]těla jsern obrátit pozornost~ pohled z povrchu do nítra, které funguje celkem 
nezávisle na t0111') jak se z vn~jšku vidíme. To, co je pod kůži je taky strašně zajítnavé a tak kotnplikované, že je 
opravdu zázrak., že tady jsme a že fungujeJne."I03 Nabízí se tedy otázka, do jaké míry jsou Pohle~v výsledkem 
"vypjatě subjektivního cítění" a nakolik se v nich vědoillě odráží reakce na "širší společenskou základnu 
s jejími nejrúznějšími aspekty (kupříkladu feministnem)."I04 

Karel Srp v torntéž katalogu rovněž rozvádí genderovou tétnatiku zobrazení právě na případu 
Brotnové. Při torrl se dotýká lnotivtJ příznačných pro teorii pohledu (gaze) využívanou fcrninistickou kritikou. 
~ případě fotografie zachycující obnažený rozkrok autorky, tak napřiklad spekuluje o totn, zda lze fotoaparát 
tnt~rpretovat "jako falos nebo ještě detailněji jako falos ukončený kolektivnínl okern . .;,I05 I v tOlnto textu se 
ob~evuje propojení žen a tělesnosti jako specificky ženského námětu. Když píše o díle rakouské umělkyně 
~lc~aely Moscow, konstatuje Srp, že "vlastní tělo je pro [ni], obdobně jako pro řadu jin)!ch a1Jtorek~ hlavním 
nan1etem a jediným obsesivnínl objektem.,,106 Shodně s Olgou Malou pak zdllrazlluje provázanost "vnitřního" a 

------------------100 
Tamté7 10 I ~. 

I "Tato V~~!sta\'a. na níž vvstavovali hritští. rakouští s čeští umělci. rovněž proběhla v roce 1998 v Méstské knihovně. v Galerii hlavního 
I~~sta P,rahy'. Kurátory b)~li Wolfgang Denk. Olga Nralá. David '~1usgravc a Kare~ Srp. 
I[)~ ~~Ia ... o. Metamorfózy těla. in: Close Echocs. Praha: GhmP. 1998. nestr. 
i()-t n. Mullerová. s. 21. 

10" ~alá.., O. )~:e.t~mor~o~~· tě.la,. i~: Close Echoes. Praha: GhmP. 1998. ncstr 
10ť1 Ibf: K .. I rcvracene raJc. ln lbldem. 

o. 
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v' šího'~ těla: "Extrémní zkušenosti, ve kterých se skryté a soukromé setkává s veřejným a společným, mají 
.vne, [ ] O hrr k h v r dl' k r r r • k od' d V t t k ~. ;zibilní hodnotu. ... . oe aZl mno oznacnemu zrca en1., ve terem se ztracl Ja puvo 111 po ne, a 

r~:vý efekt, ve kterém to, co je vnitřní, může být ukázáno jako vnější, a naopak to, co je vnější, se samo stává 
c . v 'h ,,107 
nositelem V111trnl o. 

Viděno prizmatem v»še zlniľíovaných výstav se rok 1998 zásadnhTI způsobenI zapsai do vývoje reflexe 
nderových aspektů tělesnosti v českém současném umění. Shodou okolnosti vznikl touto dobou (na přelo1nu 

geku 1998 a 1999) také ateliér l'ělového designu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického 
ro Brně, který zpočátku fungoval v úzké vazbě na produktový design, ale pod veden ím Jany Prekové se záhy 
v samostatnil a vyprofiloval do podoby interdisciplinárního ateliéru zanlěřeného na genderová télnata 
~ tělesnost. Oproti (alespoň v českém prostředí) převládajícímu chápání body artu a performance jako 
existenciální výpovědi o zkušenosti subjektu reagovala koncepce Tělového designu od počátku na "sociálně
politické klima a jeho mediální prezentaci" a pracovala s tématy ,Jako je artificializace těla skrze estetickou 
medicínu, diktát současného tvarového kánonu a body building, módní průnlysl, které vstupují do hry o užívání 
těla jako spotřebního zboží.,,108 V textu popisujícím zaměření ateliéru se také (patně poprvé v umělecko
pedagogickéi11 kontextu) objevuje výslovné přihlášení se k genderovérrlu diskurzu, coby pedagogickélnu 
východisku. Jako klíčová se přitoln jeví skutečnost, ž.e mezi studenty ateliéru tě1ového designu byly a jsou 
v drtivé převaze ženy.10c) Tento nepoměr by1 zpočátku způsoben nevyjasn~ný'nl zarrj~;řením nového oboru 
původně koncipovaného jako pandán k ateliértHll módní a textj]nf tvorby na VSlJP. Přes radikální zrněnu kurzu 
získal Tělový design v ránlcl faku lty auru "ženského ate1iéru'~ a v současnosti představuje protiváhu k atei iéru 
performance vedenému ~ronlášem Rullerem, v němž naopak (přinejmenším do roku 2(03) převládali 1l1užŠti 
studenti. 

2.7. Tento měsíc protestuji 

V první polovině desetiletí zaznamenala česká a slovenská umělecká scéna něko1ik výstavních projektů, které 
nejen že sdružovaly jednotlivá díla vážící se k specificky ženské tělesnosti, ale zároveň se aktivně pokoušely 
přehodnotit genderové stereotypy. I v našem prostředí se tedy pozvolna začalo naplľíovat konstatování Lindy 
Nochlin, že ,,[je Je to tělo, skrze něž utnělci bour~jí stará schémata a z něhož vyvěrá celá agenda spojená s 
politikou těla.,,110 Tělo a s nim spojená tabu bylo také ústřednítn tématem vý"stavy Tento rněsic 111enstruuji 
(2004) pořádané v galerii Art Facto')' centrem Gender Studies o.p.s .. Koncepce projektu si kladla za cíl 
"usnadnit pochopení genderových témat a zpřístupnit je široké veřejnosti."l!! Tento ambiciózní cíl podpořilo 
téměř 30 účastníkú (žen i rnužú - i když ti byli v menšině), kteří většinou přímo reagovali na výzvu Gender 
Studies a vytvoří I i dila na télTla tllenstruace. Výstava prezentovaná organ izátory jako ~,kontroverzn í" narazila 
na posJllěšné reakce v tisklL 112 ale 1 kritiku seriózních teoretiků. Například f\1artina Pachtnanová v této 
souvislosti napsala: .J lstě, tě 10 a tělesnost je souč.ástí veřejného diskurzu [ ... l jelikož společenský systém, 
v němž žijeme~ ITlá bezprostřední dopad na vztahy lnezi muži a ženarni, a tedy i na náš intimní život. Aby ale 
bylo možné odhalit jejich provázanost v co lTIožná nejširším společenském kontextu., nestačí nechat - obrazně 
řečeno - téct litry krve.,,1 u Jiná výtka uveřejněná v tomtéž článku odkazovala spíše k urnělecko·-historickým 
souvislostem a komentovala anachronické vyznění výstavy., která svýnl étosem kopírovala alnerickou 
feministickou ,.,klasiku", konkrétně instalaci MenSlrU(J(;ni koupelna, realizovanou v roce 1972 v rámci projektu 
Wo1nanhouse v Los A.ngeles" Jest1iže tato instalace a podobná dna vytvořená v 70. letech účinně podrývala 
tabu týkající se ženského těla a sexuality, v případě v)'stavy Tento n1ěsíc nlenstrul{ji o 30 let později se 

107 lb'd 1 . 
108 

I()<J ~na :"reková, in FaVU. Fakulta v)tvarn)'ch umčnÍ Vysokého učení technického v Brně. 1993-2003. Brno 2003. s.62. 
uV'd~ v~se. zmíněném katalogu vydaném k desctiletému V)'ročí existence FaVU je mezi 15 studujícími Ateliéru tělového designu 

a en 1edm\' mtJZ" 
110 .' ." 

III ~1ncla Noc,hlin ín Pachmanová. M. Věrnost v poh:yhu. Praha: One Woman Press. 2001. s. 22. 
ll "' atalog Vystav\' nest·r ':'7 " ~ .' , . 
ch/~a vsech~)~ I:c ~mínit. článek Jana Paula Také ka::d.v měsic mel1strul~jete? Já ne, moinájsem dhmej chlap a mo::ná, ::e nejsem vz,lbec 
žen~':' :lvere.1nev~Y v Bntsk~!ch Ilstcch (\\\\\\.hli:;t\·.l'/. vyhledáno 12.2.2(06). Zde se autor pozastavujc nad Hm. že na v)/stavě .. bylo 
(Pseu~~e~o z.n~~~lt~) mo~ná ,s dohr)rm úmyslem f."l. nicméně skandální~ ~pů:oben:.a pře~~vším za účele~l reklam~:: Potl.žij tak .. . 
svoji ) eml~lstlckou retonku k tomu. ahy .. demaskoval" postup orgamzatoru. ktcn Sl mel! .. kontroverzmm'" vyznemm vystavy POJIstIt 
ll " populantu 
"M .' 

I artma Pachmanová. Tento měsíc menstruuji. Ateliér 7/2004. s. L 
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hodně nejednalo o počin srovnatelného významu. Přes veškeré pokrytectví reklamní vizuality nahrazující 
~oz v modrou tekutinou a trapné eufemizační tendence přijatelných způsobů mluvení "o tom", totiž česká 

re iečnost počátku 21. století (přes všechny její nedostatky) nesdíH předsudky a puritánstvf~ proti kterýtn byla 
sP~ířena díla druhé vlny feministického aktivismu. 
na Bohužel značná část vystavených děl, která se příliš často neinvenčně spokojila s variacemi na 
formální hru s vložkami a tarnpony (jako tomu bylo například v instalaci Veroniky Hubkové nazvané Kam 
~ ňou (2004) sestávající ze sady sedmi vložek a kalhotek označených jnlény dnů v týdnu, nebo ve vložkových 
~bstraktnich kompozicích Pavlíny Binkové). Další práce fetišizovaly menstruační krev (digitáině tnanipuJované 
fotografie Terezy Janečkové a Kateřiny l\tlalé, zobrazující krvácejícÍ Sochu svobody nebo KruCifix), případně 
usilovaly o konfrontaci s předpokládaným puritánstvím diváka (video Galriely Kontry, na kterém si autorka 
vyrllěňuje lnenstruační tampón). Přitom na výstavě nechyběly ani artefakty~ narušující onu výše zlníněnou 
doslovnost. Jedním z nich byla instalace Lenky Klodové nazvaná NE n7enstruacŤ.' Karnpaň za naplnění 
potenciálu (2002) sestávající z lepenkových figurek těhotných žen s transparenty obsahuj íCÍl11 i slogany proti 
menstruaci, nebo video a reklamní kampaň na recyklovatelnou vložku nazvané Re(~vcle (2004) od autorské 
dvojice Jany Štěpánové a Ivety Kratochvílové. 

S podobnýJ11i problémy se potýkaly j dosavadní dva ročníky výstavy Ulnění Porodit organizované 
Hnutím za aktivn í l11ateřstvL z nichž prvn í proběh la ve vi le Portheit11ka v roce 2006 a druhá o rok pozděj i ve 
Veletržním paláci. Bohužel ani tyto dvě výstavy se nevyhnuly jisté schevnatizac; a kvalitativnÍl11 
kompromisllln. Ve své knize Pregnant PŤctures (Těhotné obrazy) zdůraziíují autorky Sandra Matthews Laura 
Wexler~ že zobrazení těhotenství mělo většinou "extrélnně onlezenou, idea} izovanou a ah istorickou podobu ,,114 

a přesně takto by se dala popsat velká část děl prezentovaných v rámci tohoto projektu. V drtivé většině z nich 
totiž dominovalo sanlotné těhotné břicho, plod Čl porod zbavené jakéhokoli sociálního kontextu. Tuto svatou 
trojici dophlovalo několik vyobrazeni sperrnjf (v podáni ~lIi]ana Caise a rrornáše 'Valuška) a sem tam se 
objevila j vagína (Filip Černý~ ROlnan Trabura). Až na výjimky, se tedy jednalo o vice či méně stylizované 
aktéry "velkého tnystéria vzniku života" 115. Tyto jzolované výjevy bez osobn fch Č., sociálních souvis!ostí, bud' 
redukovaly těhotenství a mateřství na řadu fyziologických pochodů nebo je na druhou stranu zcela odhrnotnily 
a přerněnily v abstraktní kOtnpozjce~ které by moh ly být v j inénl kontextu interpretovány v podstatě jakkol i. 

Mezi čestné výjilnky~ které se vyhnuly fyziologické doslovnosti i povšechné abstrakci, patřila najedné 
straně zobrazení využívající strategii parodie a humoru (Lenka Klodová, Jiří Surůvka) a na straně druhé obrazy 
věrně zachycující odidealizovanou psychologickou realitu mateřství respektive jeho nedosažitelnosti (finská 
umělkyně Mina Pyyhkala). 

Kromě kval1tativní nevyváženosti výše zmíněných projektů spojovala výstavy j absence relevantní 
umělecko-historické reflexe autorů a autorek koncepce. Text v katalogu Tento fněsíc Inenstruuji, se sice 
odvolával na metodologická východiska navazující na teoretické zázenlí pořadatele (tedy Gender studies 
o.p.s.)~ ale odkazoval spíše k sociologickému a etnologickému zanlěřenÍ autorek, jak dosvědčují například 
v katalogu publikované úryvky ze studií Menstruace vjiných kulturách Marty Kolářové a Alenstruace a 
civilizační proces. Traufna, tahu a .feti,~ krve Kristy Feigl-Procházkové. Jako kurátor v)!stavy je v katalogu 
uveden Josef Vomáčka, který však měl podle jedné z vystavuj fcích, jen ~,instalatérskou" úlohu 116, a z jeho 
(místy až komického) glosování celé výstavy bylo zjevné, že skutečně přistupoval k tématu značně 
amatérsky.117 

, Kata10gu k prvnímu ročníku výstavy Ulnění porodit pro zrněnu dominoval otevřený dopis adreSOVan)1 
z~stupcllm pražských porodnic~ citáty ze srněrnic a doporuč,ení \VI-IO a osobní zpovědi matek. Salllotné 
vystavě byl v katalogu věnován pouze krátký text Porodit uf71ění Lenky J( Jodové. v nětnz autorka nejprve 
~pochybnila nutnost "každé podstatnější sdělení oilustrovat nějakými obrazy a sochami", ale vzápětí 
o~s~atovaJa~ že mezi aktivistnem a uměnitn jde o vztah symbiózy: ,~Přenesenínl uměleckého díla na 

aktJ"vJstickou výstavu I11U dávám ŽiVOt.,,118 Text v katalogu ke druhému ročníku pak odsunul stranou i otázky 
urneleckého aktivismu a nahradil je rétorikou "sounáležitosti s vyšším řádeln."· 

~------------------------
1 " ~~~~ ra M atth e\~'s. Lau ra W ex I er. Pregnan I Pi clu rcs. Lon d )'n: R outl edge 2000. s. I , 
Iló Š ~ J~ Roverova. Eugen Kukla. Umění porodit (katalog). Praha 2007. 
117 vtepa~ka rvlatúšková: Opravdu di vne,i ch lap. \\ \\ \\ .Je 111 i II i :-;nws.c L vyh ledáno 12.20 2006. 

Přípr:\?:~~VO~l~, Ptl~l,i~~v~ném na ~\ \\ 'II., (Cl,)) i II ~:-'ITlUS.í-'/. odpo~ídvá V.omáčkav~a otá~kl:: __ Co }~t~, se ?oz\'ě?ěl o m:n~truaci nO:fé~o, běh~m 
zapom~ěl eto \.). ~t~\:.. n~slevdovne: ,:No\:eho Jsem se ,ned?z~!ed~l, n le. al~ ~npom,ne1.:s~:n Sl JeJ 1 ex: stene1- pr".otoze Jsem na n I lIZ uplne 
lIR tj v : AnI Jsem netuSIL ze polovma 11dstva se s ni kazdy meslc setkava. musI s nI ZIt." Vyhledano 12.2.2006. 

menl porodit. katalog k v)'stavč. Praha 2006. 
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2.8. A Room on Their Own'! 

V kontextu výše zmíněn)'ch aktivisticky zaměřených výstav se v českérn (i slovenskétn) kontextu objevila 
otázka, zda takto explicitně formulovaná kurátorská objednávka, rezignující na přísnější kvalitativní se:ekci, 
nekolnprolnituje angažovanou výstavu jako ulnělecký pr~jekt a nepodporuje názoL že "ženské umění,,119 
zabývající se tělem je již formálně j obsahově vyčerpané a odsouzené k produkci klišé. 

Tento postoj odrážela i výstava s názvem A Roon1 on Their (Avn, zorganizovaná v bratislavské galerii 
Medium najaře roku 2003. Počínaje titulenl (parafrází názvu ese,je Virginie V.foolf: -<4 Roonl on One's (Avn) šlo 
o projekt pracující s citacemi a přivlastněním, jehož primárnhn cílem bylo kritické zhodnocení "klišé 
vyskytujicí[ ch] se v umění vytvářeném ženami v posledním období." Autorky Anettaf\1ona Chj~a (slovenská 
umělkyně rumunského původu, v současnosti púsobicí v atenéru nových médií na A Vl] v Praze) a Lucia 
Tkáčová (tehdy studentka~ posléze asistentka na VŠVU v Bratislavě), se pokusily poukázat "na časté ideové 
vyprázdněn í ženského jazyka, jeho vyjadřovacích prostředkú a přesycenost výrazu žen-tvůrkyň a jej ich 
nellstá le se opakuj icích interpretací." 120 Co měly umělkyně na mys] i, dok ládala vystavená dna, využívaj íCl 
nátnětů a postupů dnes už tradičně spojovaných s ženským nebo s feministickýnl uměnÍtTI. 

Co tedy divák nalezl ~.v jejich pokoji"? Z l11istnosti pubertálně konzul11ni, vybavené ženskÝ111i časopisy, 
kosll1etikou a hračkatlli, jste mohli vstoupit do erotického pokoje vyzdobeného pornografickými magazíny a 
odtud do "intimního koridoru'\ prostoru s názvem Bezohlednost nutnosti aneb denik 111ého těla (2003) 
obsahujícího zarálnované vitrínky s POUŽitýlll1 talnpony, odličovacími vatičkami a tyčinkatni do UŠÍ, 

ostříhanými vJasy a jinými předměty doličnýtni ženské hygieny. Další sekci představoval ,~fenlinistický bunkr", 
kde se kromě stovky na zdi napsan)'ch definic toho, co není feminismus (a 1a .Jenny Holzer) objevily tisky 
zobrazující panenku Barbie postupně znási 1něnou Supermanem, BatlllanetTI., Spidermanem a Tronlnanem, 
figuríny kombinující tTIužské a ženské znaky (narážka na třetí poh1aví) a něžně obháčkovaná série stereotypně 
mužských předtnětů (láhve od piva~ fotbalového míče) nazvaná .Jenlu (2003). Ténlatu stereotypně ženských rolí 
pečovatelky o donlácnost n1atky a "krásného těla'" byla věnována Inístnost~ obsahující rninlo jiné vyšívané 
utěrky s francouzskými glosanli na ténla láska, sbírku dámského prádla, nákupní tašky, lnalby kuchyúských 
zátiší, tapisérie z punčoch~ videozáznatny depilace nejrůznějších partií ,ženského tě1a, sádrové odlitky kabelek, 
oslavu mateřství ve formě u ltrazvukového záznamu dítěte v lůně matky a poste~ potaženou prostěradlem 
s vyšitou "pohádkou na dobrou noc'· - textem Madoniny písně Bed Tirne StOf)), 

Celá výstava byla jednou velkou parodii, anal)rzou "ženského urrlěnf~' a teoretického 
uměleckohistorického kontextu, v rámci kterého jsou určité postupy interpretovány jako femininnÍ. Ztotožnění 
těchto uměleckých strategií (mezi které patří i využiti tělesnosti) s ženskou tvorbou vidí obě unlělkyně dost 
kriticky: Každá šablona podle nich plodí neautentickou módu a právě toto se snažily zdoku111entovat svojí 
"špatnou" výstavou. 

Počátketn nového tisíciletí se do zorného pole některých kurátorek a ulnělkyll dostaly také mužské role 
a stereotypy. První vlaštovkou tohoto trendu byla výstava ()r: je rád,fen1inistka - Le devenir,fenune (Galéria 
Buryzone, 2002) kurátorsky koncipovaná Petrou Hanákovou a A lexandrou Kusou. Zatítnco autoři výstavy .Jako 
ženy zdťJrazňovali, že jejich výstava stoji zcela mimo polaritu "feministické - antifeministické", téměř o 
desetiletí později, v připadě výstavy ()n je rád ,fen1inistka se feministické čteni stalo klíčem k pochopení 
projektu. Jeho autorky se totiž rozhodly interpretovat díla etablovaných slovenských uO'lělcťJ 121 prizlnatelTI 
jejich údajného felninismu. Rozdfl mezi těmito dvěma v)'stavami názorně detnonstruje posun charakteristický 
pro vývoj tématu a jeho reflexe na česko-slovenské umělecké scéně. Mladé slovenské kurátorky neřešily ani 
tak princip "vnitřní ženy'\ jako spíše konstrukci genderového ulněleckého diskursu. Jejich gesto zpochybnilo 
očekávanou rodovou identitu ,~Inužského umění" z pozice kurátorské autority. a zarovel1 sebeironicky 
naznačilo, že kdo feminismus hledá, jistě nějaký najde. 

" 
V roce 2006 navázaly Anetta Mona Chi~a a Lucia Tkáčová na svoj i "ženskou výstavu" pandánem 

venovaným tentokrát nlužskétl1u UlllěnÍ. V toO'lto projektu, rovněž prezentovaném v galerii 1\Ilediuln propojené 

119 pv 
. resto že se v~!stavy Tento měsic menstnn~i; zúčastnili i muži (Stani~slav Diviš. Roman Franta. Peter Javorík. Jiří Plieštik. Osamu 

~~a,mlt~,ra a další, n~uvede,ní v katalovgu) a ,na dn~hém ročníku Uměni porodit byla dokonce většina vystavujících umělců mužského rodu, 
l·inl) \) stavy Vnlmany pnzmatem .~zenskeho" tematu. 
1~1 Projev z vernisáže cit.ovan)' v článku Lucie Čarné: Feminismus nic je to. za čo ho považujete. Profil 1/03. s, 89. 
ty ~av v)'sta~'ě účinkoval Marko Blažo. Anton Čanl)T. Peter Kalmus. Julius KolkL Petcr r-v1eluzin. Michal ivloravčík. Michal Murin a 

lal0s Rovnák. 
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tímto účelem s galerií HIT~ vystupovaly jako kurátorky obsáhlé výstavy nazvané C~hlap, hrdina, duch, stroj 
za odtitulem ~,výstava~ která nebyla v roce 1999 a dnes to salné", Na této výstavě, pojmenované podle variace 
s P slovenské gramatické vzory tnužského rodu (pro účely koncepce byl ~,dub" nahrazen "duchem"), 
nastavovalo téměř 30 slovenských a českých umělců, jejichž díla kurátorky rozdělily do kategorií opírajících se 
~Yjedl1otlivé ~z~ry", Tak se vedle" sebe ob)evi~~, díla ~ze" ,,,~h I~pská"" z~ůrazňuj í,cí stereo~pll~" m~sk~li~l1í 
hodnoty a obllgatnl (hetero )sexualttu, "hrdlnska ., tematlzuJlCl zapas., at uz na polI sportovnlm Cl valecnenl, 
duchovni"~ týkající se nejen spirituality, ale i různých vznešených abstrakce a konečně ,~strojová", zastoupená 
~dkazy k automobilismu nebo třeba ke kutilství. Vytvořeni této typologizace 111askulinního umění, však nebylo 
vlastnínl cílem výstavy. Kurátorkáln šlo spíše o kritický pohled na genderové kategorie jako takové. V tiskové 
zprávě zdůraznily, že usilovaly o ,,~ře,hodno~e~~í ontologie ~enderu v je~~o různýchv výkla~ech, konstr~kcích a 
aspektech", Interpretace rodu v Ut11enl povaZUJI autorky za lmpOtt., ktery byl v nasetn stredoevropskenl post
socialistickéln prostředí uměle naroubován na od1išný kontext. 

Předevširn však autorky polemizovaly s populárním názorem, kter) gender nekriticky ztotožiíuje 
s absolutně pojatou femininitou či rnaskulinitou, Toto dogmatické p~jeti genderu popřely ~ Hnl, že svoji 
koncepci zformulovaly jako ."dvě výstavy v jedné", přičernž paralelně s díly slovensk)Tch "patrÍarchú" 
ztělesňujících "mužnost (v) umění" (Jozef Jankovič, Juraj Mellš~ Rudolf Sikora) vystavily díla umělců, kteří 
s mužskými rodovÝlni atributy pracují ironicky nebo podrývají koncept stereotypní "macho" lTIužnosti 
prostřednictvími narcismu a naznačeného homoerotisrnu (Juraj Dudáš, Jaroslav Kyša~. Radirn Labuda). 

Zároveň se kurátorky ohrazovaly proti přístupu automaticky spojuj ícimu gender s ženSk)/lll rodem, 
Zatímco v případě umění vytvářeného ženami je rod autorky častěji nazÍrán jako univerzáiní interpretační klíč, 
ve spojitosti s mužskýln ulněním se rodový aspekt zdůrazňuje až v momentě, kdy porušuje normy tradiční 
maskulinity a heterosexuality. Toto ,.,zneviditelnění" tnužského rodu se projevuje tnimo jiné odlišnýtn přijetím, 
s nínlž se setkávají ryze ženské a ryze tTIužské výstavy, Zatímco prvně zmit'íované jsou autotnaticky podezírány 
z ženského separatísnlU, tl čistě mužské výstavy nebo utnělecké skupiny genderová perspektiva většinou 
zmiňována není a nikoho by nenapad10 obviňovat participující umělce z maskulinního šovinismu. 122 

V rozhovoru pro internetovou verzi deníku SME k tomu autorky podotýkají: ~,Nech robí žena akékol'vek 
umenie, ihned" je označené za typické ženské, reflektujúce rod, či dokonca feministické. Okamžite sa 
zd6razňuje ženské hradisko. Ked"že neexistuje tzv. mužský kontext, ani diela, ktoré sme vybrali, by nikdy 
neboli takto definované. TÝln, že sme ich dali pod túto hlavičku, sa dostali do umelo vytvoreného konštruktu, 
tam, kde by sa inak nikdy neocitJi.,,12~ 

Ve srovnáni projektu ('h/ap, hrdina, duch, stroj s genderově zatněřenými výstavami 90. let je tedy 
zřejmý odklon od tematizace "přirozených" rodových aspektů umění a z nich vyplývajícího neprobletnatického 
spojování ženskosti a tělesnosti. Od kurátorských strategi í prezentuj ících tuto tělesnost jako přirozeně ženské 
téma se běhenl prvního desetiletí tohoto století přesouvá pozornost k využití genderově specifické tělesnosti 
pro aktivistické účely nebo k rafinované dekonstrukci zjednodušujících genderov)'ch premis v uITlění. Přes 
snahu Anetty Many Chi~y a Lucie Tkáčové') pokoušejících se o narušeni asociačního automatisnH! spqjujícfho 
gender pouze s ženskÝlll rodem, však téma rodu (v) umění přitahuje především ženy a to jak urnělkyně tak 
kurátorky. V tomto snlyslu se nTůže ženský "vlastní pokq;" stát konceptuálnínl vězenÍtn podporujícím chápání 
žen jako ~'Jtěch druhých" a současně redukujícím gender a feministnus na problém t)'kající se pouze jedné 
poloviny lidstva. Přitom je pochopitelné') že ženy mají o kritickou analýzu genderových aspektll u111ění (i 
ostatních tradičních pořádki'l) eminentní zájem. Vždyť citlivost vůči těmto palčivým otázkám si snáze 
vypěstuje ten, nebo spíše ta~ kdo je na základě svého pohlaví považován/-a za odchylku Vl~IČi normě. 
Oddělovánin1 části umělecké produkce vytvářené ženami se dnes více než kdy jindy zdůrazťíuje dříve 
op?míjené hledisko přispívající k artikulaci ženského genderu a destabilizaci trad~ční fetnininity. Paralelně 
s tlmto procesem však vzniká ulnělá cézura znemožľíující pojednání jednotlivých témat v jejich trans
genderových souvislostech a přitotn se nezáměrně upevňuje převládající schétna ztotožňující genderovou 
perspektivu pouze s ženským rOdelTI. 

, Tomuto problému se nevyhnula ani tnoje diplotnová práce České ženské ulnění 90. let. Přesto se že ve 
s~eln současném výzkumu zab)Tvám dily vytvořenými ženami j muži., díla žen z výše uvedených důvodů 
prevládají. Stejně tak je tni zřejnlé~ že ani l11új zájem o genderově specifickou tělesnost není náhodný. Ani já 

--------------------------~ ')") -

S
-- v)j imku pi~edstavu jí Drojekh. které mužskost cxpl icitně tematizu', í " ako na1)říklad už zmillovaná v'\stava .. Každá vvph,tvaná ka.pka elll" . ~ . ~ . . t ~ ~ .-

12~ le~e'ď; ", Galerie AVU. 2001 . 
. Hl t \'. I II J • • ... I! ' .. , ,,,., - 1 - -. , ( hi i' 1 8"" ..., OOt:.) ~~ljL:.!r!,('."'li(ll1()~\(\~l'.l.l~.~).~~L--1 vy ecano .L. __ / u 
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tiž nejsetn imunní vúči tradovanénlu předsudku, díky němuž chápeme rnužské tělo v "přÍinétll a normálním 
~°ztahU ke světu", a tedy jako obecně lidské, zatímco ženské tělo je vždy "pod znamením jinakosti".124 

3. ToužíCÍ těla 

.Jak už bylo řečeno, rodově určitá těla a jejich zobrazení jsou zakotvena v sociálnltn časoprostoru. Věk, rasa, 
zdravotní stav nebo příslušnost k určité kultuře či společenské třídě., to vše hraje zásadní roli v příbězích 
vtělených subjektů. Konkrétně jeden aspekt naší vtělenosti však provokuje odnepaměti zcela výjiinečný zájeln: 
kapacita těla pociťovat erotickou touhu a vyvolávat tuto touhu v jiných tělech. TOlnuto potenciálu patrně vděčí 
zobrazení těla za svou odvěkou popularitu i kontroverze, které jej prováz~jL S trochou nadsázky lze l~fci, že 
největší pozornosti v dějinách západního umění se dostalo obrazu lidského těla evokujícímu erotické touhy 
tvůrce i diváka, bez ohledu na to, jaká byla primární funkce těchto zobrazeni. Ať už se jednalo o půvaby 
odalisek určených k dráždění slnysll1 nebo o těla světCll a světic, jejichž tělesná krása měla být odleskem jejich 
krásy duchovní, obrazy těl by1y vždy explicitně či implicitně otevřeny interpretaci prizinatenl t?uhy~ kterou 
vyvolávaly. Existuje pochopitelně značný rozdíl mezi antickou Venuší~ dojernně trpícím svat)rm Sebestiánem., 
akadelnickou studií aktu a dekadentní fetnme fatale~, ale všechny byly vytvořeny umělci a ulnělkynělni 

toužícími po živých tělech, j~jichž krásu a s ní i vlastni touhu vtiskli/y svýrn UrrjěleckýrnvýtvorůtTI. 
Tato motivace je zvláště patrná při poh ledu na histori i zobrazeni aktu, jehož zv ládnuti představovalo 

pro západní kánon vrcho1 unlěleckého mistrovství. Přesto.) že tvúrci i obdlvovatelé aktů preferovali při 

posuzování kva lit zobrazení estetická kritéria a zaštiťoval i se přitorn jazykem dokonalé umělecké fonny, ani 
jim nemoh 1 uniknout eroticky zainteresovaný roznlěr těchto obrazú. Jak konstatuje Kenneth C1ark ve své knize 
Akt (1956): "č'istá a nezávislá" estetická kontemplace nahého těla je přinejrnenširrl problematická, protože 
"touha pevně uchopit jiné lidské tělo a spojit se s nínl, je tak podstatnou součásti naši přirozenosti, že 
nevyhnutelně ovlivňuje náš soud o tom, co je známé jako ,čistá forma' .,,125 Tyto desublimované touhy podle 
Clarka ohrožují ,.,autonomii uměleckého díla'\ ale v případě dobrého aktu se Clark nebojí hodit autonotnij přes 
palubu: "každý akt., jakkoli abstraktní, by měj v divákovi vzbudit aspoň stopy erotických pocitů - a pokud je 
nevzbudí, jedná se o špatné utněni a špatnou morálku.,,126 

Přes toto konstatování však kategorii aktu tradičně vymezovala kritéria., která sice nepopírala potenciál 
z,obrazeného těla vyvolávat erotickou touhu, zato však záměrně zastírala jeho excesivni fyziologické projevy. 
Uspěšnost klasického aktu závisela na schopnosti autora schematizovat a idealizovat zobrazené tělo, zdůraznit 
pořádek a symetrii a ohraničenost, a tak vytvořit konstrukci na míle vzdálenou živému tělu. Právě tato 
idea1izující konstrukce však byla v prúběhu 20. století podrobena zevrubné kritice. Akt s jeho abstrahovanou 
vyčištěnou formou byl vystřídán zpřítomněním konkrétního, toužícího těla s jeho historickou., sociální a 
sexuální situovaností na jedné straně a zobrazenínl neohraničené chtonické tělesnosti na straně druhé. Obraz 
tě,lesnosti na rozdf] od aktu tedy odkazuje především k žité realitě mimo zobrazení. Zdůraziíuje nestabilltu těla, 
nachylného k rozkladu a tím popirá nárok na nabatzamovanou věčnost aktu. S naléhavou intenzitou vzbuzuje 
odpor, touhu, či oboji zárovell a zároveň stírá hranice mezi "vnitřkeJn'" a "vnějškem'~. 

Jak tedy charakterizovat tuto touhu a její působení na zobrazeni těla? Současné chápáni erotické touhy 
se odvíjí od pomyslného dialogu 111ezi dvěllla tendencenli, v něnlž se snaha o kategorizaci touhy v systému 
se:uaJit vyrllstajíci z kořenů pozitivlsrnu příznačného pro moderní tnyšlení střetá s postmodernf koncepci 
zduraz~ující nestálou povahu touhy. V tomto pojetí je sexualita vnímána jako stabilizující interpretační rálnec 
~asku~Ící pronlěnlivost erotické touhy~ která není charakterizována privilegovan}Tn objektenl, ale pouze svojí 
1ntenZltoU. V D~iinách sexuahty popisuje Michel Foucault sexualitu jako ,.vynález'\ jehož prostřednictvílTI se 
~~ ko~,c~ 18. století .po~o~šÍt~e r?zškatu Iko~~t ,lids~?u touhu ~ její .heter.ogenitě. Kate~oric sex~ality pO,dle ně~ 

nguJI Jako organlzacnl pnnClp produkuJ1Cl urcltou sexualnl IdentItu, kterou nase spolecnost nasledne 
,,~~t.Jcuje [ ... ] tělu~ podsouvá ji jeho konání, činí z ní princip třídění a pochopitelnosti, konstituuje ji jako 
pncl.nu a přirozený řád neuspořádanosti.,,127 Sexuální identita je ve Foucau1tově pojetí jednou z technologií 
mOC1, odrážející spojení věděnL moci a slasti, které dává vzniknout složitýnl medicínsko-pedagogicko-

--~------------------12-1 

Cal~~lsa~ Bordo. Twilight zones: the hidden life ofcultural images Il-om Plato to OJ .. Berkeley. Los Angeles. Lond)'n: University of 
lis I' ornla Press. 1999 s. 198. 
I~ó Kynda Nead. Rámovanie l.enského tela. Aspekt 2/1997. 5.18. 
I ~7 ~ ~nneth Clark in: Saunders. G. s. 117 . 

. 1lchel Foucault VúJc k vědění. Historie sexualitv I. Praha: Herrmann a synové. 1999.5.34. 
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vchologickým diskllrZLlm produkujícínl a fixujícím sexuální rozmanitost 118 Tato nledicinalizace a 
PS~chologizace sexuality vyústila v přistup, kteJi! Foucault označuje termínem scientia sexualis. V jeho 
~;ncepci však nejde jC.11 o prosto~ vědu o. sexu, n.e~ot' scientia sex~a~is)~ zároveií sexualizov~10~ vědou: J~ 
sviceneckýln imperativem, ktery generuje poznanI taJn., kde stare CIVl hzace hledaly rozmnozenJ a ukoJenl 

~~uhY. "Jsme nuceni vědět, jak to se sexem je a zároveň je sex podezírán z toho, že ví, jakje to s námi.,,1:9 
Přesto., že Foucault sánl zpochybnil možnost účinné rezistence jednotlivce vůči donlinantním 

diskurzivním systémům lnoci, na jeho teorii naváza1a celá řada autorů a autorek zabývajících se dekonstrukcí 
normativní heterosexuality. V rámci tohoto projektu se současná feministická a queer teorie inspirova1a rovněž 
psychoanalýzou a to předevší~ pr?A~Joí "zdůr.az~ě"ni [ ... ] konstantního selhávání s~x~~lnír identi~? její 
nestability nebo dokonce netTIoznostl. - Nebolt~ receno slovy Stephena Heatha: ~,Nenl zadna sexuahta; co 
jsem zažíval [ ... ])e :ytvář~ní ,~exu~lity', konst~~~ce č.ehosh 1 čemu "se" ří~á ,sexualita' v ~r?střrednjctvím ~ad,~ 
zobrazení - obrazu, dlskurzu~ zpusobu vyobrazenI CI pOpISU.~' - Konecne sam Freud pOUZlva vyraz ,.,normalnl 
ve vztahu k sexualitě v uvozovkách. Jeho koncepce proti sobě nestaví nonnálni (heterosexuální) a nenormální 
formy sexuálního pudu, ale předpokládá kontinuum projevů polytTIorfních perverzí. "Takzvaná ,normalita' je 
pouze relativní a vlastně ,neurotická'., ,psychotická' atd.,,132 a při troše nadsázky lze konstatovat, že "člověk se 

r "r v • , o " I)~ perverznlm nestava, spIse J lm zustane. 
Nicméně navzdory tělnto teoretickýlTI konceptLlm usilujícím o narušení svazujícího dopadu normativní 

sexual1ty je sexuální orientace vnínlána jako kličový prvek (sebe )identifikace a jako taková hraje podstatnou 
roli při vytváření a interpretaci zobrazení lidského těla. Osobně proto zachovávám hledisko sexuality při 
strukturování této práce, i když si uvědolTIuji možné problematické dľJsledky takového vylnezeni. Na úrovni 
rozděleni diskutovaných děl do jednotlivých kapitol tedy chápu sexualitu jako kategorii vyjadřující dominantní 
preferovanou volbu sexuálního partnera~ ale při analýze jednotlivých příkladú ustupuje "sexualita" 
konkrétnhllu prožíváni sexuální touhy jako ~,tluidní~ nezafixované a potenciálně se měnící,,134. Tato 
proměnlivost ovšet71 nevllůže b),t snlěšována s voluntarislllem vzhledem k podvědomému původu našich 
erotických tužeb a silným heteronormativnÍtn tlakll1TI podmiňujicínl sebeurčení jednot1ivce. Ať už však 
chápeme sexualitu jako kategorii nebo soubor činnosti., prožitků a zkušenosti souvlsejících s konkrétním 
toužícím tělem, libidinózní sila~ s níž se projevuje., zak1ádá našI subjektivitu v jej í kOlllplexnostL Nebo]j., jak 
konstatuje Nietzsche: ~~Sexualita je natolik spojena s podstatou č!ověka, že sahá až k nejvyšším vrcholkLlm jeho 
ducha.,.J35 Či ještě lapidárněji řečeno slovy Ondřeje Brodyho: "Všechno je stejně o sex~,".136 

V následujících kapitolách analyzuji vybrané příklady zobrazení touhy po roce 1989 do dneška 
v souvislosti s tématy a jevy příznačnýtTIi pro překotnou prorněnu společnosti po pádu socialistického reŽilTIu. 
V článku Erotika a sexualita ve .fotograflcké tvorbě autorů posttotalitni Evropy uvádějí Zdena a Michal 
KolečkovL že socialistický režinl měl k sexuálně laděné tvorbě a sexualitě jako takové tolerantní vztah. 
"Sexualita představovala v éře socialislTIU jeden z mála únikových ventjlú~" a tak se ,~tělo [ ... ] pro středo- a 
východoevropské fotograf)r stalo nástrojeln zástupné, 1egitimní revolty." Tento zájenl o sexualitu kvitovaly 
vládnoucí struktury s povděkem., "neboť' intenzivní .,angažovanost' jedince v prožívání erotických vztahů 
znamenala pro režim naději na jeho vlažnost v prožívání rigidní společenské situace.,,137 .Jestliže v době 
pozdního socialismu tlumila sexualita společenskou frustraci, jednalo se většinou o ventilaci soukromou, 
vyznačující se neokázalostí a intitTIitou., kterou reflektovala i většina eroticky laděné ulllělecké tvorby. S 
?tevřeninl hranic po roce 1989 přestala b)rt sexualita výhradně osobní záležitostí a postupem času se etablovala 
Jako veřejný komerčním artikl a potažtno také měřítko osobního úspěchu okázale stavěnÝlTI na odiv. S touto 
proměnou souvisel i příval sexualizovaných či explicitně pornografických vizuálních lnateriálů, který zásadním 
:12-:1\ --.----------

jak~O~J~v se,~uali~~," souvvisf s m~.dicinalizací dis,~U1~~u ?hkl~pu.iíc~hovlid~ké sexu~lnrí chován~. V roce 178,1 dekriminal1zov~lla F~anc~e 
7 ': \ n~ e\I~I~ska zeme sodom II a l .. pachatele ucmlla o~lekt lekarskeho poznam. V pruhehu 19. stoletl pak byla sodolllle vyclenena 
;t~:odne nedl!erencované mno~?iny hříšn)-ch forem sexu bez rozplo7:ovací funkce. ajejí status se zásadně proměnil. Už nehylajen 
'I-d' OCI~em penalJzovan}'m svčtskou mocí a hřichem trestanÝm věčnou odplatou na onom sveté. ale jak\'nlsi ústředním bodem sodomitov)' 

entit\' ~ . "' 
120 ol • 

1)0 ~~~~Ult. M. ViJte k vědění- Dějiny sexuality I: Praha: Herrmann. & synové. 199;'. s.92. . . 
1:;1 Cito~v ~n~ ~~anre .clto:.ana r eresou d~ Laurc~tls v Freud. S.exua~~ty. an? .Perver~lon ,In f);scozlrsr:s o.~ <~exuality . '.' s. 217 .. 
Black an \ textu LISy 11ckner: Scxual1ty andhn Representatlon: hve Bntlsh Artlsts. m: Art and r·emml~)rn. cd. HIIary Rohmson. 
1)~ J I:vell r.uhlishers. 2001. s. 462. 
133 I~idlet Mltchel1. Psychoanalysis anel Feminism. London: Penguin Books. 1975. s. 10. 
1~4 • s. 223. 
, Znovuoh 'Jave . l.. . ,. • . ". 

1_,) ln',' nle ulsexua It}. V Jera Wallace-Lorenc. Aspekt. 2/2000 -- 1/200 L s. 154. 
1'6 . Greer. G s 8 I -' Z ro zl . c., .' 
137 P .. oovoru s autorkou z února 2005 . 

. ~rotlka a sexual ita ve fotografické tvorhě autorú postotal itní Evropy. Zdena a Michal Kolečkovi. Fotograf 10/2007. s. l07. 

30 



o bem ovlivnil utváření současných podob zobrazení toužících těl. Reflexe sexualizovaného těla-kol11odity riUSO 
'ícího v reklamě, popkultuře a pornografii se stává pro generaci umělců nastupující v 90. letech 

nl;:;~Jem analýzy genderových ste~eo~pů, a s n!m.i spojenýc~ nonn?tivní~~l. podob s,:xuality. prá;ě 
ografii, jejíž nedostatek v obdobt realneho socIalIsmu byl behelll nasleduJlclho obdobI kompenzovan 

porn v •• k . I " ou vice než vrchovatou., venUJI samostatnou aplto u. 
mer Rostoucí tnnožství dostupných lnateriálů explicitně sexuální povahy l11á pochopitelně různé důsledky, 

nichž ne všechny jsou nutně pozitivní. Na jedné straně se zobrazení projev{] 1 idské sexuality nlůžeprojevit 
~ětší toleranci vúči odlišným touhárn, preferencínl a praktikárn, lepši infonllovaností o možných zdravotních 
izicích a v neposlední řadě odvahou experimentovat s rozličnými formami rozkoše., ale otevřený trh s erotikou 

: sebou přináší i problematické jevy jako je nucená prostituce, dětská nebo násilná pornografie. Zároveň 
s těmito problémy však rostou možnosti osvěty a specia1izované péče o oběti sexuálního (či sexualizovaného) 
násilí a objevují se i první umělecké projekty reflektující toto ténla. Samostatnou podkapitolu jsem tedy 
věnovala zobrazení vztahu moci a sexu a s tÍlTI spojené erotlzaci násilí. Díla v této zahrnutá v této sekci mapují 
problémy tak různo;odé. ja~o je ero~izac~. že~ské .submisivity, domácí násilí, masochistické rituály a 
symbolická zobrazenI erotJckych aspektu pohtlcke mOCL 

Pronikání sexuality do veřejného diskurzu odráží rovněž rozvoj dialogu mezi heterosexuální n1ajoritou 
ajedinci, jejichž touhy se této většinč vymykají. Zvláště v poslední době se o~jevujf uměJkyně a ull1ělci, kteří 
svými dny otevřeně tematizují vlastní touhy. Di1a dokumentující tyto tendence jselTI rozdělila do dvou kapitol 
věnovaných gay a lesbické tématice. Toto dělení sice mllž~e působit schématicky, ale zárovel1 n11 umožňuje 
nastínit specifické strategie a problélny spojené s procesem srněřuj icím k sebeurčení těchto kOIT1Unit. 

Mnohých změn se OVŠell1 v posledních dvaceti letech dočkalo i zobrazení heterosexálních vztahů. 

Spolu s nástupem žen v pozici sebevědomých autorských subjektů dochází k přehodnocení prezentace 
ženského těla v roll objektu mužské touhy a zároveň se množí zobrazení mužského erotizovaného těla. Přiznání 
vlastní touhy se projevuje také otevřenýrn zptJsobeln~ jakýrn autorky i autoři vstupují do svého dí1a po boku 
svých erotických partnerú. V' něktet)'ch dílech, ať už vytvořených ženami či muži~ se tedy tradiční role 
obracejí, zatímco v jiných je původní jednostranný model ,ryekOnolniky pohledu" nahrazen vztahetll 
vzájemnosti, díky níž si zobrazené tělo zachovává svoji individualitu a vystupuje jako partner spíše než pasivní 
předmět vystavený pohledu. Tato individua1izace touhy tedy umožňuje překročení binárního dělení na aktivní 
tOUŽíC1 subjekt a pásivn í vytoužený objekt. Právě těnlto zobrazením podkopávaj ícinl zažité nonny vztahové 
dynamiky (aktivní - pozorovatel _. muž vs. pasivní - pozorovaná - žena) je věnována následující podkapitola. 
Není patrně náhodou, že jejich autorkarrli jsou až na výjimky ženy. 

v 

3.1. Ceské ložnice - Analýza heterosexuální normy ženskýma očima 

[Jde o toJ nalézt erotick); jazyk. na kterJ} by n10hly reagovat ženy, tokov)} který by neopakoval n1užské rnocenské 
pozice a převažujfc(feti,~;zaci v konvenční pornogra,fii a unlění. 
Joan SemmeJ 

:,N~měla jseln zájenl o pouhé obrácení pozic mužského a ženského a zpředrnětnění tnužského těla zpúsobel11, 
~akym by10 tak dlouho využíváno ženské tělo. Nechtěla jsetn romantizovat sexuální zkušenost ale vytvořit 
J~~k, kterým by moh 1a žena vyjádřit své touhu, a1' už jakoukoli, beze studu a sentimentality." U8 Výše zmíněný 
C~~t ~at~i americké malířce 10an Senlrnel, která takto ex post komentova1a své obrazy zachycující vlastní (i 
CIZI~ IntImní sexuální zážitky. Jde sice o obrazy ze 70. Jet, ale autorský komentář by klidně mohl sloužit k 
P~PIS~ ~ěkt~~ch z následujících děl současných českých a slovenských umělkyň. Díla popsaná v této kapitole 
s u~ecne zVIdItelňují ženu v pozici subjektu, ale zároveň demonstrují, jak lze prostřednictvím zobrazení touhy 
~~~ ~lzovat samotnou heterosexualitu a sociální a ekonomický kontext formující sexuální vztahy. Některá 
u e~1 to .děl zároveň využívají zobrazení sexuální touhy v rámci reflexe zaměřené na samotné fungování 

me eckeho provozu a v neposlední řadě odkazují také k historii fenlinistického umění. 
Br ?dhozenf studu i sentitnentu zJlliňované v úvodnírn citátu charakterizuje fotografický cyklus 'veroniky 
sc~~ove nazvaný A1ilenci (1996). Tato série fotografií patři k tornu nej intlltlnějšimu, co na české umělecké 

ne v 90. letech vzniklo, i když nepostrádá ironii a lehkost příznačnou pro velkou část soudobé ulnělecké 

----IJR R" ----------
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..... dukce. BrOTllOvá vpouští diváka do svého soukromí hned dvakrát a v některých k01TIpozicich klade vedle 
I'I~e vlastní fotografie a fotky svého milence. Svůj exhibicionismus rozšiřuje o milovanou osobu a s chutí se 
se uští do ,~vyzrazování" detaill1 z jejich společného života, čÍlnž' naplňuje tezi AtTIelil J?nes, podle které "lTIají 
P~edevším ženy [ ... l tendenci být ,více osobní' a dokonce více ochotné ke zpovědi." ,39 Absencí stylizace a 
P timním přfstupetn připotníná série Milenci téměř nevystavovanou fotografickou tvorbu l-fannah Wilke, v niž 
l:torka zaznamenala ~.,své muže" v desítkách všedních stejně jako intimních situací. polosvlečené či nahé, spící 
: její posteli, při koupeli atd. Ve srovnání s podobně autobiografickou sérií Elke Krystufek zachycující autorku 
s Jejím tehdejším partnerem pro změnu vynikne hravost a bezprostřednost., s níž Bromová líčí svúj vztah. Na 
rozdf] od rakouské umělkyně konfrontujícÍ diváka s provokativními výjevy ve snaze nabourat erotická tabu, 
Bromová záměrně nešokuje ani neusiluje o subverzi. Přesto jsou její fotografie výzvou. V rámci milostných her 
totiž zpochybňuje nejen zažité představy o distribuci pohledu, ale také o rodových roHch. Svého milence 
jednou ličí, jindy, nastrojí do žellský~~ šat~ nebo ho s1edu{e při n

v

emotornénl převl.él~~ní. ~a jedn~ ~ fotogr~fi~ 
vidíme jeho nahy zadek a nohy. JejIch krehkost a skutecnost, ze se figura~ do JeJIZ tvare nevldnne, sklanl 
k botátn na podpatku ležíclfll před šatníkern s dátnským oblečením, asociuje spíše ženu, než muže, dokud 
nezah1édneme mezi nohanla visící penis. \'ýsJedek je korrtický i něžný zároverl. Nahé Blužské hýždě působí 
dojlnem zranitelnosti, která zavazuje. Touha kódovaná v poh ledu fotografky vyjadřuje ženskou skopofilní 
slast~ čerpá rozkoš z převahy nad viděn)'nl stejně jako z pocitu ochranitelské něhy. 

V roce 2002 navázala Veronika Bromová na tuto osobní linii sérií velkoformátových fotografií 
s názvem Afro. S A1ilenci je spojuje smyslná j uvolněná nálada, ale na rozdH od předchozí série~ kde je 
Brolnová hlavní aktérkou milostného dialogu, zde vystupuje jako fotografka vně toužebného vztahu. Její 
přítomnost však nezůstává bez následkú. Fotoaparát se v jejich rukách stává pOlnysln)Tm zrcadleni, v nčnlŽ se 
aktéři shlížejí. Jejich touha je znásobována pohledem objektivu, pro který jednou hravě pózují nebo skrze něj 
prostřednictvíln opětovaného pohledu navazují kontakt s fotografkou. Afro představuje novou tendenci 
vykročit z české ložnice do post-koloniálního světa nlíchajících se ras a kultur. Černí muži a bílé ženy v jedné 
posteli ovšem nepůsobí dojtnem sexuálních klišé, vycházej ících z představy protikladu "surové přírodní síly'" a 
"křehké bílé krásy" předevšílll díky tomu~ že lidé na fotografiích nejsou stylizované typy ale svébytné 
osobnosti. Fotografce jde o zachycení konkrétních tnužů a žen, jejich vztahu na pOlllezi přátelství a erotiky a 
pocitu svobody vycházejícího z osobního charisma akténi Přitom Bromová i její modely o rasových a 
genderových klišé vědí a berou je do hry, jako na fotografij~ kde se ležící ženy nechávají krmit hrozny. Jejich 
hry opět provází sebeironie, díky nimž série nesklouzne k exotické "benettonské ikonografii". Zároveň se 
fotografie vyznačuj í něhou, která vzdoruje jednostranným postkolonialistickým výkladůln. 

Podobně i v díle Venduly Chalánkové hraje klíčovou roli humor~ misící se s parafrázetni populární 
kultury. Ve svých komiksech zaznanlenává dialogy, v nichž evokuje postřehy z partnerského života, 
milostné zkušenosti, traunlata a pseudomoudrosti. Její technika, lepeni jednoduchých tvarÍl z barevných papírů, 
připonlÍná hodiny výtvanlé vý'chovy na prvnírn stupni základních škoL ale obsah dialogů či tnonologů v sobě 
spojuje Sex ve fněstě s deníky Brigit Jonesové. Mnohé z korniksů se pochopitelně točí koleln sexu.) i když ten je 
větš.inou přítomný jen prostřednictvftn vyprávěni. V jednoln z těchto kOlniksových příběhů z roku 2005 
POPlsl~je autorce její přítelkyně svi'tj "románek" se šéfem následovně: 

"Já jselTI vydedukovala~ že po mně šéf jede, že lni poví vždycky prvnf ahoj. Já jsem pověděla: Dobrý 
den nebo ahoj? On Hll pověděl ahoj, podal mi ruku a potykal si se mnou. Já jsenlrněla Jllokro v kalhotkách. On 
pověděl: My si tady všichni tykárne a šel." 

Je-Ii řeč o touze" pak je většinou zdrojelTI frustrace, ať už se jedná o autobiografické reminiscence, 
nebo vyprávění autorčiných přítelkyň. Dfky maximální otevřenosti může autorka věrně a zcela bez přikras 
reflek~ovat banalitu sexuální přitažlivosti, jako je tomu ve výše uvedeném případě, nebo naopak popsat aspekty 
~YChl.cké závislosti, míjení a zklamání, které touhu často doprovázejí. Oproti zmiňovaným fotografiím 
E:~nl~Y Br?m~vé však. ~ut~biogratično~t ~ inti~ita n.evyc~ázejí ~st~íc voyevuristickým tu~bám diváka. 
os :ke.~?tIVY JSou expllcltnl pouze verbalne, zatlmco VIzualizace ma zJednodusenou geometrickou podobu 

P tradéljJCl smyslnost fotografií. 
lb . Na r~zd.íI od série kotn iksů, kde je touha přítolnná ve forrrlě ironické ,.cool" zkratky či záměrně 

ana] lZ0vane} t k ' v· ". l' , T k I' . . I I v • v v I G - lIS or 'y "psane zlvotem , v lnsta aCl nazvane Jao fnaa ]Sen1 ST n7ysea, ze Sl n7e vezn1e l\.are-
s;1f (2004), jde o osobní zpověd' daleko intimnější povahy, i když ani zde nechybí nadhled a vliv popkultury 
se Hll rO~d,íletn, že se tentokrát neprojevuje ve volbě formy, ale prostřednictvítTI výběru objektu touhy. Instalace 

sestava z audio nahrávky Gottovy skladby Kakaová, rodinné fotografie z dětství, na které lná autorka 

-----I' ----__ .I(), ____ _ 

"ones A 8 " . '. '. . .. od) Sphts. In The Al11ST s Body. London. Phaldon. 2002. s. 33. 

32 



__ vdou fixou vybarvený ob1 ičej., a fotografické reprodukce obrázku, zachycuj {cí autorčinu dětskou představu 
h"\ití s Gottem. V textu k této práci vysvětluje autorka, že přesto, že byla tehdy ještě malé dítě, šlo v případě 
~~~ lásky ke Karlu Gottovi o "přitažlivost v tom nejčistším slova smyslu". Co si pod takovým označením 
JeJ;dstavit? Od dob Freudových se leccos změnilo a mluvit o dětské sexualitě ul. v naší společnosti není tabu, 
p~ o dětských erotických pocitech vůči dospělým toho pořád mnoho nevíme. Když malý chlapec prohlásí, že si 
a hece vzít vlastní matku za ženu, nemůžeme pochopitelně do jeho touhy projektovat city a vášně dospělého 
~uže, ale na druhou stranu nelze eros redukovat na představu genitální přitažlivosti. Fascinaci objektetTI touhy, 
očekáváni~ rituály sváděni i n1ajetnické sklony vůči nlilované osobě, to všechno lze najít u zarnilovaných 
dospělých stejně jako u dětí. ZatÍlnco u chlapcl] zůstává vytouženým objektem matka, dívka se většinou 
s matkou identifikuje a přeorientuje svou náklonnost na původního rivala v souboj i o matčinu přízeň. Spolu 
s matkou pak symbolicky čeká na jeho příchod. Součásti této mystiky "čekáni na prince" je fantazírování, které 
očekávaný objekt touhy opřádá. Vendula Chalánková evokuje tento nl0del prostřednictvím fotografie dětského 
.. oltáříČku" zasvěceného jejímu idolu, kde se Gott objevuje v sousedství hraček. Stejnou funkci má 1 autorčina 
~tylizace do roJe opěvované ,~kakaové" krásky z Gottovy písně. Jako každý zan1ilovaný, kterého "vše 
,skutečné' obtěžuje,,,140 ignorovala rnalá Vendulka nereálnost svého snu a dlouho žila v pevném přesvědčení, 
že se Karel Gott neoženil, protože čeká, až jeho obdivovatelka vyroste. Tento .,její" Karel se ocitl v pOZ1Cl 
Boha, jehož příchod věřící očekává a přetváří si jej k obrazu svému. "Bytost na kterou čekán}, není skutečná. 
Tak jako matčin prs pro kojence, .,neustále ji vytvářím a znovu forrrluji~ počínaje lnou schopností milovat, 
počínaje rnou potřehou ji míť: druhý' př'ichází sem~ kde na něj čekárn, sem, kde jseln si jej již stvořil. A pokud 
nepřichází, vidin1 jej jako halucinaci: čekání je deliríunl.'''41 

Zatítnco se (~halánková vrací ke svému dětskétnu snu~ Petra Pětiletá ve svénl vídeu nazvaném Dialog 
(2003) nachází ideálního protagonjstu~ ztělesňujícího model absolutní touhy~ v postavě herce 'fristana UlIoye 
v roli z fillnu Sex a Lucie. Snímek je v podstatě přivlastněným dialogem inezi lTI.UŽelTI a jeho filmovou 
partnerkou, kterou si v tomto případě zahrála a "nadabovalac

, san1a autorka. Pětiletá využívá model příznačný 
pro fungování romantické fikce pro ženy postaveného na sebe-·projekcl čtenářky / divačky do role hlavní 
ženské hrdinky. S předchozítn dílem spojuje toto video nedosažitelnost objektu., která umoclluje touhu jako 
hlavní téma. Zatírnco v případě Vendu ly Chalánkové jde o záznam dětské touhy., Petra Pětiletá se situuje do 
role dospělé ženy vyznávající lásku. V obou dílech však jde o ztělesnění touhy po nedosažitelném kódované 
jako Vyznání. Jde vlastně o variaci tradičního truvérského nl0tivu, až na to., že v tomto př"ípadě je vypravěčkou 
(vyznavatelkou) žena a nikoli tTIUŽ. Neslučitelnost světů, v nichž se vyznáni odehrává (najedné straně přiznané 
záběry z filmu., na straně druhé civilní prostředí autorčina bytu), může být v t0111tO kontextu chápána jako 
aktualizovaný kotnentář principiální nedosažitelnosti vytouženého Druhého. R0111eo a Julie sice náleželi ke 
znepřáteleným rodům, ale aspoň patřili ke stejnélTIU typu reality. 

Tento virtual1zovaný rozměr milostného vztahu nabízí také video-instalace Anetty Mony Chl~y 
nazvaná Ronlance (2003). Autorka natočila, jak se miluje se svýtn tehdejším pHtelem, přímo v Galerii města 
Bratislavy a výsledné video pouštěla v televizoru stojícím na podlaze na místě., kde se odehrával milostný akt. 
Na rozdíl od výše zmíněných děj, jejichž prostřednictvírn se umělkyně vypořádaly s vlastni (i cizí) touhou, se 
zde sice objevuje sexuální styk tnezl autorkou a jejíln partnerem~ ale přitom jde o erotickou přitažlivost až 
v ~ruhé řadě. Katarína Rusnáková ve své recenzj publikované v časopise Profi I ln 1uví o "exh jbici~' "bez 
SV~děnC tajeiTIství a fantazie.;~142 a konstatuje~ že dílo nemůže obstát v konkurenci pornografické vlzua1ity. Je 
ov.senl otázkou~ zda o něco takového autorka videa viibec usilovala. Jej í instalace totiž záměrně vytváří 
zClz.~jí,cí efekt prostředn ictvÍJn objektu televize~ s jehož pomocí zdllraz{luje bariéru rnezi divákenl a 111 i!ujici se 
dvo.JI.cl. Na druhou stranu tinl~ že televizor staví na místo jej ieh erotické hry, sugeruje Chi~a hypotetickou 
sou~ls1ost rnilenců s prostorenl, v němž se nachází divák. Sama autorka k tonlU dodává: 'rčI0 je pro l11ě 
:,VY~adř?vaci prostředek. Když hovořím o válce či smyslu umění, používátTI svoje tělo., když mluvÍtTI o 
mstltuclCh p V" • v 1 N' d'k 'h v I ' vrb h 'b" . ~ 141 V 1 . v., OUzlvam svoJe te o. enl to o enl u tne o te a, o lnetn zenstvl ne o ex t JCL"~ - tOlnto smys II 

Je moz~é číst video Anetty Mony Chi~y jako o komentář k iTIOŽnostern zprostředkování "romace" a 
r:omantJky", na pt'ldě galerie. Tento motiv přitom přímo reaguje na tén1a kolektivní výstavy nazvané 

ern1anentnl ronlantisf11US 144
• pro níž bylo dílo určeno. V souvislosti s výše uvedeným citátenl a formou 

---140 B -----------
141 T:rt~~~. R. Fragmenty milostného diskurzu. Pavel Mervart 2008. s. 114. 
14"' m ez s. 59 
~Rus 'k . 

14~ Z r~n~ ·ová. K. Pasce permanentného romantismu. Protil 1/2003. s. 82. 
144 Pe z 10voru, S autorkou (jaro 2004). 

rrnanentny romantizmus. Galéria mesta Bratislavy. kurátor Richard Gregor. 
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instalace, lze tedy Ron10nci chápat jako příspěvek k térnatice galerijního prostoru a provozu než k romantice a 

, '" ni 
vas . .Jinou strategii spodobnění ženského prožitku touhy, v níž žena vystupuje nepřímo jako implikovaný 
d'vák, volí Lucia Dovičáková. Její malba nazvaná A/oji rnuži (2003) představuje bizarní vizi objektivizovaných 
~užských prot~jškÍl re~uko~an~ch. na roli ,(sexuá~níc?). objektů. !'la ~~razc stojí ,v, řa~~ pčt muž~~ 
harakterizovanych prostrednlctV1Jl1 Jednoduchych atnbutu Jako ,~podnlkatel (kravata., bila kostle), "rocker 
~kostkované kalhoty, boty Doc Martens), "sportovec" (fotbalový míč a dres), , .. hipísák" (dlouhé vlasy, čelenka, 
kristusky) a "drsňák" (vyholená hlava, svaly). Obraz překrývá červený "filtr", z kterého vystupují jenonl bílou 
barvou vytažené objellly prstů - ukazováčku a prostředníčku - jazyka a pen isu, připom ínaj ícf trojrozměrnou 
geometrickou simulaci v počítačové grafice nebo sCl-fl filmech. Divák se navic díky statistickÝln údajům 
dopsaným rovnou do obrazu II každého z mužů dozvídáme o pohyblivosti jeho jazyka, délce prstů a penisu ve 
ztopořeném stavu a zárovell o jejich psychickéJTI typu (flegmatik, melancholik, cholerik, sangvinik), schopnosti 
inovace aktu, přizpůsobivosti, komunikace a poskytnutém finančnÍln zabezpečení. Tato reduktivní typologie a 
pseudo.-objektivní lněřitka hodnoceni ve spojeni s použitým barevným filtrenl a technicistním digitálním 
fontem podtrhují dojem strojového záznamu "daností". Zároveň se však tato kolekce lnužských stereotypů 
alespoň prostřednictvím názvu Mqjž fl1uži stylizuje jako autobiografický výčet partnerů, i když ve skutečnosti je 
spíš sebeironickou variací na télna objektivizace. Muži jsou prezentováni jako sbírka využitelných nástrojů 
(nejen ženské) rozkoše s přihlédnutím kjejich milostnýnl technikám a movitosti. Tento extrélnní způsob 
redukce, převrací a hyperbolizuje zažité očekávání, v jehož rámci mužský poh led posuzuje ženský o~jekt podle 
vitálních proporcí. Zde autorka pobízí diváka či spíše divačku, aby svlék1la tllUŽe pohledelTI a zauvažoval/a, 
nad preferovanou kombinací schopností a anatomického vybaveni. Efekt tohoto návodného zobrazení rnůže být 
různý podle toho, kdo se dívá. Divačka si rnůže podle svého založení vychutnávat vit1uální nabídku, srovnávat 
tyto ,~vzorky" s vlastninl partnerem~ nebo se cítit zahanbena přízemností zdúrazněných parametri'l, které jí 
předepisují, čeho si na nlužÍch všÍrnat. T'ento redukcionisnlus totiž sytnbolicky postihuje i ji. Sugeruje totiž 
představu, že je ženina podmíněna několika ~jednodušenými pravidly. Muži se naopak mohou chytit do pasti 
sebeidentifikace s objekty vyobrazení a bud' se cítit degradováni nebo se srovnávat s vyobrazenými kvalitami. 
Podstatná je i skutečnost~ že obraz ponechává identitu diváka otevřenou~ tedy se nebrání ani 
"homosexuálninlu'" čtenÍ. 

Ještě radikálnější objektivizaci mužského těla zrealizovala srbská uOlělkyně púsobící na Slovensku 
Gordana Zlatanovič ve své sérii Portrétů (2005), která vystav i I,a v bratislavském ce centru. JednaJo se o 
cyklus maleb a výšivek penislJ v historizuj iCÍch zlat)/ch rámech, která měla podle slov urnělkyně povzbudit 
"aktivní ženskou touhu a rozkoš působenou pozorováním mužského těla ve veřE:jnétn výstavnÍtn prostoru" a 
vytvořit "erotické umění věnované ženám".145 Přestože Zlatanovič zdůrazňuje~ že jí nejde o jednoduchou 
záměnu ženského těla za tnužské, z jejích formu lacÍ vyplývá~ že Iná tato iro;lická fenlinistická ~ hra umožnit 
žen~m vystoupit z pozice objektu unlění a nahlédnout mužská těla jako sexua1 izovaný objekt. Autorka si 
vyřizuje účty jak s převládajicitn rnodelem ekonomiky pohledu, tak s jeho specifickou podobou v kontextu 
u~~.ní. Proto imituje na jednu stranu portrétní staromistrovskou tradiCÍ,! s tím rozdíleln, že místo mužských 
tvar~ coby garanta identity na diváka ~,hledí" penisy. V některých případech voh výšivku, coby techniku 
~radlčně spojovanou se ženal11i a ženskýln uměnftn. ZálTIěrem jejího konfrontačního vstupu do prostoru galerie 
Je rozesmát divačku/-ka a tímto smíchelTI "přímo atakovat mužskou konstrukci (noci v lTIuzeálním a galerijnftn 
prostoru." 146 

b Muži jako objekt ženského pozorování jsou rovněž námětem videa nazvaného Autoerotika (2003) 
a solventky ateliéru tělového designu na FaVU Jany Pospíšilové. Na rozdíl od Lucie Dovičákové, naznačující 
Oso~ní zainteresovanost jen prostřednictvírn názvu., nechává Jana PospÍšilová zaznít osobní výpověd' hodnotící 
;uze na základě série osobních interakcí. Její statické video, nebo spíše řada fotografií s akustickým 
OP~?vodem. Zvuková stopa zaznamenávající rozhovor autorky a její přítelkyně, popisuje za jakých okolností 

~~s trala fotografie tllUŽÚ v autech'\ tvořící vizuální siožku videa. Pospfšilová si pohrává s doslovným 
r~~~am~m s.lovní složeniny .,autoerotika", přičemž vzdává hold objektům své vášně: autům a mužům. Při 
na

a l~aCl P,~~J~~:u si autorka vytipovala auta~ která ji zaujala~ a pak fotila jejich řidiče. V dialogu zachycenénl 
po ~~~:u hCI Je~lch i svoje. ;eakc~, k~eré sev~ohybu~í od m?lně~é ?ohody,. přc~ napjatý (o~oustrvann~) s~ích. až 

rvovany chlad. JeJ1 POP1SY JSOU pntoln mlsty nehchotlve C,tupeJ kSlchelo~ ~.lnaleJ, plesateJ, paťateJ"), 

----14~ -----_____ _ 

2' Gordana71atanovicv l- " ,." 1 ' 11" -, '(' \ -I' ""'j I' I hl d' 172 009 '.', , __ llill~~~l'--\\\\,:-';;l(llt..ď!l!-O.;Jiit'r\.U).ll,i\Ollj"L.a C!~drtlsun)íllť H)r0(111;l', lY;lD..r}\I~,í/,+ ,ilLll1l. vy e ano " 
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'lodv něžně škádlivé ("červený rošťák", "macíčci'~). Z jejího výzkumu se dozvídánle~ že existují paralely mezi 
J..- fi a jejich auty (frajírek v nádherné Lancii, chladný muž v překlimatizovanéln autě, uhlazený muž 
mu ablýskaném autě vonícím ,.mejdlíčkovou" vůní). Právě vůně se v popisech objevují velice často (vedle už 
v niňovaného "mejdlíčka" se setkáme s pachem pSlI, jindy zas potu a malty), což ještě podtrhuje intimní 
Z:'osféru vyplývající z bezprostřednosti popisu a osobní angažovanosti autorky, která si realizaci projektu 
~řejmě docela v~chutnávala~ V ~!í?adě "ch~ad~éh?" muže .P~spíšilová př!znává," že j~ ,:~o trochu ~ralo, že by~ 
takovej jinej." .f1ndy zase premysh o tom, ze Jlsteho stydhveho, decentnlho muze - JeJlho "favonta" .- focenI 

pravděpodobně vzr~š,oval0..,. v • ,. • / ' • •• • 

Zde se nablzl srovnan1 s projektem Pine aulonl0tlzovany Nlkol? (Olyekt / Nanlltka / ()bjektlvlfa) (1973) 
Laurie Anderson. Ta se, vyzbrojena fotoaparátem, pokouš,ela odrážet nevyžádanou mužskou pozornost tak, že 
fotografovala muže, kteří na ni na ulicl hvízdali nebo j~ častovali obscénni!ni kornentáři . .Její tnotlvace byla 
jiná, ale paradoxně se v)Tsledná interakce, alespoň ze strany někter)'ch mužů~ Illísty podobala vfce než o čtvrt 
století mladší práci. Někdy fotoaparát posloužil jako zbraň, pOlTIocí které vehnala verbální agresory do úzkých 
(",Chceš si zašukat?' [ ... J Vztekle jsem se otočila. ,rros řekl ty?(' Rozhlédl se kolern, překvapeně pak vyzývavě. 
,Jo, a co když jsem to kurva řek?' Zdvihla jsem svůj Nikon. Jeho oči těkaly sem a tarn, tajný policajt? CV AK. " 
147). Jindy tnuži reagovali na výzvu vráceného pohledu polichoceně. Jedna z fotografií zachycuje muže se 
samolibým a trochu rošťáckýnl úsměvem, sedícího v autě se staženým okénkem a jednfrn loktem ležérně 

opřenýnl o rám dveří. Nebýt toho, že je fotka černobílá a její "objekt" má bílý obdélník přes oči maskující jeho 
identitu, mohlo by se jednat o jednoho z "rošťákt]" ve sbírce Jany Pospišilové. RozdHy a podobnosti lnezi 
těnlito dily jistě nelze zobecňovat, ale posun od "obrany útokem'" který charakterizoval dílo Laurie Anderson, 
k nezávaznému svádění ve videu mladé české ull1ěJkyně, rnůžeme chápat jako symptomatický. Zatftnco 
generace druhé vlny fenlinismu bojovala za právo bránit se lnužské agresi, dnešní umělkyně s oblibou 
rozehrávají l110tivy svádění či konfrontace, testují hranice svých lnožností~ přebírají iniciativu a zároveň se 
dobře baví. Běhenl vyprávění .Jany Pospíšilové zaznívá často smích a je to právě síla ženského stníchu~ která 
zde slaví triulnf. 

Daleko razantnější verzi objektivace Illužského těla rozvinula ve svém dile umělecká dvojice Anetta 
Mona Chi~a a Lucla Tkáčová. V jejich série nazvané Dialektika Su~jekce I-IV (2004-06), například 
nemilosrdně hodnotí rllzné tnuže na základě jejich vzhledu, ať už se jedná o u111ělce, kurátory nebo světové 
politiky. Ve starším díle Tap and Touch (2003) se Chi~a nechala inspirovat provokativn í akcí Valie Export 
Tapp und Tastk;no uskutečněnou v roce 1968 ve spolupráci s Peterem Weibelem. Zatímco v púvodnínl 
provedení Weibel vyzýval kolelnjdoucí na vídeňských ulicich~ aby se dotkli nahých prsou Valie Export 
skrytých pod konstrukcí, v přivJastněné verzi se obě urnělkyně dOl111uvily s rnladýlTl rnuženl, kterému upevnily 
krabici ve výšce paSll. Náhodní návštěvníci centra Bratislavy moh Ji dotykenl ověřit, co se skrývá pod růžovou 
záclonkou. Akce Valle Export si kladla za cf] zakrýt to, co je v kině odhalené a určeno pohledu - ženské tělo
a odhalit to, co schéma kina skrývá - mužskou touhu. Sama popsala svou motivaci následovně: " Tím že jseln, 
řečeno jazykern filmu, dovol11a~ aby byla ,projekční plocha mého těla' ~ nloje hrucL dotýkána všemi, jselTI 
zrušila 01nezenÍ společensky legitimní sociální kOlnunikace. Má hrud' byla vyjrnuta z režliTIu ,společnosti 
s~ektáklu'., která vtahuje ženu do ,objektivizované' role." 148 Akce Chi~y navazuje na tento diskurz, ale tím, že 
prevrací pi'lvodní genderové obsazení, jednak pokračuje ve snaze o vymaněni ženy z její tradlční pasivní role a 
na ~ruhou stranu ji ukazuje jako nový typ veřejného objektu, charakterizovaného aktivní touhou. Subverzní 
femInistický útok na falešnou 1110rálku Vídně konce šedesátých let a jeho recentní post-fenlinistický převrácený 
rem~~e se rovněž zásadně liší v ohlasech publika. Zatímco v prvním případě ukazuji dostupné fotografie lehké 
~apetJ ve tvářích mužů i performerky, v případě Tap and Touch se figurant s obrázkem Che Guvary na tričku 
casto nemůže ubránit slnÍchu stejně jako jeho ženské i mužské protějšky. 149 

d Interaktivitou a manipulací diváka se vyznačuje i dílo Lenky Klodové nazvané Ty (2004) sestávající ze 
Vou zrcadel., na která autorka nalepila svoji vlastní fotografii jednou se rty našpulenými k poHbku a podruhé 

zezadu s pažemi rozpaženÝllli v gestu objímáni. "Je to trochu krádež. Dříve než si divák všimne, je jeho obraz 

~------------------------
148 ~rt and Feminism. Helen Reckit. Pcggy Phelan eds. s. 98. 

:49 D~aand ~eminis1l1. :d. l-Iele~~ vRec~itt a~d. Pe~gy Phelan. Lvond~n: P~aido~ 2002. s. 64, . v' v, vv , 

UměJkvn~ah~ EXp?t1_ pre?stavuJ~ cas~y zdr?, lnS~lraCe pr~ souc~sne Ulnelky~e., Tapp und Tast~lno V}llZlla napnklad rovnez slovenska 
FaVU~L e ~lra :Ja~ero\:a ~~ svem ~'Ideu Lx.r0rtt~~. kde zenska ~uka (~hrnatava ~r:~ zohr~7~na na ohr~zovce ?otebooklL ~tudel:tka . 
naladili ~nk~ ~rah!lk~v(l :~1 zase vysJav~j() ~J!C s radIem ve tvaru ~~n~keho poprsl. p~,pe.Y~en,ym n.a hrud! ~1 vyzyval~ kolemJdouc> ,aby Sl 
s autt.an_ICI. .Ja~o inSpIraCe po~,louztla 1 fotografie dokumentuJ1el performanCI tlenlta/m pamk,]_ Uera 7.achycuJe Export sedlcJ 
reintornatlckou puskou v ruce a šIroce roztažen)'ma nohama oblečenou do kalhot odhalujících nah~/ rozkrok. Tuto fotografii VrábJíková 

to e~retovala tak. že ohrátila kontrast svádění a hrozby naruhv. Na fotogTafii ie autorka nahá. až na spodn: díl plavek. kter~: zakn'rvá {'o Je f ., -' .. - . 
,~ , na otce Valie Export odkryto. a v ruce místo v~rhružně vyhlížející zbraně svírá plastovou vodní pušku-hračku. 
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. cadle, nezávisle na osobní vúl], o~jímán, hlazen a dot:ýkán ženou z fotografii na ploše zrcadla.,,150 
~ zrstřednictvím zrcadla Klodová odhaluje pohled diváka a zároveň jej obra.cí v obraz. Tento princip popisuje 
Cr~ig Owen ve své studii díla Barbary Kruger následovně: "zaujmout pózu znamená vystavit se pohledu 
d;uhéhO, jako by ~yl dotyčný už před.em zmra.zený, znehybn~~~ . - to jest už ob~~z. Pro l.,ac~na ~á póza 
trategickou roli: napodobou nehybnostI vnucene pohledem odrazl sdu pohledu na neJ sarnotny, poza Sl pohled 

s odrobuje. Konfrontací s pózou je poh led sám znehybněn, zastaven.'" 151 Přitom ,,[ s ]amotné zrcad 10 [funguje 
Jako) ~ástroj univerzální magie, která mění věci v podívanou a podívané ve věci, mě v druhého a druhého ve 

v ,,15-
me. 

Hru s převrácením tradičních genderových rolí rozehrává také výše zmiňovaná Lucia Dovičáková ve 
své sérii maleb nazvané Lovestory I-III (2004). Zde vycházela ze zjednodušené estetiky obálek "harlekýnek", 
přičemž prohodila ~est~ a řeč těla hlavních ~~ota.g~nistů těch:o ~ilostný~h r?lnánktl,-~ Tak se, stane, že na o~,~lc~ 
opatřené příznačnym tltuleln ,~Kdo z koho, vldlme do pul te1a svleceneho muze, ktereho zezadu obJll11a 
oblečená žena. Zatímco ženina tvář je skloněna k mužovu rameni, ~eho hlava se zaklání v gestu extáze. Tento 
pocit sugerují 1 IT1Užovy slnyslně zavřené oči a pootevřené rty. Zenské ruce v černém saku hladí mužovo 
napjaté břicho a majetnicky snlěřují k přezce pásku, kdežto jeho ruka lněkce visí podpírána předloktÍ1TI 
dominantní partnerky. Inverze povědomých genderových stereotypú., které (nejen) na obálkách červené 

knihovny vykreslujf ženy jako pasivní., povolná a smys1ná stvoření, názorně ukazuje, jak nlůže b}'Í zažité 
vizuální klišé neviditeJné~ než mu nastavíme zrcadlo. Na jinéJTI obraze-obálce nazvaném "Zakázané sny" 
nezvrátí feminizuj ící (a objektivizující) účinek ~,ženské" řeči těla ani skutečnost že je rnuž tentokrát oblečen do 
bílého nátělníku, má husté černé vousy a žena, která se k němu sklánL je částečně obnažená. Její nahé tladro 
však ustupuje do pozadí., zat1l11co obrazu dOlninuje vypjatá tnužská hrud~ a gesto jeho rukou, z nichž jedna se 
něžně dotýká ženiny ruky spočívající na jeho rameni, a druhá se zdvihá a poslepu (nebof i tento rnilovník tná 
zavřené oči v očekávání polibku) se dotýká límečku ženiny rozepnuté košile. Přestože muži nechybí dobře 
vyrýsované svaly, jeho otevřená pozice ho pOlllyslně vydává do ženiny moci. Onaje nad nítn, sklání se, objímá 
jej seshora a zezadu. Zrovna tak se lTIUŽ na třetím obraze nabízí divákovu poh ledu. Toto vzdán í se kóduje 
kombinace vzpažené ruky a prstú, jirniž si muž prohrabuje kštici po vzoru Michelangelova umírajícího otroka. 
Stejně jako v případě této ikony homosexuální sensibility i zde se dlaií mužovy druhé ruky, dotýká jeho hrudi, 
zatímco jeho loket, kterým se k divákovi natáčí, vytváří typickou "falešnou bariéru'\ tedy gesto spojované s 
femininitou, jež zároveň skrývá i odkrývá, chrán í a přitom zdůrazňuje zranitelnost. Vedle už zmiňovaných 
zavřených očí a obl igátních pootevřených rtů, je to právě toto gesto, které partnera svádí k dobývání. 

Je snad jen jeden žánr, který předčí kýčovitost romantické heterosexuální lásky servírované čtenářkátTI 
červené knihovny, a tím jsou aranžované svatební fotografie zachycuj Icí manželskou dvojici na vrcholu jejího 
~~státotvorného" blaha. Nen í tedy jistě náhodou, že se právě tento nornlalizovaný ideál rovněž stává "obětí" 
ironického přivlastnění nebo různých rodových travestif. 'Tato umělecká díla svatbu demaskují jako 
společenskou konvenci plnou přetvářky či jako formu institucionalizované agrese při rozdělování tnocenských 
vlivů, v němž je právě nevěsta objektem stněny. Idealizovaný obraz svatby si vzali na mušku Lucia 
Dovičáková a TOlnáš Bujňák v sérii digitálních tisků z roku 2003. Na černobil)lCh nazvaných Svatba 
fotografiích vid írne dvojic: novolllanželů ztělesněnou samotnýrn i urněici. Jejich strnulé formální pázování 
celkem odpovfdá standardu oficiálních ateliérových snímků generaci. vstupuj icich do filanželství v 60.-80. 
Jet~ch 20. století. Co však diváka na první pohled zarazí jsou V)Tazy oblič~jú pohybující se ve škále od 
v~~eveného poulení očí působícího poněkud idiotským dojmem (v případě muže) k podmračené zlobě (v 
pn?,adě manželky). Dalšfnl nečekanýlll detailetn jsou gesta rukou, respektive způsob~ jakým se "Illanželé" 
vzaJemně držÍ. Na jedné fotografii tak například ,.,nlanžel;;' mačká své partnerce prso a druhou jí zabořil l11ezi 
nohy, v jiném případě ,.,manželka" nesm louvavýtn gestem drží ~,ll1anžela" za rozkrok nebo t11U drsně strká 
prs~, do pusy. Nejpodivnější je přitotn rozpor mezi potenciálně erotickými gesty a mirrlikou, která jakýkoli 
~rot'~ký podtón popírá. Přesto, že jsou gesta v různých obměnách genderově vyvážena, působí žena 
om1t~antnínl dojmet11 dfky svému vzteklému výrazu. Dokonce i na fotografii. kdy "manželka" cucá 

~,manzelův" ukazovák v jasné narážce na felaci, probodává diváka nepokořeným., zuřivým pohledeln. 
Ul Sofistikovanější fonnu t11ilostné agresivity předvádí slovenská umělkyně Zuzana Hrušková ve své akci 
htra Violent I (2000). Její práce představuje výzvu obrazu nevěsty coby ikony romantické femininity 

c arakterizované odevzdánítn se manželovi. Oproti tOlnuto stereotypu je nevěsta z Ultra Violent činorodou 

-----I~O -----------. Klo ' 
151, dova. Pregnant Songs. s. 40. 
1~2 ,ones. Performing thc Suhiect. s. 154. 

Merleau Ponty. Eye and Mlnd. in Jones (ed.) 2002. s. 196. 
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.71 pátorkou, která se mUŽÚln vnucuje. Ve svém komentáři popts~je autorka ce;ou akci následovně: ,.,Oblečená 
uLU~vadobných šatách, zvádzarn, nickcdy napádarn votrením sa do bezprostredncj blízkosti nič netušiacich 
vO žov kráčajúcich anglickýll1i u.licami, lTIUŽa obsluhujúceho v supennarkete, rnuža relaxujúceho hraním 
~Uwlingu ... Pýtarn sa: ,Chceš ma? Vydáš sa za mňa?'" Autorka převrací běžně zažitou dělbu rolí a svůj vpád 

d~ mužské sféry ozonačuje za ~rojev sym~o~ick~h? násilí~ k~er~ ~t~v~ muže do ~ozi~e lovené obě~i. <?táz~~,. 
kterou autorka mužum klade~ SIce zachovava zdant toho, ze Je InIcIatIva ponechana JHY1, ale o to vice Jde JeJI 
rovokace pod kůži. Neříká ,~chci tě", ale "chceš mě?" a svýrrl dotazem rozehrává napětí mezi mužskou 

~exuální touhou, nechutí přizpúsobit se nezvyklé roli a společenskými zábranami, které upravují konvenční 
sexuální chování. Zároveň do hry vstupuje specifický prvek sociální nerovnosti, vycház~jíci ze skutečnosti, že 
žena, která se nabízÍ., je cizinka a navíc z Východní Evropy (což nemusí být takový problém poznat podle 
přízvuku). Performance se tedy dotýká télnatu, které už dříve (a radikálnějšínl způsobem) řešila Tanja ()stojié 
ve svém projektu HledánI rnuže s pasen1 Elf (2000-05), a totiž vdavek za účelem "vstupu do Evropy". ZatÍtnco 
Ostojié se potenciálním zájemcúm prezentovala nahá a vyholená, Zuzana f-Irušková zvolila poněkud 

romantičtější, ale přitom sebe-ironizující "balení". 
Stejným námětem se zabývaly i Anetta Mona Chi~a a Lucia 'Tkáčová ve své textové insta1aci nazvané 

10 Tips .for Eastern European Won1en (2006), kde v pěti jazycích východní Evropy radily ženám, jak se stát 
úspěšnými na Západě pomocí využívání genderových stereotypů spojovaných s výchogoevropankaJni, tedy: 
~,exotičnosti'\ ,.,tradiční fenllninity'i. a "sexuchtivosti';'. Tak například v radě Č. 7 se Cešky dočtou: "Když 
vyčerpáte svůj slovník, začněte flirtovat." A v radě č. 8 se pro změnu piše: ,,1'~espoléhejte se na rovnost 
příležitosti. Pohlavní styk to jistí.~' Stejně jako v akci Zuzany l-lruškové se i zde se počítá s působenhn klišé 
ženy lačnící po ulovení západního Inuže. Tuto představu autorky dále rozvádějí v jednorn z návrhů na billboard 
v rámci místně specifického projektu pořádaného galerii v britském Margate. I an1 goin,g to change n1y lť(e ze 
série Přfjezdy (2006) představuje ručně psan)r textů popisující ~,angljcký sen~' slovenské dívky, která začíná 
jako au pair, zamiluje se do Angličana, otěhotni s niln a veznle si ho, ztioustne, nlanže1 ji podvádí, následuje 
rozvod, dieta, tl irt se ženatýrn šéfeln, život na podpoře a konečně návrat zpět na Slovensko. VV tOlnto díle 
vyskytuje zajímavá korelace tnezi popisovanýnli peripetiemi a váhou anonymní hrdinky - ztroskotáni jejího 
manželstVÍ následuje po tom, co ztloustne, zatÍnlco flirtu se šéfern předcházi dieta. M ~lostný úspěch se tedy 
dostavuje i mizí v souvislosti s změnou hlnotnosti. Jiný projekt Anetty Mony Chi~y "Deset nejčastěj.5ich 
charakteristik ~fJchodoevropanek (2006), rovněž zatnýš!ený pro billboard, zase předkládá deset důvodů 
(vytipovaných na základě internetových zdrojú), proč by si měli západní Jnuži vyhlédnout ženu z Východu. Na 
prvním místě je (jak jinak) krása, následovaná vzdělaností a sex apealem, ale nechybí ani "hiubší" důvody. 
Východoevropanky totiž údajně nejsou "zkažené" feminisrnem, a proto se rnohou podle zprostředkujících 
svatebních agentur stát ideálními manželkami, milenkami a tnatkanll nlužů vyžadujících oddanost, úctu a péči. 

V těchto několika dílech se na pozadí problénlu imigrace objevuje touha jako kOJnp1exní fenomén, 
v němž se spojují techniky svádění a fyzická atraktivita s důvody ekononlickými a sociálními, jako je například 
touha po hmotném zabezpečeni komplelnentární s touhou po tradiční ženskosti a submisivitě. Autorky těchto 
děl zdůrazľlují, že v samotnérn jádru touhy jsou přítomné aspekty vycházející z našich sociálních rolí, a že 
podoby touhy (st~jně jako sexualita) jsou za10ženy na současných společenských konvencích a 
zprostředkovaně odrážejí i 1110111entální geopolitickou situaci. V rámci posledně Zllliňovaných příkladů hraje 
důležiotou roli posun od zobrazení touhy k její nepřímé evokaci ve formě popisu. TÍtl1~ že vycházejí výhradně 
z textu, totiž narušuj í fungován í tnužské heterosexuá1ni skopofilní sJasti založené na vlzuáln í prezentaci 
ženského těla. 

v Co tedy charakterizuje současné zobrazení ženské touhy viděné ženskýma očima? Vedle rostoucího 
~e~ev.edomí, které se může pr(~ievit i ve formě agrese, je to větší otevřenost spojená s intimní sebereflexí. 
ntrmJta výpovědi má často podobu autobiografické narace zprostředkované videenl či fotografieJnÍ, v nichž 
vYtavěčka vystupuje v hlavní roli. Vedle těchto děl využívaj ících vlastní tělesnosti autorky se však objevuj í 
~~ e ~~ategie, které bud' nahrazují ženské tělo tělem muže ve snaze narušit ?llžité spojení žena-tělo-objekt 

o~lcaková: Pos.ríšilová, Chi~a & Tkáčová), nebo zcela eliminují přímé zobrazení těla a volí jiný způsob 
~v~ ~ce erotIcké mterakce. Tak se múže stát hlavním zprostředkovatelem touhy zvuk (jako je tomu v případě 
(: krav~y Kakaová v díle Vendu ly Chalánkové nebo v dialogu Jany Pospíšilové ve videu Autoerotika) či text 
pf O~lx~ch ChaJánkové~ nebo v díle 10 Tips .for Eastern European Wonlen dvojice Chj~a, l'káčová). Dalším 
z Ilnac~ym prvkem výpovědí o současných podobách erotické přitažlivosti je využlt1 inspiračních zdrojů 
N~~;:II~mí k~ltury: at' vuž se J~dná o ka.m!x .(C.halán~ová): fiI~ ~Pětil.etá), ~lebo h~r1.ekýnky .(Dov~~vá~?vá). 
škál rym u~~lkynlm uz nestac~ prohloubIt IntImItu svych vypovedl o Jlldostnem SOllZltl., zachytJt rozslruJlci se 

u potenclalních paltnerÍl, nebo experilnentovat s roli hráček, sběratelek a posllzovatelek nlužské fyzičky, 
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_I okoušejí se o přímou dekonstrukci tllýtů~ které ženskou sexualitu a tělesnost spojují s něžnou poddajností a 
~,ek~tním sváděním (Dovičáková - Lovestory). Zároveň přibývá projektů reflektujících proměnu podob ženské 
o hv prostřednictvin1 přivlastněni a citátů starších feministických děl (Chi~a~ Tkáčová), případně 

tOUuiívajících nlilostnou ikonografij k analýze galerijního provozu (Chi~a Ron1ance). Tínl se ovšetn zájem 
v~esou;á z tématu "touhy" směrem k reflexi zobrazení touhy v umění, což je tendence příznačná pro určitou 
~: st současného umění inspirovanou postupy postnl0derní č,j post-feministickou dekonstrukcí. Do této sféry 
~:tří i zvýšený zájel;l o ~mapování erotické přitažlivosti mezi umělkyněmi a k:1rátory, ale tomuto tématu je 

věnovaná salnostatna kapitola. 

3.2. Sex jako moc 

V podstatě, d~rr/~~f erotisn1uje don7énou násilí, znásilnění. 
Georges Batal1Je --

Jak vyplynulo z některých příkladú v předchozí kapitole, milostná touha může být spojená s projevy násilí. 
Zatímco dosud byla řeč o nepřínlé agresivitě vyplývající z dominantního chováni ženské protagonistky, která 
vzpírající se tradiční pasivní roli v nanl10uvacích rituálech~ následující dila vytvořená muži i ,ženatni zobrazují 
erotizaci vztahu dominance a SUbtllise~ projevující se psychickým či fyzickým násiHm~ nebo vycházející 
z představy erotlzované moci. 

Typickýnl případem tohoto nálněru je obraz žena~ vydané na pospas násj1í~ kterélnu Inarně vzdoruje 
nebo jej přtjínlá s pokorou a oddaností. Ať už se jedná o mytologickou násilnou scénu nebo o současnou 
protagonistku-oběť., tato zobrazení ztělesňují uspořádání odrážející "hierarchii [která] je vždy realizována 
prostřednictvím genderu.,,154 To je případ série maleb Zdeňka Dalíka Na pasece a Paseka J a II (2001), 
navazující na tradici zpodobňující bezbrannou (polo )naholl ženskou postavu. Na rozdíl od historlck)'ch variant , 
této tradice" v nichž se daly únosy či znásilnění vysvětlit mytologickou pi~edlohou (Apollo a Dafné, Unos 
Sabinek., Tarquinus a Lukrécie) pro Daňkovy obrazy nic takového neplatí. Jeho ITIodely v hlně přírody pózují 
svázané nebo sevzájelnné svazují oddávají bondáži. Dojem blíže nespecifikované krutosti dotváří i zobrazená 
krajina poznatnenaná intenzivní těžbou dřeva. V rámci tradičního synlbotického spojeni ženy a přírody 
bychom mohli chápat kmeny pokácených stromů jako paralelu ke svázan~~fn údúm dívek a jejich zranitelnost a 
nahotu vztahovat k ,~nahotě" čerstvých mýtin. Datlkovy malby se však oproti svým mytologickÝJTI 
předobrazům vyznačují aktualizaci figur prostřednictvím soudobého spodního prádla a sexuálních potnt'Jcek. 
Právě kombinace těchto rekvizit (na jednonl z obrazú Iná například dívka v ústech roubík s koženÝllll řemínky) 
s přírodním prostředinl~ sugeruje spq,iení sexuální hry a novopohanského rituá1u. Erotizace dOtllinance l11á 
v těchto obrazech několik podob. Formy ovládání a slasti se zmnožují Sexualizovaná scéně, v níž jedna žena 
spoutává druhou. Aktérky zde vystupují v roJi obětníka i obětované~ nicnléně jejich nahota je obě vydává všanc 
pohledu diváka, který je (nejen v souvislosti s rodem autora) irnp1icitně kladen jako tTIužský. 

Na fotografií Facka (2004) slovenského umělce Viktora Freša vidíme obličej pohledné dívky se 
zarudlou tváří. Je na divákovi~ aby si fotografii vyložil podle svého očekáváni. přičemž název naznačuje, co 
toto. zrudnutí způsobilo. Fotografie nezobrazuje sexualizované násiH, ale denl0nstruje mužskou dominanci a 
e~O~lzuje vědomí podřízené pozice., v niž se dívka na fotografii nacház1. Poddajný výraz jej ích oči h ledicích na 
dI:aka bez stopy výčitky se zdá lllluvit jasně: "Můžeš mě uhodit, protože tě tniluji," a nebo dokonce "Múžeš 
~e uh.odit a proto tě miluji." Tento obraz ženy dobrovolně přijímající bolest jako by ilustroval konstatování 
I ,a~~"l Wolf: ,,Jestliže se ženské sexuální sebeuvědo1Tlování od věků soustřed'ovalo na bolest, čím je žena bez 
nI? -- V zásadě tu však nejde ani tak o fyzické násilí, jako o vztah dOJninance a submise, které Frešo 
ost~n:~tivně prezentuje ve snaze vyprovokovat divákovu pohoršenou nebo přitakajíci reakci. Tato fotografie, 
stejne Jako další zachycuj ící degradaci žen, přitotn čerpá svůj snlysl z kontextu Frešova díla, které se opírá o 
SOustavnou é tll)'tizacl autora a jeho záměrnou polltickou nekorektnost ve stylu~ čitn horše tilTI lepši. 
v Podobně vyznívá j jiná fotografie, na které pózuje ordinérně vyhHžeji'cí platinová b10ndýna s nápiseln 
yvedenýtn černým fixem přes nahou hrud" hlásajícím: .!,\lyjebal ma Viktor Frešo" (2007). Dívka má brýle 

I~' --------------
,;; ~t ~arah Kent v The Erotic Male Nude. in Women· s Images of MelL S. KenI aj. Morreau ed. London 1985. s. 75. 
155 N c I~non.~" Does Sexuality Have a History: In Discourses of Sexuality. s. 123. 

aOn-ll Wolf, M~tus Krásy. Jako sú ohrazy krásy zneužívané proti ženám. Aspekt Bratislava. 2000. s. 250. 
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ti sluníčku, zlatý přívěšek se srdcem a rozpustile vyplazený jazyk. Ruce složené za zády a mírný předklon 
pr~trhují dojcm nabízení se pohledu. Stejně jako v předchozím případě nejde o fyzické násilí, ale erotizaci 
PObmisivního přijetí mužské/autorskéltnajitelovy signatury, a1' už je touto signaturou zarudlá tvář či text 
~~psaný přes prsa. F:ešova stra~egie :počívá v rozehr~n.í s~xistick~ch .s~:r~otypvú .iak~ čeh.os! P?dvratn~ho ~a 
, rovni uměleckého diskurzu a zaroven hluboce salnozreJmeho (v ramC1 ZJte zkusenostt sexlst1cke spolecnostI). 
~oto vědomí "nekorektnosti" ve spojení s machistickou nonšalancí mu umožl1uje dráždit publikll1n očekávající 
od současného umění politicky korektní nebo přinejmenšítn analytický přístup a zárovel1 spiklenecky 
pomrkávat na tnuž~kého d~~~ka, kt.~ré;nu symbolicky J?abfzí pózujíc~ bl?ndýnt~ jako ,,~oužité~' :,zb?ží":, Freš~va 
suverenita pralnenl z vyUZltJ tradlcnlho vztahu domlnantn1ho muzskeho tvurce a Jeho paslvnlho zenskeho 
modelu, a zároveň se opírá o stereotyp femininní sexuality spojující submisivitu s masochismem a 
exhibicionismenl. ~ruto interpretaci posjluje výraz tichého odevzdání nebo nadšeného přitakání Frešových 
.objektů". Smyslem tohoto díla nenf osobní vyznáni a pro jeho pochopeni' nefnusíme vědět, zda Frešovy 
~artnerky skutečně patticipuj i na svém ponížení a zda jirn tato pozice vyhovuje. Daleko důležitějšÍ je totiž 
výměna nlezi umělcem a divákem. Demonstrace mužské moci a komplementární spodobnění ženského těla 
v roli degradovaného objektu vytváří konfrontační situaci adresovanou předevšÍln potenciálninl divačkátn. 

Sexualizaci ponížení opakovaně tematizuje také Ondřej Brody~ kterého s Viktoreln Frešem spojuje i 
otevřený postoj k vlastní sexualitě, provokativni a sebeironický styl tvorby a několik společných realizaci. 
Klíčovou prací zobrazující (de )erotizaci verbálního násilí je video Miss Kr in li (2005)~ které Brody natočil 

s Markem Therem. V tomto snítnku sledujeme ženu ve středních letech blížící se zasněženou krajinou. Autoři 
vstupuji do děje pouze zpoza kamery~ odkud ženě udělují rozkazy. Brody ji vyzývá, aby "ukáza]a kundu", a 
poté, co se žena odhalí, nevybíravě komentuje její zjev. Na závěr dostává žena sušenku Ueden z autorů -
Marek Ther - jí strká kus Tatranky do pusy), stllí se obléct a je poslána pryč. Přesto, že ani zde nefiguruje 
tyzické násilí, ničím nemotivované ponjženj~ kterému je žena vystavena, Iná diváka vyprovokovat k elnotivní 
reakci. V zásadě primitivní zápletku příběhu přitom rozvíj~ji iritující bizarnosti celého výjevu a provokativní 
detaily. Verbální hrubost sexualizovaného jazyka ostře kontrastuje jak s romantickou krásou zasněžené krajiny, 
tak s infantilní odměnou., kterou žena za svůj výkon obdržL Ruku podávající sušenku ozvláštňují namalované 
nehty, což vnáší do hry motiv travestie a nestandardní erotické interakce. Výrazné líčení Uehož autorem je 
Marek Ther) zase 111ate v souvislosti s apatickým a navýsost asexuálnínl způsobem~ jakým se protagonistka 
svléká. Zneklidňující je také rátnování obrazu vytvářející dojem, že divák stoji za kanlcrou spolu s tnužl, kteří 
ženu ponižujf~ a tím jej pomyslně situuje do role kOtllplice, ne-li přímo aktéra této absurdní kruté hry. Video 
působí zál11ěrně primitivním dojrnetn "perverzního amatérského videa z internetu~J5(,. Stejně jako v případě 
Viktora Freša, j zde funguje intencionální znejistěni diváka, který se 111 tl že pouze dohadovat, zda je ponížení 
konsensuální nebo vnucené, sinlulované nebo reálné, zda má primárně sloužit k analýze manipulace nebo tuto 
manipu]acl realizovat. 

Přímou odpovědí na tuto výzvu představuje video Richarda Wiesnera nazvané Nad'a (2006). V něm 
konfrontuje autor přivlastněné Brodyho a Therovo dílo s výpovědí jeho protagonistky Nadi. Nad'a sice 
reflektuje skutečnost~ že se jednalo o ,.hran)r" výstup, ale přiznává, že scénář neznala a domníva1a se, že se 
půjde o něco jako "předvádění se v plavkách". Sama konstatuje, že celá scéna na ni púsobila nechutně a nefér. 
~~uví o hanbě, kterou pocifuje při představě, že ji někdo pozná. Kdyby si tnusela lehnout nahá do sněhu, 
Prtp~dalo by ji to údajně méně drsné. Zatímco v púvodním kontextu zlJstává hlavni hrdinka němým a 
be~~Jmenným objektem perverzní hry, v případě druhého videa prorrdouvá o pocitech, které v rárnci natáčení 
za~tI~. Ze srovnání obou přístupů lze vyčíst n~jen rozdílnou motivaci v tomto konkrétnínl případě, ale i dvojí 
pOJetl umělecké tvorby: ,,[P]ostoj nejednoznačně si pohrávající s realitou a postoj otevřeně (nikoli však 
prvoplánově) vyjadřující jistý názor.,,157 ~ 

v •• Video Nad'a vzniklo v kontextu výstavy StoJ) násilí na ženách, která proběhla v roce 2005 v Staré 
trznl~~ v Bratislavě a v roce 2006 v pražské galerii c2e, v galerii ETC a ve vestibulu t11etra na Florenci. Výstava 
~~poradaná pod záštitou Amnesty [ntemational navázala na podobné akce, na nichž spolupracovaly například t bara Krugcr v Glasgow, nebo Tracey Emin, Martha Rosler a Guerrilla Girls v Londýně. Kurátorka české a 
~ O~~nské verze Lenka Kukurová sc rozhodla prezentovat díla reflektující různé formy násilí na ženách ve 

vOJlm kontextu - ve vestibulu metra a v galerijním prostředí. TOlnuto rozdělení odpovídalo i ladění 
vystavených děl. Zatínlco v galerii převažovala dna intimnějšL. ambivalentní nebo naopak kontroverzní 
POvahy, ve veřejnétll prostoru figurova1y p1akáty věnované obchodu s bílým InaSe!n a dotnácÍIllu násilí, či 

-----1)6 ------.-.-. 

http://w\,·\\·dOhi/· 1. I . , 1~7 Le .v .on ~eJ rOL y.org Vyll cdano 28.1. 2009 
nka KukuíOVJ_ z kurátorského textu k výstavě ,Stop l1ási/i na ::enách. Nepublikováno. 
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, azné tnediáJně vděčné realizace jako například digitálně manipulované fotografie "zbitých" političek 
\lvr ~ ~ y 1 '\g 
· ~ělce Radovana Cerevky~ - kresby Maria Chromého zachycující rekonstrukce tváří pachatelů znásilnění 
~řevzaté ~ amerických policejních análů, nebo video Tamary Moyzes, v němž se žena brání neviditelnému 

, točníkov 1. 
u Mezi nejintimnější díla patřily malby slovenské umělkyně, tehdejší studentky Fakulty ulnenia 
Technické univerzity v Košicích I1diko Pálové věnované traumatickému zážitku vězněné a sexuálně 
zneužívané ženy. Tuto sérií maleb z roku 2005 inspirovala otřesná zkušenost autorky, která se na cestě za 
přivýděJkem v německém Schwabisches Hall stala obětí sadistického věznitele~ v jehož bytě strávila několik 
týdnů, než se jí podařilo uprchnout. Policie však svědectví dívky z v)lchodního Slovenska nebrala vážně a 
vzhledem k autorčině problematickému rodinnému zázemí představovala expresivní lnalba jedinou dostupnou 
formou terapie. Na jednom z obrazú tak vidíme mapu útěku doplněnou německy a slovensky psanýnli 
komentáři: ."Wenn sie tnochten leben und Opiat, Trankopan, Valoron bekornmen'" "pedofilný uchilák", 
~,psychosadistische mann" atd.~ na dalších dvou obrazech ze série figuruje portrét mučitele a jeho protějšek, 
autoportrét umělkyně, nazvan)! prostě .Já. Tato malba je vúbec nejsilnější výpovědí o nepopsatelné směsici 
vzteku a zoufalství, ponížení a vzdoru., které autorka prožívala. Obrazu dominuje pohled očí upřených na 
diváka, šedé tě~o ránlované rud)fmi roztaženýnli stehny a jasně žlutá smyčka kolcll1 krku utaho\/aná rukou 
kohosi stojícího mimo výřez obrazu. Bez znalosti názvu není snadné určit pohlaví zobrazené osoby, vzhledem 
k expresivnímu rukopisu, který nemilosrdně nadsazuje bezpohlavní rysy tvái~e. ()braz plIsobí jako forma 
exorcismu., synlbolické distancování se od bolestného zážitku zneužitého těla a ZlO1l1ené psychiky 
prostřednictvím jejich brutální defornlace. I-Irozivá maska autorčiny tváře a šedá hmota na rnfstě trupu 
naznačuje to, o čem textové komentáře rn IČÍ, že totiž j~j í tělo bylo komprolnjto\.'áno~ vyvlastněno a odcizeno 
něze a rozkoši. 

Na výstavě však neprezentovaly svá díla pouze ženy mluvíci z pozice obětl. Video Staropramen 
(2006) skupiny Guma guar například problematizuje erotizaci násilí prostřednictvÍln dekonstrukce sexistického 
jazyka reklamy. Jedná se o spojení dvou apropriací: sestříhané verze pornografického videa a reklamy na pivo 
Staropramen doprovázené sloganeln Chlapi sobě. Video ukazuje ženu hrolnadně znásilněnou skupinou 
fotbalových fanollšků~ kteří se na závěr rozjařeně povzbuzuji týmovýtn pokřikem. Následuje záběr na pivní 
láhev z reklamy na Staropratnen doprovázený výše zmíněným sloganem. Souvislost obou přivlastněných 
materiálů spočívá v analogii mezi závěrečnou scénou pomovidea a pivní reklalny zobrazující identickým 
zpllsobetn chlapskou pospolitoSt.1 59 Podobný subverzivni ráz tněly i nálepky pohrávající si s reklalnními 
slogany propagujícími pivo Gambrinus. V této anti-reklamní kampani se objevila fotografie ženy s řeznými 
ránami doprovázená heslelTI vychvalujícínl "ten správný říz" či ubezpečujícírn na podlaze Ježící oběf, že ted' už 
budou ."s chutí spolu". Toto drsně ironické video a samolepky poukazovaly na konvergenci jazyka reklamy, 
~ornografie a domácího nási1í~ v nětnž se projevují a vzájernně posilují genderové př'edsudky prezentující ženu 
Jako objekt-oběť a muže jako dominantního chlapáka. Tvůrci této mediální rnystifikace se ohradili vúči tomuto 
atavistickému obrazu genderových vztahů a zároveň upozornili na kauzalitu spojení domácího násilí a 
konzunlace alkohoJu~ která samotnému násilí často předchází. 

Odlišný styl výpovědi - o problélnu domácího násilí zvolil Jiří Černick)/ ve své kinetické instalaci 
A1odřinové kvě~v (1998).160 f)íky spolupráci s občanskýnl sdruženírn Rosa. zabývajícfrn se ponlocí obětelll 
domácího násilí získal Černick)f nahrávku rozhovoru týrané ženy se s\Jýrn manželem a s pracovnicí organizace 
Rosa. Nahrávky pak pouštěl prostřednictvínl waJknlanů zakomponovaných do dvoj ice pohybl iv)'ch "stonkú" 
obalených copánky a zakončených rotujícími větráky_ Záznam dialogu je spoji autor s hity o lásce od Lenona 
n~bo :Vhitney Houston. Tento objekt těží ze syrové autenticity nahrávky~ kterou konfrontuje s infantilně 
PUS~blcimi holčičími rekvizitami (gumičky., sponky~ panenky) a romantickou vizí lásky evokovanou 
~~II~vanými songy. Výsledný dojem představuje směs odporu a svádění. Pohyb stonkú sugeruje svůdné 
u Y~aní a křehkost, ale zárovell odpuzuje svou mechanickou umělostí. Stejně tak rozporuplné tnohou b)Tt 
~SOCta~e navozené prameny vlasů. Copánky odkazují k roJi, kterou vlasy sehrávají coby zástupný symbo1 
zenske krásy a žen obecně, ale přitoln mohou fungovat jako synekdochická připolnínka konkrétní milované 

~~~~r. ,fYZický ~.ub:<;~~át vzpom ínky" fetiš, n:~o h~ů~n)f "s~ve~ýr" sa?istického. vra~a. Z~ůsob, j ~mž v!~s~ 
eJl a svaZUJI tehcka panenek, zaroven pnpomlna negatIvnl - hadI - sytnboltku zenskych vlasu. StacI Sl 

Vzpomenout na jiné Černického realizace tematizující obraz Medúzy~ v jejichž vlasech netančí hadi, ale ---158 ------------

I V"stavu zaha'l"I'1 V·d "', , h 1 "v, v k' .. v vk 1 'P B k ' ~\) S ~. '. ,( . (, , a pre svym lJIlvenym portretem te (JeJsl ces 'a mtnlstryne s 'o stVl etraJUl 'ova. 
v\'b-a~~le,nl s pI~nlm produktem ještě podtrhovalo umístění televizoru. na němž video běželo do nefunkční ledničky. která tvořila součást 
Ilo 'l' cnl galene. 

lot o dílo tl e h\'I v' t " S' , ./ ' v 'I ~. o soucas 1 vystavy , top nosl i na :;enoc 1. 
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'ně hrozivé jehly a injekční stříkačky. V]asy tedy v obou dílech symbolizují spoutání a závislost, přičelnž 
~:d~~1I je žena p~ezei1~o~án.a jako .no:itelk"a tét~ svazuj~cí. moci, a)in?y je s~ma z~vi~J~ n~ dy;~unkčním vzt~hu. 
J .ně tak "rozpolcena" Je 1 akustlcka s~ozka dl1a~ ktere SIce dominuje drsne vypraven1 tyrane zeny, ale kdyz se 
~~;ák nakloní k u~ýb"ající.m ~vělům, zas~echne jakob,Y ,z dál~y. ~Iasy ~pívající o lásce. Prostře~nictvím těc~to 

biva)encÍ buduje Cernlcky kornplexni obraz donlaclho nas111, ktere nelze redukovat na fyzIckou brutalttu. 
;:btilním splétáním odpud,ivého a. svůdn,ého simuluJe

o 

protich,ů~né tendenc.e eXistuj,ící ve ,většině vzta~ů 
'sticlch v násilí. Konstantnl nemotlvovany pohyb kvetu vypovlda o stagnacI a bezvychodnern zacyklenem 
II řešlapování v psych ickém stereotypu. Milostné hity jsou ozvěnou lásky, která ženy do patologického vztahu 
~řivedla, a která často přetrvává i přes to, že příkoří a bolest už dávno převáži ly nad emocionálním i fYzickým 

uspokojením. d d' "'kl d h' I v d . ' k vv ., , " b" , v Zatímco osava nl pn a y vyc aze y z pre stavy autotnatlc y ztotoznuJ ICl zenu s o etl a muze 
s agresorem interakti~n! videoinsta.lace, Tat~a:y Moyzes Li~d (2?05)~ vypr~v~, ~říběh iz~ae.lsk~ dívky Li~?, 
v jejímž životě se spoJuJe propalestlnsky aktlvlsrnus s profest domIny uspokoJuJtc) tnaSochlsticke touhy muzu. 
Toto video ovšetn nemůže být vnímáno jako komplementární doplněk k příkladúm mapujícítn násilí na ženách; 
profesionální dotnina, která muže Illučí a ponižuje, tak vesměs nečiní kvůli své v1astnÍ rozkoši, pouze zaujímá 
roli v masochistických rituálech svých kl ientů. Z jejího vyprávění, které doprovází názornou ukázkou s pomocí 
figllranta~ vyplývá, že mezi těmito Illuži je mnoho izraelských vojáků, se kterýrni se ve svérn civilním životě 
aktivistky setkává v úplně odlišných situacích. Právě skryté spiklenectví, respektive hrozba diskreditace, kterou 
muži zažívají při těchto náhodných setkáních lnitno rámec privátního rituálu, ji údajně nejednou zaručily 

speciální zacházení při kontrolách na checkpointech na hranicích okupovaných úzenlÍ. Liad předpokládá, že 
tito muži, kteří v systému vystupují z pozic tnocL hledaji u své donliny osvobozeni od této dominantní role. Ve 
své klíčové studii rnasochismu uvádí Gil1es Deleuze, že základní tno6vací, která vede nluže k dobrovolnému 
přijetí týrání z rukou ženy, není primárně touha po bolesti, ale potřeba narcistního Já, které vytěsťíuje figuru 
trestajícího otce a nahrazuje ji dOfilinantni přísnou matkou" ~rento rituál přitoJll podle Deleuze čerpá autoritu z 
tradic mystických zasvěcovacích zkoušek. Psychickou konstrukci popírající otcovskou figuru je však nutné 
udržovat prostřednictvím idealizujícf činnosti imaginace. "Masochistický hrd~na uplatňuje složitý postup, aby 
ochránil svúj fantasmický a symbolický svět a zažehna) halucinační zásahy reality."' Nástrojem ochrany se 
stává "smlouva uzavřená se ženou, slnlouva, která jí od jistého okamžiku a na jist)! čas dává veškerá práva. 
Masochista touto snl10uvou zažehnává nebezpečí otce a pokouší se jí zabezpečit shodu ll1ezi telTlporálnírrl, 
reálným a prožívaným pořádketn a symbolickým pořádkem~ odkud je otec navždy odstraněný."lól ZatÍ1nco 
matka je v masochistickém fantasmatu symbolicky ztotožněna se zákonem a obdařena falickou lTIOCÍ, otec se 
vytrácí, respektive je trestán v postavě syna. "B ité nen í dítě, bitý je otec." 162 Masoch ista se nechá trestat za 
svoji podobnost otci, to jest za svou participaci na otcovské moci. S vypuzenínl otce spojuje zničeni nebo 
vymístění despotického Nadjá. Uniká hrozbě symbolické kastrace paradoxně právě tím, že se dobrovolně 
nechává kastrovat falickou tnatkou, a z tohoto bolestného zážitku vychází transformovaný a symbolicky 
znovuzrozený. V bolesti, respektive v očekávání bolesti nachází slast ze spojení s Inatkou, které mu garantuje 
~ový ŽiVOt.

16J Aplikujenle-li tuto deleuzovskou interpretaci masochistické psychiky na Liadiny klienty z řad 
Izrael.ské armády, můžeme prohlásjt~ že v prúběhu ritualizovaného ponižování usilují o popření otcovské 
~utonty a vlivu sadistického Nadjá zosobněného patriarchálnítn systémem armády. Toto popření realizují 
Jednak tím~ že faktickou 11l0C nad svou osobou vloží do rukou ženy, a zárovetl tím že se dobrovolně nechají 
tr~stat za svou aktivní účast na tomto velkém Otcovskélll systému. Tito vojáci však netouží po sebepopřenL 
~an~ bičem a poníže~í jim přinášej! slast a následné uvol~ěn~ zcela ~. so~lad~ se zá~ěr~ M~rse Pe~kh~~a, 

ery v textu Sarah Kent The Ero/ze A1ale Nude konstatuje ze: ,}akakoh "Vize~ sveta Je dlktovana zaJmy 
neoddělitelnými od zájnlu o sebepotvrzení."lM 
o Dorninantní ženu a lnuže v podřízené pozici zobrazuje rovněž rOinanticko-perverzní video Veroniky 

rahotové Po-wer o.f Love (2001). Do!ninantní ženu si v tOlnto případě zahrála sanva umělkyně a vytvořila 
smY~lnou dekadentní scénku, v níž účinkuje maskovaný rnuž v pozici stolku, na kterém žena, oblečená 
v O~lentálnim úboru pojídá plátky masa vytvarované do podoby rakve. Na závěr pak žena zastrčí hiHky do 
muz~va zadku. Na rozdíl od Tamary Moyzes, která sleduje reálnou byt' nepravděpodobnou sylnbiózu partnerů 
rozdelených izraelskou politikou vůči Palestincúm, ale zárovel1 spojených důvěrnýtn tajernstvítn, video ---161 D-------------
16~ Ih~~euze. Masoch a masochismus. Sacher von Masoch: Venuša v kožuche. s. 194. 
16:; ,. • 
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V
' Matkou . 1 Je ve 'ym masoc IstlC 'ym r mou trplCI nstus. (tery Je vsa v [v asoc o\'c vťrzl opusten tcem a u nzovan 

164 • 

CitOVán v Sarah Kent. The Erotic Male Nude. in Women·s Jmages ofMen. S. Kent. J. Morreau ed. London ]985. s. 75. 
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\, niky Drahotové těží z bizarní ikonografie masochistického fantasmatu. Jídelní húlky trčící z mužova 
,,'t. er~o otvoru odkazuj í k sYlnbolickétnu násilí, které ohrožuje suverenitu mužského těla. Tradiční představa 
~l;~~rosexuální vý~ěny :oti~ ~íčí muž~ké, tělo j,a~~ falick~, do~ý~ající, penetrující. V ton?to smyslu ,je velmi 
'ednoduché vystavlt llluzska tela sexualn!mu n~sl.11, Ir[otoze k~zd~ fom;a ?enetrace, nebo jen ~,:ozb~ p,enetrace, 
J ážf na jasně definovanou absolutnJ hranlc1.'" - Naznacena analnl penetrace tedy pnpomlna hrozbu 
~~~osexuální inve;ze. Orientá~ní styli:a~e můž~ o?kaz~vat k, formalizované f?rm~ scxualitJ:, ~ter?u .. s~ 
, lespoň v představach Evropanu) vyznacuJe kurtoaznl erot1ka Vychodu, a nebo zduraznovat teatralnl ZCJZUjlCl 
~~inek. V podání Zatímco Moyzes analyzuje reálné vztahy mezi mocí a erotikou na transpersonální úrovni, v 
u odání Drahotové je masochisnlus spíše karikaturou určenou k pobavení prirnárně heterosexuálního diváka. 
p Jestliže prostřednictvftTI Liad tematizovala l\Iloyzes sociálni aspekty' sexualizovaného násl Jí mezi 
dvěma subjekty ve videu nazvaném San1G na druhou (2002) si všímá dynalniky rrloci a sexu v rámci psychiky 
jednotlivce. V bizan.lí~ ~říbě~uženy, kterou ztvárnila sa~na ur~ělkyn.ě, jde o surreálně la~ě~ý románe~ lnezi 
hlavní hrdinkou a jeJ1 tlgunnou. Vztah obou protagonlstek je kankaturou formy SouZltl postaveneho na 
obsesivním ovládání" kdy v tomto případě stojí na jedné straně dérrlonická domina. současná čarodějnice či 
zombie, a na druhé straně bezduchá loutka. lJlnělkyně má na sobě dlouhou košili s vystřihanými umrlčími 
žebry a na nohách pantofle s drápy, nervózně kouří a její image je dokreslen nepostradatelnou kočkou. Svoji 
fetišizovanou ",milenku" svazuje, bije. neurvale s ní řádí v posteli a přitoľn se nachází v permanentnítn stavu 
hysterického zoufalstvÍ. Výjevy orgií někol ikrát stříd aj i chvne spánku~ zatínlCO loutka pochopitelně Ježí jako 
prkno, její sadistická družka se bezmocně převaluje. Totální dominance j i nepřináší rozkoš a kl id, ale spíš 
frustraci. Sanla na druhou je dílo, které nezkoumá jen vztahy mezi milenci vYillknuté z kloubů, objevuje se zde 
i děsivá verze pygtnalionovského mý1u, v němž umělec zahoří vášní ke svétnu výtvoru. I-IlavnÍtn nárnětem 
však zůstává frustrující samota erotického solipsislnu pojednaná způsobem, který je napůl černou groteskou a 
napůl obscénním hororem. 

Poslední typ vztahu sexu a moci, o kterém bude řeč v této kapitole, zachycuj erotický aspekt politické 
moci. Doslovným zpúsobem vyjadřuje tuto souvislost jedna z digitálně manipulovaných fotografií ElJtopie 
(2000) skupiny Pode 8al, na které je v detailu zobrazena ž,ena provozujíCÍ felaci pOlnyslného údu složeného 
z žlutých hvězd Evropské unie. Titulek doprovázející tuto scénu ji popisuje jako ~~Enonnous Urge", přičelnž 
počáteční písmena jsou zvýrazněna žlutou unijní barvou. C::yklus EUtopie se věnuje někoJ ika prob1enlatickým 
aspektům vyplývaj iel z rozšiřováni Evropské unie. Na jednu stranu tenlatizuje nevyřešený vztah k pravicovému 
i levicovélnu extrenlislllu charakterizujícÍ politiku v)Tchodoevropských zemí, které v té době aspirovaly na 
členstVÍ, a na druhou stranu zobrazuje Evropskou unii jako potenciální hrozbu nové totality (rudé místo Žhltých 
hvězd) nebo právě jako objekt touhy. Členství v Evropské unii je spodobněno jako ,,~ohrornné nutkánfr." jehož 
kvaJity ilustruje lnilno jiné fakt, že si žena imaginární úd přidržuje oběm,a rukanla. To že se skupina Pode Bal 
rozhod1a vizualizovat evropské námluvy České republiky a ostatních zemi bývalého východního bloku 
ja~kem pornografie může nlít přinejnlenšÍln dva důvody. Jednak tÍtn odkazuj í k tnocnému sex appealu tohoto 
e~1.tního klubu a politiky obecně~ jehož Inoc zobrazují jako 11laskulinně donlinantní a falickou, a zároveň tím 
pr~~omínají, že právě ze zelní střední a východní Evropy pochází část žen živících se na Západě prostitucí. Je 
laJlmavé srovnat tuto vizi Evropské unie s dílem Tanj i Ostoj ié, která šokovala obyvatele Vídně bi Ilboardy 
prezentujícími fotografii ženského k1fna s roztaženýma nohama v pozici připotninajíci pověstný Courbetův 
obraz Původ světa. Ostojié však na rozdíl od Courbeta "cudně" zakryla přirozenf modrými kalhotkami 
s kru~em žlutých hvězd. Zatímco Pode Bal hovoří z pozice subjektu stojícího trlimo EU - tedy doslova 
~pozlce outsidera, kterého automaticky ztotožňují se ženou, Ostojié prezentuje rakouskému divákovi 
. ~ropskou unii jako sexualizovaný objekt, jehož intimní partie vystavuje voyeurskému pohledu diváka. Stejně 
Ja 0. v obrazech únosu Evropy je i zde personifikovaná Evropská unie objektetn divákovy touhy, ale pomyslná 
erotlcká výměna májinou podobu: divákje vyzýván, aby se Evropy sYlnbolicky znl0cni1. 
F'J ' Sexualizací politické moci v jejích genderov)!ch souvislostech se zabývá také slovenská autorka Eva 
F:I~~~ v~. své ~érii kr~seb ll~zvallé. Sladk~ za!traj.if~ (19~2-20~~). Je~ná se o sé!,!i volební~h IíStkl~, n~ které 
d a pr!kresltla styhzovane nl0tlvy muzskych a zenskych pnrozen1. Tak napnklad na Jtstku Krestansko-
p:~okratJckého hnutí se stylizované pohoří na slovenském znaku mění ve vztyčený pyj, na jiném se dva 
s hnISY :zájemně obtáčejí jako hadi a na dalším je na križi přibitá vagína. Zatirnco pyj autorka ztotožňuje 
řádorskyn:. masívem, v němž je zakotvena patriarchální moc křest'anské církve, vagína je tímto křest'anským 

em uknžována. Na dalších volebních lístcích se schem.atizovan)! tvar vagíny objevuje v podobě náhrobků 

----'6~ ----_____ _ 

Fe~i~\~~in~ Waldby. Destruction. Roundary erotics and refigurations ofthe male body. in: Sexy flodies. Thc Strange Carnahties of 
. LJlzabeth GrOS7 and Elspcth Prohyn ed .. London & Ne\v York: Routledge. s. 269. 
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b zamřížovaného vězeňského okna. Prostřednictvínl těchto kreseb poukazovala Filová nejen na zoufalý 
ne d~statek žen na slovenských kandidátkách a potažmo ve vysoké politice obecně, ale především na 
ne ku]jnní charakter současných principů vládnuti, založených na siláckém předvádění se a dravé soutěživosti 
~:~tylu kdo z koho: ,O? věci není ani naráž,ka ?a sexuální, ús~~chy uv~en, kt~~é oS sebou přináší účinkování ve 

soké politice. Stacl SI vzpolnenollt na nedavne partnerske rosady naslch pohtlku. 
vy Na sérii volebních 1ístkú navázala Filová v rámci projektu Bil1boart, který od roku 2003 prezentuje 
mění ve veřejném prostoru prostřednictvím billboardů. V případě tohoto díla šlo o výrazný bHým a červeným 

u ísmem vyvedený nápis: ,.,Volby sú ako orgazmus: Prf1iš vel'a sa od nich očekává." Text doprovázely dva 
~izuální motivy; v jedné verzi kresba ukazováku~ ze kterého visela oprátka, a v druhé variantě černobílá 
fotografie postavy objítnajicí sloup určený k reklamnÍtn výlepům s nápisem ~,Volby 2004". Konstatování o 
orgazmické povazve :ol~b př~~klá~~ divákůn; vizi p~li~i~y ř~ze~é 1,ibidinó~ní energii n~rní~to, rac~onál!lÍ ,úva~ou. 
Eva Filová naznaclqe, ze naS1 polttlckou scenu ovlada Iraclonalnl pudovy (nodel uvazovánI, v Jehoz rame) lze 
triwnf ve volbách ztotožnit s dosažením vrcholu sexuální slasti, ale zároveň odkazuje k pojetí sexuální praxe, 
která nadhodnocuje roli orgaS1TIU a podřazuje veškeré podoby erotické interakce InezÍ jedinci úsilí o jeho 
dosaženÍ. Jak je zřejmé z absurdní vášně, s níž anonylnni volič objímá plakátovaci sloup,; erotizace pontické 
moci však netýká pouze politiků. V podání Filové se celé voličstvo ocitá pod v]ivern volebního pseudo
erotického poblouznění. 

Výše uvedené příklady dokulnentují různé zplisoby reflexe souvislosti rnocí a sexuality. Na jedné 
straně využívají a radikalizují tradiční dělbu roH prezentující ženu v roli objektu vydaného na pospas (sexuální) 
iniciativě mužského aktéra/diváka, na druhé straně tuto pozici analyzují a podvracejí. Tak se poprvé v českétn 
kontextu setkárne s kriticky zaměřenými vizuálními komentáři patologick)'ch jevů jako je domácí násilí a 
násilná pornografie. Vedle těchto kriticky laděných výpovědí se počátkem století objevují zobrazení tnužské 
masochistické touhy viděné ženskýma očima. Tato díla zásadníln způsobetTI problematizují předpoklad 
ztotožňujíCÍ ženu s obětí a muže s agresorem a zároveň kódují jiné než normativní fonny erotické aktivity, 
čímž stimu luj í nové možnosti (sebe )identifikace. Konečně se v kontextu tohoto tématu setkáváme s obrazy 
zachycujícími sexualizaci politické tlloci reflektujícÍ nejen praktickou zkušenost~ že aura moci púsobí jako 
mocné afrodiziakum~ ale j specificky tnasku I inn í podobu zdán 1 ivě abstraktn íeh tnocenských struktur. 

4.3. Pornografové a pornografky 

Jednu z forem zobrazení regulujících a reprodukujících mocenské aspekty sexuality jsem dosud zánlěrně 
ponechávala téměř stranou" byť se jedná o formu značně populární. Ř .. eč je o pornografii, které bude věnována 
tat? kapitola. Pornografie představuje trad iční topos v h istori i zobrazován L přičernž patří k tětn 
nejkontroverzněj širn produktihn vizuá ln í ku Itury. Prochází ku lturaln i a epochanl i. bývá střídavě zatracovaná i 
oslavovaná, určená potřebám elity i k lnasovému konzumu. V kontextu modern i euroamerické společnosti byly 
o" por~ografji svedeny rnnohé teoretické i legislativní souboje. ZatÍInco rnezi konzunlenty a producenty 
prevazovali tradičně muži, ženám byla přisouzena většlnou role objektů, a1e pťJsobily rovněž. v kontextu 
regulace, teoretické analýzy či experimentální pornografické produkce. 

Svou úlohu v těchto procesech sehrálo i feministické hnutí, přičetnž však nešlo o uniformní púsobení. 
Na straně zatracovatelú pornografie se tak - ironicky po boku konzervativclJ - ocitly aktivistky ztotožňující 
~~rnog.rafii s ná~ilím na že~ách. ~ej~ch postoj sdílejí i někter,é v~:n~čn~ f~ministi~ké teoretičky j~ko n~Fřík~ad 

thenne McKI11110n, ktera tvrdl, ze "pornografie postupne snlzuJe cItlivost svych konzumentu k pnpadurn 
~eužívání, a zároveň sexualizuje rostoucí intenzitu násilí.'d66 Pro tento přístup je příznačné stanovisko Robin 
. organ shrnuté v heslu: "pornografie je teorie a znásilnění praxe," nebo postoj Susan Brownrnil1er, podle níž 
Je ponlografie "nezředěnou esencí proti-ženské propagandy.,,167 Feministky~ které se zasazují za liberalizaci 
Pt~rnogr~fie, naopak zdůraúíují, že ženy ~ stejně jako jejich mužské protějšky - mají nárok na vizuální 
!~~~lacl rozkoše odpovídající jejich preferencím. Zvláště důsledné jsou v prosazování tohoto nároku lesbické 

ttvlstky, varujíCÍ před cenzurou pornografie, která podle nich ohrožuje práva sexuá1nÍch minorit. 
zp h ~e~~ický příspěvek k debatě o povaze p01110grafických zobrazení představuje teorie Slavoje Žižeka 

Oe ybnuJICl tradIč.nf rovnici: viděný-pasivní-objekt versus vidoucí-aktivnÍ-subjekt. .,.,Na rozdfJ od běžného 

166 M , -
167 Ric~Jnnon" C .. Does Sexuality Have a Iiistory? In: Discourses of Sexuality. s. 125. 

c ard l\/feyer. Hard Targets. ln: 'NHACK!. s. 375. 
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:zoru~ podJe kteréh~je v po~nografii te,n d.ru,hý (os~ba~ kter?t~ uk~zujO de?~~do,;anÝrna obj~kt voye~ristick~hvo 
n~těšení, je třeba zdur~~nJt, z:.sa~otny dl;a~ zauJ~ma pOZICI. obJektu a u~l~n.e v 111 t\!I1~uJe. HercI na sc~ne; 
p v' se nás pokoušej1 vzruslt~ JSou realne subjekty, zatlmco my dlvacl se stavalne paralyzovanyml 
~~~ktopohledy.,,168 Toto P?jetí se o?ír~ ~ Žižekovu koncepci interpasivity cha:akt~rizuj.ící současný .z~ůs~b 

~ zumace infonnací a zabavy, at uz Jde o pornografil, reklamu nebo vecernl zpravy. Interpaslvlta Je 
k~n rácenou stranou mož~osti interaktivní volby příznačné pro dnešní globalizovaný, mediálně a konzumně 
o .v ntovaný svět. Podle Zižeka 111 aj í tato interaktivitu nabízející média schopnost situovat subjekt do pozice 
~i~:er)pasivního recepienta, za které~o si uŽí~.á .(nebo trpí) .někdo ~iný (publ~~um ~mě}ící s~ ~ ~itkome.ch, herci 

chutnávající si produkt v reklame, sOllloZICI pornohercl, ale treba 1 obet1 etnlckeho nasll1 v Afnce atd.). 
v~aradox interpasivity [spočívá] v tom, že věříme nebo si užíváme prostřednictvím druhého." 169 Žižekova 
;nalýza ovšetn přistupuje k fenoménu pornografie z pozice konzUlllenta a zcela ponechává stranou 
problematické aspekty pornografického průmyslu upírající sociálně znevýhodněným aktérům (subjektům 

dohnanýtn k produkci pornografie htnotnou nouzi nebo nási1fm) nárok na sebepotvrzení. 
Na rozkvět pornografického průmyslu v prÍlběhu 20. století reagovalo mnoho umělců a posléze také 

umělkyň. Začlenění pornografie do ikonografie moderního umění sloužilo na jedné straně k zpochybnění 
kánonu vysokého ulněni případně otevíralo cesty necenzurované imaginaci a zároveň podrýva~o sexuální tabu. 
Ženy se ovšem k pornografické vizualitě stavěly od počátku jinak než j~jich mužští kolegové. Na rozdil od 
mužů~ kteří zařazením pornografie na seznam legjtilYlních byť provokuj íCÍch zdrojů inspirace pouze 
oficializovali své ~,přjrozené~' právo tradičních uživatelů této donlény~ ženy využívající vizualitu pornografie 
řešily několik specifických problélTIŮ. f\Ž donedávna představovaly ženy nováčky v roll konzujnentek (nebo i 
jen držitelek) pornografie a teprve počínaje šedesátými léty se začaly v této pozici etablovat. Daleko 
významnější rozdíl ovšem pranleniJ ze skutečnosti, že se jakožto tradičnf protagonistky pornografických 
zobrazení musely vyrovnat se svou dvojí roH tvůrců i objektú pornografické produkce. Z této ambivalentní 
polohy pak vycházel étos většiny uměleckých děl tnapujících pornografii z ženského pohledu. Například 
Martha Rosler využila reprodukce z pornočasopisů v kombinaci s výsti~ižky z reklatn a lnagazínů o 111Ódě a 
bydlení ke kritice všudypřítotnné komodifikační tendence západní kultury. '1 roce 1974 se pornografii nechala 
inspirovat také Lynda Bengl is. Výsledkem její apropriace byl autoportrét uveřejněný v časopise ArtforU1l1. Na 
fotografii Sl Benglis zapózovala nahá ",vyzbrojená" pouze brýlenl1 proti slunci a obrovskýrn robertkem. Tento 
trend "autokolnodifikace" přijaly za svúj j další ulnělkyně, jako například britská perfonnerka vystupujícf pod 
pseudonymelTI Cosey Fanni Tutti, jejíž nejznámější prqjekt, výstava Prostituce (1976) v Institute of 
Contemporary Arts v Londýně, se skládala z materiálu získaného během autorčina dvouročního angažmá 
v porno-průmyslu (výstava byla na poslední chvi1i zakázána). Nejdále ovšenl dovedla splývání utnělecké a 
pornografické produkce bý'valá porno-hvězda Annie Sprinkle., zakladatelka "postpornmodernismu", 
kombinuj ící extravagantn í erotické praktiky a sexuáln í osvětu s videoatiovýtn i experinlenty. V rálnci své 
patrně nejznámější performance Vel'ejné ohledáni (1991) umožnila Sprinkle divákům prohlídku svého 
děložního krčku pomocí gynekologických zrcadel. Jestliže v sedlndesátých a oSlndesátých letech 
experimentovaly s jazykelll pornografie jednotlivé umělkyně~ v devadesátých letech už patřil tento typ vizuality 
k standardní "výbavě" nastupující generace, čítající mimo jiné Elke Krystufek, Pipilotti Rist, Ghadu Amer, Zoe 
Leonard, Mar1ene Dunlas a mnoho dalších. 

o o V česko-slovenském prostředí se před rokeln 1989 nesnlěIy pornografické citace z pochopitelných 
duvodu objevit v oficiá1ní unlělecké produkci~ ale mnoho přikladú nenajderne ani v neoficiální uinělecké 
~orbě, 170 nicméně s otevřen Íln hran ie se stalo soft-porno všudypřitomn)'n~ pandánern k vizua1itě reklamy a 
zaroveň inspirací pro české uITlělce a umělkyně. Právě ženárn bude patřit hlavni slovo v této kapitole. Nikoli 
snad proto, že by v rálnci ténlatu dominovaly, ale kvůli jejich zlniňované anlbivalentní pozici., kterou vúči 
POrnografti zaujímají. ZatÍJnco se ulnělci využívající ve svém umění heterosexuální pornografii obvykle 
~chovávají tradiční ránlec, v němž pornografie funguje jako zdroj (heteronormativní) skopofiJni slasti, ženy 
cas~o využívají toto téma k analýze subjektivních pozic jejích aktérů či k dekonstrukci jejího fungování a 
~ro I u~~c. Tento rozdíl lze vysvětlit právě tím, že ženy častěji přistupují k materiálu zároveň "zvenčí", jako 
na ytlcky či pornografky, j ~~zevnitř", v rámci symbolické nebo dokonce fYzické identifikace s objekty své 

----16R -------------

'" ~\~:~.~ ~ižek citovan)' Katalin .Timár. Rod kurátorstv,a aleb~ kto sa bojí červenej. žltej a modrej". SCSU. Bratislava: 2000. s. 62. 
Vvh led' .1 he I nterpasslve S u bJecL II II ll: \ \ \ \ \\ ,l'}2 S. cel tl· filCU í1 \/1 ll' k 1\ le" -lhc-l II lcrp;t~'-) 1 \ (>:-\{I. hl l'cLJllllJl 

170" V'" ano 4,2. 2009. 

S YJlrnku předsta' v'kl d ,J'I J S dk 1 v b k' k k' , '.vk .. "d ' d'l 17 '" aUdka neh ' . vUJe napn - a Cll o . ana ,au -a. a e tre . a ta -e Tot 'C vypúJcy. msplrovane zapa mm pop artem. v 1 C "-~P 
o Jaroslava Vožniaka, 

44 



b pornografie pro ně představuje nejen provokativní námět příznačný pro současnou vizualitu, ale 
~or ~;, také výzvu, na kterou reagují z velmi odlišných, ale téměř vždy osobních pozic. 
zaro

v 
To je případ díla Veroniky Brolnové, konkrétně jedné fotografie z cyklu nazvaného Pohle~v (1996), 

.ehož titul jakoby ~ř1mo evoko;al zájem o ~obra:,e~í mechani~mů ~ohledu ,(g,"aze) .. ~ cykl,u těchto pro,autor~~ 
J ick)'ch, digitálne upr~vov.anyc~ f(;to?r~fil pouzlva . ~~O~IOV~ ~VOJ~ ~~astmv 'elo ~ tclo s~e sestry, kt~r~ o~~~lra 
ty~ledům imaginárnlmt chlrurglckyml fezy odhaluJlclml vnltrek Jejich lelesnych dutIn. NeJexpltcltn~Jslho 
P~razu dosahuje na fotografii~ kde se před divákem rozevírá její vlastní nahý klín odhalující vnitřní anaton1ii. 
;~hled diváka zde me~a~orick.y funguje jako nástroj, který s břitkostí skalpelu proniká do jinak skrytých tkání a 

konává svéráznou vIvIsekcI. 
vy Analýza dobyvačného agresivního aspektu pohledu a popřeni slasti z díváni však nebyla původnim 
záměrem autorky. Sama umělkyně charakterizuje svůj přístup následujícím způsobeln: "Chtěla jsem to ukázat 
z druhý strany, aby bylo vidět, že svým způsobetTI je to tělo hezký ] uvnitř.,~171 Místo feministicky nabroušené 
kritiky (mužského) poh ledu či destrukce sexualizovaného obrazu ženy stála na počátku touha zachytit estetické 
kvality interiéru ženského těla. Takto rozpárané ženské tělo se však svou podstatou estetizaci brání a rnísto 
toho odpuzuje nebo šokuje. Bromová překračuje tenkou linii, která odděluje erotizované zobrazení ženského 
klína od jeho monstrózní fyzické substance. Dovádí do extrému účinek toužícího pohledu usilujícího o 
absolutní odhalení objektu své touhy. ,.,V tomto extrémním momentu dochází k obratu: když se dostaneme 
příliš blízko vytouženélnu o~jektu, erotická fascinace se změní v hnus vyvolaný Reálnetn obnaženého 
masa."l72 Zobrazením tělesných dutin a jejich slizkého obsahu ukazuje ženské tělo jako abjekt - odpudivou a 
zneklidňujíCÍ hnlotu narušující představu o spořádanénl, úplném, koherentním tě1e subjektu. Bromová to vidí 
následovně: "Já jsem si jen dovo1ila odkrýt [ ... ] fyzickou skutečnost [těla]~ kterou si neuvědomujeme. Vlastně 
jsem doci1ila, tllysHm, jeho značného oderotizováni.(,d7J Reakce diváka je přit01TI podle Bromové rodově 
podmíněná. V rozhovoru pro Reflex k tonlU poznamenává, že zvlášť chlapi jsou při pohledu na její obrazy 
"mimo". Tento fakt lze podle ní vykládat Hm, že v sobě "mají zakořeněné estetické představy., jak by tněly 
ženy na obrazech nebo fotografiích působit.,·17,~ Urnělkyně řeší i vztah svých Pohled/i k pornografii. V 
rozhovoru s náZVelTI Sexkontakt s V'eronikou konstatuje BrolTIová, že v pornografických magazínech se to 
záběry roztažené vaginy jen hemžÍ, ale ona chce celou věc ukázat jinak. Z erotické banality vyrobit 
nepovědomý a sVÝln způsobelll odpudivý objekt. 

Interpretace vycházející z feministické kritiky pohledu však má v případě Brolnové svoje limity, 
vzhledem k tomu~ že autorka vnímá zobrazené tělo jako zástupce univerzálního lidského organisrnu: "Pohledy 
jsem chtěla naznačit') že jsme uvnitř všichni stejní., rněkcí a jistě zranitelní," 175 a zároveň zdůrazňuje 
objektivizující stránku svých fotografii: "Jsem si vědomá, že přitom nejde o nic jiného než o nějaký 
organismus, orgán~ který lnají všichni.,,176 

Na rozdíl od Pohledú Veroniky Bromové, jejichž primární inspirace vychází spíše z anatomických 
at!asů a medicínských Venuší. než z pornografie (a to i přesto, že se s pornografickou ikonografiÍ přinejlnenším 
v Jedn~ z realizovaných fotografií, střetá)~ následující dna vznikala v přínlé reakcí na pornografíi. Ve stopách 
BengJJs a Cosey Fanní Tutti se v roce 2003 vyda1a například tehdejŠÍ studentka Akademie výtvarn)!ch Ul11ěnÍ 
v Praze Tereza Janečková, nafotila vlastní pornografický foto-seriál a publikova1a jej na stránkách časopisu 
Hustler. Tento počin se záhy dočkal mediálního ohlasu. Na stránkách Reflexu se J. X. Doležal ve svétn článku 
Srdce a piky pohoršoval, že a) dotyčné fotografie bylo dost radikální, protože ke koupi jsou časopisy 
~oškljvějšími a tlustšími dÍvkal11i~ b) příběh neukazuje nic převratného, takže jediné., co tu ještě nebylo,je fakt, 
~~,doSUd žádná studentka AVU neprodala svqje fotky do Hustlera. Zajímavější je k článku připojený posudek 
ln ho Davida~ který bere v potaz uTnělecko-historick)T a společenský kontext díla a ~,nepatřičný" zpt"lsob jeho 
preze~tace. Podle Davida si sice světové umění "boon1 těla [ ... ] odbylo dost intenzívně již docela dávno", ale 
~~~~VIS:OSts v~I~lstlerem měn í jej ic~ :ýz~a~". 177. ~í,lo Te~'ezy J a~ečko;é se na r~zd í1 od výše zl~l.iňovvanýc~ 
v ' .adu VyUZltl pOtTlografie v unlenl obJevIlo neJdnve' mimo unlelecky kontext, Jen aby se do neJ opetovne 
raft 10 ob oh " k" v' ,~" , I LIL" d ' Ml d' v v ~ aceno o rozmer set anI s nepnpravenym dIva <enl. en <a Hl aurova v I a em svete 

---171 ~. -----------
Zlvel' Sexk t k . 

17! Žiž k s' on a -t s V cromkou Bromovou. 10/98. s. 36. 
173 Vo~ :v . Welc?me to the Dessert ofthe Real!: Fíve Essays on September 11 and Related Dates. London: Verso~ 2002 s. 6. 
174 R fl razka. M. Zenské umění ve v\,rtvarné řeči novÝch médií. Aspekt 2/1998. s. 70. 
175 ~ e~ ex 6/03, s. 30. - . 

Stepánka M"lJ" . v • 

176 C' II erova. Tel0 Jako dtlkaz. Olomouc 1998. s. 9. 
177 , H. v Pozn. 173. s. 70 . 

'. X Dol v I . 
. eza, Srdce a piky. Reflex 34/03. s. 26. 
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tovaJa celý výkon jako nedotaženou plytkou parodii. Tereza Janečková podle ní nosí "dříví do lesa" a 
~~~;'~kO vypadá "vedle ,vážně' míněných fotografií jako méně povedená varianta téhož",178 
JeJI 1 A proč vlastně cituji výše zlníněné názory? Protože teprve na nich respektive na jejich citacích bylo 

1 v no výsledné dílo Terezy Janečkové. Tento obraz., který byl publikován na stránkách časopisu lJlnělec 
:ě~l;odobU hustler~~ské ,titulní st~ánky s autorči~ou fotog~afi!, kde ,m,ísto, t~tuJJ~ů tyP,u: "M,ám,a uči~e1ka 

koše" a "Ch lipnicI ceske pop-lnuslc'~ figurovaly cItace vzate z Jednothvych clanku, ktere se obJevtly v tIsku. 
~\no slovy autorky: "Záměrem mého projektu je vytvořit výsledný obraz, jehož tvůrcem však není jen sám 
et~r ale i skupina [, .. ] autori't známých ze současných médií." Janečkové tedy nešlo o skandál a v poslední 

~udě 'ani o pornografiů, 1 když v průvodnírn autorizovaném textu Pavliny Míčové, jakési tiskové zprávě k 
~ojektu, se d()~t~me, v že cí~em ~JTnělkyně)e "na~ourat pre.zentac~ žen v ~rotieky zal~ěř~ných ~eriodikách" a 
P vysmát se obllgatní zenske roil coby objektu tuzeb". Projekt ma vlastne dva stupne: fotografIe v Husleru a 
"kolektivní dílo" monitorujícÍ ohlas fotografii. Obě fáze ovšem spojuje jedno té!na, z~jem o nlechanismy 
konstituující obraz ženy (a) umělkyně, přičernž v první fázi jde o kontext ponlogratlckého časopisu a v druhé 
fázi o média jako taková a ulnělecký svět především. Další posun spočívá v torn, že na úrovni fotografií pro 
Hustlera jde o zobrazení fyzické schránky, zatímco koláž poskládaná z reakcí na tyto fotografie reflektuje 
především to, jakýtn způsobern se "rodí umělkyně" z textů., které o ni píši profesionální novináři a kritici. Na 
úrovni výsledného produktu se pak oba stupně spojuji: zobrazenf autorčina těla fakticky slouží jako podklad 
pro novinové kOlnentáře. Hra se strukturou utváření a vnímání obrazu v určiténl kontextu probíhá jak na 
fyzické úrovni., tak na úrovni konstrukce osobnosti. Podle slov autorky je výsledkem jejího projektu "holka 
z plakátu" či1i kompletně nová Inediálni identita. 

Vzhledem k tomu~ že nlá její dflo různé kontexty a různé adresáty, téměř chaiTIeleónsky se mění i dikce 
a charakter autorských či autorkou posvěcených textů, j~miž své dílo doprovázÍ. Zatitnco původní interpretace 
díla z pera Pavliny Míčové je primárně určená intelektuálně vyspělé umělecké a uměleckohistorické obci a 
používá feministické pqjmoslovi hraničící místy až s floskulemi, v textu., který doprovázel první di] fotoseriálu 
přímo na stránkách f-fustleru, byl záměr fotografií fonnulován zcela odlišně: .,.,Pohrály jsme si s tvarelTI těla tak, 
aby se odpoutalo od šablonových norem, a naznačily cesty., které existují leč zltstávají neprobádány." Zároveň 
však byli čtenáři v totntéž textu konejšeni obraty jako např.: "lJkážeme vám m.ožnosti nového designu 
Jechtivých~ choulostivě intimních obrázkll" a "nechte se unášet, šokovat a udivovat". Tento text je součástí 
parodie, ale takovou~ kde už nelze roz] išit parodované od parodujícího, i\1inlikry jsou v tomto případě absolutní 
a dikce textu neoplývá větší dávkou ironie nežjiné články na stránkách téhož periodika. 

Na rozdíl od tohoto textu fotografie samotné z kontextu časopisu I-Iustler skutečně vybočují. Sice 
"nenabourávají konvenci hard core porna"' prostřednictvítTI fyziognolnií h lavnf protagonistky., jak se domnívá 
Pavlína Míčová,179 ale vkládají do pornografického kontextu nepatřičné nl0tivy. Mezi fotografiemi 
rozcapených intimních partií se velmi zvláštně vyjitná scéna~ ve které se vedle (oblečené) ulnělkyně objevují 
dě~i" a. psi. Zatímco ostatní fotografie i přes SVtlj zjevný parodický odstup stále nabízejí ženu jako sexuálně 
dra~dlvý objekt a to i přesto, že foto-seriál končí její násilnou (byt' kOlnickou) pomstou~ některé scény prostě 
reZIgnují na roli., která definuje ženu v pornografickém průmyslu jako sexualizovaný objekt. 

Diskutované dilo tedy nabízí několik rovin interpretace navzájem propojených zájnlelTI o funkci 
Zob~a~ení ženy a konstrukci identity umělce/umělkyně. Nejde o přírnočarou ana))izu pornografické produkce z 
feministických pozic, ale směřuje k širší otázce formováni mediálního obrazu. Zároveň poukazuje - patrně 
~~~~a n~~ám~~ně -:: n~ to, jak)'~ způsobem ~řispí;á t~orba me,diálních, iden~i: k r~zpouštění "re~ln~ho 
F ~ektu , SpIse nez otazku, "kdo Je Tereza Janeckova?" SI klade otazku, "kym muze za techto okolnosti byt?" 
, ~to~rafiemi v Hustleru odstartovala autorka proces vzniku svého nového "Já", které je definováno zvnějšku a 
~e, ~l PO,doba se mění spolu s přibývaj íCÍmi reakcemi, jako bychom byl i svědky ri'tstu jakéhosi homunkula. Její 
p;~b~~ny obraz sice vychází ze (sebe)ironické hry s pornografickým zobrazením, ale ve výsledku se týká spíše 

emu autorství a konstrukce autora. 
k t Le~kav Klodová využívá téma pornografie jako dlouhodobý a vděčný zdroj inspirace. Pro její přístup 
se ~mu~o n~.metu je vždy charakteristický nadhled, vtip a často i něha. Autorčin intenzivní zájem o pornografii 
Vn' a~I~Je pnnejmenším roku 1999, kdy byla na mateřské dovolené, V té době vytvoří la cyklus Domácích akcí, 

le z kombinovala protagonistky z pornočasopisů s nevinnýnli dětsk)!mi proprietami a hračkarni, Jednou je 
17& 

17' ~C~~~"LindaurO\'á, Umělkyně hcz přikras i hez umění. Mlad)' svět. 34/2003. s, 42, 
si1ikonov l pr~~da. co ve svém článku uvádí Doležal. že totiž v hard core pOnllJ se často vyskytuj í ženy. které nemají se stereotypní 
účinkují ou kr~s~o:J pranic společného. Navíc stále roste popularita podomácku vYToben;"'ch pornosnírnkú a fofoseriálú. v nichž 
fllění n,e~~~m,alnl lIdé. nedisponující vylcpšen)'mi ňadry a profesionálním maskérem. ale to ještč ncznamcn~i. ;~c se spolu s tím skutečně 

la nI obraz ženy. 
-' 
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v' rYla pestrobarevný~i peřinka~!" (Sr:áč~ .(v1999))., uložil.a je do postýlek (Poled~i klid (~?Ol ))~ jak? 
pnk , ky (200 I) je oblekla do vystnzenych satlcek, v instalacI Ostrov,V touhy (2001) z nich vytvorl la ongaml, 
Panen. nechala vystupovat v loutkovém divadle (Scény (2001)). K tomuto poslednímu angažmá Klodová 
nebo Je enává: "Pornomodelky se zde podle mých představ snaží' své nelnravné posláni vyvážit bohulibou 
Poznam k I' , I d v k r h 1 k ' h d' dIv k ob' , I' , h ~d 80 J " 
v' tf pro děti. V u lsac 1 ets e o out ove o lva a vsa puso 1 nesve, zatou ane a na rozpaclc, . eJl 
c~~~~ na pornografické obrazy nen í moralizuj ící ~ni odtažitě analy~ický, ale la~kavě (byt' místy P?t'ou:;h.le) 
P "ský. V rozhovoru pro Respekt k tomu Klodova uvedla: "Porno Jako poklesly obraz touhy, ktery patn Jen 
m~ter~užúm, mě zajímalo už dlouho. A najednou jsem se začala pod lampou dívat na ty nebohé holky jako 
a J~~a Bylo mi jich hroznč líto. Postupně jsem si je začala vystřihovat a přemýšlet o tom, jak bych jim mohla 
ma o~i. No a jednou mě napadlo') že je prostě obleču.,,181 V tomto až dětsky na~vním gestu se však skrývá 
pO~á síla. Kontrapunkt cudných šatiček a svůdně vyšpulených úst či předstíranou slastí přivřených očí 
V~haluje trapnost pornografické imaginace zobrazující ženu, která je vždy nažhavená, vždy připravená dát 

~uži požadovanou rozk?š:. Zároveň. se z.de na~ízí s~o~nání ob~~ZlI ženy j~ko. porno-?bra~u ~e .svkutečnou 
vystřihovaci ~a~lenkou V.Jt:Jl ?ezduc~~ dv.oJrozmernostl. JIndy pouzl1,a Klod~va mIsto paplr?v~~h ,satl~ek barv~ 
a oblékla nahé zeny do hdovych kroJu (LIdovky (2001)) nebo bedernlch sukynek ,~barbarskych narodu. Krome 
notné dávky absurdity se zde v případě divošského lnaskování objevila souvislost žen a "prinlitivů" patřící do 
sbírky rnyšlenkových stereotypů západní ku ltury spojujících sexismus s raslsmeln. V případě dna .Panny (2001) 
doplnila toto spojeni o "bestiální" prvek a domalovala do ~,lesbické" scény rybí ocasy., čírnž vytvoří la absurdní 
scénu zdůrazňující nevhodnost anatomie mořské panny pro pornografické účely. K dílu _Podzžn1ni noc je 
dlouhá jen svýnl názvenl (200 1)~ na nětnž těla pOnl01TIodelek kryjí vystřihané papírové krajky, připojuje 

Klodová následující popis reflektující monotónní proces vystřihování: ,)e to stejně rytnlické a nekoneč,né 
zaměstnání jako to jejich.,,182 Klodová se tímto srovnánÍln připodobňuje svýrn tll0delůIn. V sériích fotografií 
nazvaných V rukou (2001) a V péči (2001) je pro změnu zahrnuje něhou a zároveň se vkládá do svých 
fotografií po bok pornotnodelkám jako obraz vedle obrazu. Symbolicky tak rozdf1, o kter)' jde v pornografické 
produkci neustále~ rozdíl ll1ezl reálným a zobrazeným těleJTI, přičemž jako prostředek k překlenuti tohoto 
rozdílu ji poslouží cit. V katalogu to Klodová shrnuje následovně: "Nahé rnodelky provokují k akci, chtějí 
vzbudit emoce. Podařilo se jiln to., rozproudily city, jen trochu jiné - pečující., tnateřské.,,18J 

Vedle ,~nepatřičných~~ juxtapozic pornografických nlateriálů a infantilních rekvizit, používá Lenka 
Klodová ještě jeden zpúsob přivlastnění, v jehož rámci ponechává stranou ženské protagonistky a místo toho si 
pohrává s grafickou úpravou a jazykem českých pomomagazínů z 90. let. Tak vznikl fiktivní časopisy "pro 
pány" Břiza (2000) a jeho "dámský" protějšek KOlníny (2001), ve kterých autorka využila podobnosti mezi 
"těly" stromů a těly žen případně zdokumentovala falické konlíny, přičeITIŽ obojí doprovodila typickÝlni 
frázemi erotických inzerátů. Tak třeba bříza Betyna slibuje, že pod sukní nenosí kalhotky, Bělka vyhrožuje: 
~,Budeš mým zajatceln" a Betula roztahuje svůj ."klín" s pánovitým "Uspokoj mě nebo se rozejdeme'\ zatímco 
jejich kominové protějšky garantují "dlouhé potěšení'\ "hrdinu tvých snů(" a "vymakaného sportovce". Zájeln 
Lenky Klodové o erotizaci bříz a komínů se ubírá jinýtni cestanll než pan-erotická vize surrealistického 
ut~ělce, který~ ř'ečeno slovy Bohuslava Brouka, "nenechávaje ejaku lát zaj ft v žlutavé skvrně na prostěradle, 
muže jim, protněniv jej v blesk, rozpoltit gotický dóm,,,184 Její' sensitivita vychází z obdivu VlIČi falickým 
monumentům a soucitu s padlými strotny: "Procházela jsem se předjarní krajinou. Pokácené kmeny bříz 
vyvolaly můj soucit, obléklajsem jim sukně a ony najednou začaly vypadat koketně a eroticky.,,135 

V roce 2005 zakončila Klodová doktorské studium na VŠlJP disertací nazvanou Zásady pro vytvoření 
porno?rafického časopisu pro ženy a výstavou Ženin 01/2005, která prezentovala praktick)! výstup jejího 
teorehckého studia. Svou motivaci shrnu la ještě dávno před tím v rozhovoru pro Respekt: "Berte to jako pokus 
,,?,~ovn?t se s tím, že pomoprodukce, kterou jsou zavaleny zdejší novinové stánky, je zaměřena na mužské i ~zn.lky. Při pohledu na ně můžete přemýšlet, o čem sní muži. Proč se ale nikdo nedoví o čem sní zeny?"J86 
k:nl~.Je být osobní odpovědí na tuto otázku. Představuje citlivou a zároveň smyslnou vizi vztahu s l11užem, 
k :~.J~ ?okonalý po všech stránkách, je zcela v zajetí erotické moci autorky (čtenářky) a přitom aktivně plní 
az e Její přáni. Je-Ii podle Lenky KIodové výrazem mužské erotické potřeby IT10ttO "vezmu Sl tě",žena 

~-------------
Klodová Lp, . 

181 Petr Tv : v " regn~nt Songs. katalog. D1Vus. s. 24. 
182 C resnak. Martm Kontra: MUl,. kter<T začal kojit. Respekt 11/03. s. 14. 
183 l~'t. v Pozn. 180. s. 21 . -'. 
184 Id. s. 39. 
1 Bohuslav B k . , 
85 C' . rou . Lldska duše a sex. Praha: Odeon. 1992. s. 136. 

186 c~t. v Pozn. 180 s 44 II . , . . 
. v POln. 1800 s. 159. 
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'adřu;e svou touhu jinak. ".Do~!1itn ,toho, aby ~is. nlě" vzal", říká žena va.)~jí strateg~e nlá krátkod?b~' i 
vyj h dobý účinek. Znatnena tOtlZ tohk co "poml1uJ me a pak se mnou ZlJ.'~ Na rozdll od odosobnenych 
dlou , oh souloží zobrazených v standardních pornočasopisech, kde se "sex [ ... J podává jako druh tělocviku, 
I~t~ycická potřeba vyprázdnit trochu výměšku, asi tak jako se potřebujeme občas vysmrkat," staví Klodová 
blOt?:u založenou na pozvolném, dlouhodobém a láskyplném poznávání toho druhého. Zatímco pánské 
ero 10sexuální porno zohledňuje "mužské" sběratelské ambice a konzumentovi předkládá plejádu sexuálních 
he~~erek, Ženin nabízí partnera pouze jednoho, který je však tím vysněným panem Pravým, po jakém touží 
p~ hny ženy, ale dostane ho jen ona - čtenářka. Tento muž je také jediným skutečným objektenl časopisu. 
Žs~cská protagonistka, kterou si zahrála sama autorka, se stahuje do pozadí a llvohluje místo imaginaci 
"t:nářky. Proto z ní vidíme pouze ruku hrající si s poklopcem, záda, na ktefÝ,:ch roztoužený muž rozepíná 
c odprsenku, bradavku laskanou jazykem, hlavu skloněnou k mužskému klínu. Ctenářka je tou jedinou ženou 
~ jeho světě, a tak odpadá nepříjemná možnost srovnávání se. , 

V tomto idylickém vesrníru zabydlenénl pouze panern Pravýrn a Ctenái:kou se odehrává dlouhá 
předehra, ve které nechybí ani romantické rekvizity, jako je například otrhávání okvětních plátků kopretiny, 
nebo biblické jablko. Po předehře pochopitelně následuje vášnivý sex, jenž nekončí Inužovou ejakulaCÍ, ale 
pokračuje neomezeně dlouho při vaření, večeři i ve spánku. Jeden z vrcholú sblížení tnilencú představuje 
těhotenský sex, zachycený prostřednictvím kresby. Zatímco početí nemá ve světě pornografie pro muže místo a 
sex s těhotnou je vnímán jako dráždivé ozvláštnění objevující se v kategoriích vedle pissingu, fistingu, a 
nejrůznějších fetišistických foren~ sexu, pro Lenku K10dovou představuje těhotenský sex ve třech absolutní 
naplnění. Nictnéně ani s ním se Zenin nespokojí. Aby totiž sex s panem Pravýrrl nezevšedněl, může se občas 
objevit i brutální pan Zvíře, ale ten pouze v rovině sexuální fantazie, která se nemá nikdy vyplnit jinak než ve 
snu nebo formou lnilostné hry. 

Fotografie, které vyprávějí příběh tnilenců, nejsou (na rozdíl od standardní pomografie) nijak technicky 
exkluzivnÍ. Místo jedné dokonalé fotografie-fetiše se objevuje množství fragmentárních mot11entek, které 
připomínají pohled klouzající po tváři a těle tnilované bytosti a simuluji prožitek milostné roztěkanosti i 
kompulzivního opakování nlOl11entu přinášejícího slast. Mezi jednotlivýtni fragll1enty tohoto roztouženého těla 
nemůže být vztah komplementarity, dominace, penetrace, nebo ovládání, ale spíše vzájemné "žárlivosti", 
přičemž původní vertikáln í hierarchické uspořádáni psýchy a těla je nahrazené horizontálním propojením 
erotogenních zón. un Vedle fotografií, hraje důležitou roli také text v podobě krátkých příběhů, vyznání a glos. 
v . , 

lena doslova čte v rnužových OČ:Ích, mi lostné hrátky doprovázej í citoslovce vzdychánC občas se objeví vtipná 
poznámka. Například dvojstránku věnovanou orálnímu sexu doprovází komentář: ~,Liná huba holý neštěstí." 

" 
Zenin představuje v českélTI prostředí jedinečný pokus o záznanl a reprodukci ženské slasti 

prostřednictvím vizuálního jazyka pornografie, jejíž pravidla si kreativně přetvářL Jediné v čem časopis dle 
mého názoru paradoxně selhává, je zároveň jeho největší předností. ~Ja rozdíl od klasické pon'lografie nelnůže 
být z principu univerzální. Má-Jj být na rozdíl od anonyrnní ponlografie pro tnuže ženské porno osobní, pak by 
si každá čtenářka zasloužila svůj časopis s mužem, odpovídajícím jejím preferencím. Vtip je v tom, že hlavní 
mužský protagonista., kterého bez nároku na vavříny ztvárnil manžel Lenky Klodové~ funguje jako pan Pravý 
pouze pro ni. Ženin se tedy nestal populární erotickou pomůckou žen lačných tělesného i emocionálního 
uspokojení, ale zato nabídl trefnou dekonstrukci podoby mainstreamové heterosexuální pornografie pro muže. 
Ve snaze stvořit osobní vizuální jazyk zaznamenávající podoby vášně, Klodová jakoby 111ÍmochodelTI 
Poukázala na odosobněný a často banálně stereotypní přístup, který charakterizuje většinovou pornografickou 
produkci. 

'v Zcelajlný zátněr sledovaly autorky v sérii přivlastněných pornografick)'ch fotografii, vystavenou najiž 
~mm~vané výstavě A Roonl on Their {hvn (2003). Pornografické zobrazení ženského těla zde figurovalo pouze 
Jako Jeden z Innoha příkladů tvůrčích stereotypů příznačných pro tzv. ženské ull1ění. Rozcapené lnodelky 
z.prostř~dních dvojstránek časopisÍl doplněné filosofickýnli citáty představovaly citaci na druhou, přivlastnění 
~~ feministiCky interpretované apropriace pornografie. Jako takové ztělesnily kritiku schématického 
s ,atulkování a myšlenkové vyprázdněných klišé v umění produkovaném ženami. Chi~a a Tkáčová svou 
~:~tavo~J, narážely především na zjednodušené přij ímání předem hotových ťomlulí (uměleckých i kritických), a 

~,~:~~ ve,c~é ~mí1ání ~:~oucí ~ n~?r~sté ztrátě .scho~n~sti autentické ko~unikace. Jestliž:,až d,osud ?yla řeč o 
st urarn stereotypu vychazeJlclch z patnarchainlho pohledu na zenu~ v tOlllto pnpade se Jednalo o 

ereotypy vytvářené sanlotnÝnl i ženam i . .. 

----lR7 G -----------
ROut~Oslz. E. Animal Sex. Libido as Desire and Death. in: Sex\" Bodie~. Elizabeth Grosz a Elspeth Protl\'n cd. London & Nc\\ York: 

Ccge.1995. ~ ~ 
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Výstava jako celek skutečně fungovala jako jedno velké de ja Vll, ale některá dila vytržená z kontextu 
maděných schémat už nepůsobila tak jednoznačně. Pokud měla série přivlastněných centrálních 

nah~Otránek z pornočasopisú, příznačně nazvaných Cogito ergo sum, ilustrovat myšlenkovou vyprázdněnost 
d~OJs kého umění", pak tento záměr aspoň dle mého názoru rníjel účinkem a to především díky humoru 

~~::~eném v napě~í n:ezi ,~ybranými .cit~~ a doslovno~ i. m~t~foricko.u ~ozicí jejic~ "autorek". Tak na~ří~lad 
'eden z citátl] varUje ct~nare ~lo~y, DtOnysla ~ata: Strulf lnsldla,~ l~crln~ls cum .fen1lna plorat ted?,:. Kd~z ~ena 
J r"e líčí svými slzamI pastl. Jlna protagonlstka s1adce vzpomlna s Cicerem na vykonanou praCl a tretl pro 
P a~n~ konstatuje, že nemtlžeš říci nic absurdního, co by nebylo řečeno některým z filosofú. Kontrast 
zm~omodelky a filosofických citátú vychází z tradice, která ženy klade do souvislosti s tělesnou existencí, 
POtimco myšleni - zvláště to filosofické - rezervuje pro tllUže. Navíc sexuální potěšení poskytujíCÍ žena, kterou 
~a klasičtí Řekové označili slovem pornos, představuje dokonalé ztělesnění ženství jako sexuchtivé animální 
n~mé nádoby, jedním slovem pochvy. Filosofující "děvka" je tedy absurdním hybridem, převracejícím 
novozákonní zázračnou proměnu, v níž "slovo učiněno jest tělem". 

Pokud byla sérje C'ogito ergo sun1 míněna jako parodie myšlenkového schematismu, pak dotyčným 
kritizovaným klišé určitě nebylo samotné přivlastnění jazyka pornografie . .Jen o rok později totiž Anetta Chi~a 
a Lucia Tkáčová realizovaly dvě díla, která (niko)j bez sebeironie) usiluji o analýzu pornografické produkce. 
Pornvideo (2004) připolniná formou i obsahem klasické heterosexuální porno až na dva podstatné rozdíJy. Obě 
autorky si střídavě zahrály Jl1užskou sexuální roji a ZlJsta)y při tom zcela oblečené. Jinak je ovšern vizuální 
jazyk videa přesný: střih~ úh ly a typ záběrů, detaily na partie zadku, rozkroku, prsou, přehrávané vÝTazy slasti, 
to všechno odpovídá. Stejně tak série fotografií nazvaná Parno série (2004-05) se drží téhož scénáře, ale na 
rozdíl od videa předvádí protagonistky v nejrůznějších kostýmech a prostředích. Jednou si to "rozdávají" 
v koupelně, jindy v kuchyni, při sledování televize, při malování, ve výtahu, nebo ve školní třídě převlečené za 
školačky. Čím více se formální prostředky blíží originálu, tíln absurdněji ptlsobí skutečnost, že jsou obě 
autorky oblečené. Stejně jako krojované pomomodelky Lenky Klodové rozkrývají Ch!~a a Tkáčová svojí 
komicky působící pseudopornografií umělost předváděné rozkoše a fiktivní rozlněr charakterizující 
průmyslovou pornografickou produkci. Na rozdí1 od Klodové je k tomu nevede soucit s obnaženÝl1l1 ženatni, 
ale snaha o narušení .,.,skopofilní povahy zobrazení ajeho mechanismů sváděnf.,,1~8 

Zatím jsern se zabývala pouze ženskou produkcí, ale existují také autoři, jichž zájelTI o pornografii 
překračuje běžnou úroveň výpůjček a formální hry. Nejkontroverznějšinl z nich je nepochybně Ondřej Brody, 
který má na kontě celou sérii pornograficky laděných děl. V prvnÍtn z nich nazvaném Noise Pictures (2005) si 
Brody zahrál v roli producenta, režiséra a kameramana. Najal profesionální pornoherce (starší partnerskou 
dvojici) a kapelu lVoise Pictures, která nlěla živým improvizačním vystoupenftn podbarvovat rytmus a změny 
poloh banálním jazzem. Scéna byla natočena na dvě kamery, přičelnž jedna zachycovala celou scénu včetně 
Brodyho a kapely, zatímco druhou Brody filmoval akci obou hercú, které zárovetl instruoval. Dalo by se sice 
namítnout, že Brodyho produktetn je jen trochu jiné porno, ale právě tento posun působí zcizujícím efektem a 
záměrně ukazuje vykonstruovanost akce (zdvojená kamera, přítornnost kapely, povely) a jistou upachtěnost 
produkce (byt si Brody půjé:jl od kamaráda, kapela působjla trochu zakřiknutě a tak zústaly plánované 
dramatické hudební přechody spíše v představě režiséra). Sárn Brody se pokoušel b)'t velrni nekompromisním a 
tvrdým režisérenl nutícím herce do častých změn polohy~ což ještě ~~podtrhoval0 absurdní lnoment 
manipu1ace.,,189 Taje velmi exp1icitně tématizovaná a zálněrně působí násiln)/lTI dojmenl. 

, o .Zjevná manipulace, která sice provokuje sexuálně explicitní chování~ ale zato účinně olnezuje slast 
akt~ru I potenciálních diváků, se projevila s ještě větší intenzitou v případě videa Al/tfčko (2006). Toto dílo 
v~nlkl0 ve spolupráci s Kristoferenl Pateauem pro galerii Švestka, kde bylo rovněž natočeno. Oproti 
predchozímu videu Autfčko ještě komplikuje sebereferenčni rámec natáčení p01110ci tři kamer. První natáčí oba 
~~~~~, přičemž mobilním te~efonem ins~ru~je, ženu v.kostýmku, která povcl~ tlum~čI pornohercú~ a Pat~a~ 

, a Instrukce kameramanovI zaznalnenavaJlclmu akCI na druhou kameru, zatltTICO tretí kamera statIcky snlma 
s~e~u, kde se sexuální akce odehrává včetně ženy-zprostředkovatelky a kameramana. Tato překombinovaná 
s.~ tu~~ ~váří dojem chladné odtažitosti, kterou ještě podtrhuje neutrální prostor prázdné galerie a 
~r~. evsl~ duraz kladený na autoerotismus; během natáčení jsou protagonisti neustále upomínáni, že se nesmí 
v~e~~e d~týkat. Tento aspekt dvoj í izolace: produeentú od herel! a hercú od sebe navzájem, se také odráží 
na VOJllTI v~znanlu výrazu ,.,autíčko". Jednak je zde narážka na mechanickou hračku na dálkové ovládání, ale i 

autoerotlsmus nebo autiSlTIUS. Atmosférou implikuj leí násilí a dehumanizaci lidských aktérú připomíná 

----------------------IHR~ I' -
189 mu<,\\ \~~ .~~.-~!::<~(l_.-in liJ. Vyhledáno 6.2. 2009. 
~cihHKh .\)i·~. Vvhledáno 6.2.2009. 
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4utičko krutou erotickou hru z vIdea lvfiss KrŽlni a nikoli náhodou zde účinkuje jeho hlavni protagonistka 
~entokrát v roll zprostředkovatelky příkazů. I když zde má za úkol rozkazy udilet, je stejně jako oba pornoherci 
v podřízené pozici. Oplzlé přÍkazy~ které papouškuje, jí evidentně nesedí, stejně jako kOstý'ITlek a boty na 
vysokém podpatku. 

ol Toto dílo lze číst různými způsoby. Jako bizarní demonstraci zvúle nemorálních umělců, jako 
dekonstrukci pornografické produkce slasti, která nutí účinkující, aby obětova1i svou fyzickou rozkoš výrobě 
snímku, nebo ještě obecněji jako analýzu moci umožňující redukci lidí na poslušné loutky. Autíčko není 
jednoduše cynickou hříčkou ani pouhou odtažitou dekonstrukcí pornografie. Kurnuluje mornenty zneužití ve 
'snaze konfrontovat diváka s jeho vlastními etickými tnantine1y. Michal Pěchollček~ který ve videu účinkoval 
jako kameraman, k tOJnu dodává následující: "Akt násilí, agrese, lnanipulace a (dálkového) ovládání jsou 
v díle všudypřítomné aje jen na divákovi, aby se rozhodl, zda se tak děje oprávněně.,d90 

Tento provokativní přfstup~ příznačný pro Brodyho práci, má v zásadě dvě polohy. Na jedné straně 
chladně manipulující a na straně druhé bizarně komickou. To je také případ parodické pocty Edouardu 
Manetovi nazvané Le D~jeuner sur 1 'herbe (2006). Obsazení videa kopíruje stafáž Manetova známého obrazu 
s tím rozdilem, že se původní "snídaně" brzy zvrhne v orgie s jídlem. Video je snímané na dvě kamery, z nichž 
jedna staticky zabírá celou scénu odehrávající se na pozadí původní kulisy obrazu promítaného na blue screen, 
a na druhé vidíTne detailní záběry natočené Brodym a Pateauem, kteří vstupují na scénu oblečeni v lnodrých 
šatech a objevují se na celkovénl záběru ve formě poloprůhledných duchú. Pro vyznění díla jsou tentokrát 
klíčové dialogy vedené v lámané francouzštině, kterou žádný z herců neovládá. \l e scénáři se střídají 

komentáře erotických akcí CnTed' tě ošukám. Jako pes.'\ "Mám ráda., když to klouže.") a poznámky typu: 
.. Nerozumitn současnénlu umění. .. " nebo ."Tihle umělci nelnaj i žádnou představivost." Vzniká tak absurdní 
koláž, která v sobě zahrnuje jazyk pornografie i jeho dekollstrukcL a to jak na úrovni textů (jako když si jedna 
z hereček stěžuje, že "ten starý chlap smrdí,'~ a druhá konstatuje, že si aspoň ~Jvyděiá pět tisíc korun."), tak 
v rámci obrazového materjálu~ kde se v záběru objevují kameramani j karnery~ blue screen a ,.zákulisí" 
natáčení. Divák vidí produkci filmové iluze a j~jí destrukci zároveň. Souběžně s tÍln se odehrává ještě jeden 
příběh paralelní myt;zace a subverze. Video samo sebe prezentuje jako pocta iVlanetovi, ale přitom staví na 
ironické analýze ikoničnosti tnoderního stejně jako nesrozumitelnosti postmoderního u~ění. Brody s Pateauem 
tímto pornografickým "znesvěcením r" ikony modernismu poukazují na souvislosti tnezi skopofilní slastí 
generovanou ponlografií a vizuální rozkoší nabízenou obrazy modernismu. Konečně byla to právě Manetova 
aktualizace původního alegorického motivu mužll a žen v přírodě, která šokovala jeho publikum v roce 1863 a 
provokovala svou údajnou obscenitou. Stejně jako Manetovo dílo je Brodyho a Pateauova apropriace 
aktualizovanou sebe-reflexí unlěnÍ. 

Srovnání motivace které provázely vznik výše diskutovaných děl, tak odhaluje odlišné podoby 
umělecké intervence do světa pornografické produkce a konzumace. Například nasazení vlastního těla 
v nejednoznačné poloze subjektu-objektu sexuá1ně explicitního zobrazení tnúže k pornografii odkazovat spíše 
nepřímo a jakoby nahodile jako v případě Veroniky Bromové, může být autoterapeutickýrn gestem i ana!)Tzou 
mediální konstrukce identity jako v rámci pornografického experimentu Terezy Janečkové, pokusem o 
vytvořeni autentického vizuálně stimulujícího lnateriálu pro ženy jako je Ženin Lenky Klodové, nebo kriticky 
zaměřenou subverzí mechanismů produkce slasti v případě děl dvojice Chi~a & Tkáčová. Analyzovat 
pornografickou fikci lze prostřednictvhTI hravých a něžných gest Lenky Klodové~ stejně jako skrze bezohledně 
manipula6vní videa Ondřeje 8rodyho a Kristofera Pateaua. Zatímco Lenku Klodovou vede k zájtnu o porno 
zvědavost diváka, s nirnž se nepočítá~ ale i soucit s těžkým údělem pornolnodelek~ Brody a Pateau testují etické 
~ostoje diváků a provokuji elTIOCe pohoršeni a hnusu. Jestliže pro přístup Brornové a Janečkové je příznačn)! 
JIStý exhibicionislTIus a narcisistní sebestyJizace v roli objektu, Chi~a a Tkáčová v kontextu výstavy Room on 
Their ChtJ17 stejně jako Brody s PateaUeiTI v případě videa Le D~ieuner SUl" ! 'herhe používaj í pornografické 
zobrazení k analýze současného uměleckého diskurzu. 

3.4. Com ing ont of the closet 

,,~e ubohé, že věříš na nějaké pudy," říká francouzsky starší muž se zakrváceným obl ičejem mladíkovi, rovněž 
l rocenétnu krvL který se jen kousek od n~j pOITla1u pliží zahradou a zřejmě uJnírá. ,.Ti zasranÍ 

~ 
I(JO. 

lJlii~ihr\'llh P:ll'ltH1.com. Vyhledáno 6.2.2009. 
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komplexovaní heteráci bez fantazie.," konstatuje pohrdavě a o chvíli později dodává, aniž by zvýši1 hlas: 
7~trkat péro do slllradlavé kundy, díry, z které teče krev ... Po kundě ti upadne péro." Vzápětí stejnýtn civilním 
hlasem pokračuje v neobvyklérn vyznání: "Stýská se rrli." "Ta jemnost~ co v sobě ,náš, se nedá překrýt 
salnečstvhn:' povzdychne si, zatímco se mladík z posledních sil natahuje pro květ hortenzie, který už nedokáže 
utrhnout Takhle vypadá scéna z videa rvlarka Thera 1'11 gel you out and chop you 11/) n1idair (2007). Jestliže až 
do nedávné doby zůstávalo umění vytvářené pro mainstrearnového diváka česk~!mi hOlTIosexuálně 

orientovanými umělci až na výj irnky spÍse náznakově homoerotické nebo zcela bez příznaků~ videa, jako je 
toto, možná otevírají cestu pro daleko jednoznačnější con'lŽng oul" 

. Umělec-gay či umělkyně, která se identifikuje jako lesba, ll1aji v podstatě tři lTIožnosti jak skloubit 
svou sexuální orientaci se skutečností, že se věnuji vizuálnímu umění. V prvn Íln případě své sexuální 
preference tají a jejich dilo pochopitelně nijak okatě nenaznačuje jakýko1i odklon od heterosexuální normy. 
Druhý typ umělců sice provede v osobním životě vice či méně otevřený con1ing out~ ale tento fakt se nijak 
nesnaží reflektovat v utnění. Třetí skupina~ které se budu v této a v následující kapitole věnovat, hraje 
s otevřenými kartami v osobnínl životě i v rámci tvorby a jistě není náhodou, že ténlatelll, které ulnělce a 
umělkyně v této třetí kategorii spojuje, je právě vizualizace touhy. 

Od antických váz, přes Michelangelovy um.írajfci otroky a Caravaggiovy chlapce s ovocetn, až po 
fotografie S&M rituálú Roberta Mapplethorpa se v dějinách unlěni objevují mužská těla, zobrazovaná z pozice 
toužícího umělce a určená ideálně pro pohled rnužského diváka. Na rozdíl od živého vývoje v anglosaském 
prostředí, kde vznikla v průběhu druhé poloviny 20. století působivá díla s hOJlloerotickýnl1 nán1ěty, v českých 
a slovenských podmínkách se první díla otevřeně zachycující mužská těla prizmatem stejnopohlavní touhy 
objevila až po roce 1989. 101 

Typický komprolnis lllezi neutrálnítn obsahem a otevřeně homoerotickýn1 zobrazením představují díla, 
v nichž je homosexuální touha kódována jazykem pro zasvěcené. Divák většinou nemá potřebné informace, a 
tak snadno přehlédne vice či méně čitelné indicie. Jako příklad by tnohlo sloužit starší video Marka Thera U/hal 
gave me Anlerica (1999), v nělnž leží autor s parukou, rudě na1ičen)'nli rty~ Inake upetn a perlovým 
náhrdeiníkem v posteli s ,~aJnerickýnl" povlečením a fetišisticky se mazlí s kozačkanli~ které tr~á nasazené na 
rukách. Dílo je osobním vyznánÍJn Andymu Warholovi a Marii Cal1as~ jejichž fotografie autor nalepil na 
podrážky bot, a zpěvačce Nině Simone, od které si ke svému videu vypújčii hudbu -- píseň Ne nze quitte pas 
pllvodně nazpívanou Jacquesetn Breletn. Tváře na fotografiích jsou však pro diváka neidentjfikovate]né~ takže 
mu patrně unikne přisvojená identita Marii Callas~ k niž odkazuje náhrdeiník~ paruka a líčení, stejně jako odkaz 
k Warholovým experimentúm s ~,převlékáním'~ rodové identity. Hra s genderem je přitonl leitmotivem videa a 
týká se i jeho hudební složky., tedy záměny Jacquese Brela za Ninu Simone. 

Podobné náznakové čtení nabízí i práce slovenského umělce působícího v Čechách Radima Labudy. 
Ve videu nazvaném Sonlebody (2004) zabírá kamera dvě tváře nebo spíše ústa~ mezi nimiž se táhne sousto 
medu. Video je přitonl zpolnalené a puštěné pozpátku., takže se med záhadně vznáší a propojuje ústa 
v.medovéJn polibku. Záběr je tak oříznut)', že není jasné, jakého jsou oba protagonisté pohlaví, ale většinový 
dIvák na základě vlastní zkušenosti předpokládá téměř automaticky heterosexuální dvojici, i když ve 
skutečnosti se jedná o dva ch lapce. Dvojí kódování a hru s ambivalencí rozvádí i zvuková složka videa -
stejnojmenná rniJostná balada od Depeche Mode, v níž Labuda nahradi] ženská zájlnena "she" za jejich 
m~žskou variantu. Tato zátněna je sice zvláště pro českého diváka téJněř neslyšitelná, ale přesto kličovým 
~pusobem dotváří smysl videa. Píseň napsaná hotnosexuálním členem kapely, Matiinetn Gorem, totiž funguje 
Jako mimikry maskující zpěvákovu orientaci. 

Přesto, že píseň zni jako standardní heterosexuální romantická balada, v závěrečnéln verši si Gore 
neodpustí trochu ironie a zároveň se užitím zájmena v množném čísle vyhne konkrétnímu vyjádření rodu: 

,,1 want somebody / \\/ho will put their arms around me / And kiss lne tenderly / Though things like 
S . v this / Make me sick / ln a case like this / I']] get a\vay with it."' 
. t~Jne tak Labuda pracuje s romantickou formou i jednotlivými atributy (zpomalený záběr, medový polibek 
Ja .0 symbol sladkosti), ale výsledek nezapře stopy ironie. Záměnou gralnatického rodu a zobrazením 
steJ~o.pohlavní dvojice jakoby uvádí vyznění púvodního textu na pravou rníru a sofistikovaně komentqje 
neVtdltelnost I 'J' I . , k 1 v "I , v .' I 'I' r, , . lornosexua nI tou ly v malflstreanlove u ture~ ale zaroven sVyln e egantnlm aVlrovanlm na 
pornevZI vizuální a akustické čitelnosti vypovídá také o neochotě jednoznačně pojmenovat vlastní touhu 
prOstrednictvím svého dila. 

------IQI v... ---- -----
do Č~~~rn~u představuje ~v"orb~ Roherta Vana. který však po odchodu z rodného Slovenska do USA \' roce J 967 púsohil v zahraniČÍ a 

- oslovenska se vrat!! az po roce J 989. 
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Jedním z prvních gayů, kteří naopak učinili mužské tělo a citové vztahy lnezi lnuži svým hlavním 
.,. r ětem je slovenský fotograf Peter Janáčik. Katalog výstavy nazvané Fata 1'v1organa ukazuje srněs něžných 
ř,am rafií mladých muži), často téměř chlapců, poetických fotografií osobních věcí a zábčrů z tclevize 

;~Oh;cující muže v::; vypjatých či erotick?, ~?~barvený~h s~tuacíc~ .. Janáčikovy chlapecké ~ortréty ~ torz~ 
"dčí o citlivém pnstupu fotografa vychazeJlclm z tradIce cemoblle fotografie aktu a portretu, oprotI ktere 

s~e k atypicky zvýrazňuje zranitelnost nlužských Inodelú, jejich sublnisivní něhu a melancholickou 
VS~ouženost. Méně tradiční volbu námětu představují přefotografované televizní záběry. Jedná se přitom o 
~Otografie, která jsou vším jiným, jen ne postmoderní odtažitou apropriací. Jejich forma sice podtrhuje 
~arakter zobrazení na druhou - například přiznaným černým rámečkem obrazovky a rastry na jejím povrchu, -

~Ie proti této odtažit~ ~onně r~flek:ují~í te~~vizní realitu st~!í ?bra~ nabité e~o~í. ~~jedn(;m z nic~, nazva~ém 
Passion II (2000)~ vld~nl.e dve rnuzske tvare z profilu. LezicI muz bere do dlanI tvar tnladlka, ktery se k nemu 
skláni. Není toho mnoho, podle čeho bychom mohli porozumět naznačené,nu ději, a konečně o příběh zde ani 
nejde. podstatnv~ j~o.u psychické vazl~y mezi z?br,azenými muži, ~teré v to~to "případě, r~z.hod~ě ~elze omezit 
na erotickou pntazltvost. Zbaven sveho naratlvnlho kontextu se lzo1ovany snnnek stava lkonlckytn obrazem 
hlubokého souznění, touhy, extáze i bolesti. Autorka textu katalogu, i\lena \'rbanová k tomu poznatnenává, že 
Janáčik v těchto obrazech překračuje hranice hotnosexuáJní tématiky a poukazuje na ,~konečnost těla v motivu 
smrti".192 Touha v záběrech z fjlmil je o to silnější, oč jasněji si uvědomujeme pomijivost těl, po nichž toužíme. 
Stejně jako je láska nejsilněji prožívána v přítomnosti smrti, tak i výjevy zaznanlenávající násilí úzce souvisí s 
temnou stránkou touhy. Rečeno s Bataillem, erotismus v těchto fotografiích je "přitakáním životu až 

. ,,193 
k smrtI. 

Zranitelné pozice, v nichž se zobrazeni tTIuži nacházejí, mají své kořeny v tradici homoerotÍckého aktu 
či lépe řečeno v aktech tradičně přitahujících hotnosexuání komunitu. Konkrétně paže zdvižené za hlavu na 

v 

fotografii nazvané Mille de .fleures (2001) připomenou svatého Sebestiána, který se díky své kráse a 
heroickému trpitelství stal Jniláčkem a ikonou gayského publika. Světcova bezlnoe a nahota dojímaly a 
vzrušovaly generace gayú, zatímco střely, jež mu púsobily muka ústící v náboženskou extázi, připolnínaly 
zasvěcenému publiku utrpení a rozkoš spojené s touhou po stejném pohlavL I94 

Fascinaci mučednietvítn i když tentokrát v značně ironickém kontextu asociuje také video Radima 
Labudy Push the Button (2006), v něnlž vidíme snědé mužské torzo obtočené pásem s výbušninou, které 
smyslně hladí ruka (bného muže oblečeného ve smokingu. "Knoflík''" zmiľíovaný v názvu videa pak odkazuje k 
závěrečné scéně, kdy si neviditelný oblečený muž pohrává s bradavkou "teroristy". Toto video adresuje hned 
několik tabu týkajíc; se politiky a erotiky. Provokativní je předevšínl prezentace těla teroristy 
v (homo )erotickém kontextu čl to jak pro odpůrce sebevražedných atentátů~ tak i pro skupinu jejich 
hypotetických zastáncú. ZatínlCO pro jedny je nepřípustná erotizace těla sebevražedného fanatika., pro diváky 
z druhého tábora by se jednalo o obraz znesvěcující ideu nlučednictvÍ. HladicÍ ruka zde rozehrává dvojice 
protikladů vážící se k problelnatice těla a lnoci. Představuje bí1)< Západní., sekulární a hOlnosexuální touze 
otevřený svět, svádějící tělo, které je konstruováno jako orientálně snědé, exoticky nahé a odhodlané 
k sebezničení pod vlivem militantních náboženských ideáhl. Post-koloniální přehodnocení vztahu "nás" a 
,Jich" v sobě obsahuje narážku na erotizaci exotického Druhého (tak populárního v rornantických výjevech 
z harémů, příznačných pro inlaginaci rOlnantismu), ale neobvykle pojímá tento objekt touhy jako rnužský. Na 
rozdíl od romantických vizí orientálních hurisek však tělo opásané výbušninou vnáší do flirtu s linýlll aspekt 
n~~~z~ečí, který ještě podtrhuje význaln získávané slasti. Pokušení zmáčknout knoflík je o to 1110cnější, oč 
vetsl Je pomyslný risk. Pro bílého tllUŽe v saku a košili (kterého si zahrál sánl autor) představuje tělo 
~ten~tn,íka fasci.n~jícího and~la ~kázy, kte?, ~ obecn~, rovině .ztělesň~j~ s?"m~olick(:u v.ýz~1l Zá~ad~Ímu s;,ětu 
beralnlho relatIVISmU., nebot svym odhodlanlm zemnt pro Viru, usvedcuJe nas, raclonalne zalozene bezverce, 

z noedostatečné ville a absence skutečné vášně., kterou nezastaví ani srnrt. Řečeno slovy Slavoje Žižeka: "To, co 
~~USO~uje, že život ,stoj í za to žit'., je samotný exces života: vědomí toho., že existuje cosi, pro cOlná smysl 
Zlvot rtskovat (tomuto excesu tnúžeme říkat ,svoboda', ,čest'., ,důstojnost'., .,autonomie', atd.). 195 

b' , Batail10vské propojení erotismu a smrti, tentokrát bez mezikulturních přesahů zato však doslovněji, se 
o ~~vuJe ve videu Hanes (2007) Marka Thera. Video zachycuje dva mrtvé tnladé muže., podle všeho rnilence, 
z nIchž jeden leží tváří dolů na posteli v zakrváceném spodním prádle., s vlasy na zátylku slepenýtni krVÍ, ----19~V ----

!{)3 B~~~t:ová. A. Fata Morgána. Štátná galéria Banska Bystrica. 200 I. nestr. 
!{).j T' altle, G. Eroti.smus. Praha: Hermann a svnové. 2001. s. 17. 
Gera~:~svat~~o. Š.e?esti3.n~.!ako homo~cxuá~~ího idolu z~ok:lmentovali ve sv~ v)!stavě Heilig.er Sehastian kurátoři Wolfgang Fetz a 
195 Žil k att E;hlhltlon: J IellJger Sehastlan. Kunsthal1e. Vlden 13.11. 2003 ~ 1 ).2.2004. 

-e . S. VY elcome to the Deseti of thc Rea1. London. NeVil York: V ('rso. 2002. s. 89 
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, druhý s obličejem rovněž zlnáčeným krví napůl leží napůl sedí na zem; opřený o postel. Jejich těla 
zati~~~á komisař v bílých gumových rukavicích a kolem zmateně pobíhá malý psík. Scénu dotváří přepis 
oh ef, ~ickéhO rozhovoru v podobě titulků. Z nich se dozvídáme, že spolu mladíci žili a že se chystali 
t~le ~hovat, nedozvíme se však nie o okolnostech tragédie ani příčinách jejich smrti. Na závěr videa se objeví 
pre: e se jmény a daty narození a úmrtí obou mužů, z nichž vyplývá, že zemřeli 9.2. a 10.2., tedy patrně během 
~o~ ~ noci. Zápletka zůstává záměrně otevřená a provokuje ke speku lacím. Zakrvácené spodní prádlo, které si ie n era dlouze prohlíží, nenechá diváka na pochybách, že je ve hře sadistický erotický aspekt. Ther spojuje 
h~~oerotický podtext s ;:ažd~u z vi Inosti a ne~okrytč přitom ~rotizuje s~r:, lépe řečeno er?ti~uje sexuváln~ 

tivovanou vraždu. SpIse nez se Sadem, ktery SalTIotnou vrazdu definUje Jako vrchol erot1ckeho vzrusenl, 
m"o k Therův přístup souvisí s tím, co Bataille označuje jako touhu po kontinuitě dvou oddě1ených bytostí. Smrt 
~s: tomto kontextu elementem, který splynutí umožňuje: "Je-Ii spojení dvou nlilujících výsledkelTI vášně, pak 
Je h vd v b b vd v ,,196 
řivolává smrt, tou u po vraz e ne o se evraz e. 

p Ruku v ruce s erotizací jde i estetizace tnrtvého těla. Rudá krev kontrastuje s bf1ýtn spodním prádlem a 
bí1ýnll ponožkami. Ložnice, v níž rnrtví leží, je dokonale uklizená. Vše je přizpúsobeno totnu, aby divákův 
pohled nic neodvádělo ,o~ kr~sy dv~ou těl-obje~tl~. Tent? poh1ed)~ navíc zdvojc~v~n přitom~~stí komi,saře'vkterý 
spolu s divákem ohledava ITl1sto cInu a umocnuJe protiklad aktn!lty pohledu dlvaka a paSIvIty mrtvych te1. Ve 
svém textu The E'rotic "~lale JI/ude srovnává Sarah Kent bezduše krásná ynrtvá těla v dějinách umění 

s principeln fungování pornografického zobrazení: "Model se stává [ ... J zvěcněn)!m v)rtvoreln~ který divák 
může psychicky ovládat a vysnívat si o něm fantazie; člověk se stane loutkou~ panenkou~ o~jektem~ do něhož si 
kdokoli může promítat své sexuální fantazie ... ~"97 Tělo je v tomto případě erotické právě skrze nedostatek 
vlastní vůle, zaručující diváku pohledu symbolickou beztrestnost. 

Vedle těchto na první pohled extrémních zobrazení homoerotické touhy se objevují i další pokusy o 
tematizaci homosexuální orientace "v první osobě". Během několika posledních let to byly například explicitně 
erotické fotografické momentky z partnerského života Mikuláše Rittsteina (absolvent pražské A \fU), variace 
na klasický mužský akt s přÍlněsí erotického napětí řiznutý rnódnÍ fotografií v podání Martina Kámena 
(absolvent ateliéru Veroniky Bromové tamtéž), nebo drsně ironická homosexuální travestie ostravské 
umělecko-hudební skupiny I love 69 popgejů., jejíž členové jsou podle svých vla5tních slov nejasné sexuální 
orientace, ale těžko lze na základě těchto několika přfkladů tnluvit o specifické gay estetice nebo rnístní 
umělecké gay scéně. 

Na druhou stranu však vznikají díla, vYlnykající se přepjatě sexualizovanérnu či okázale 
estetizovanému obrazu hornosexuála. K těmto ojedinělým pokusům o "nonnaJiza.ci" zobrazení 
homosexuálního vztahu patří například video Radima Labudy Martinů Re/oaded (2003) kde si dva tnuži, 
z nichž jeden je oblečený jako byznysmen a druhý je nahý, před zrcadlelTI v koupelně čistí zuby. Video 
doprovází hudba Bohuslava Martinú, vytvářející podivné napětí kontrastující s banalitou zobrazené scény. 
V tOlnto videu Labuda nezdúrazňuje erotickou touhu, ale spíše každodenn í realitu partnerského soužití dvou 
mužů (před stavovaných Labudou a jeho tehdejšÍtn partnerem), kterou však zároveň ironizuje "nepatřičnou" 
hudbou. Právě její nepatřičnost přitonl sugeruje otázku "normality'~ a jejího možného přehodnocení. Drama se 
nekoná; muži si jen čistí zuby. 

Posledně zndtl0vaný přistup k prob1ému hOlnosexuální identity, postavený na zviditelnění všedních 
a~pektů partnerství dvou gayú, otevírá otázku po tnožnérn vývqji a reflexi tohoto térrtatu. Čeští gayové-umělci 
vce~ně těch, o nichž byla řeč, často zdůrazňuji svou averzi vúči nálepkáln a jednostrannému čteni svého díla. 
V

v 
teto souvislosti se "všedníó,~ obraz homosexuá'a jeví nejen jako ITIOŽna cesta k odbourávání převládajících 

predsudků ve společnosti, ale i k překonání stereotyp~l v rámci interpretace uměleckého díla na základě 
~exu~~ní orientace autora. Jinými slovy řečeno: Až bude zobrazení homosexuální touhy vnímáno natolik 
"ez~nlnakově, jako je tomu v současné době u touhy heterosexuální, pak snad přestane tnít selektivní způsob 
cten~, uplatněný v tomto textu., přídech stigmatizace, a lTIožné podoby takto vyjádřené touhy se natolik 
rozruzní, že je prostě nebude možné vtěsnat do jednoho společného rámce. 

I\)(., C-
In C~t., v POzn. 150. s. 29. 
Lonďtat je parafrází komentáře Roherta Sohieszka. Kent. S. The Erotic Male Nude. Women ~s Images nf Men. S. Kent. J. Morreau eds. 

on, 1985. s. 82. 
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Y 'VI ? 
3.5. Lesbicka te a. 

Status outside~~toskytuje v~vchozi hod, z něhož lze zkounzot, dotýkat se hranic. obsáhnout rozdíly. 

Barbara Creed 

J stliže je umění vytvářené gayi v českém prostředí stále spíše na okraji zájmu o "lesbickérrl ulTlění" lze říci, že 
. e téměř neviditelné. Ještě výraznější roli než v české mužské gay k0111Unitě zde hraje obava ze zaškatulkování 
Je stigmatizace" díla a z ní vyplývající dobrovolná existence v rámci hranic subkultury. Za.tímco v americkém 
a r~středí se o lesbických umělkyních psalo už od padesátých let v časopise Ladder/ 99

, nebo v čísle Heresies: A 
~eminist publication on Art and I'olitics z roku 1977 a první velkou výstavu nazvanou případně A Lesbian 
Show nlěly americké lesbické umělkyně už v roce 1978, v českém kontextu se o existenci lesbicky 
orientovaných unlělkyň začalo opatrně mluvit až na počátku 21. století. Dllležitý milník v historii zviditelnění 
homosexuálně orientovaných unlělců a umělkyň představoval v roce 2004 díl dnes již zaniklého pořadu 
LeGaTo200 věnovaného lesbické~ gay a transsexuální kultuře, ve kterém vystoupilo několik gay a lesbických 
umělců a umělkyň. Ještě zásadnější pro kontext současného umění byl článek Věry Sokolové Dobrovolná 
neviditelnost? Vizuální un7ěni a lesbická identita publikovaný v roce 2005 časopise Umělec.20J Neviditelnost 
lesbické kultury usnadňuje i celkově větší nenápadnost leseb, jejichž partnerské soužití nemusí nutně budit 
pozornost heterosexuální tnajority. Na rozdíl od gayů., pro které je těžší splynout s očekáváním většiny, a proto 
často volí cestu zdůraznění odl išnosti~ což se může odrazit i v zaměření jejich tvorby~ se lesby, pokud jde o 
životní styl obvykle daleko spíše přizpůsobí a to samé lze říci o jejich tvorbě. Neviditelnost~ o které píše 
Sokolová, však není přfznačná jen pro české nebo postsocialistické prostředí. Přes všechny úspěchy 

amerického lesbického ulllěieckého aktivislTIU tak ještě v 90. letech vyjadřuje podobné obavy umělkyně 
Harmony Hammonds ve svéln textu Against (~ultural A lnnesža> "Lesby často uvfznou mezi heterosexuálními 
feministkami a agendou rnužó-gayú, ale jsou to samy lesbické urnělkyně., kdo participuje na své k01Tlodifikaci a 

v r" 70J poprenl. - -
Pokud už se umělkyně., která se identifikuje jako lesba~ rozhodne politizovat svou sexualitu 

prostřednictvím vlastního díla a vystavit se tak nebezpečí jeho jednorozrněrné !nterpretace., číhá na ni da!šÍ 
problém vycházející z pravidel dominantního režimu zobrazenÍ. Jestliže se totiž, pokusí pojmenovat vlastní 
touhu prostřednictvím zobrazení ženského těla, nutně se musí vyrovnat s tradičním způsobem. čtení, které 
interpretuje ženu jako objekt mužské touhy. Na tento problém, s nímž se většina lesbických u'mělkyň 
reflektujících svou touhu prostřednictvím zobrazení ženských těl, naznačila už Laura Mulvey. Ve svéJn textu 
Visual Pleasure and lVarra/;ve Cinem. Zde Mulvey zdúrazňuje, že pohled v kontextu filmové tvorby, ale 
v zásadě i v rámci jakéhokoli zobrazení v režimu "podívané", jehož objektern je ženské tělo, je přinejl11enšim 
na úrovni podvědomí vždy mužský. Tato identifikace vychází z logiky produkce. Vzhledem k ton1u, že většinu 
zobrazení žádoucích ženských těl vytvářejí muži~ výsledné zobrazení odpovídá požadavku jejich skopofilní 
slasti. Vzhledetn k těmto automatismůrn čtení ztotOŽľíujíCÍlTI zobrazení ženy s objektem lTlužské heterosexuální 
tou~y je pro lesbickou umělkyni problematické učinit ženu objektem pohledu, aniž by neriskovala reprodukci 
logIky falocentrických kódů. Otázka, kterou je na místě položit, tedy zní následovně: musí si lesbická žena v 
pozici aktivního toužícího subjektu osvojit "mužskou pozici,,203 nebo se lze vyhnout binárním protikladům a 
konstruovat specifický lesbický pohled? 

Samotná Mulvey nabízí ve své ana1ýze dva vzájemně propojené Zpllsoby narušení struktur 
ga~antujících reprodukci 11lodelu tTIužského voyeuristického/skopofilního potěšení. Jednak propaguje strategii 
~taz~ění ~ohled~ kam:ry,. te.dy ťor~n~lníh,? ~larušení z~á~livě přir?z:né kontinui~, i luzi"vního časo~ro~toru 
1 m?ve realtty~ a zaroven USIlUJe o zVldltelnenl pohledu dlvaka. A prave zde se otevlra moznost matenahzace 
esblcké touhy. Jak ale identifikovat ideální publikum jako lesbické? Nejpřfnlější cestou je patrně explicitní 

---198 ------------

R.o~;e~d. B. Leshian Bodies. Trihadcs. Tomhoys and Tarts. in: Sexy Bodies. E. Grosz a E. Prohyn ed .. New York and L{)~don: 
l<}<Jy ~ ,ge. 1?95. s. 98. 
~oo O)ddavanem mezi lety 1956-72 kolektivem lesbickÝch žen Daughters of Bil itis. 

Vv "I '" .-~()I U :' SI a a CT 2 \' listopadu 2004. 
2()~ H melec 1/2005. s. 14-18. 

~()3 St~rmony Hammonds. Against Cultural Amnesia. Art and Feminism. ed. Hilary Robinson. Black\vell Pub'jíshers. 2001. s. 556. 
ace~ 1: Star Gazing: Hollywood Cinema and female spectatorship. Routlege. London 1994. s. 25 
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flexe autorky. Řečeno slovy Harmony Hammonds: "Protože se umělkyně veřejně identifikuje jako lesba, 
autore . k' bJ"k [] "k'd 'k ", k 'd' . d'l . k I b' k""Jo4 .. , dílo je určeno lesblc elnu pu 1 U .,. vznl a ynatnt a vnlmanl, tera eSlgnuJe 1 o Ja o, es IC e . ~ 

JeJt Další zpiJsob výpovědi, umožňující lesbické autorce pracovat s télnatem vlastní touhy, aniž by 
ářela obrazy ženských těl podřízenýchv heteronormativnítnu čtení, je vyhnout se přhnému zobrazení. To je 

v~ d černobílé fotografické série Jany Stěpánové Paravány··· De/konstrukce (2003) zachycující stíny těl 
~;;~~vané přes látku., To, ~e jsou. byto.sti obývaj ící pro~tor za po~ys!ným! para~ány ~cnské~lo pOvh 1.a~'!, mů~em~ 

'še usuzovat na zak lade sebf~ldentrfikace autorky Jako 'I,lesbtcke umeJkyne" nez na zaklade Jej leh zJevne 
SpI tomie. Tento typ naznačení ženského těla připomíná politicky korektní verze lesbického umění ze 70. let, 
:~:ré "zobrazov~ly, žen.~ prostřednictvím abstraktní~h ,krajinných s~mbolů, [ ... J. . na~~;č?;aly tantasie a 
otenciálni svádenI, anlZ by kdy zobrazovaly sexualn1 nebo sexualtzovane aktlvlty."~ Zaroven lze tato 

p aznačená tě1a interpretovat jako výraz specificky ženského ~fskáváni slasti. ,.,Převaha vizuálniho~, rozlišování a 
~ndividualizace formy je obzvlášt' cizí ženskému erotismu. Zena čerpá potěšení spíše z dotýkání, než z dívání 
se a její vstup na pole dominantního vizuálního režitnu znamená odevzdání se pasivitě: má být krásným 
objektem kontemplace.,,206 Iluze tenké látky, pod níž prosvítají fragnlenty těl, evokuje haptický vjem, ktery'm 
napínající se I~tka piJsobí v na ~ůžl. ~~Ia za ParOlJánJ: ~tavíc fun?ují ,bez.A;7sné a.t~atorni~, b~z. konkrétníc~ 
tělesných hraniC, "bez moznostl rozhslt to, co se dotyka, od dotýkaneho. ZdaJl se ztelesnovat koncepcI 
propagovanou Irigaray vycházej ící z analogie ženské sensitivity a anatolnie ženského poh laví~ které zllstává 
většinu času skryté pohJedůnl, netná jednoduše vymezitelný tvar a chybí mu singularita, která - aSpOl) v rámci 
tradiční symbolické koncepce - charakterizuje pohlaví mužské. 

Jiným dilem Jany Štěpánové, rovněž evokující specificky lesbick~1 prožitek touhy~ aniž by při1no 
zobrazovalo ženské tělo, je cyklus sedmi fotografii erotických hraček pro ženy nazvaný T);den (2005) 
s podtitulem "Týden: radost každý den". Na každé ze sedmi fotografií je dvojice obrazů, přičetnž spodní 
zachycují různé typy vibrátorll., venušiny kuličky a dvojhlavé dildo pro společný sex a horní představuji jakési 
vizuální analogie volně navazující na barevnost, tvarosloví a typ zobrazených hraček. Tak se dvojhlavý 
robertek objeví pod fotografií fragmentů nohou v modrých džínách, prúsvitný modrý vibrátor dopHíuje 
fotografie technicistně vyhlížející architekturu střechy nebo tunelu, venušina kulička se ocitá v sousedství kaly 
v květináčj. Naznačení slasti se sice vyhýbá přhnému zobrazení ženského těla~ ale přitom odkazuje k sexu 

v 

daleko jednoznačnějšílTI Zpllsobem. Stěpánové jde o pozitivní obraz ženské rozkoše~ ať už je zpúsobovaná 
partnerkou, autoerotickou hrou nebo 111echanickýrni vlastnosttni hračky. Možnost ženského sebeukojení, 
dosažení sexuální slasti bez účasti mužů prostřednictvím vlastní akt~vity tradičně znekHdťíova,a představivost 
mužské populace, což vedlo k následné démonizaci ženského sebeukájení. tj žen tedy měla masturbace údajně 
daleko nebezpečnějŠÍ následky něž u rTIužů a vedle impotence, neura!gie vaječníkú, rnenstruačnÍch bolestí, 
srdeční palpitace a ce!kové slabosti měla ženská onanie za následek lesbismus. Tak to alespoľí líčí Bernard 
Talmey ve své knize Love, a Treatise on the Science o.fSex-attraction z roku 1919: .,Masturbující žena se stává 
stále prudérnější., pohrdá opačným pohlavím, nenávídíje a vytváří si vášnivý vztah kjinýnl ženám.;;208 

"Nepřirozené" vyloučení tnužského elementu pochopitelně provokovalo rezistenci ze strany tnužů. 
"Podle Freuda není lesbismus projevem ženiny vlastní specificky ženské touhy, ale její touhy stát se muŽerrl. 
Lesba je žena, která se nikdy nevzdala, nebo touží po obnovení své potlačené falické sexuality. Odmítá se 
~zdát své předoldipální nebo falické lásky k matce a vytváři Sl maskulinní kOlnp]ex.,,209 Ženská homosexualita 
Je :e Freudově psychoanalýze spojená se závistí penisu, vzh ledem k tonlU, že lesba odtnítá svoj i kastrovanou 
roh. Stejně tak současná psychoanalýza zdůraztluje odvozenost a maskulinní zatněření lesbismu. Kupříkladu 
podle Slavoje Žižeka "lesbický sex odpovídá standardní falocentrické logice spíše než homosexuální sexuální 
styk. mezi muži" a ,Je inscenován pro chyběj ÍCl falickou přítomnost.,,210 Štěpánová nabízí flexibilnější pojetí 
lesbIckého sexuálního styku. Vibrátor nebo dildo pro ni není připomínkou nekonlpletní ženské anatotnie, její 
sym,,~olické kastrace, ale nástrojetn (vzájemného) ukojení. Erotický požitek v jejím podání není výsostně 
POd"nzen falické symbolice, k niž odkazuji robertky. Venušiny kuličky určené k zavedení do pochvy naznačují 
moznost uspokojení vycházej lCI z autonomní kapacity ženského těla a zdůrazňuj i jej í nezávislost na maskulinní 

;---. ---_._-
lOS ~~. V pozn. 202. s. 559. 
206 Id. s. 558. 

,07 :~~aray. L. This Sex Which is Not Onc. Cornell University Press. 1985. s. 25-26. 
')08 1. s. 26 a 74 
~ T .... 
20<) C alOley. B. Love. a Treatlse on thc Science of Sex-attraction. Eugenics Publ1shing Comp. New YorK. J 919. s. 248. 
Rout~e~d. B. Leshian Bodies. Trihades. Tomhoys and Tarts. in: Sexy Bodies. E. Grosz a E. Probyn ed .. New York and London: 
~IO ht e . ge~ 199.5.s. 94 . 

.tP'//\V\\iw.lndexmagazine.com/interviews/slavoj_ zizek.shtml Vyhledáno 4.2. 2009 
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'1 i anatomii. Lesbická sexualita podle autorky není vysvětlitelná závisti penisu 8 otevírá se škále 
sex~a t ch zážitků od těch autonomně intravaginálních, přes simulaci ukojen í pomocí penisu, po vzájemnou 
erotlc ~i která se sice rovněž vztahuje k "falické (ne)přitomnosti", ale zároveň názorně zpochyb6uje rozdělení 
penetr~e~kU aktivní (maskulinní) a pasivní (femininní), penetrující a penetrovanou. V rámci tohoto otevřeného 
na.p~, není dildo totéž, co protéza penisu. Věra Sokolová popisuje debatu, v jejímž rámci odpověděla autorka 
pOJe"J tečný dotaz diváka., zda to jsou skutečně sexuální pomůcky následujícítTI způsobem: "Ne, to nejsou žádné 
na v~:kY nebot' mi s ničím nepomáhají. To jsou prostč hračky, protože sexje predevším o hraní.,,211 
pom

u 
Další typ zobrazeni lesbické touhy ~ice prezentuje ženu jako objekt, ale přitom se snaží bránit 

heterosexuálnímu přivlast~ění těchto obra~iL ~e~ls~é tělo ~otjž ~o~c~puje }ako s~ecifi~ky "lesb~~~é". ~oncept 
I bického těla je fonnovan stereotypy eXlstuJlclml v povedoml vetslnove spolecnostL, ale odraZl take obrazy 
es ářené v rámci samotné lesbické komunity. Nejobvyklejší představa vychází ze zobrazeni aktivní 
v~kulinizované lesby, mužatky nebo Amazonky, kterému odpovídá autostylizaee hutch lesby záměrně 
~ůrazňující maskulinní rysy svého vzezření. Tradiční je rovněž obraz lesbického páru, v němž jsou obě ženy 
~ela pohlceny přítomností té druhé a jejich pohledy permanentně zrcadli vzájem'lou touhu. Toto zobrazení má 
z hlediska 11lužského pozorovate)e atnbiva1entnf povahu. Provokl~je jeho voyeursk)' zájem, ale přitOHl jej 
zároveň vylučuje. Přesto se jako jistější fornla rezistence vůči objektifikujícirnu mužskému pohledu jeví obraz 
leseb odmítajících femininnÍ stylizaci a nároky heteronormativnÍch pravide1 ,~dobrého vzhledu", případně obraz 
lesby, jejíž erotické touhy a životní styl charakterizuje experimentální hra s genderern střídající lnaskulinní a 
femininní role. 

Strategii vytváření pozitivního obrazu lesbických párů využila Jana Štěpánová ve fotografickém cyklu 
nazvaném Nevěsty (2006). Prostřednictvím série portrétll reálných lesbických dvojic ve svatebních šatech 
vznikající v době schvalování zákona o registrovaném partnerství usilovala autorka o zviditelni lesbické 
komunity, ale zároveň se jitTIi pokoušela nabourat klišé módní fotografie vycházející z nevyřčených 
heteronormativnfch předpokladiL "Schválně fotitn módní fotku s lesbama, které n~jsou modelky, .Jde lni 
především o práci s klišé. Odhalit, jak tnůže být t11ódni fotka jiná, když ji fotí žena., kdyžji fotí lesba, když ji 
fotí česká lesba.,,212 Na jednu stranu fotografka zdůrazňuje svqji osobně angažovanou pozici: "Chci zpochybnit 
tu neviditelnost a ticho, které kolem sebe pořád vnimám,,,213 ale zároveň se této jednostranné interpretaci brání: 
"Mnohem víc mě zajímá práce se sociálními stereotypy podrývajicftTIl jak heterononnat1vitu, . tak 
homonormativitu.,,214 Výsledkem je řada idealizovaných zobrazení lesbického vztahu, které si pohrávají s 
romantickým vzorenl heterosexuálních svatebních fotografií. Tato idea1 izace připOlTI íná pojetí ženy
podívané příznačné pro f11édia určená heterosexuální většině, ale přitom právě z této souvislosti čerpají 
fotografie svůj subverzivn í potenciá1. Lesbické Nevěsty totiž často připomínají své heterosexuální "sestry" ze 
svatebního módního časopisu Nevěsta jen vnějším lnimikry: ani svatební šaty, líčení a kytice totiž nezakryjí 
vlasy na ježka, široká ra1Tlena a provokat:ivnL, ll1askul inně dominantní řeč těla některých nevěst. Navíc jsou tyto 
"prohřešky'" proti vizuá1nírnu kódu svatebních fotografií místy ještě zesílené drsnýl11 prostředfnl, ať už se jedná 
o sc~odiště vybydleného domu nebo přísnou high-tech architekturu. Nevěsty však nejsou jen hrou s vizuálnhni 
praVIdly svatebních časopisů~ ale zároveií vycházejí z tradice zobrazuj icí lesbick), pár ve vztahu po!nyslného 
nebo d.oslovného zrcadlení. Přinejmenšítn od nástupu psychoanaíýzy byla totiž lesbická touha interpretována 
v SOUVIslosti s ženským narclsmem. Podle této interpretace žena toužící po lásce jiné ženy tedy v!astně jen 
extemalizovalavlastnísebeláskuavesvépartnercetniJovalav1astniodraz.Zvláštěvobdobífin-.de~.siécle se 
~to teorie zhmotnila v obrazech plných zrcadlení. Milenky či přítelkyně se jcdna druhé nápadně podobaly, ly malov~ny v zrcadlových polohách nebo se zhlížely v zrcadle. Tento model využila Štěpánová také ve 
lot~?ra~ckem cyklu nazvaném Kuže a mU,5elín (2003). Stejně jako v případě Nevěst jde o obrazy reálných 
~S.~Ckych dvojic a i zde hraje důležitou roli zrcadlení. Ženy jsou oblečeny do podobných šatů, mají identické 
~ n uty (sklenice, sluneční brýle, atd.) a zaujímají podobné postoje. Na jedné fotografii je hra se zrcadlením 
s~~:d.~n~ do důsledků způsohem, který se (nezáměrně?) odvolává na zmi60vané symbolistní malby: žena 

J'eiilzheJ,ICI s~ v zrcadle nevidí vlastní odraz, ale obraz své partnerky. V itnaginárnítn prostoru za zrcadlem tak 
~ c IdentJty v • d" k ]" , , aspon z pozIce lva a, sp yvaJ1. 

Záz Na ~ozdí1 od předchozích stylizovaných portrétů vznikla série Queer Dance (2006) jako spontánní 
nam erotIckých rituálů v ránlcl berlínské S&M qeer k01TIUnity. Fotografka sice pracovala na objednávku, ale 
~J ------____________ _ 
- J S 
~J" okolová V Qllee O ' k ' J SV v' '! A 1" v 2:::/2006 , - Cit v S ,_ " rance - pozvan -a na vystavu . any ,tepanove, n te ler. c. ~1 • 

-l3 lbid ,0Kolova. V. Dohrovolná neviditelnost? Vizuální umění a leshícká identita. Umělec 1/2005. s. 18 
~14 . 

DiPlom I" v , 

Fakulta UŽi~~~ prac~ J,any Stěpánové.Umění a aktivismus. Univerzita Jana Evangelisty Purk.yně v t!stí nad Labem 
o umenl a designu. katedn=1 Fotografie, 2007. s. 8. 
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, dkem je velmi osobní dokument citlivě zaznamenávaj íci nejen vnější fomlu sexuálnich seancí s jejich 
vysl~1 í S&M estetikou, kostýmy a rekvizitami, ale především širokou škálu emocí mezi bolestí a rozkoší, 
teatra n '- , 1 v h v , , v h V' I d k " 1 d' k . 'atým očekáván.1~ a uv~ ne~~~u rou, . pnsnost~ .. a ne ou: ys e e. "nas nuto1 se zatnys et na otaz aIJJ~ 
n~:! I nosti a n eVI dl te I n ostl, p flJate I nostI a nepnJate ln ostI, n orm a lIty a dev I ace, tou hy a perverze. " 
VI lte věcený divák múže v rituálech spatřovat pouze eroti7Aci násilí nebo bizarní zálibu v kůži a bondáži, ale 
N eZ3S k ' d o v' v h J v v v v v" , h . 

ý ý , nová ve svém autors em textu z uraznuJe rozmer ry. e to .,~svet., v nemz se rozpousteJ 1 pevne ran tce 
Step~lních identit., šachovnice~ na níž jsou na pokračování rozehrávány nejrúznějši partie.,,216 Právě tento 
s:~u:r poukazuje na osvobozující variabilitu rolí, kterou si účastnice a účastníci seancí mohou v rámci hry na 
pn~í1 od svého občanského života dopřát. Zůstaneme-Ii u šachistické terminologie, jednou zaujmou pozici 
roZ . . d v b k ' I b v v k 'Iovny, ale J ln y tre a ra e ne o pesce. 
ra Zde se nabízí srovnáni Queer Dance se známými fotografietni Roberta Mapplethorpa, který na 
řelomu sedmdesátých a osmdesátých let mapoval newyorskou homosexuální S&M scénu. Fotografie Jany 
Štěpánové jsou spontánní momentky, jejichž vzrušená atmosféra podbarvená přízračnými stíny a světelnými 
efekty ostře kontrastuje s klasicky komponovanými a kontrolovanými Mapplethorpovými fotografiemi. Tyto 
snímky neodrážejí pouze rozdíly mezl individuálním přístupem dvou fotografů., ale souvisí také s hlubší 
změnou příznačnou pro současné chápání queer sexuality. Přestože se jedná v obou případech o S&M rituály, 
jejich aktéři se zásadně liší. BerHnská komunita reprezentuje nejednoznačnost gengerových a sexuálních rolí, 
která je Mapplethorpovu pojetí ryze hOlTIOSexuálni konlunity cizí. Fotografie Jany Stěpánové a jejich su~jekty 
mají daleko blíž k produkci britské fotografky/fotografa, ,.,genderového abolicionisty", Dej LaGrace Volcano, 
jejížJjehož nejednoznačná genderová sebesty1izace, stejně jako fluidní genderová a sexuální identita subjektů, 
které fotí vychází z ambivalentní a proměnlivé koncepce genderu. 

Tato nestálost genderu a sexuallty se však do jisté míry střetává s kodif1kujfcí mocí fotografie. I 
rozmazaná momentka svým zpúsobem fixuje pom-íjivé synlptomy touhy a jednou zaznamenaná rozkoš múže a 
má opakovaně produkovat rozkoš novou. Konečně i proto byla Jana Štěpánová přizvána jako oficiální 
fotografka tohoto POlllíjivého erotického rituálu. Jak prohlásila Zita Grover o fotografiích zachycujících ženské 
tělo prizmatem lesbické erotické touhy: "Tyto obrazy, tak často odmítané coby pornografické nebo obscénní, 
jsou daleko komplikovanější než tyto odsudky naznačují. Jsou totiž v prvé řadě idealizující: pokoušejí se 
ikonicky zachytit touhu stejným způsobem jako fonnáln í portréty fixuj í identitu. ,,217 

Štěpánová vytváří škálu zobrazení nabízejících alternativu k neviditelnosti. Tyto obrazy, a1' už civilní, 
idealizované či exaltované, jsou sebevědotnÝJTI svědectvirn o podobách partnerství, vzájemnosti a touhy 
v rámci lesbické komunity. Zároveň představují tnožné vzory, zrcadlové obrazy, ve kterých se lesbická divačka 
shlíží a s nimiž se múže nebo nemusí ztotožnit. 
Ve slovenském kontextu se vyjádření lesbické touhy a tělesnosti věnuje předevšÍtn ulnělkyně Anna Daučíková. 
Její přistup k tělu a k sexualitě poučený lesbickým feminismem Monique Wittig představuje vizuální 
ekvivalent teorie usilující o radikální dekonstrukci rodu a na něj navazující normativní heterosexuality. O svém 
pojetí rodu a sexuality říká Daučfková následující: "Sexualita se jevi!ajako Inentální zkušenost. Rod do ní 
vnáší konzument, divák, a skutečně je to jiné., když se dívá heterosexuální nluž~ lesba, gej nebo heterosexuálná 
žena. Velkou úlevou bylo~ když jsem si uvědomila, že zpochybňuji sexualitu jako pud, respektive, že motoreln 
toho, co chápeme pod pojmenl sexualita, není zdaleka jen pohlavní pUd.,,2IS Jak toto zpochybnění sexuality 
v~'padá, dokládá video rVe C"are Ahouf Your Eyes (2002), kde autorka (z níž vidínle pouze bedra, stehna a 
bn.cho) pózuje před karnerou v pánských trenýrkách, v jejichž rozkroku má urnístěné zrcátko odrážející okolní 
O?J~kty včetně samotného objektivu kamery. Náš pohled upřen)! do rozkroku se tedy odráží zpět a nechává 
~Iva~a .na pochybách oh ledně poh tavní identity tě la, jež se zdán 1 ivě nabízí, ale přitom zll stává skryto. Divák, 
tery Sl na základě svý·ch zkušeností a erotických preferencí dosazuje za pohyblivou plochu zrcátka určité 

~Ohl~:í, je v pozici "konzumenta", konstruujícího rodovou a poh lavní identitu těla, které je záměrně 
ezpr~znakové. Stejně jako Wittig usiluje Daučíková o vytvoř'ení neutrální figury~ která by unl0žnila překonat 

~rganlZUjící moc (hetero)sexuality. Obě vycházejí z představy, že žena neexistuje mimo heterosexuální 
ontext. Lesbické tělo tedy není těletn ženským a lesby nejsou v pravém slova smyslu ženami. 

h Značnou míru neutrality zobrazeného těla Daučíková zachovává j v dalších videích jako je Kissing 
our (Pre'wiel1J) (1997), kde sledujetne rty líbající po dobu jedné hodiny sklo, nebo ('Yhtonický pozdrav pro ---~IS S ----------

~16 NOkolo:á. V. Queer Dance - pozvánka na v)'stavu Jany Štěpánové. In Ateliér. Č. 25/2006. 
~17 la~PU?hkovan)' autorsk)' text k projektu. 
Robin Zita Grover: Framing the questíons: Positive Imaging and Scarcity in Lesbian Photographs. In Art and Fcminism. cd. Hilary 
~18 In ~on',Blackwell Puhllshers. 2001. s. 489. 

etween (Alterita a identita). rozhovor Hany Vaškovičové s Annou Daučíkovou. In Profil 2-3/2000. s. 125. 
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C 7Žllu paglia (1996), ve kterém autorka obsedantně "chtonicky" manipuluje s víčkem keramické misky v 
anrvadle. V obou případech klade důraz na jednoduché gesto připomínající erotickou činnost a zároveň 

um) . '!. ( " d· " b d ' J ' v k ) \' k k d' v , 1 • , kuie ženské genltalle .prostre 111ctvnn ust ne o utc 10 V!C, "a, . ontrastu tra fcnl neteronormatlvfll 
eV~ze~taci ženského těla s jeho zaměřením na zrak, zde zásadní úloha přísluší hmatu. Zvláště ve videu Kissing r ur vynikne spojení respektive protiklad zraku - skleněná deska odkazuje k ploše obrazovky nebo obrazové 
°vině - a hmatu - haptické asociace vyv01ané kontaktenl měkké tkáně a tvrdého skla. C"htonicx)J l)ozdrav pro 
~amillu paglia rovněž sugeruje taktilní počitky a přitom ironizuje pojetí ženského těla příznačné pro 
sencialistické myšlení C=amilly Paglii., která ženu spojuje s temnou plodivou silou sybmoJizovanou dělohou. 
~aučíková kritizuje tento koncept prostřednictvím nadsazené asociace mezi ženským tělem a dutou keramikou 
(odkazující k zemi) ponořenou ve vodě (rovněž evokující "ženský" princip). 

podobnou strategii, která se vyhýbá přímému zobrazení těla, ale přitom sugeruje tělesnost, využívá 
Daučiková i v novějším videu nazvaném Malholandrajv (2003). Zde si autorka přivlastnila zvukovou nahrávku 
dialog z fihnu Mul1holand Drive Davida Lynche, která v originále doprovází lesbickou erotickou scénu. Tento 
přivlastněný materiál spojuje Daučíková s obrazem zachycujícinl její ruce pohrávající si se zdefornlovaným 
hrbolatým vejcem a nožem., jehož čepelí přejíždí po skořápce vajíčka. Erotické dusno, provázející (akustickou) 
scénu lesbického svádění, ku hninuje v závěru videa, kdy autorka vejce prudce rozklepne. Tato metafora je 
otevřena různým interpretacÍ111. Tradiční dualistické čtení v rámci freudistických protikladú lneZ! maskulinním 
(reprezentovaném falickou čepelí nože) a femininním (vajíčko), se komplikuje uvědomíme-Ii si, že vejce, coby 
lidový název pro testes, souvisí j s mužským tělemal11anipulátorkou, která nůž i vejce animuje, je "radikální 
lesba", která se po vzoru \Vittig odJnítá nechat uvěznit v tradičních genderových kategoriích. Pokud tedy 
přijmeme tuto výzvu a odh Jédneme od logiky binárních protikladů, rnůže sytnbol vaj íčka odkazovat k počátku 
ajeho rozbiti k radikálnímu řešení či iniciaci, v rámci nenofl11ativních režimů touhy a slasti. Zároveň se však 
vyhýbá zobrazení ženských těL, která by byla přivlastněna mužským pohledern. a interpretována v režimu 
mužské skopofi 1 n i rozkoše. 

Zatímco tůdy Štěpánová v sérii IVevěst vytváří pozitivní zobrazeni nabízející ahernativu 
k neviditelnosti~ Daučiková preferuje metafory, které rezignuj í na jakoukol i fónnu vizuální reprezentace 
explicitně ženského těla a tím se bráni jeho zvěcněni. To ovšern neznanlená") že by zcela rezignovala na evokaci 
lesbické touhy., pouze k t01TIuto úče~u využívá jiných smyslíj než zraku. Lesbický erotický prožitek povahy, 
který některá její díla sugeruj í~ těži z potenciálu hmatu a sluchu. I přes komplikovanou situaci"l v níž se lesbické 
autorky., usilující o zobrazení vlastní slasti, nacházejí, tedy existují způsoby jejího vyjádřeni, které nemusí být 
nutně defenzivní ani obrazoborecké. Tyto "obrazy~" ať už je jej ich těžiště vizuc.llní., haptické či akustické 
povahy, jsou sebevědomým svědectvÍln o podobách partnerství, vzájemnosti a touhy v rárnci lesbické 
komunity. ~ároveň představuj í možné vzory, s nimiž se lesbická žena múže ztotožit. Jej ieh autobiografický 
prvek - u Stěpánové naznačený ve fotografickétTI cyklu Týden, u Daučíkové ve videích, kde autorka sama 
účinkuje, vyjadřuje přitakání a osobní zainteresovanost. Opovídá tornu, co jiná lesbická autorka, Barbara 
~amnler, popsala ve vztahu ke své filmové tvorbě "Věřila jsem., že když budu točit filmy, které zobrazi aspoň 
Jednu lesbickou zkušenost (tu vlastní [ ... ]), t110hu přispět k odstranění lesbické neviditelnosti.,,219 

4. Rodové aspekty odporného 

~ r~ce 1993 uspořádalo Whitney Museum of American Art výstavu nazvanou Ahject Art: Repulsion and 
e]Slre in Anlerican ~4rt. V katalogu vydaném k této výstavě se objevila následující formulace: "Terrnín [abject 

art s~, nevztahuje k utTiěleckému hnuti, a1e spíše popisuje díla, která obsahují nebo naznačuji odporné 
matena Iv J' ak . V' I k v , I h '., , "d I k ~ s tabu·.J , o .Je, Sr:/lna~ v asy~ ex '~eme!r~~y, ,nlenstruacn~ ,:rev a ~~JJ~C,I,J~ 0,. ve sn:ze -ontrontovat v se 
pr lZOvanyml namety rodu a sexuahty."'~~ Vystava se obJevtla v dobe stltcJho za.~mu o telesnost, kterou vsak 

ezentovala jako zdroj obav., tabu izace a tyzického hnusu. 
ps h Samotný tennín ovšem nepochází z uměleckoh istoríckého kontextu, ale z kontextu 

yc oanalytického. Třináct let před touto "odpornou'~ výstavou publikovala francouzská teoretička 

----~19 B ---------- , 
~2o K:~bara H?mmer. Artisfs Statement. Fcminism and Art s. 213 
Korperal~g V?'stavy A~ject Ar/: Replllsion and Desire in American Art citovan)/ Anjou Zimmermann in: Skanda16se Bilder. Skandalose 

. erlln Rcimer, 2001. s. 11. 
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Iharského původu Julia Kristeva knihu Moc hrůzy~ v níž rozvedla teorii a~jektu. Tento tennín není 
~Udnoduché přeložit. V českém vydání textů Julie Kristevy, Jazyk lásky, Eseje o sémiotice, psychoanalýze a 
Je teřství, překládá .Josef Fu lka původní ternlín I 'a~jection jako a~jekce. Libuše Heczková v doslovu k téže 
~~le mluví ~ ,~ab.ie~tu". P~i .v,~kladu přitom vychází z latinské etymologie: "ahiectus znamená odhozený, 
vržený~ ale 1 vsednI a zbabely. 

za Koncept abjektu vychází ze zážitku odporu, ktet)! se nás zvláště si Ině znlocňuje v kontaktu se 
ubstanceTni opouštějícími naše tělo Gako jsou exkrementy, ostříhané vlasy a nehty, tělesné tekutiny atd.) nebo 
~o těla vstupujícími (například vyplivnuté rozžvýkané jídlo). Podle Kristevy je původcem naší panické reakce 
především. parad?xn~ zkušenost s. n~čím, ~o. se v~my~á jasl~ě. v.ymezené hranici rnezl .subjekten~ va objekt~ln. 
Abjekt tOt1Ž ne?1 o~Jekt a nelze, Je~ ztoto~~_~~ .s vecmI, ktere

v 
~~J vyvol~]~. Sp,oIu Sv KTI~t:VO~ ~uzem~ abJek~ 

popsat jako ,~mIsto, k~e se hroutl vY,znam::-- Jako vd~tyk s rnecl~., co stlra a ~aroven zVld!telnuJe. hranIce ln~zl, 
Já a nejá. Tento pOCIt hnusu., ktery se nas zmocnuJe, ma svqp psychoioglCkou funke1. V knIze Skandólnz 
obrazy, skandální těla k tOJnu Anja Zimrnermann poznamenává, že "hnus, způsobený těm ito dvojznačnýtni 
subst~ncemi je nutný pro zrod subjektu.,,222 Základní charakteristikou a~iektu je tedy jeho vztah k tomu, co 
souvisí s hranicí prožitku psychické celistvosti ajejím překročením. 

Ve zkoumáni hraničních míst těla a subjektu dochází Kristeva k podobným závěrůtn jako britská 
antropoložka Mary Douglas. Ta ve svém textu Čistota a nehezpečf z roku 1966 uvádí nás1edující: "Jakákoli 
struktura je nejzranitelnější na okrajích. Dalo by se čekat, že tělesné otvory synlbolizují zvláště zranitelná místa 
těla. Látky, které tyto otvory vylučujL jsou typickou "okrajovou" záležitostí. SI iny, krev, Inléko, tnoč, 

exkrementy nebo slzy., tím že byly těJell1 vyloučeny, překročily jeho hranice. Stejně tak tělesné odřezky, kůže, 
ústřižky vlast'] a pot. Chybou je oddělovat tělesné okraje od ostatních okrajů.,,2n 

Tyto ostatní okraje, které Douglas znliňuje, souvisej í s představou společnosti jako sociologického 
organismu. Tělo bylo od starověku vnímáno jako model společnosti. Vzpotn.eňme například představu Krista 
jako hlavy a jednotl ivců jako údů církve. A 1e analogie funguje i obráceně: společnost může být vnímána jako 
obraz těla. Podle Mary Douglas se pravidla, příkazy a zákazy související s okraji (ať už těla či společnosti) 
podílejí značnou tněrou na vzniku tabu. f-lraniční tělesné partie a jejich sekrety jsou přitoln často rodově 

specifické nebo jsou vnímány odlišně v závislosti na pohlavní příslušnosti těla, které otevírají, či kterým jsou 
vylučovány. V naší společnosti formované vlivy judaismu bylo především ženské těio a tekutiny, které 
vyměšuje, tradičně spojováno s nečistotou. V knize Leviticus jsou ženské tělesné pochody (například 

menstruace nebo porod) provázeny požadavkem rituální očisty žen i tnužú, kteří s nilní vešli ve styk. 
V křesťanské kulture je ženské sexuální tělo pro zlněnu nahlíženo jako potenciální hrozba čistotě celibátu. 
Rovněž K.risteva navazuje na toto vnírnáni žen, když v Moci hrůzy, uvádí tři hlavní kategorie a~iektu, jídlo, 
smrt a ženské tělo. 

A~jekt a jeho využití v umění tedy není genderově neutrálnÍ. Z letlného pohledu na tvorbu Cindy 
Shennan, Helen Chadwjck~ Kiki Snlith a dalších je zřejrné, že se abjekt v umění žen často bezprostředně 
dotýká mýtu ženské krásy a neposkvrněnosti i kOlnpleTnentárního předsudku o znečištěn Í, které ženské tělo 
produkuje. 

Cindy Sherman zobrazuje na svých fotografiích ženská těla v rozkladu nebo komponované "krajiny" 
P?sklá~ané z odpor budících nlateriálů. Kiki Smith vytvořila voskové sochy močících či kálejících žen. V sérii 
telesnych tekutin prezentovala nádoby ze zrcadlového skla obsahuj ící moč, krev, pot, slzy, senleno, průjem atd. 
Hel.en Chadwick se do historie abjektního umění zapsala svými dnesjiž prosJulýmlPiss FloV1iers (1991-92)
~lttky útvarú, které vytvořila močí ve snčhu. V obraze nazvaném Jedno tělo (1985) evokovala zobrazení 
d.~dony s dítětem, s tím rozdílem, že "Madona" neobjímá syna, ale dceru. Jednou rukou poukazuje na pohlaví 

Itete a druhou přestřihuje pupeční šňůru. Nad hlavou jí místo svatozáře svítí placenta, 
,U mužů zabývajících se a~jektenl v umění není genderové hledisko většinou zdůrazľíované ani 

samotnymi autory ani vykladači J'ejich dila, ale nepochybně i zde mlJŽe by't relevantní. Jako příklad lze uvést 
sYmb r ' ' o I.ck.e kastrace Rudolfa SchwarzkogJera, malbu semenelTI slovenského umělce Otise Lauberta, 
~~so~hl~tJcké kulinářské rituály Paula McCarthyho, nebo Schůzku naslepo ./ohna Duncana, při které souložil 
v el~alne zakoupenouo~rtvolou a následně se nechal sterilizovat, aby měl jistotu, že "poslední živé semeno, 

YP ytval na mrtvole.",,--4 

~----------------
" Kristeva in R " 
~~2 An'a' osernary 8etterton: Intlmate dIstance, s. 135 
~~3 Do'~ T,mmcnnann. Ska.ndal()se Bilder. Skandalose Korper. Berlín: 200 I. s. ll. 
2~4 Jone

g as. M. ~x:ernal Roundaries. in: Amelia Jones cd. Visual Culture Readcr 2003 s. 374. 
s. A. Artlsts Rody. (eds.) s. 105. 
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Konečně průkopníky využití a~jektu (a to nejen v českéln umění) byli tnuži. lJž v sedmdesátých letech 
v 

, ci performance nazvané Autoportrét: Narcžs (1974) smísil Petr Stembera svou krev, moč, odstřižky vlasů 
v ra~tů a vzniklý nápoj vypi I. Součástí akce mělo být i spálen í umělcovy rotografie, která však z blíže 
a n~ámého dÍlvodu neshořela. Logika Štemberova vnitřního přijetí vycházela z fenomenologické intel-pretace 
nezělcova těla chápaného jako výchozí bod subjektivity. Subjekt umělce však v tonlto případě nebyl primánlě 
u:zentován jako rodově určitý, ale jako obecně lidský. Přesto i zde mÍlžeme vysledovat rodově určité aspekty. 
~~embera se dotýká, křest'anské trad ice ~ p,řijímání. těla .a k~~ Kr~st0:'Y' ns voY tomto smysl~ je sám sobě 

asitelem j spasenyln. Z psychoanalytlckeho hledIska Je zaJlmava predevslm figura NarcIse, kterou lze 
S~ačit za klíčovou postavu ~ody artu. Podle Freuda se udržení primárního narcismu dotýká i vztahu k 
~Iastním tělesným výměškům. Stembera ve svém rituálním narcistním gestu rehabilituje odporné a sYlnbolicky 
rekonstruuje stav před vpádem a~iektu~ tedy před stádiem, v němž si dítě začíná uvědotnovat "odpornost" 
svých vlastních exkrementll, n",oči atd. Postava Narcise unložňuje také genderové čteni. Přestože je podle 
dostupných llledicínsk)'chinformacf převážná většina lidí trpících narcismem lTIužského pohlaví (výzkumy 
uvádějí 50 až 750/0), narcistnf fixace na tělo ajeho obraz souvisí spíše s projevy ženského narcÍslTIu. Shlíženi se 
ve vlastni kráse tradičně př~pisované ženské marnivosti je tedy u muž,e dvojnásob zavrženíhodné, vzhledem 
k tomu, že narušuje jeho údajnou suverenitu a povznesenost nad věci tělesné. Narcisova zarnilovanost do 
vlastního obrazu podkopává předpoklady normativní heterosexuality, vzhledenl k tornu prezentuje Narcisovo 
tělo jako objekt mužského žádostivého poh ledu. Není proto překvapivé., že Freud ve svém pojetí tnužského 
narcismu interpretuje homosexualitu jako důsledek narc;stního vývoje mužs,kého subjektu. Z tohoto hlediska 
představuje figura Narcise výzvu pro tradiční maskulinní sebestylizaci urnělce a zároveň otvírá cestu 
k přehodnocení významu tělesných tekutin a výměšků. které trlohou být chápány v souvislostech symbolického 
návratu k předoidipovské jednotě s matkou před rozdělením subjektu a objektu. 

Podobný introspektivní přístup k tě1esným tekutinám zvolila i slovenská ulnělkyně Lubica Sajkalová 
ve své instalaci nazvané Podu~ky (1997), v níž použila nepovlečené staré polštáře pokryté skvrnarni od 
tělesných a jiných tekutin vytvářejících "mapy'" zachycující historii spáče. Polštáře vystavila tak, aby 
připomínaly standardní obrazový formát ve výšce divákových očí a při spodninl okraji vyšila souvisle
nesouvislý text~ proud slova volných asociacÍ, připomínajících tok myšlenek před usnutÍtn či fragmenty 
smyslových vjemů drcených nernocí. Spojnicí nebyla jenom bavlnka, procházející od jednoho polštáře ke 
druhému, ale také představa nesčetných nocí strávených na těchto polštářích v beznaději, laskání, smutku, 
nejistotě, horečce atd. Autorka využila vyšívání a práci s textilem umění tradičně spojované s ženským 
autorstvím a proměnila polštáře v intimní deník psaný potelTI, slinami, hnisem. krví a slzami. 

Na rozdíl od obou předchozích děJ, v nichž se "odporné" aspekty tělesnosti váží k prožitku 
autentického Já urnělce, rozvíjej í následující příklady spíše konstrukci rodových roH v obecnějším 
~polečenském kontextu. Relikviál'e (2000) slovensko-'l1ad"arské umělkyně Ilony Németh si st~jně jako 
Stemberova perfonnance pohrávají s konceptem narcislnu, ale zároveťí daleko intenzivněji evokují aktuální 
problémy týkající se kultu těla v konzumně orientované společnosti. Jde o skleněné dózy osazené 
v pozl.acenénl stl~ánku při porrtinaj ící křesťanské relikviáře, do nichž uOlělkyně nasbírala vlastní tělesné 
m~~enály (vlasy, nehty). Nénleth se odvolává na roli, kterou sehrá1y relikvie v katolickénl náboženstvÍ, ale 
spl,se než o zpochybnění úcty k relikviím usiluje o analýzu současného kultu těla~ které je stále především 
vnJ~áno jako tělo ženské. Tytéž vlasy a nehty, které jako součást těla šlechtime a opečovávárne, se odděleny 
o,d tela stávají mrtvou věcí a odpaderrl') nicméně Németh právě tento odpad znovu povyšuje na úroveň 
nt 'I 'h . . ua ni o uctívaného předmětu. 
hl Alena Kupčíková použila materiál ještě konkrétněji spojené s intimitou a tabu a totiž depilované 

C Otipky. Série "kreseb" nazvaných Chlupatice (2002), představuje ženy v erotických polohách převzatých 
~ ~Otoča~oPiS,Í1. Ke kresbám patří také video zachycuj ící autorku i ostatn í dárkyně, vesměs s po I u žačky 
dí :dem1e vytvamých umění, při práci. Kupčíková polemizuje s převažujícím názorem, podle něhož jsou u 
Př~e chloupky vykukující zpod lemu spodního dílu plavek nepatřičné, a obhajuje možnost volby reflektující 
po r~zen?,u krásu těla v jeho individualitě. Chlupatice jsou však dílo značně rozporuplné. Na jednu stranu 
dru~ azuJI na potenciální krásu odvrženého tím, že propojují abjektní materiál s tradicí erotického aktu. Na 
do r °lu stranu si přivlastňují jazyk pornografického prÍlmyslu a metonymicky staví autorku a ostatní dárkyně 
tenk ~ ~ Po~no-modelek. Ch lupatice rozehrávají hru se sváděním skrze "nečisté" prostřednictvím narušování 

e ranlce mezi touhou a odporelll. Zdůrazněním reálného materiálu ženského pohlaví demonstruj í to, co 

~----------------~~" J 

krevepštr"ěl··?ŮSledněji zosohnil christolor:ické téma v performanci ;\1§e pro tělo (1969) francouzsk< umělec Míchel Journíac. kterÝ vlastní 
"mal k . " L. ~.-
. z a"cha spolu s hostIÍ. 
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d opsa1 jako vYlnazáni ~,rozdílu mezi představou a rea]itou~,,226 které staví diváka před dilerna. Zatímco 
F reU P fl k') b '" k ' j v lal' " . v l' " . ..- 'k ' , dl' , h . , . ké (a pornogra JC e zo razenI zens e 10 te a PUSO)i pntaz lve, ul y sve I. ea !zovane a se enlatlzovane 
erott~ faktická přítomnost pubických ch loupků tuto přitažlivou abstrakci rusL I( tOInu je třeba přičíst 
f~~ečnost, že klasické akty, stejně jako modelky účinkující na stránkách pomografick)1ch časopisů, jsou 
s "uv~ ou vyholené. Použitý materiál tedý odkazuje k "přírodnímu" nezkultivované'TIu ženskérnu tělu a tak 
vets JO , k ' J v , v ) • b' k "Ímo zpochybľíuJe normy rasy up atnovane na zenu v ro 1 sexy o ~e tu, 
nepr Zatímco předchozí díla se pokoušela zdrqje abjektu estetizovat video Gabriely a Martina Kontrových 

zentované na výstavě Tento n1ěsíc 111enstruuji (2004) naopak usiluji o maximální účinek naturalistického 
P~ta výměny tamponu před kamerou. Toto video je přímou odpovědí na vizualitu reklamy na hygienické zboží 
geo ženy usilující o zneviditelnění abjektu menstruace. Právě na toto video zareagoval podrážděně Jan Paul na 
P~nkách Britských I i stl!. Ve své kritické recenzi výstavy se mimo jiné ptá: "Musím "u toho" jako pomyslný 
~ivák být? Musím být u něčeho, co sice není tajné a v našich končinách zakázané, ale co je z pochopitelných 
důvodů civilizované společnosti výhradně jen osobní věcí každého člověka?,,227 V tomto argunlentu, zaznívá 
ono pojetí, které tělo a tělesné pochody vykazuje za hranice civilizovanosti a chápe jej jako výsostně privátní 
věc bez vazby k širšítn společenským problémůtn. Přitonl tento přístup přehlíží skutečnost, že i ty nejintimnější 
tělesné projevy jsou propojeny s veřejnou sférou systémem norem a regulaci a tedy jsou v plném slova slnyslu 
veřejné. Jan Paul si vystačí s poznatkem, že menstruace není zakázaná, ale ani na okamžik nepřipouští 

možnost, že je v naší "civi I izované" společnosti stále spojena s rnnoha předsudky, je skrývána a přijímána 
s odporem, který tj mnohých žen vede k pocitům studu a odporu k vlastnímu tělu. 

Následující příklad vážící se k rodovýnl aspektům a~iektu netematizuje odporné jako součást 

autentického utněJcova těla an i primárně neřeší konstrukci rodu prostřednictvím společenských norem a tabu, 
ale vyjadřuje se k rodovétTIu kontextu sanlotné umě~ecké produkce. 'Na v)'stavě "Roon1 on Thetr Own, 
koncipované jako sbírka vyprázdněných klišé tzv. ženského umění prezentovaly Anetta Mona Chi$a a Lucia 
Tkáčová milno jiné j použité tampony, vložky, odličovací vatičky, č,istítka do UŠÍ, papírové kapesníčlcy a 
ostříhané vlasy pod názvem Bezočivost nutnosti a/ebo dennik fn~jho tela (2003). Jejich volba mater1álu sice 
vyvolala u velké části publika odpor~ ale přitom autorkám neš10 o odtabuizování ženského těla. Podobně tOIT1U 

bylo v případě výstavy nazvané PiG";oviny (2000)~ kde figurovalo video ukazující "výtěr" vagíny a použité 
kapesníčky jako předměty dol1čné. I zde však šlo předevšítn o status umění. Video uvozovala slovníková 
definice slova "pičovina'" tj. "hloupost", ,~hovadjna", a s ní související otázka: Pokud lze ,~pjčovinu" prohlásit 
za umění, může být umění "pičovinou"? Provozovatelé galerie 'ratrasoft si na tuto otázku odpovědě1i po svénl 
a výstavu zavřeli v den vernisáže. Tento vpád "genderově specifického abjektu" do galerie sice navazoval na 
tradici ženského aktivisticky laděného umění, ale zároveií tuto tradicí parodoval. Přes otazník vznášející se nad 
výkladem výstavy~ však lze Pičov;ny chápat jako svéráznou inscenaci ženského autorství, která rozšířila řadu 
pokusů o přehodnocení vagíny jako místa, "kde nic není". Autorky najednu stranu polemizovaly s představou 
spojující vagínu s nedostatkeJll a absencí, ale zároveň samy ironizují své dílo jakožto ."pičovinu". 

Stejně tak diplomová práce absolventa Vysoké školy výtvarných urneni v Bratislavě Lukáše Haruštiaka 
nazvaná Party A,fter Dinner (2005) reagovala na stereotypy ženského umění a zároveň ternatizovala tělesnost 
m~žského tvůrce v jeho vzpouře proti údajnému diktátu "přefeminizované" kurátorské scény na Slovensku. 
~az~~ odkazoval k notoricky známému dílu Dinner Party americké umělkyně Judy Chicago z let 1974-79, 
"tera J,eho prostřednictvím vzdala hold význačným ženám. Stejně jako Chicago vyu7il j Haruštiak ruční práce 
ze~.ske~o. ko]ektivu~ ale na rozdíl od ní nechal studentky SUPŠ vyšívat jnléna lnasových vrahú žen. Aniž by 
~USlly CI Jména pomáhají zvěčnit, vyšily studentky na každý kapesník se jménem rovněž svoji osobní značku, 
terou pak Haruštiak překopíroval a sám neuměle vyšil na dalŠÍ sadu kapesníč:klL S pomoci těchto duplikátú 
~~~ova~ a potřísněné semenem je vystavil spolu s originály. Celý projekt by mohl púsobit jako šovinistický 
seod na ~e~y'vkdyby se programově nedotýkal tématu autorství a genderových uměleckých strategií. Haruštiak 
SI ornnlva, ze ženské uJněn í prožívá na Slovensku konjunkturu. Jak uvádí ve své díplolTIOvé práci, je "na 
u~~e~sku, které je v současnosti tak říkajíc zahlcené ženami kurátorkami, celkem lákavé vytvářet ženské 
žáden,J ~nebo přinejmenším utněni., které se věnuje otázkám genderu."ns Toto konstatování sice nepodkládá 
aut:; I statis~ikami, v ~Ie v ~ontext~ ~nalýzy P,arty Afler. Dinner je. spíše podstat~~ sa:notný fakt, že ;od 

ky nenl Harustlakovl lhostejny. Jeho dl10 sugerUje otazku, Jak by se zlnenI1a lnterpretace daneho 

~----------------,~6 

?~~.n:'\~6· Ferninisrn. IncorporatccL Reading .. Post-feminism" in an Anti-Feminist Age. in: Amelia .lon~~s ed. VL'mal Culture Reader 
,27 P . 

s, auLJ,Takékažd' v, • () J' v " ~' • hl v 'v "h } I ntske' ll' t _. y meslc menstruuJete. ,a ne. mozna Jsem (tlvnel C ap a mozna. ze nejsem vú ee Cl ap ... 
'\')8 Sv 103 . " . 
' .. Lukáš H' v', .2004. \\\\\\,h]isl~.I.,·<. vyhledáno 15.7.2006. 

, arusttak. Nežné pohlav1e. diplomová práce. VŠVU. 2005. s, 15-16. 
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"Iu pokud by autorkou byla žena, V souvislosti s ferninistickou interpretační linií by byla ženská verze 
matena , , k . 'k ' ')' v , I J )' v k v , kl d -J'1 d 'k v, , " atrně pokládana za nt) u naSil na zenac 1. ,e- I vsa autorem lnuz~ vy a (JI a se ramatlc y menI. 
tehoz P 'd" d k vk v, .h v' hll"' k H V' k v k' v I" P , ci mužské solt anty Sl o once ne ten proleson poc va ova 1, ja to arustla zens ym "natre , arty V;; Dinner však není jednoduše, pro.vokací., LJmv~le~ frustrov~~ý "mó?ou" že~sk~ho u~~ní, .totiž úspěšně 
A r al na řadu děl s genderovou tenlatlkou a tlm pnspel k rozvoJ) fenomenu, ktery puvodne IronIzoval. 
navaz v • v k ,. J k k ,- k v, d k ' v • , Haruštiakll' pocln vsa nelna Jen ve ou ,~mat'u~, ...terou se snaZI .. etllaS ovat a zaroven se jl 

taforicky dostat pod sukf1ě~ ale i ~~otce'~ z řad umělecké avant-gardy. Jedním z těchto rnužský'ch předchúdců 
~e Marcel Duchatnp a jeho Payssage Fautff (1946) z cyklu Boftes·-en-valises, nebol i malba potřísněná 
Jemenem, kterou věnovaJ své tehdejší milence, brazilské umělkyni Marii Martins.V jistérTI smyslu však do 
se nealogie Party ~fter Dinner spadá celá tradice symbolických výstřiků odvozená od Pollockovy akční malby. 
~této souvislosti feministická kritika opakovaně zdůrazňovala paralelu mezi postavou modemistického malíře 
pojednávajícího plátno .a ,mt~že jak~žto ~exuál~ího. do?yvatele .. V ~tah rn:zi tnalířet~ a jeho p1á.tn~tn.' je 
strukturován fonnou ,~blnarnlch protIkladu meZI aktlvnnn a paslvnlm, subJektenl a objektem, pronlkanlm a 
přijímáním, kte~é jsou impl i~itně -. a často té~ ~xpli?itně ~ ro~?vě ~lr~ité-:,2~9, Lukváš ~aruštiak dem?ns~r~:al 
svoji virilitu zpusobeTn, ktery sleduje tuto tradlcl a zaroven zpntomnuJe nasllt na zenach zastoupenych JejIch 
osobními značkami. Přitom není bez zajímavosti, že masturbaci provozoval s kapesníčky, které sám vyšiJ, což 
lze vykládat jako sebeironické gesto: Haruštiak symbolicky oplodňuje své vlastní dílo, které počal (na truc) 
velkýnl matkám ženského utnění ajejich současným slovenským následovnicim. 

Z tohoto přehledu vyplývá, že rodové souvislosti ahjekce v českém a slovenském ulnění se radikálně 
v 

liší svým zaměřením. Stelnbera a SajkaJová se nejvíce blíží existenciálně laděnélnu ohledávání hranic subjektu, 
zatímco Németh, Kupčíková a Kontra řeší abjekci především ve vztahu k sociální konstrukci genderu. Tam kde 
Štembera překonává odpor k vlastním výměškům~ aniž by explicitně tematizoval svou Jnaskulinitu, a Sajkalová 
prostřednictvím skvrn tělesn)/ch tekutin zkoumá aQjektní povahu (genderově neutrální) tělesnosti, Németh, 
Kupčíková a Kontra reflektuji hranice krásy a odpornosti specificky ženského těla a s tím související 
normativitu ženského vzhledu. Oproti těmto příkladůtn se výstavní projekty Anetty Chj~y a Lucie Tkáčové a 
Party A.fterDinner Lukáše t~aruštjaka důsledně obracejí k urněleckému provozu a jeho genderovým 
stereotypúm. Haruštiakův ironický konlentář i parodie Anetty Chi~y a Lucie Tkáčové pracují s klišé, spojenÝlni 
s genderenl v uJněnL Tato dfla dernonstruji, jakýrn způsobem lze abjekt přetvořit na součást uměleckého 
kánonu, která múže být donekonečna roztněhl0vána a přivlastňována, dokud se p(lvodní pocit hnusu nezmění 
v opotřebovan)' znak. 

5. Tradiční podoby femininity a jejich přehodnocení 

~zí maskulinita a.fenlininita zustávaji teoretickýnú konstrukcefni nejistého obsahu. 
Sigmund Freud230 

V dějinách umění měly ženy obvykle vyhrazené inísto objektů. Zobrazení ženského těla odpovídalo zájmůrn 
~u~ských di~áků a zároveň upevňovalo sociální status ql;o prostřednictvím reprodukce tradičních hierarchií. 
,nastupern zenských autorek v prúběhu 20. století dochází ke kritickému přehodnocení genderových rolí a 

za~?veň se proměňuje interpretační dynamika jejich zobrazení. Ženy se hlásí o slovo jako vtělené autorské 
s~ ~e~ty: ale i jako aktivní divačky reflektující genderové aspekty zobrazení. Přitom čerpají ze zkušenosti s 
Vt~t~~ t~lesností, kterou konfrontt~jí se stcreotypními ženskými rolemi. Skrze ženské tělo-jako-obraz tematizují 
s avtc1 .mocenské struktury a zároveň jeho prostřednictvím zkoumají vlastní subjektivitu, která je 
neo myslJtelně spojená s vtělenou existencí a touhou diváků, 
české V podka?itol~ Boh:vn~, pann.}' a.~lOnstra .. : s~ na vybraných příkl~d~ch p~kou~ím z~okumel~t?Vat, jak 
tent ~"sloven~ke umelkyne prehodnocuJl tyPOloglcke konstanty zobrazenl zenskeho teta. DIta, ktera .JSC1ll pro 
rnav~ u~el zvolila, vycházejí z tradičních obrazů, ale přitom zpochybňují zavedená schémata a s pomocí ironie, 
Obj~k~:ady .či, intersubjektivní hry evokují nejednoznačné pozice mezi pasivním a aktivním, subjektem a 

rn~ dlvakem a podívanou. 

~--, 
'\ Betterto R . -
~JO. n,. Intlmate D· 't ll! ~ Art' t d th B d 'R tol d . I d 1996 0-Llsa Tikne ,', 15 a.nce. vv omen. .ISS: an .. e _ o J: ou -e ge.-,on. ~n . ~. o). . .. . 

2001. s. 459 r. Sexuality and/m Representatlon: Flve Bntlsh Artlsts. Art and FemlnJsm. Art- fheory-femmlsm. Blackwell ruh!Jshers~ 
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Následující kapitola nazvaná Kdo se bojí nlateřství? se blíže zabývá zobrazením Inateřství vzhledem 
, klíčové úloze v diskurzu konstituujícím ženskou "přirozenost". Právě díky této "přirozenostní" tradici 

kJeho mít obrazy mateřství silný kritický potenciál zdůrazňující konstruovanou povahu tradiční ženskosti. 
mohou Další kapitoly sledují příklady (de )realizace ženského subjektu skrze jeho ztotožněni 

v d'odividuálním těJem~ rozpuštění v kolektivním "sesterském" těle, nebo splynutítn s povrcheln zobrazenÍ. 
s ~re. 1 ým stíráním rozdílu mezi Já a druhým/druhou na jedné straně a mezi obrazem a Já na straně druhé 
Zá:~~í nejisté základy, na nichž stojí západní koncept karteziánského subjektu. Zhroucení hranic mezi 
:b!ektem a zobra~ením ~Ied~.ie i ~osle~?Í ~ap!~~la A{vtus krásy .tematizuj ící diktát dokonalého vzhledu a 
subverzivní strategle~ ktere ulnelkyne vyuzlvaJl pn Jeho dekonstrukcl. 

5.1. Bohyně, panny a monstR·a 

Femininita je znlnožená, fragnlerltární a přesto kažc{v z nekonečného n1nožstvijejichpovrchzl se zdá vytvářet 

iluzi hloubky a celistvosti. 
'1 J • .., II ludith Wl lams--

Většina žen se v běžnénl životě vninlá jako součást kontinuálni per.fornlance, distancované od sebe sama 

Prostřednictvín1 ofnezz4 ic iho pú,)'oben (jemin inity. 
J~I 

Sally Potter-- -

Ženské tělo sice představuje jeden z nejstarších a nejpopulárnějších námětů západního ulněnÍ vůbec, ale škála 
ikonografických typů~ které se s tímto tématem pojí, není tak široká, jak by se na první pohled mohlo zdát. 
Nehledě na konkrétní ikonografii je rnožné rozl išit několik základn ích motivů odvíjejících se od projekcí 

v 

mužské touhy~ obava ideálů. Zena je velmi často představována jako ,natka~ bohyně, světjce~ panna, nevěsta, 
oběť (ať už mýtických příšer, pohanú nebo tuberku lózy), hospodyně, mi lenka, pokušitelka, d'áblice či 

monstrum. Některým z nich (milenka, pokušitelka, nevěsta) už bylo věnováno místo v předešlých kapitolách, 
jiné (matka) dostanou prostor v kapitolách následujících. Jedno tnají všechny tyto ohrazy společné - odvozuji 
ženskou existenci od její role v představách muže. 

Je příznačné, že se tyto typy dočkaly mnohých přepracování, přičernž v jednotlivých případech se 
autorky s dotyčnými obrazy bud' ztotožňuji a nebo naopak převracejí původní snlysl ironickým uzávorkováním 
zobrazených klišé. K zodpovězení otázky, proč je tato strategie mezi umělkyněmi tak populární, nám tnůže 
~sloužjt teorie francouzské psychoanaiytičky Joan Riviére vycházejicí z předpokIadu~ že ženy č,asto - vědol11ě 
1 nevědomě - zdůrazňují svoji ženskost prostřednictvím mimikry fem'nity. Ve svém eseji Ženskost jako 
maškaráda (1928) píše Riviére~ že fenllninita "lnůže být nošena jako olaska." Na otázku, kudy vést děJící čáru 
mezi maškarádou a ženskosti~ autorka odpovídá: "Zdá se lni [ ... ] že neexistuje rozdíl; at' už radikální nebo 
zdánli,?" jde o tu samou věc."n:; Maškaráda tedy slouží jako maska, která své nositelce umožňuje upevnit 
prefa~~lkovanou ženskou identitu a získat výhody garantované ženám., jejichž chování a vzhled konvenuje 
~ tradlcními představami o povaze ženství. Problém s maškarádou však spočívá v její neoddělitelnosti od 
onc:p:u ženské identity. Maškaráda nlůže být vědomou strategií., ale nezřídka převládne podvědomé 

ztoto.zne~í Jáv s iluzivní esenci felnininity. I takto lze tedy interpretovat ználné Lacanovo konstatováni, že "žena 
n~~tstuJe". Zenská identita v intencích maškarády je chimérickým obrazem, zřetězením simulací bez reálného 
~ hadu. Zkušenost s tímto mimikry ženství vede autorky ke zkoumání modelů fcmininity postavených na 
~r~. n~n~ feminn ích rolích. Vědomí perfonnativní povahy ženství ovšem nijak nezaručuje imunitu vůči 
v~Y~~nl přehrávané femininity s prožitkem vlastního Já. Tato vnitřní rozporuplnost hluboce poznamenává 

a zen ~ maškarádě a vytváří pocit napětí, z něhož těží většina následujících děl. 
při o Ztelesnění stereotypú tedy lze chápat jako fonnu sytnbolické obrany zviditeHíující tnasku 
zo:~uSO~:~?4U obrazům ženy jako postavy z orloje mužských projekcí. V tomto smyslu "maškaráda zdvojuje 

azen1. -- Al' už se jedná o felnnle fatale, popelku nebo Ofélij~ následujícÍ díla dokumentují užití 
231 __ _ 

R.o~~:~~~ ~ill1iams: I mages of "Woman': Thc Photography of Cindy Shcnnan. in: Art and Feminism. Feminism-Art-Theory. cd. Hilary 
232 Sallv p ackwel1 Puol ishers. 200 L s. 458. 
233 Art -andortt.er .. On Shows. Feminism-Art Theofv. ed. Hilarv Robinson. Blackwell Publishing. 2001. s, 449. 
~3 . e . - ~ • 
~ 4 Man' A rntnlSIll. l-lelena Rickitt. Peggy' PhelIan ed. s. 31. 

- nn Ooane. Film and the Masquerade. The Feminism and Visual Culture Reader. Jones cd. 5.66. 
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škarády~ jejiJnž prostřed~jrct~írm autor~y vvzd?ruj í r~dukc.i nra J;~uhé o (d'áb~l~ky sV{ldné~ vpanensky cudn~: 
l110a bně mrtvé) tělo a pouzlvaj 1 "vlastnI telo Jako prestroJenl.""-- - ZduraZnenf1l1 tohoto prevleku reflektuJ I 
puva 

ky zvěcněné p~jctí svých myslí i těl - zobrazují zobrazení. Takto pojatá prezentace maškarády se u žen-

a~~~kyň těší daleko větší, popu,larit~ než vIJ jeji~h m~žsk~~h k~legů. Ž~n~,~oti~ mají silněj~í "te~d,enci ~l~s~í 
~ěla!Já [ ... ] zkoumat na vzaklade sve zkusenostl odclz~n: jako,Zlo druh.e."-. T~m, ze ke zteles,~e~.1 femmlo~l!?, 
oužívají vlastní tělo~ vsak v~TIohou aut?r.ky st~reotypnl ,zenske. role nejen l.ronlzova~, ale~:?~nvez Jl~ prop~Jclt 

PI tní subjektivitu, a naruslt tak hranICI meZI autorskym subJektelTI a objektem dl1a. 1 eZlstem teto kapItoly 
.is~~ tedy právě tato paradoxní zobrazení, v nichž se autorka vyrovnává se stereotypní rolí prostřednictvím 

ého vlastního těla. 
SV Motiv odcizení i personalizace je příznačný pro dvojici fotografií slovenské umělkyně Gabriely 
Binderové s názvem Osobní.feti.{e / 100% žena (2001). Na nich se autorka označuje zvětšenou textilní visačkou 
s nápisem ,.1 000/0 woman" podobnou těm, které infonnují zákazníka o materiálovém složení a doporučeném 
zacházení s dotyčným kuseJTI oblečení (v tomto případě Binderová preferuje ruční praní a naopak nedoporučuje 
žehlení a běleni). Urnělkyně tedy sama sebe stylizuje do role zboží a prezentuje ženu jako produkt. Při 

interpretaci jejího dila však nelze jednoduše vycházet z feministických pozic a vykládat toto gesto jako kritiku 
komodifikace ženského těla" Sarrla autorka k tomu uvádí: "Bytostně i svou tvorbou jsem fem1ninní, nikoli 
feministická.,,23"! 8inderová se prostřednictvím svých visaček ztotožňuje se zobecněným konceptetTI ženství 
charakterizovaného určitou představou esenciální fetTIininity ,~Zajímají mě tenlatické okruhy, které jsou se 
mnou bytostně (rodově) spojené. Mám na lnyslj~ že v určité'TI ohledu moje prožíváni a retlexe životní situace 
není výjilnečná .. ale v něčenl se (rodově) opakuje.,,23R Na jednu stranu tedy postoj autorky zdůrazťíuje 
kolektivní prožitek "ženství'· Ol ale př'itom toto 1000/0 ženství probIenlatizuje paradoxně právě jeho ostentativním 
předváděním. Sice konstatuje osobní vztah k ženskosti, ale zároveň odkrývá umělost ce1é řady zobrazení 
"esence" femininity ajejí olTIezující charakter. 

Podobně ambivalentní vztah k femininitě předvádí Binderová i na fotografii nazvané Domácí J7ráce 
(2002-03) či Černá nl0ra, kde umělkyně postává u sporáku oblečená pouze v černé zástěře připomínající S&M 
úbor. Binderová roli hospodyně sexualizuje a zároveň zlehčl~je podvratným hunl0rem obsaženým v 
dvojsmyslnélTI názvu zástěry "černá mora" evokující "můru" a značku výrobce domácích spotřebičů. Černá 
mora těží z mužských představ ideální ženy, která je při plněni svých domácích povinností vždy sexy, niclnéně 
Binderová tyto fantazie paroduje naturalistickou doslovností. 
Ze stejného podhoubí vyrůstá i sebe-ironická série fotografií nazvaná Žena v (IOnlócnosti (2000). Na rozdfI od 
fetišizované sexy hospodyňky v podání 8inderové pózuje Preslová v rllzných verzích typického "pracovního 
kostýmu": v sepraném tričku., vytahaných kamaších, volných nemódních šatech atp. Její žena v domácnosti 
vypadá směšně a uboze zároveň, k čemuž ještě přispívají zabílené brýle a opakující se strnulá pozice působíCI 
dojmem muzejní vycpan iny. Sanlotnou autorku tento "autoportrét" zvětšený' do tnonumentálních rozměrů 
zaskočil svou nemilosrdnosti. Měla pocit, jako by odhalovala při1iš, a tTIožná právě k tomuto strachu 
zna.~lédnutí svazující životní role odkazovaly její zamalované brýle. Preslová zobrazuje vlastní n~jistotu ve 
dVOJité roli ženy v donlácnosti a umělkyně. Její lllonumentalizovaný autoportrét je záznamem pocitu ponižení a 
kla~strofobické úzkosti. Svět ženy ~~hospodyňky" prezentuje jako vězení omezující svobodu autorky. Zatímco 
umelkyně - na straně autorství a aktivního pohledu - tvoří~ žena v dOlnácnosti s nepnJhlednými brýlemi, 
doslova zaslepená svou roli., pouze pasivně vykonává netvůrčí udržovatelskou práci. 
~ Téma domácích prací a paralyzujícího vlivu ,.,dolllestikované" femlnjn~ty řeší Preslová také ve dvojici 
~tografií nazvané Zamotaná (2002). Zde sedí autorka s hlavou obtočenou klubkem červené vlny, ze které cosi 
~ ete" a tímto výtvorem zakrývá své nahé poprsí. Zatímco název odkazuje spíše k dezorientaci a 
eZV~~hodnosti situace., vlna slouží jako dvojité maskování skrývající ženinu tvář i tělo. Anlbivalentní vyznění 
:~trCtna gesta podtrhuje nejednoznačný dopad maškarády, která chrání i svazuje zároveň. Zajímavé konotace 
;. alo ~oto dílo v kontextu výstavy Fanlom der Lusl věnované fenoménu masochismu. Kurátorská interpretace 
Ol urazn.J1a aspekt tiché agrese., kterou autorka namířila proti sobě a která, stejně jako v případě klín ického 
té aso~hl~mu, funguje jako psych ická obranná reakce. Ve srovnání s rn ladší slovenskou autorkou, věnující se 
k ~uz n~mětu je zjevné, že zatímco na fotografiích Míly Preslové dominuje úzkost, Binderová přistupuje 

oze zeny v donlácnosti s lehkostí a hUmOrelTI. Na příkladu těchto děl je vidět j dvojí přístup k účinku 

;-----------------------
~l~ ~~~~~I~ M,ontr~lay cit. v Mary Ann Doane. Film and the Masquerade. The Feminism and Visual Culture Reader. Joncs ed. s. 66. 
~37 je to . erformmg thc SubJcct. s.149. 
-J8 lbid , ako na hojdačkc. Rozhovor s Gahikou a Erikem Binderov)rmi. Dart 3-4/2001. s. 25. 
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maškarády. Zat1rnco Binderová si od své role sexy hospodyně udržuje bezpečný odstup~ Míla Preslová pociťuje 
':~kost z možného splýváni vlastního Já a přernrštěného a dojernně ubohého nli,nikry ženy v domácnosti. 
u Barbora Bálková ve svérn cyklu fotografii Ofélie, -L4nna Karenina, Kleopatra, Madanl Bovaryová 
(2004) evokuje ženu-oběť prostřednictvím čtveřice "klasických" sebevražedkYll.2

'9 Na rozdíl od Jůdové 
využila Bá.lková vlastního těla a tragické hrdinky ztělesnila v duchu parodické infant~Iity. V její verzi přejel 
Annu Kareninu vláček na hraní~ Ofélie Ježí utonulá v nafukovacím bazénku, paní Bovaryová se otrávila 
v dětské postýlce obklopená chrastítky, a Kleopatru uštkl želé had. Infantllní propriety mohou 
naznačovat vnitřní nedospělost, která ženy vedla k dobrovolnému odchodu ze světa~ nebo spojení žen a dětí na 
základě jejich údajné duševní afinity.240 Barbora Bálková sebevražedné scény ironizuje, ale přitOlTI ironii 
vyvažuje osob~~ z~int:res?vanostJ·v .Sy~patizuj~ se s;~mi hrdinkalni a ~ř~rs :něj.škovou hr~ s i~fantilito:Jvji~ 
ponecháv~r :nltrn~r du~toJn?s~. U~ln~e tak p~~dc~azl ~o~~, aby se )eJl I;onle s.tala "IronII ~ez va~ne, 
představuJICl :,daJsl.v~razdn~ formaJ.nl p~stup.','~ Nlc~ene I. tato ~n?az?vana parod.le. stereotypu. Je ~tevrena 
čtení v intenclch khse, ktere parodUJe. Balkove roztomIle antl-fatahstlcky obraz smrt1 sIce derrlystlfikuJe obraz 
ženy dohnané k sebevraždě kombinaci neukojené touhy a společenských konvencí, ale jinak se příliš 

nevymyká základnímu zobrazovacímu modu západního urnění. Tyto fotografie spojuji morbiditu a svůdnou 
(protože beztrestnou) výzvu k voyeurskému okukování krásné "mrtvoly". Právě erotický aspekt těchto 
,~mrtvých" žen naznačuje, že pohled objektivu není pohledem neutrálním, ale především mužskýln. Stejně jako 
Cindy Sherman v případě Fi!nl Stil/s ukazuje autorka archetypální ženu-oběť v situaci stále se opakující 
zranitelnosti, vystavenou kontrole mužského pohledu.242 Stylizace těchto ženských modelů přitom navazuje na 
dlouhou tradici zobrazování pasivního ženského těla a zároveň tuto tradici ironizuje. 

Zdůrazněná pasivita Sebevražedkyň a infantilní vyznění jejich atributů spojuje tuto sérii s další 
v 

oblíbenou roH, do které se ženy-umělkyně stylizuji, a totiž s figurou panenky. To je případ Pavliny Skávové, 
která vytvořila panenky v životní velikosti na základě odlitku vlastního těla~ nebo Talllary Moyzesové a jejího 
díla Zahraj sa (2002) založeného na principu vystřihovacích panenek~) kter)rm se navlékají papírové šatičky. 
Jinou strategii zvolila Anetta Mona Chj~a ve videu naZVanélTI Les Amies (2000)~ kde se Lucie Tkáčová s obří 
panenkou 8arbie oddává obHbenýtn ženským činnostem - krášlení se a nakupování v módních buticích. 
Obliba této metafory není vÍlbec náhodná. Panenka, coby stereotypní dívčí hračka, ztěJesiíuje ideál fenllninity. 
Spojuje v sobě roztomilost a pasivitu a rozvíji v holčičkách pečovatelské sklony (v případě panenek - rnimin) a 
zájem o módu, kosmetiku a rozličné vylepšování vzhledu (v případě panenek barbínovského typu). Panenka 
jako "autoportrét" se tedy přímo vztahuje ke konceptu maškarády. PózovánÍJn v roli panenek umělkyně 
tematizují hyperfeminitu a zdůrazňují um,ělost tradičního ITIodelu ženskosti. Ztotožnění s panenkou však také 
demonstruje arnbivalentní vyznění strategie podvraceni felTIininity prostřednictvím mimikry. lJmělkyně sice 
pracují s vlastní jedinečnou podobou a subjektivitou, ale zároveň samy sebe prezentují jako neživou hračku. 
Tento trend je zvláště patrný v případě už zmiňované Pavlíny Škávové~ která svou repliku strojově zmnožlla~ a 
tím podtrhla odcizující funkci své panenky-dvojnice. Podobné vyznění měla také akce Lucie lVlarešové, při 
kt:~é ,pózovala ve skladišti obklopená figurínalni. Výsledek., poněkud připornín(~jící nehybné zástupy modelek 
: z~vych obrazech Vanessy Beecroft, odkazoval k nejisté hranici mezi ŽenSk)lnl subjektem a objektem, ITIezi 
Jedmečně organickÝln a lnechanicky reprodukovanÝlTI, mezi živou bytostí obdařenou subjektivitou a umělou 
loutkou určenou k předváděni šatlJ za výlohou. Na rozdíl od surrealistické záliby v manekýnech s jejich 
vykloubenými údy a nepatřičnou nahotou, vychází tato sebestylizace z autobiografIckého zážitku částečného 
ztotožnění s pasivnÍln objekterrl. Odlišnou interpretaci nabízí dílo Tamary l\!Joyzesové, která sice sama sebe 
~~a~uje jako dvojrozměrnou vystřihovánku, ale zároveň v interaktivní instalaci tvořící součást díla vyzývá 
IV~ka, aby si vyzkoušel její šatník a tím i symbolicky oblékl její identitu. Naznačený vztah mezi divákem a 

~rne:kyn! má dvojí podobu založenou na hře a imitaci. Autorka se diváku nabízí jako hračka, a přitom jej svádí 
e h,re, s Jeho/její vlastni identitou. Pokud divák na tuto výzvu přistoupí, ocitá se ve scénáři umělkyně, čímž se 

vzdava nezávislé role pozorovatele a otevírá se intersubjektivní výměně. Přitom tento scénář nejen že 
~POChybňuje jednoznačnou hranici mezi (ženským) objektem a (mužským) divákem, ale může být s ohledem 
ba.kohl~ví diváka a hyperfeminní obsah autorčina šatníku lehce transgresivnL Umělkyně navíc vlastním tělem i:J 'lot~Je barbínovskou estetiku dlouhých nohou a útlého pasu., a tak podrývá tradici nornlatizující preferovaný 

ea nI vzh led. 

:------------------------~39 V 
~4() T roce 2008 a 2009 rozšířila Bálková cyklus o dvě další figurY Madame Buttertlv a Julii Kapuletovou. ento v', v '" '" .; 

SPoleč Z~ZI!)~ predsudek vedl muž,ské experty na ženskou psychiku k představě o žádoucí ženské schereal izaci prostřednictvím a ve 
~4: Luc~~ťil detl, s nimiž údajně sd íle,i í naivi~l~ a ~eschopn?st racionáln íh:) l.l važ,ován í .( Arthur S.choppenhauer). . 
~4~ kra ppar~, Hot Potatoes: Art and POl!tlCS m 1980. In Art and Fem1ll1sm. ed. H dary Robmson. Black \vell Publ1shers 2001, s. 113. 

llSS, R. Cmdy Sherman. New York: RizzolL 1993. s. 52. 
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Hned vedle panenek se v imaginárním orlojvi stereotypů objevuje panna a v podání Lenky Klodové 
k nce panna t11ořská. V pnjběhu své perfonnance Zivot s handycapern (2001) strávila Lenka Klodová čtrnáct 

do, Ov kostýmu mořské panny a v této pohádkové (a navíc ještě panenské) roli se snažila sžít se svým 
~:~dicapem. Len~a KI~dová interpr~tuje svou ak?i n~sledo;ně: "Pe:for~a~ce nabízej í mo~nost, abyv ~c čl~)~čk 
"b na chvíli zldeallzova1. Stala Jsem se na ctmact dni na resldencnlm pobytu na zamku v Clmeltclch 
~:~em, idol~m ná,mořní~ů - ~voř~~o~ pan,nou. Z~ to jsem snída,l~ n~ zemi PO? ,~~~h~fískou vlinkou, plazila s~ v 
bchodě rneZl regaly, rneJa vecne splnave ruce 1 ocas od vynasenl odpadku. Presto, ze autorka m lUVl o 

?dealizaci, skutečnost byla místy porněrně drsná. Střet s realitou, af už se jedná o vynášení odpadků nebo 
~akupování, vrací idealizo:3n~ stereo~p zpá,tky na zem a to, dosl~vně. Př.i překo:lávání vprotivven~~lí všední,h~ 
dne~ se ovšem autorka p~ott svernu poh~d~oveln~ v,zo~~ chova dos:1 ~rrlanc~povan~ a to presto, ze Jl.V tonl. br~n~ 

bí anatomie. Absurdnl pokus o cyklIstiku nl0zna pnpomene horke postrehy SImone de Beauvolr POPISUJtCl 

~snáze děvčat sešněrovaných v nažehlených šatečkách, které se nesmí v žádném případě zamazat. Dnes už 
není důraz na dívčí způsobnost a pasivitu tak silný, ale v lTIomentě, kdy dívka dospěje v ženu, často narazí na 
přesvědčení,. že se. pro ni ně~t~ré ;ě~i nehodí: M~lé ~lořské víly, př~ce vna ~ole neje;?:di! ~ohád~ov.Ývkont~xt 
nabízí ještě Jednu InterpretacI: ldeal zeny, tak Jak Je hcen romantlckym ctenlm pro dJvky, zenskymI casoplsy 
nebo pornografií je asi tak reálný jako pohádka o mořské panně. 

Pro někoho jsou ženy pohádkové bytosti či světice pro jiného bestie, přičetTIž démonizace i zbožštění 
ženy čerpá svou snu z hlubokých psychologických kořenů. Zatímco v řecké 1nytolog~i se tnonstrosita 
femininního projevuje nejčast~jj rozvo1něním hranice lllezi zvířecím a lidským, jako je tomu v případě 
Medúzy, Sfingy neho Harpyjí, v křesťanské tradici je žena spojována přítno s d'ábleln. Tento d'ábeJsk)' aspekt 
ženy dokumentují n~jen mnohé obrazy čarodějnických sabatll a apokalyptické děvky Babylónské, ale také 
vyobrazení pádu Adama a Evy, v nichž fná Ďábel podobu ženy-hada. Odpudivá a zhoubná podoba ženství 
představuje konstantu v d~j inách Západní civ i lizace, na což naráží i nlodern í psychoanalýza, když strach 
z ženské tělesnosti transformovaný do kastrační úzkosti interpretuje jako jeden z pilířů mužské psychiky. Tato 
představa kulminuje ve vIzj vaginy dentaty, která už není pouze vizuální připomínkou kastrace, a1e 
mužožravýlTI monstrem, synekdochou kastrující ženy, jejíž erotická moc přivádí muže do záhuby. V knize 
Monstrózni fenlinin;ta analyzuje australská teoretička Barbara Creed povahu felnninnfch filmových nestvůr a 
konstatuje další ze znepokojivých aspektů ženské (a zvláště mateřské) tělesnosti. Vycházejíc z postřehů Julie 
Kristevy, interpretuje C~reed ženskou tnonstrozltu v souvislosti teorie abjektu, jako ohrožení konceptu 
celistvého subjektu. F eminní aqjekt představuje zpochybněni hranice Jllezi nornlálnÍln tě'em a tělem nečis~ím, 
znetvořenýtn, či hybridníln. ~,Pojenl ženského materiálního těla je ústředním bodern konstrukce hranice ve 
filmovém hororu.,,244 

v 

Zenské monstrum se zjevuje například v obraze Blanky Jakubčfkové nazvaném Ne.jsenl bestie, jsem 
žena (1998), kde okřídlená upfrka s tváří zalitou slzalni pronliouvá k diváko-vi prostřednictvírn textu v 
komiksové bublině. Po formální stránce představuje ~,bestie" hybridní kovnbinaci vlivu fantasy komiksu a 
symbolistní itnaginace. Je rodnou sestrou polozvířecích bytostí z obrazú Franze von Stucka~ Maxe Klingera či 
~em~nda Khnopfa, ale i jejich současn)/ch blíženkY11, jakou je například fotografie j}[edúza (1998-2002) Jiřího 
Cem!ckého, nebo depresivní antropotTIorfizované fenky a kočky Josefa BoHa. Malba Jakubčíkové představuje 
typ zen, které se v mužských představách staly "zvrh lými~ bestiálními stvořenírni, představiteJkanli před-
~vol~ční, instink~iv?í mif~ulos~i, Jež ~ávaj~.p~edn,ost spol,~~sn?sti ~víř,~t, před civi~~zovaným ~užem, stvořeními, ;era byla skutecnym ztelesnenrm carodeJIlIctvI a zla,'- Jak Je hCI Bram DIjkstra v klllze Idoly perverze: 

antazie ženského z/a v ku/tuPe p,':.e/o111u s,toletí Popularita zobrazení prezentujících ženu jako hrozbu, 
monst~um, sexuální predátorku, či zhoubnou femme fataJe kulminovala zvláště v dobách sílících 
emanclpačních tendencí a ani dnes není mužská představivost imunní vúči dénl0nizaci žen, jak dokládá 
r~nomovaný odborník na partnerské soužití Ivo Pondělíček prohlašující, že ,~pro Innohé z nás jsou zejména 
Puvabné ženy permanentně podezřelé?,,246 
s " Přesto že Blanka Jakubčíková sama fyzicky neúčinkuje v roli této plačící nestvůry, je její malba 
p~:na. s oso~ou a~t?rky pr~střed ~ ictví m ohlasu, k,te?, prom louvá k divá k ov i v p,:~,í os~bě a úpěn I ivě 
ernblétuJe protI, tradlc~ neduvery: ~redsudku, pohrd~nI 3 strachu. Autorka z.~e vytva:] sou,ca~n~u ~bd,ob~ 
ne' dmu, ktery se vsak vyznacuJe rozporem tlleZI textenl a obrazem. JeJIch. synteza zustava zalnerne 
~e noznačná. Příznačné při tOlTI je., že právě obraz usvědčuje ženu z ,~bestlalityio' aže její tělo slouží jako 
~ '4' ---_____ _ 
' J Pregna t S . 
~44 Cre- n, ongs. katalog. s. 19. 

~4S Dij:~~~' The Monstrous Fe,minínc. Fi.lm. F~c~in~s~. Psy~h.oan~lysis. ~outledge: London. New York. 1993. s. 11. 
,46 POnd v .: B. ldols ofPcrverslty: Fantasles of femlnme Evll ln Fm-de-Slec!e Culture 

ellcek I Ml' ". I v v • v • f' d . I h' 1 ') '9'7 3 O '. a y nocnJ roz lovor se ctvrml zenaml a -reu cm. m: _Ja vnnt. -... ./ . S. _ . 
~ ~ 
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o Otlstrosity, zatímco ženský hlas je známkou lidského vědonlí. V tomto zobrazení rozporu Inezi myslí a 
dukaz me vrací starý novoplatónský diskurz charakterizovaný odporem k tělesnosti~ kterou Jakubčíková 
tělem s'e J'ako explicitně ženskou. 247 Vztah Jakubčíkové k ženské tělesnosti je plný vnitřního napětí. Je 
zobrazuJ d' h b ' " . h ' !' I ,,, v J v , k ' d . k . vána ženským osu etn a Je o zo razenlm v ramcl patnarc a nI a zv aste (rest ans e tra lce~ a ta se 
fa~~~ebe mohou ob~e~it Madona s r~hyv a ok:m .~e. t~ojúhe.lníku s hadí zomič~ou (Bez názvv~ (1998)~v~ obraz 
ve d' e velký řád veku (1998)~ na nemz krvaceJ lCI zenska hlava korunovana srpkenl lneStCe vyh bZl Z oka 
R~ I :hO rohatého monstra, aniž by se tyto obrazy daly vysvětlit jako jednoduše mizogynské nebo satanistické. 

Z~:~ektuje svět pa;~I~lních spol~čenskt~ ú~~uv~ k~~ré js~e přijali i. s roz~anitý~1 rolem!. a r~la~e~i,.a 
", "mě u těchto dl1clch pravd prevraCl llnphcltne pntomna hodnotova znamenka."~ Jakubctkova Sl hbuJe 
zam~adoxu a ženu zatracuje, aby ji zároveň uctívala z pozice heretika. Praktikuje novodobé kacířství, které sice 
~P~ilO garanci horké půdy pod nohama, protože náboženské rouhání není v českém a nota bene uměleckém 
p::střed í tabu, ale buduje si nové provokativní pozice na pomezí (anti-)femin ismu . Vezměme na příklad tuto 

, " basen: 

Zas po sté 
rozkrokem sedinl na labuti 
mizernost v očích 
a d'ábla v přirozeni 
všichni mne obcházej í 

-J49 
na sto honů.~ 

Ženské přirození je posedlé d'áblem, ale je to d'ábel-dandy se sardonick)Ttn úSlněvenl, nebo rohatá 
v 

panna Maria. Jindy ovšem mluví lakubčíková o "kundě jako o chrálTIu nevinnosti". Zena a vagína figurují 
v jejím panteonu na obou pólech posvátného, jsou hříšné a páchnoucí i nevinné a obětované. Tato podvojná 
symbolika ženství (ženský princip v roli archetypální svůdkyně - příčiny pádu člověka - i Matky Boží 
otevírající cestu ke spáse) konec konců není nijak ojedinělá, ale naopak typická jak pro křesťanství, tak pro 
sekularizovanou patriarchální koncepci, která ženu střídavě démonizuje a idealizuje, aniž by jí kdykoli přiznala 
nárok na rovnocenné zacházen í. 

Tuto symbolickou přehlídku ženských rolí tedy končítn hierarchicky nejvyššítn a také historicky 
nejstarším příkladem a totiž postavou bohyně. Oproti tradičním zobrazením čerpajícím většinou z řecké 
mytologie se v šedesátých a především v sedmdesátých letech v souvislosti s felninismem objevi1y nové formy 
spodobnění ženského božství. !VleZl inspiračními zdroji nechyběly mimoevropské náboženské systélny ani 
imaginární prehistorická ženská božstva. Oslavy se dočkala bohyně ploditelka jako například v obraze švédské 
umělkyně Monicy Sj66 nazvaném Rodící húh (1968), nebo v gigantické ~,obytné" soše Hon (Ona) (1966) 
Sophie de Saint-Phalle. Ana 1\1endleta se inspirovala santerijským ku1tem Matkv Zetně~ Carolee Schneenlann v 
~érji fotografiíEye .Body (()koTělo) (1963) evokovala hadi bohyni a 1\1ary "'Beth Edelson ztělesnila sepjetí 
zenské moci a přírody v koláži Goddess Head (Bohyně) (1975). V prostředí Československa konce 60. let se 
tato exotická deifikační tendence odrazila v díle slovenské umělkyně Jany Želibské. Její Kandarja j\1ahadéva, 
pros~ícený sl,,?up se siluetanl1 žen z roku 1969., odkazoval k sochařské výzdobě stejnojmenného chrámu 
zasveceného Sivovi, na jehož stěnách se objevují erotické výjevy zachycující společnice bohů tzv. apsarsasy. 
V rozkroku těchto rozdováděných žen-bohyň instalovala ŽeJibská zrcátka připolllínající 'Venušin tradiční 
arte!akt, čímž jejich pohlaví symbolicky opatřila schopností vracet divákovi upřený pohled - původně slepé 
?r.~any prozřely a pozorovatel se ocitl v roli pozorovaného. Vzhledem k tomu., že dívky nemají hlavy., probíhá 
~J~C~ komunikace s okolím skrze "vidoucí" pohlaví, jehož prostřednictvím je divák vtažený do hry na svádění. 
~ ~z. hledá divák mezi dívčími stehny cokoli, nalézá jen svou touhu zosobněnou pohledem, potažmo odraz 

o o nlho světa. Toto zrcadleni tedy obrací jeho/její pozornost k vlastnfmu aktu díváni se. _ 

---247 M------------
Běda on~tr~zit~ se u .Takubčíkové objevuje i v souvislosti s mužským tělem. respektive s jeho fal1cký'm zástupcem. jako je tomu v obraze 
Zobraz ml" ze ~se~ svúj osud ~věřil do rukou ženy (1998) zobrazujícím mluvicí penis. ale i zde je primární hrozbou žena a nikoli 
rajskéhene fa.h~~e monstrum. Ud na kolečkách je ženinou oběti i příčinou jejího pádu. k němuž odkazuje jeho hadí jazyk. Připomíná 
nedůVě~ pokusltele ohroženého kastrací za to. že podlehl ženě. Jakubčíková ličí vztahy mezi pohlavími poznamenané vZ~lemnou 
Skrze P:~ a oh~pó,ln)rm zraněním. V ohou případech však naznačuje cestu k překonáni pocitu abjekce prostřednlctvím lidské řeči. 
JakUbčík O:nla,tlvnl gesto promluvy' se z bestie stává žena a z penisu-hada oběť podléhající ženě. Vztah mužů a žen v podání Blanky 
~48 Jiří pt~e,~a d.aleko k ideálu. ale přinejmenším překonává jednostrannou démonizaci kteréhokoli z ohou pohlaví. 
~49Ibid. s~~er' Nejslavnější hacker. 3/2004 Umělec. s. 53. 
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Na tradici oslavy ženského božství navázala také Veronika Brol1~ová ve svých cyklech digitálně 
. ulovaných fotografií věnovaných bohyni Hathor (tuto sérii prezentovala na v)'stavě /1~ath()řina Kabelka 

mantp 2007 v galerij Hunt I(astner) spadajících do rozsáhlého cyklu nazvaného Království (2003-2005). 
v roceová zde vystupuje v roli Hathor, egyptské bohyně plodnosti a pozemský-ch rozkošÍ, kterou pro sebe 
:~?;ila v chrámu v ~enedře př~ své ~ávštěv~ Egypta. N~ev H~thořina k~belk~ ~c o~v.~láv~ n~ ~střední obj,~kt 
P t vy trojrozměmy model zahadneho atnbutu bohyne, ktery Bromova spoJuJe s JeJlm udaJnym "darem -

VY~~kt~m z psychotropních hub jejichž konzumace umožňuje vhled do jiných světú. V roli bohyně je 
~;omová SVOU vlast~í P~ův~)vdkyní ,na c,e~~ě do ,h,lub~í~h ~rstev v vědomí, vizuali~~vaných .p~ostředni~tví~ 

smírných záběrů a jasne zare. V teto sen1 se mISI splntuallta s telesnostl a tnystenutn s naIvItou. Na jedne 
vefotografií nazvané Pravá tvář Ha/hor například dřepí nahá autorka s blond parukou a rohy vedle zadku krávy, 
z tímco po její pravici se otevírá výhled do chodby staroegyptského chrámu. Její ztělesněni bohyně připomíná 
~áce Mendiety a Edelson, ale na rozdíl od jejich reálných performancí v přírodě Bromová pracuje s digitální 
~aniPulací a evokuje estetiku raných science fiction fiimů. Tyto obrazy tedy působí spíše "komicky" než 

kulticky" . 
" Vedle evokace matriarchální moci se v současné,n českém umění objevuje také reflexe křesťanské 
tradice a ženské úlohy v něm. Darina Alsterová obrací ve své Pietě (2006) na ruby rodové roje v scéně 
oplakávání a sama vkládá své poloobnažené tělo na klin mladíka~ jehož gesto odráží pózu Madony 
z Michelangelovy piety. lJnlělkyně zde využila eroticko-mystický potenciál~ který tato konkrétni pieta skýtá. 
Michelangelo zobrazuje Maríi jako mladou ženu s tělem atleta spíše než stárnoucí matku a tím zdůrazňuje 
erotický náboj kontaktu obou těl a zárovetl jistou míru TVlari-iny genderové arnbivalence. Motiv piety a jejích 
genderoV')ch pennutací se lnezi současný'mi umělci těší značné popularity. \l roh Madony úč,inkovala lnimo 
jiné Marina Abramovié v performanci Anin1G Mundi: Pieta (1983) realizované ve spolupráci s Ulayell1, nebo 
Renée Cox ztělesňujícf "černou Madonu" v Yo 114alna 's Pieta (1996). Rodově převrácenou verzi piety 
zrealizovala turecká umělkyně Sukran Moral (Dfffidate della storia del! 'arte - Nedúvěřujte dějinánl umění 

(1999)) a sexuálně provokativní vtěleni tohoto sakrálního nlotivu předvedl i Ron Athey~ jehož kompletně 
potetované tělo s probodenýtni bradavkami spočinulo v klíně černého muže s výraznými prsy, piercingy a 
tetováním. Na rozdíl od Sukran Moral, která se prostřednictvíl11 rodové travestie vymezila vůči Jnizogynní a 
rasistické verzi evropské kultury kódované v obrazech historie umění, Alsterová pracuje spíše s jungovskou 
vizí anima a animy. Smysl zátněny rojí v jejím díle vycháZÍ z hlubinné psychologie a prožitku androgynních 
aspektů lidské psychiky i fyziognomie. Podle autorky se zvláště současná mladá generace vyznačuje větší 
otevřeností vůči vlastní genderové identitě. "Identita těchto lidí se zdaleka neomezuje na mužskou a ženskou, 
ale propojuje v sobě prvky obojího., čímž vzniká prostor pro experimenty s vlastnitni hranicemi a možnost 
vědomého vytváření vlastní osobnosti.,,250 V této rozvolněnosti ITIužsko-ženských hranic ožívá nejen figura 
androgyna~ ale také nové pojetí archetypu matky coby univerzálně lidské roje nezávislé na rodu jednotlivce. 
Zatímco Athey pracoval se šokujícím působením své sexualizované - a pro křest'ansky smýšlející publikum 
nepřijatelné - hotnosexuální tělesnosti a Sukran Mora1 coby ironická ,.,Illesiáška'(' zrušila pietní dekorum i 
srny.slný potenciál scény~ když s pohledem upřeným na diváka detnystifikovala stereotypy v dějinách unlění, 
Darma Alster ZllStává věrná patosu Michelangelovy předlohy i její naznačené erotičnosti. Symbolická změna 
pohlaví se odehrává v kontinuu erotické přitažlivosti, která odpovídá autorčlnýnl bisexuálním preferellcÍln: "Se 
svou ~exualitou pracuje jinak než feministky - není tam totiž intelektuální odstup ani zálněrné komentáře ke 
s~olecenským konstrukcítn. Jde o sexual1tu jako silu podobnou radioaktivitě, která neadresně zasáhne vše a 
Vsechny okolo.'~251 

p y U~ělkyně, o nichž byla v této kapitole řeč, pojirnají Inaškarádu jako sou,,~ást své ženské zkušenosti. 
~ostrednlctvím hyperbolického zobrazení ženských rolí odcizují ženskou ikonografii a dávají najevo vlastní 
~ s~U~.VŮČi těmto idealizovaným či démonizovaným zobrazením. Zároveň však skrze zapojení vlastních těl 
p~? UJI splývání zobrazení a tělesného já, masky a tváře, maškarády a individuálního prožitku ženství. Jejich 
~IStup ~ femininitě je často hravě ironický a distancovaný, ale nechybí ani příklady dokládající hluboké 
v t~~~ko Jen í, . ~teré se. aut~rek zm ocň.uj e při v ~áži tk u s ~ ~ý; á~ í. auto rs ~ éh ~ s U?j e ktu a ~ bj e k:u zo bra.zen í. , Práv~ 
Však nerozlJslt~lnostl objektu a subjektu pntom spOClva nZlko maskarady Jako umelecke strategIe. Zar?ven 
tako ~ento ambIvalentní aspekt realisticky reprodukuje nejednoznačný postoj žen k vlastní identitě" Ctení 
Ba;YChto.obra~il. potom do jisté míry závisí na individuální zkušenosti llměl~yně i divačky. Jestliže v případě 

ory Balkove Je stylizace do role sebevražedkYll spíše úsměvnou hrou., Zena l' dornácnosti Míly Preslové 

~o ----____________ __ 
~, N 
~~I epublikovane' p hl' v , v Ik v . M . ro aSCl11 ume 'vne, 

adla Bažantová. Darina Alstcr. ·Umělec 3/2007. s. 9. 
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k . frustrované sebeztotožnění s bezvýchodnou situaci a to přesto, že představa sebevraždy ,Jako takové" 
pvO LIJ e v d I k -c I . v , d' v b h d v k Z 1 r, 1" v • d ~ 0sobí pochopitelne , a e o. ZOUla ~J~lnl oJ,T~em ne,: o ,raz os po yn y. ~o 10~? sro~n~nl. V)~p.yva, ze neL e 
pu. k o konkrétní vyznam Jednothvych roh Jako SpIS m1ru odstupu., kterou Sl ulnelkyne (1 dlvacky) zachovaJl. 
ani ta Ani sebelépe prezentovaný odstup od předváděné role však auto111aticky neruší ztotožnění ženy S jejím 
obrazem. Aby dosáhly ~?o~hybně~i :éto :o;nice, některé umělkyně ,nart!šu.~í hran!c~ tnezi st~~jek~emr a 
b' ktem perforrnance pnmym vtazenlm dlvaka do kontextu zobrazenI, at uz synlbohcky prostrednlctvlm 

~i~~ogické formy . v ob~azecl~ Blanky J~~ub~íkové n~bo doslova skrze intera~tiv,ní inscenovva~ou. l,lru 
s vypůjčenou iden~ltou~ Jako, Je ~omu .v 'pnpad~ .~'ay Wzt~ j~e Tarnary Moyzesove. 1 oto z~mo~nenl dlV~~~ 

ituaci vytvořene utnelkynl zpusobuJe Jeho / JeJl ,')rozdvoJenľ~ na pozorovatele a pozorovany objekt. Zvlaste 
~~hé zmíněné dílo tak zprostředkovává nejen obraz maškarády, ale umožní diváku zažít rozdvojení, které 

s maškarádou souvisí. 
Přestože některé autorky zakládají svá zobrazení na mysogynnfch (.Jakubč:íková) nebo traumatických 

(Bálková, Pres10vá) představách, jejich dila nepůsobí rezignovaně aní prirnárně TTlasochisticky. Při pohledu na 
umění současných českých a slovenských autorek, tak můžeme konstatovat, ~e i v dnešních podmínkách platí, 
co před více než třiceti lety napsala o ženskélll umění Lucy Lippard. Ze totiž "valná část [ ... ] umění 
vytvářeného ženami [ ... ] není ani tak motivována masochismem, jako spíše exorcismenl, [ ... ], odhalováním a 
tím pádem léčením bolestivých aspektů ženské hjstorie.,~252 

5.2. Kdo se bojí mateřství 

Množeni se definic lnatkyje zároveň 111ístenl zesíleného útlaku a potenciálního osvobozenÍ. 
I S bOI 7S, Caro ta I e---

Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V 
rámci výstavy Umělci v lese lnohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha., které 
vexhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tah1e performance Lenky Klodové Bojfte se 
mateřstvi? se stala mým východiskeJn při psaní této kapitoly. Stejně jako ostatní zeny (o lTlužfch nemluvě), 
které nezažily těhotenství na vlastní kúžl., vnímáJn tento fenomén zv,enčí, jako sociální jev a psychologickou 
skutečnost, kterou Sl neumím představit. Pro Lenku Klodovou (matku tři děti) je tllateřstvi číhající "prolněna 
[ ... ] života, tisíce starostí a závazek na celý ŽivOt.,,254 Pro Julii Kristevu zase ztělesňuje "krizi subjektu", 
v rámci které je Matka rozštěpená mezi já a nejá na satné hranjci SY111bol1ckého řádu. Těhotná žena v 1ese 
zviditelňuje právě tento iracionální rozměr Matky j její souvislost s nevědolním a sexualitou, ale zároveľí toto 
"mateřské temno" nadlehčuje osvobodivou sebeironií. Matka exhibicionistka vstupuje do hry., která 
destabilizuje naše očekávání týkající se mateřské sexuality i mateřství a sexuality respektive. Její gesto 
podrývá svou symbolickou agresivitou tradiční vzorce chování připisované mužllm a ženám a obrací obvyklou 
ekonomiku pohledu, v niž jsou pozorované ženy vnímány jako pasivní (oběti) a pozorujíci ITIuži jako aktivní 
(~gresoři). Co je však v případě nlužského exhibicionisty považováno za nepřípustné a v zásadě kriminální, 
pusobí v mateřském podání kOJnicky. Těhotná "úchylač,ka" je vtělením logiky karnevalu, S jeho důrazem na 
sexualitu, tělesnou grotesknost a pohlavní travestii, a právě tyto podvratné aspekty se zdají být ideálními 
porodními bábami asistuj íCÍllll u zrodu mateřského subjektu v českém současném umění. 

\( \( Těžko si představit tělesnou funkci., která by v představách veřejnosti ztělesňovala esenci ženství lépe 
nez t~hotenství a schopnost rodit děti. Bez ohledu na to, že mnohé ženy děti nemají. at' už záměnlě či nikoli,je 
m~~~r~tví považováno za přirozené naplnění a symbolický vrchol ženského života. Přesto však jsou mateřství a 
~kaste porod obestřeny mnohými kontroverzemi a tabu. Na jedné straně slyšíme volání po větší porodnosti a 
Vl end~vé přílohy českých deníklJ čas od času otisknou těhotné břicho n~.iaké odvážnější celebrity nebo 
jear~vn~ zpovědi žen, které díky svému kariéristickému "sobectví" promeškaly možnost otěhotnět, ale většinou 
m ~~~alní stránka těhotenství vykázána do specializovaných časopisů o matkách a pro matky či do odborných 

e fCtnských publikaci. Absence obrazů těhotenství už zdaleka není tak markantní., jak t0111U bylo ještě 

~------------------
;;; ~~~~I~' Lippard. Thc Pains and Plcasures of Rebirth: Women' s Body Art. Fcmin ism and Art. Phellan cd. s. 216. 
~54 Preg ,tabtle, Focení matky. citováno v Rosemary Betterton. Intimate Distance. L,ondon: Rotledge. 1996. s. 127. 

nant Songso s. 68. 
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nedávno, 255 ale dřív~jší m~diáJní nevidi~elnovst těh?tnýc~. žen byla ,nahraze~?, uni~erzá!ní~ o~r~z~nl "šť.~stJ~~ 
~atky" nebo zi~eahzova~ym zobrazenlm tehotneho bncha., ktere onlezu.}1 moznostl v1zualnJ 1 "soclalnl 

kontextual izace teho~enstvlv' , v,," v v" , • 

V západnlm urnenl byl obraz tehotenstvI spOjovan neJcastejl se zobrazenlm Panny Mane 
zf'lesňujfcí prototyp dokonalé matky navzdory jejímu paradoxnílnu pannenství. 2S6 V sekulární sféře však pro 
.~otné obrazy nezbylo mnoho místa, pokud zrovna nešlo o námět, kde by mateřství představovalo součást 
~pletkY (jako v případ~, ~ešt'astn~ n~~fy !<alistó a jejího ~Jtajovaného těh~te.~s~ví). S~mb?lismus ~once. 19; 
toletí a na něj navaZUJtC1 expreslonlstlcke tendence tematlzovaly znepokoJUjlCI rozmer tehotenstvl spOjeny 

:píše s pocitem ohrožení života než s jeho očekáváním (příkladem tohoto přístupu jsou například Klimtova 
lVadě;e II (1907-0R), nebo Schieleho Těhotná .žena a sn1rt (1911). Zajílnavou odpověd' na dekadentní 
pesi~istickou vizi předsta:u:j! ?br,~ZY těhotenství v podání m.adenlis:-ický~l~ ~naJířek J(a.t~e ~oll,~'itz n~bo ~~uly 
Modersohn-Becker, propoJuJICl zaJem o matku coby sYlnbohckou darkynl ZIvota se subJektIVnt refleXI prozltku 
mateřství. Nová kapitola se začala psát v 60. letech s nástup\~nl žen do světa ulněni~ ale ani tehdy se mnoho 
umělkyň neodhod1alo k zpracování' tohoto "ženského" námětu. Přestože InateřstvÍ patří už tradičně mezi 
feministická "želfzka v ohni"., zlJstaly obrazy matek a těhotenství až na výjimky stranou zájmu feministicky 
orientovaných umělkyň. Jak si povšimla už Lucy Lippard si ve své knize Fr0l17 the C-'enlre (1974)~ těhotenství a 
porod jako jedny z nejzásadnějších tělesných zážitků~ které jsou dostupné právě a jen ŽenálTI, se jako přftný 
námět ženského body artu v 60. a 70. letech neobjevovaly tak často~ jak by se dalo čekat. V tornto st1lyslu je 
příznačné, že patrně nejznámější dílo z této doby věnované mateřství, Post-par/unl l)ocun1ent (1973-79) britské 
umě1kyně Mary Kelly'l mapující vztah matky a dítěte od chvíle jejich fyzické separace, se důsledně vyhýbá 
přímému zobrazení těla dítěte i rTIatky. 

V českém prostředí byly Inožnosti pro přehodnocení obrazu lllateřství ještě zanedbatelnější; na jednu 
stranu jsou zde surrealistická díla využívající groteskní i děsivý potenciál zobrazeného plodu (například 

Štyrského koláž Manželství) nebo malba Evy Švanktnajerové, kde propietenec těl matky a novorozence 
připomíná lebku, ale v zásadě je obrazů těhotenství vytvořených do roku 1989 pouhá hrstka. lJnikátní je 
v tomto smyslu dílo Evy Klnentové, zvláště její Lidské vejce (1968) a Pupek světa (1972), ale teprve s rostoucí 
mírou reflexe genderových témat v českém ulněnÍ se na počátku tohoto století začínají objevovat soustavnější 
pokusy o přehodnoceni námětu těhotenství ajeho zasazeni do současných sociálních souvislostf.257 

O zviditelněni téll1atu těhotenství ajeho unlěleckých souvislostí se zasloužila především dvojice výstav 
s názvem Un7ěníPorodžt (kterou zmiľíuj i v kapitole Tělo jako důkaz?). Tyto dvě výstavy si kladly za cíl 
zviditelnit těhotenství a poukázat na jeho společenský význam, ale ve výsledku jej redukovaly na sbírku 
zobrazení embryi (4 těhotn)'ch břich. rréměř důsledná dekontextualizace těhotného objektu s sebou nutně 
přinesla i absenci těhotného subjektu. Ve většině vystavených děl se rnateřské tělo pohybovalo na škále lliezÍ 
krvácejícÍlni rodidly~ lnystickýnl h~lneln a lékařským exponátem ajen několika autorlln~ a autorkám se podařilo 
vyvarovat nástrahátn schematizujícího zobrazení a vyrnanit těhotenství z domény anatotnie a fyziologie. 

Jednu takovou výjimku představovala Lampa (2002) Pavlíny Skávové dokládající autorčin techno
skeptický pohled na technologizaci lidské reprodukce. Jednalo se o kruhovou lall1pU používanou na operačních 
s~lech, přičenlž v jednotlivých otvorech~ kde by byly za normálních okolností žárovky~ se nacházely ITIodely 
It~ských plodel v různých fázích vývoje. Dílo kriticky reagovalo na situaci v českému porodnictví, kde ještě 
st,ale převažuje model vyznačujícÍ se odosobněnÝJl1 a dehumanizovaným přístupell1 a častými zbytečnými 
zasahy do přirozeného prllběhu porodu, ale přitom se otevíralo daleko širší interpretaci. Skávová upozorňuje na 
znep~k?jivé aspekty současné technologické reprodukce člověka, která mechanizuje proces rozmnožování a 
vytlacuJe subjekt matky a její tělesnou sensibiJitu ze hry. Přítonl nejde o nijak novou tendenci .už 

:;------------------------
~~ ~va ~auserová k tomu ve svém eseji () :wxu v po:iehnaném stavu podot)'ká: ,~Ze svého dětství si pamatuji. že těhotenství bylo 67:vane. podobné téměř nemoci. ženy jako hy se za svá hříška styděly a okolí jim potvrzovalo. že to tak má h),t.··· Rozrazil 02/2006, s. 
~56 J . 
pan ulla ~risteva poukazuje ve své studii Stabat Mater na některé funkční zákonitosti tohoto panensko-mateřského modelu. Uctíváni 
pův~~~~e matky. v SO?ě spojuje fas.cínací .pannou v ~oli, .. ~~poz.itá~e otco~sk~ moci:'. s pokus,e~ v(: z~~e~nání ~ř~dstavy bohynč-n;at~~ , 
prim' ,ho m~tnarchatu. Podle Knstevy .Jde o .. muzske pnsvoJent Materstvl. ktere tedy nenl nlC1T11 Jlnym !lez fantasmatem zakryvaJlclm 
2004arnl narClsmUs."" Citováno 7 Julia Kristeva. Jazyky lásky' Eseje o sémiotice, psychoanal~1e a mater·stvL Praha: One Woman Press, 
~57 . 

V\'SMt el.i d.íla částečně f1(wazující na starší tradici svmholizace mateřského prostoru nati'j i Nekonečn< TlUP. ečník ~vlichaelv Thelenové aVe ' '. ol t- ~ -' 

P~~eční~~ na ~~a~s.ké.m hiev~ále ~ ladého u,::ční, v roce 1996. ,Šlo o pás t~t~grafi í. obtáčej ící, v):st,avn í prost(~r. ,na ~ichž se opak~val detail 
mnoho,' . StcJnt. Jako v pnpade Pupku sveta Ev)-' Kmentove se zde ohJevll motIv zahrnutI dlvO-ka do .. ohJct;"" dtla Kmentove 
math, .. nasobně zvětšen~' otisk těhotného hf"icha hyl vúči diváku situován tak. že se tento pomyslně ocitá v imaginárním těle .. Světové 

.. a podobně tomu hylo i v instalaci Michaely Thelenové. kde se symholickým lůnem stala rro změnu s2.motná výstavní místnost. 
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devatenáctém století západní lnedicína řešila, zda je tělo rodičky podřízeno přírodě (a tÍln pádem spadá do 
~ompetence porodních bab), nebo náleží do oblasti kultury Ca pak by podléhalo diskurzu medicíny a péči 
doktorů).258 Současná technologizace porodů tedy jednoznačně zapadá do tohoto procesu stupl1ující se 
medicinalizace" porodnictví a utopické i distopické vize budoucnosti vycházejí z představ ještě radikálnějšího 
~ropojení technologie a reprodukce (viz například nahrazení tě1a matky umělou líhní v ironické orwellovské 
představě společnosti dominované ženami v poJském sci-fi filrnu Sexnúse (1984) Juliusza Machulskiho). 

Absence Inateřského těla v dne Skávové se ovšem vztahuje k současnosti, v níž je rnatka coby subjekt 
reprodukčního cyk1u upozad"ována v kontextu technologii i v souvislosti s vzestupem hypotetického subjektu 
nenarozeného plodu. Dno Skávové evokuje způsob, jakým je plod pomocí technologií ultrazvuku a 
miniaturních kanler metaforicky izolován a prezentován jako bytost nezávislá na mateřském těle. Zároveň 
naznačuje způsob~ jakým stáje se zdokonalující metody umělého oplodnění a udržování plodu při životě milno 
tělo matky vyjímají jednotlivé aspekty lidského rozmnožování z kompetence biologických rodičů a podřizují je 
vnější kontrole special izovaného personálu a potaŽlTlO dozoru společnosti. S dozorem a kontrolou souvisí i 
motiv ]ampy, archetypálního nástroje ilulninace, spojovaného v evropské tradici se světlem poznání, vědou a 
racionalitou. \' textu lvext Bodies spojuje Faith Wilding technologizaci reprodukce s odcizenou spotřební 

kulturou globálního trhu: "Organická těla a tělesné pochody-- zvláště ty, které se t-;íkaj í žen a plodů - jsou 
napadeny na molekulánlÍ úrovni a nově vyprojektovány tak, aby odpovídaly kyborgickýtn a eugenickým 
požadavkůrn racionalizovaného globálního pracovního trhu a spotřeby.,,259 Intervence do procesu reprodukce 

. se totiž zdaleka neolnezuji na benigní zásahy chránící zdraví a život l11atky a plodu, .aíe odráž~jí vliv kulturně 
podmíněné představy o nutnosti kontroly ženského těla a vedou k novodobé obdobě technologické eugeniky. 
Technologizaci lidského rozt11nožování pochopitelně nelze nah lížet černobíle. Na jedné straně zvyšuje 
bezpečnost a komfort rodicích žen, urnožňuje odhalení poruch a léčbu plodu v těle matky a záchranu předčasně 
narozených novorozenclJ~ ale zároveň múže tatáž technologie sloužit k nucené sterilizaci romských žen nebo k 

v 

selektivníJn interrupcím plodů ženského pohlaví v Indii a Cíně. Asistovaná reprodukce dokáže zázraky i 
v případech, kdy přirozené lnechanismy selhaly~ ale její zpřístupnění pouze určitým - heterosexuálním, 
mladým, sezdanýtn - jedincům denlonstruje, jakým způsobem participuj f reprodukční technologie na 
fungování biomoci. Přitom, ať už. se nám to líbí ne, je zachování lidského rodu ve většině vyspělých zemí zcela 
pod kontrolou technologií, zatímco přirozený, to jest technologiemi netTIodifikovaný, průběh od početí 

k porodu představuje spíše výjitnku. 
V knize C;yborg Bahies vypočítávají Robbie Davis-Floyd~ Joseph OU1l1it způsoby, jilniž se technologie 

proměnila proces rozlnnožovánÍ lidského druhu a posunula chápání lidského organismu směreln k představě 
hybridního kyber-organisI11u. V jejich pojetí může být kyborg v závislosti na kontextu vnítnán jako 
personifikace deformujících zásahů do přirozeného průběhu reprodukce, pozitivní důsledek technologického 
pokroku, neutrální nástroj analýzy vztahu mezi lidmi a technologií, nebo lnetafora současné posttnoderní 
situace, v níž je podstata člověka od početí poznamenána hybriditou. ~~Kyborgické početí (jako unlělé 
oplodnění ve zkumavce), kyborgické plody (šedivá šmouha na monitoru ultrazvuku), kyborgické stahy 
(sledované a zprostředkované prostřednictvírn 1l1onitoru, srdeční ozvy dítěte -- zelená I inie na černé ploše 
o~r.azovky), kyborgický porod (prostřednictvÍrrl kleští" vakuových purnp., nebo císařského řezu), a kyborgické 
?etl (fyzická proměna očkováním, monitoring syndromu náhlého úml1Í novorozenctl a hračky rozvíjející 
mteligenci)"~260 - to vše je dnes běžně dostupné v rámci pre- a postnatální praxe. 

Psychologickou realitou nenaplněného tnateřství se zabývala Minna PyyhkaHi, finská fotografka žijící 
v,~r~ze') a její fotografický diptych nazvaný Split Up (2004). Fotografie proti sobě staví dvě situace., jednu, v 
ntz SI mladá žena obj ímá břicho sebevědomým gestenl nastávaj ící inatky~ a druhou, kde je tatáž žena zachycena 
v se?~ na zenli s výrazem zoufalství ve tváři. ZatíJnco si jednou rukou podpírá hlavu, druhá visí bezvládně 
meZt Jejími roztaženými stehny. Břicho sice není vidět, ale druhý pohled na její ,.,spokojenou" fotografii 
iroz~adí, že těhotenství jen předstírala. Naznačená "zápletka" nabízí dost jednoznačné čtení, ale přes svůj 
.~tralní kontrapunkt působí obě fotografie psychologicky přesvědčivě. Pyyhkiilii neukazuje těhotenství, ale 
Je bO absenci, která však paradoxně vypovídá o existenciálním rozměru těhotenství lépe než jeho reálné 
~? ~~ze.ní. Tragický rozmčr předstíraného těhotenství navíc upozorňuje na zničující dopad nenaplněného 

Ce avaní na ženskou psychiku. Pyyhkala předkládá obraz v)touženého ,.,těhotenstvi'~ jako fikci založenou na 

----258 A ----------
Lond~~~ Balsamo reprodukující závěry Mary Poovcy. v Baslarno. A. Tcchnologics ofthc Gcndcrcd Body. Rcading Cyborg Women, 
~5<) F~' . Duke University Press. 1997 s. 27. 
260 Cvl~h Wildi~g. Next Bodics. The Fcminism and Visual Culture Reader. Londýn a Nev.' York. 2007. ~~. 27. 

~ org Bahles. Rohhie Davis-Floyd. Joseph DurniL Lond)'n: Routledgc 1998. s. 9 



-ředstíráni. J~jírn nárnětenl je ~lapěti mezi uspokojením a frustracI. napjněnftn a prázdnotou, mezi 
Jl beobelhávánÍlll a obnaženou reahtou. 
se Odlišný' přístup zvolil Jiří Surúvka ve svém dne ()tcovstvi (2003). Jeho laminátový modrý otec 

utoportrétními rysy a oblíbenou lnaskou Batnlana a V)TaZn)'lni proporcenli připo!11fnajícínll těhotenskou 
~iognomii ilustruje, jak se porod v mužském podání liší. Autor na porodním křesle sám sebe prezentuje v roli 
hrdého otce-supennuže schopného rodit děti bez nálnahy a bolestj a také bez jakékoli asistence. Batmanúv 
otomek nepochybně opustil otcovské tělo mysterióznÍ1n způsobem~ který na něm nezanechal .žádné stopy. 

~í1o připomíná nejrůznější zázračné porody, v nichž byla matka vystřídána otcem, jako například v případě 
zrození Athény, která vyskočila z [)iovy hlavy a Dionýsa., donošeného v Diově stehně. Stejně jako v řeckém 
mýtu je zde fyziologická podstata porodu nahrazena eskalnotérským gestem. Jde o proces netělesný, odkazující 
spíše k lTlužské duchovní kreativitě, než k temnému bujení v ženských útrobách zakončenému chaotickým a 
krvavým porodem. V ton1to sl11yslu navazuje Surůvkův zázračný porod bez asistence na l110tiv sokratovského 
techné ma;eutiké, tedy doslovně přeloženo "porodnictví". Muž-autor má porod zcela pod kontrolou, je sám 
sobě otcetn~ vnitřním dítětem i porodníkem, a tak překonává nejen svůj biologický deficit, ale také symbolicky 
pokořuje svou závislost na ženách a jejich nepochopitelné jinakosti (neřkuli záletnosti). Nazíráno pragmaticky 
dosáhl Surúvkův otec jistoty k nezaplacení: přivádí na svět svůj klon., tím pádem o jeho otcovství nikdo 
nepochybuje. 

Sunlvkovo dílo završuje tradici oslavující mužskou plodivou sílu~ která se neomezila pouze na akt 
tělesného početí, ale přivlastnila si i topos těhotenstvÍ. ,,,Muži si přisvojili princip mateřství [ ... J, aby Sl udrželi 
kontrolu nad Hm, co se nejvíce vYlllykal0 jejich organizačnímu principu a co jim rovněž neustá1e připomínalo, 
že oni sami se nezrodili z mužského mozku, ale z ženského lúna," :?ól konstatuje Martina Pachmanová ve své 
stati věnované konstrukci rnaskuJinity na počátku 20. století. 

Mužská závist dělohy (řečeno s KarenHorney) se Inú.že projevit i daleko empatičtějšírn Zpllsobeln jako 
v případě slovenského umělce Maroše Rovňáka. Rovňák vytvořil řadu konceptuálně laděných fotografii 
nazvaných B~vt ženouje b/;t blizko bolesti (2002) zaznamenávajících jeho fyzicky náročný a bolestivý pokus o 
přiblížení ženě-matce., v rámci kterého si nechal do kúže podbřišku vyřezat schematickou kresbu plodu. Tato 
Rovňákova fascinace tnateřstvÍlll a ženskýnl reprodukčním potenciáletn souvisí s někollka opakujícítni se 
motivy příznačnými pro jeho dílo. Na jedné straně je zde dialog s katolicismem s jeho kultenl matky a zároveň 
Rovňákova homosexualita, kterájej~ alespoň v očích majoritní veřejnosti~ sbližuje s ženanli. J\1ateřství (rituálně 
i fakticky) souvisí s boJestí~ stejně jako katolický kult mučedníků. Roviíákův radikální (přinejmenším v česko
slovenských podnlÍnkách) body art zachovává důraz kladený na mučednictví matky~ ale salnotná forma rituálu 
se odvolává spíše na šamanskou než na křesťanskou tradici. Rovňák bere ženskou bolest na sebe v roli syna, 
který se obětt~je za Jnatku, i v gestu šamana, který symbolickýtn sebe-zohavením získává ženskou plodivou 
sílu. Vedle křesťansko-pohanských motivů se v tomto díle objevuje i poJelnika přírodní a tllnělé reprodukce. 
Na dalších fotografiích z cyklu proti sobě staví symboly fazolku v lusku a panenku. Rozevřený lusk s fazolkou 
přitom připonlíná nejen plod v děloze~ ale také ženské pohlaví, zatímco panenka figurující na obraze ženy 
zhroucené v gestu zoufalství představuje neživou náhražku za nenarozené dítě. 

Rovňák využil motiv vlastního těhotenství poprvé v cyklu fotografií s názvem Moje krev proudí v tobě 
~.19,98), kde pOlnocí digitální tllanipulace zobrazil své těhotné tělo s viditelnÝ1TI plně vY'vinutým plodem. Na 
Jme fotografii z téže série zobrazil pro zlněnu sáln sebe v pozici plodu, čímž naznačil kontinuitu nikoli 
nep,,~d?bnou Sunlvkovu auto-klonováni. Motiv zrození sama sebe se objevuje i v Rovňákových básních, 
~~flC1C,h souč~vst instalace Vvznání svatého A uguslina (2003). Zde autor roz,j ímá nad koloběhem tělesného a 
Usevnlho rod!covstvi. 

~61 tLf 

"Narodil soni sa z vlastnejmysle mimo te]a mojej matky 
Moja lnatka tu bola predo mnou 
Narodil som sa mimo tela mojej matky 
Ale myse]' mojej matky pokračuje vo mne 
A telo mojej matky pokračuje v JTIojom tele 
Moja matka tu bola predo mnou 
Ale Inyser mojej matky sa zrodila v nlojej mysli 
TeJo nl0jej tnatky tu bolo predo ITInOU 

lVI 3rt . 
k lna Pachman ' ('" vv • K k k' k j" v k' v '2() I" V v k' k Sb 'k 70. na . ova. -. JcnlOva materstma"": e onstru 'Cl mas u l111ty v ces em umenl . sto etl. m: muzs 'em maz 'u., arm 

rOlenmám Petra Wittlicha. Dolní Břežany: Scriptorium. 2002. s. 217-230. 
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Ale ja som sa musel zrodit" milno teta mojej matky 
Aby sa Inyser mojej matky zachovala v mojej mysli.,,262 

V těchto verších Rovňák rozvádí mužský sen o soběstačnosti, ale posouvá jej směrem k mystické 
. dnotě pokrevní linie, lidstva jako celku a veškerého stvořeni: "Narodil som sa všetkýl11 ženám / A narodi1 
Je sa všetkým nlužom." a .,~Moje maso je tráva / Mqje rnaso je vietor." Oproti tOlnu Být ženou je být blízko 
~°7esti navrací mateřství do explicitně ženského kontextu a přiznává mu jist)' mučednický a zázračný status. 
o NarozdíJ od Maroše Rovňáka přistupuje Lenka Klodová k tl1ateřství s nadsázkou, ale na rozdíl od 

Jiřího SUflJvky se ;ěnuje ~ématu soustavn.ě a ~d.~ se., ž~ ~eště I:~vyčerpa!a S~'llj a.r~ená) lnoti~!ů s .~lÍm s?rojen~ch. 
Na výstavě Uměnl porodit (2006) vystavila ser11 plakatu, v nlZ nechybel navod~ Jak "praktIcky' VYUZlt odlitek 
těhotného břicha zformovaný do tvaru batohu, štítu nebo Javoru, motivační pam Isek pro ještě nenarozené děti, 
případně roztonlilá urnička na p1acentu s nápisem "Vzpo,nínáme'~. V kont.extu výstavy Tento nlěsic fflenstruuji 
se zase vyhnula jinak obligátní "vložkové" ikonografii a zvolila formu symbolické kampaně nazvané 
Demonstrace (2004). Dílo sestávalo z proc~sí papírových figurek těhotných žen třímajících transparenty 
s protimenstruačnimi slogany~ jako například Rekni ne menstruaci. Tyto dernonstrantky rozehrály netradičním 
způsobem jednu biologickou "danost" spojovanou s ženským pohlavím proti druhé. Klodová zde vyš1a ze 
zobrazení považovaného za zdroj stereotypního pojetí "ženské role"\ a1e přitoln mu dala nečekanou~ 
(sebe)ironickou a zároveň bytostně optimistickou podobu. Její obrazy ženy lze označit za subverznf j přesto, že 
přitakají tradičním ženskÝln hodnotátn. Toto přitakání totiž umožňuje nahlédnout situaci novým způsobem, na 
míle vzdáleným unlrtvující stereotypizaci ženského pokolení. Jak k tomu dodává Martina Pachmanová, tato 
díla dokazují., že "enlanclpace není podmíněná potlačením či ztrátou ženství~ ba co vice., že i mateřstvím se 
žena může emancipovat.,,26:i Mateřství je v podání Lenky Klodové obohaceno o rozměr hry nahlížející "velké 
mystérium" s nadh ledem a humorenl. 

Znovu se k tomuto tématu vrátila v sérii fotografií nazvané Vítězky~ kterou prezentovala v roce 2005 
v rámci programu galerie Artwal1. "i\čkoliv se nám nlůže zdát, že není prostší věci než narození dítěte, pro 
matku, pro rodiče je to vyhraný závod, na který dlouho fyzicky, duševně i enlocionálně trénovali,,,264 
konstatuje Klodová v tiskové zprávě k projektu. Vítězky pojala jako vizuální analogii mezi těhotenstvím a 
vrcholným sportovnírrl výkonenl" tedy jakousi "poctu matkám''', Na druhou stranu Sl lze představit i jinou 
interpretaci; zneklidťíujícf dojeln~ kterýln na nás tato vyboulená břicha ptlsobC sauvisÍ se všeobecně sdíIenýnl 
předpokladelTI, že těhotná sportovkyně vystavuje své nenarozené drtě ohroženi. Možná právě proto může 
vyhřezlé břicho oštěpařky, běžkyně nebo kouiařky připorrdnat nlonstrózní přívěšek. ~,Mateřstvf jako 
marathónský běh, matky podávající supervýkony nebo přízraky ambiciózních žen, vypínajících se k vítězství 
bez ohledu na pohodu a zdraví potofTlka v břiše?,,265 ptá se Klodová sugestivně a nechává svou otázku bez 
odpovědi. Vítězky tedy demonstruji paradoxy těhotenství chápaného jako vrcholný výkon hodn)! medaile i jako 
h"andicap. Prostřednictvím svých těl, ostře kontrastujících s tradičnÍtn obrazern pasivního, estetizovaného 
tehotenství, poukazují na omezenost vizuálního (stejně jako sociálního) pole~ v ránlci kterého je těhotenství 
akceptováno jako nonnáln j. 

v .Na stejném místě o dva roky později se objevil jiný projekt věnovaný mateřství a totiž ()tázky Silvie 
VondreJcové. Ta prostřednictvím veřejného dotazníku zkoumala preference diváki'l oh ledně jejich reálného či 
hypo~etického dítěte. "Kdybyste měli možnost výběru, méně by vám vadilo~ kdyby vaše dítě bylo okolhn 
po:a~ováno za a) hloupé, b) ošklivé?" Táže se Vondřejcová v jedné ze sedrni otázek., které není přes jejich 
~a~hvou jednoduchost snadné zodpovědět. Všechny se totiž vážou k našim očekáváním a žebříčkům hodnot. 
/~ekt V ondřejcové vypovídá o těhotenství v jeho psychologických souvislostech. Ukazuje jej, respektive 
lte, které se z něj narodí~ jako plod našich nadějí, představa obav. 

V ".Otázky nebyly prvním autorčiným dílem založeným na zážitku těhotenstvLV roce 2005 přiš1a 
/~~reJcOvá s nápadem přibírat cíleně na váze spolu se svou těhotnou sestrou. Během tohoto projektu ztloustla 
verner? devět a půl kila, ale stejně přibrala jen o polovinu tnéně než jejf sestra. V dopise adresovanénl sestře 

SOUVIslosti s projektenl popisuje autorka svůj strach z toho, jak se její postava promění, ale zároveň je 

;-------_. 
Maroš Rovňák A . k J' k . k d' k v / Ir, k \T . S" 'h'" ' nepubrk ," m0.1 a TV sa v CJC a "O ne "a o ust neonecna \ .. omentare . yznamam , vate o /-\.ugustma 

~6J I Ovanv text M ~ '. 
Djvu:rti~a Pachmanová. Bože žena. Několik poznámek Martiny Pachmanové k mateřství a k dílu Lenky Klodové. in: Pregnant Songs, 
~64 ' s. 09. 

, TiSkOVá 7 ' . 
~65 Preg -"prava k prOjektu Vítězky. \\\\ \\ .;Yí\\(i!l.l'l. vyhledáno 3 I .1.2008. 

nant Songs. s. 82. 
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hod laná: ~,J ít proti ~onvenc i a, proti zažitýln ideá1ůJ~ kr~sy 'v ovládnout s.V?} í vů 1 í svoj~ t~lo:·,26~) J kd'yž auto:ka 
od la svůj projekt Jako pouhy "rozmar", ve skutecnostl predstavoval JeJI pokus radlkalm vyzvu JrTlperatlvu 
~P~~nalého" vzhledu a zároveň vyjádření mentální i fYzické sounáležitost se sestrou. Tato vazba na sestru se 
"" °kvapivě projevila o rok pozděj i. Na den přesně rok po té, co začala programově tloustnout spolu se sestrou, 
p~~ tjla Si1vie Vondřejcová~ že je sama těhotná. Tak začala druhá, neplánovaná fáze pr(~jektu Hmotnost. 
~Is'mci vlastního těhotenství autorka opět zaznamenávala svou hmotnost a nasbíraný materiál konfrontovala 
~vým předchozím experimentem. Výsledkem bylo někol ik pozoruhodných paralel mezi oběma sestrami: 

~ěhotněly rok ~o sobě. Bě~em těhotenst~~ při~rala a~~?rk: té~ě~ ~,a dekagram stejně jako procesu tloustnutí 
sestrou. Jej í d ltě se narod 110 o rok (bez tn dnu) pozdej I nez d Ite jej 1 sestry. 

se Následující dvojice případ{J naráží na téma, které stále provází příchuf tabu, a totiž sex a těhotenstvÍ. 
Tohoto motivu se Klodová dotkla poprvé v díle nazvanéJn Rodička (2002), kde autorka zkombinovaJa svůj 
zájem o nlateřstvi, hru .s j,ns~i:aci por~~gra~ckým zobraze~~rr, a po~us o pr~lnuti. obého.~od;~ka je :l~stně 
panenka s volně pohyblIVYl~i udy vystnzena z porn~~rafick~~o plakatu .nebo .~a~O~lsu" K?y: zatahne dlvak za 
šňůrku~ porno-panenka roztal-Hle nohy a vykoukne dlte. Rodlcka navaZUje na .pna Klodove dda, kde se autorka 
za pomocí kost)!lnŮ a.j. pokoušela přehodnotit vnímání ponl0modelek. Rozevřené kHny, jilTIiž se to 
v pornografickým časopisech jen henlží jsou přece rodidly - "bránou, kudy js!ne přišli na s'Vět,,267 - a jejich 
neméně rozevřené tnajitelky jsou všechny potenciálními rnatkami. Tyto figurky (na rozdíl od Surúvkova 
rodícího Batmana) potřebují s tnysterióznim porodem trochu pomoci a tak lnusi divák přiložit ruku k dílu a 

v 

zatahat. Klodová svádí dohromady dvě identity stojící jinak na opačných pólech škály stereotypů. Rečeno 
jazykem maskulinních předsudků, se v roji Rodičky potkává ."děvka" a "matka" a je na divákovi, kterou 
z těchto dvou identit zataháníJn upřednostní. Obě však sdílejí osud pasivní loutky. Matka i erotická hračka jsou 
prezentovány jako shodně bezduché a schematické figurky. 

Klodová se k tématu sexu a těhotenství vrátiJa j v rámci své disertační práce, pornografického časopisu 
pro ženy nazvaného Ženin 1/05. JednÍ1n z cílů, které si na jeho stránkách kladla~ bylo oživení souvislosti mezi 
sexem a rozenÍln děti. Tato souvislost je přitotn hluboce ambivalentní; mateřská figura totiž není v naší 
společnosti považována za erotickou~ ale zároveň zviditelňuje ženskou sexualitu hnlatatelným zpúsobem. 
"Těhotné břicho obvykle evokuje heterosexuální soulož~ af už se mu tato aktivita skutečně předcházela nebo 
ne.,,2ó8 Přitom euroamerická z křesťanského puritanislnu vzešlá kultura zdůrazňuje oddělení mateřství a ženské 
sexuality. Lenka Klodová se naproti tomu snaží tuto umělou distinkci zrušit. Těhotenství tedy nevnÍlná jako 
odcizenou službu zachování rodu nebo abstraktní naplnění ženského údělu, ale jako stnyslovou a emocionální 
zkušenost. Ve svých úvahách jde dokonce ještě dál a analyzuje samotné otěhotněn í jako erotický zážitek, který 
by měl být přístupný i tnužům. ~~MyslÍ1n si, že početí, které stereotypně pro pornograficky vzdělaného muže je 
noční můrou~ může být v ženské pornografii zdrojem vzrušenÍ. Vědorní, že tnám v sobě živé pohyblivé dítě a 
při milování se v mé1.TI těle pohybuje i muž~ a tak se v mérr) těle integruje celá rodina~ může být pro ženu velmj 
erotické a vzrušující. Myslíni. že stejně to dokáže prožit i muž, rnilujíci celou svou rodinu.,,269 

Přístup Lenky Klodové nahrazuje rnotiv "zmocnění se~" obvyklý v standardní pornografické produkci, 
principem "integrace v ženskénl těJe~'. Tato představa vyzývá k přehodnoceni nejen tradiční 10giky 
po~ografie, vycházející z binárního vztahu subjekt-ovládající objekt-ovládaný, ale ukazuje i cestu k proměně 
c~~pání subjektu jako takového. Dvojjedinost mateřského těla překonává ~,majetnický indlvidualistnus, zrádně 
ťnrozenou' zdánlivou jednotu těla,,270 a rodinná rétorika zase odkazuje k sebevědo.né ženské sexualitě, pro 
terou. není otěhotnění vězením, ani naplněníln biologického poslání ženy~ ale zdrojem fYzického a 

psych Ického uspokojen í. 

Kl ,Na rozdíl od ostatních témat v časopisu Ženin, kde dominuje kombinace fotografii a textu, zobrazila 
odo~a sex v těhotenství pomocí analytické kresby souložící dvojice. Tento postup zvolila zejména 

?~aktlckÝCh dúvodú vzhledem k tomu, že byla v ostatních případech sama sobě modelkou a tak mohla jen 
:~ o "na objednávku" otěhotnět. Na druhou stranu jí tato forma umožnila zachytit celou rodinu a zdůraznit 
r;t~mnost dítěte uvnitř těla v místě "integrace". Mi'Jže-li medicínsky laděná kresba připadat divákúm odtažitá, 
o o ~vou podle jejích slov tento typ zobrazení fascinuje. Zajímá ji co se děje uvnitř a z tého.ž důvodu usilovala 

moznost nahlédnutí do těla při koitu prostřednictvím ultrazvuku. 
To se jí však dosud nepodařilo zrealizovat na rozdíl od Ondřeje Brodyho v jeho videu nazvanéln 
~ 
~66 S' ------------
~ Ilvie V d'" , . 
~67 Pr on reJcova. Dokumentace k projektu Hmotnost. 2005. 
~68 S egnant Songs. s. 36. ' 
~6 andra M atth . . " 
~ <) Klod ' . e\\s. Laura \Vexler. Prcgnant Plctures. L.ondyn: Routledgc. 2000. s. 12. 
~70 Ova J 7a's'~d t v ' f- I 'h v • v !' "" VS" T 'P "'()05 Cit v '." ~{, (t y pro 'vy voren! pornogralc.{e o casoplsu pro zeny. ( lsertaCnI prace . \.) .. .!., . nestr. 

. pozn. 268. s. '4. 
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n nzinik (2007). Zatímco Klodová se orientuje na ženské publikuln, 8rodyho snhnek představuje mužskou 
h~erosexuální fantazii o sexu s těhotnou pacientkou v gynekologické ordinaci. Do této základní osnovy však 
B~ody vkládá ciz(~ro~ý prvek: reáln~ vyšetření uoltraz~u~em prováděné s~utečným ~yne"~~~ogem. Vnímáno 

erspektivy klaslcke pornograficke produkce pusobl vysledek v podstate podvratne; pn lIs mnoho prostoru 
z :nuje interakci matky a gynekologa a vlastnímu vyšetření a naopak detailní záběry pohlaví a soulože jsou až 
v dr~hém plánu. Na rozdH od klasického porna je zde 111užská rozkoš vykreslená jako cosi podružného a 
~ětšinu času působí upoceně až trapně~ což podtrhuje i zjevný nezájeln ze strany nastávajícÍ ln atky , kterou 
zajímá předevšltn stav jejího dítěte a svého partnera většinu času ignoruje. Na druhou stranu způsob, jakýlTI 
Brody konstruuje těhotný subjekt, zůstává ve sféře vymezené patriarchálními kódy. Hlavní protagonistka sice 
není tou hypersexuaJizovanou nymfolnankou z pornografického magazínu či videa, ale j~jÍ roli neotnylně 
charakterizuje závislost na mužích, vůči kterým je situována jako pacientka, sexuální objekt a matka-živitelka. 
V tomto smyslu je příznačná ,.,tatínkova" reakce na zjištěnC že se jedná o dítě mužského pohlaví~ ,.,to tllusiš být 
št'astná jako blecha", konstatuje automaticky a reprodukuje tak tradiční názor odvozuj ící hodnotu matky od její 
schopnosti počít a porodit syna. Matka je v této souvislosti podřízeno fa1ické logice hned nadvakrát: přijÍ1ná 
penis svého milence a ztotožňuje se s rolí nositelky mužského potomka. 

S Lenkou Klodovou spojuje Ondřeje 8rodyho zdůraznění sexuálnich aspektú těhotenstvÍ, ale na rozdíl 
od ní mu n~jde o stimulaci erotického prožitku (a to ani toho mužského). Těhotenství a sexualita jsou v jeho 
podáni spiše diskurzlvn hni nástr0ji, p01TIocí kterých analyzuje různé režirny zobrazen í na hranici pornografie a 
testuje divákovu reakci na tabuizované téma. Jeho "odpudivost'" totiž vycházi 111inlO jiné z hluboce 
zakořeněných předsudků~ které interpretují lnateřské tělo jako asexuální a sex v těhotenstvi odsouvaj í do říše 
zvrhlÝch praktik či ho opřádají pOlTIyslným nebezpečím. T\Ja tomto místě by ~tálo za to ocitovat přispěvatele 
jedné internetové diskuse., podle něhož hrozí mužům vážné nebezpečí, že by je dítě lTIohlo pokousat.27 1 

Obloukem se tedy vracím k původní otázce Lenky Klodové" ztělesněné její perfornlancí Bojíte se 
mateřství? Jak je vidět z uvedených příkladů, není Klodová ve své fascinacI znepokojivýrrli aspekty l11ateřstvÍ 
sama. Je-Ii však podle Julie Kristevy~ mateřství ~,katastrofou identity,,272, výše zmíněni uměJci a umělkyně 
hledají různé zpÍlsoby, jak zkolabovaný koncept ,~identity" nahradit řadou pozic~ které v sobě spojuji dOlTtněle 
protikladné koncepty ,Já a druh)ri.\ "vnitřní a vnější'\ "soukromý a veřejný'\ "fyzický a duchovní", a vytvořit 
tak nové souřadnice, v nichž se může odehrávat pr~jekt mateřství. 

5.3. Ztráta identity a nalezeni kontinuity - Žena jako unikající sub,jekt 

Ženské ego ... se vyznačuje pružn~i~in1Ž hranicenú. 
Nancy Chodorow273 

Je žena subjekt? Tato otázka zní provokativně. Asi jako bych se ptala, zda je žena člověk. Nictnéně přístup žen 
ke kategorii subjektu není bez problémů. Luce lrigaray ve svém textu trefně nazvaném: .Jakákoli teorie 
.,Su~jektu" byla vždy fJřivlastněna "fnaskunnnfnl" zdůrazňuje, že "když se žena přizpůsobí (takové) teorii, 
uniká jí, že se zříká vlastního specifického vztahu k itnaginárnírnu.,,174 Pro Irigaray je subjekt zákonitě 
mas~ulinní, definovaný prosti~ednictvím touhy po objektu, který je zase nevyhnutelně charakterizovaný jako 
fe~l.nin~í. Takto pojatý mužský subjekt potřebuje "svůj" objekt~ vůči kterému by byl povýšen a po němž by 
touzrl. Zena je tedy podle Irigaray "objektelll'\ "Přjrodou'~ jeho Druhým~ podvědolTtím, zrcadlern, které 
nedokáže než odrážet jeho st~jnost. Proto, a1' mluví ,~jako muž" nebo ,.)jako žena", vždy je to na půdě 
~:vyko1íkované" jeho diskurzenl, jeho systémem zobrazení, jeho pravidly hry. lrigara.y předpokládá, že aby 
~ena. mohla skutečně vyjářit sebe a nikoli mužskou projekci "femininity" musí: "odhalit svou nahotu, svou 
epnvaci v jazyce, explodovat do obličeje jim všem.,,275 Spontánní explozivn í nahota ženské pravdy je pro 

---271 ------------
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272 ~u:~userove. která jej zmiňuje ve svém článku O sexu v požehnaném stavu. Rozrazil 02/2006. s.67-68. 
273Na~a ~risteva. Jazy.k lásk~·. Praha: One Woman Press 2004. s. 200. . . . . 
ed. Hil C) .Cho~orov,,' cltovana v Sherry 8. Ortner: Is Female to Male as Nature to Culture? Art and Femmlsm. Fem1l11Sm-Art-Theory, 
274 F al} Rohmson. Blackwell Puhlishers. 2001. s. 27. 

Ap 'eminism and the Visual Culture Reader. Jones Amelia ed .. Luce lrigarav. Anv Theorv oťthe .. Suhjecr- has Alwavs Been pro, '. ., r ~ • .. 

275 Ib'dPnated hy the Masculme. s. 119. 
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· ray vyjádřitelná v hádankách, náznacích, podobenstvích. V stupem na pole jazyka či obecně reprezentace 
JfI~~na stává slovem-fetišem či znakeln-objektem. Toto pqjetí subjektu vylučující ženskou subjektivitu vycházÍ 
se zdíce transcendentn iho autonomního a odtělesněného subjektu, jak jej vyrnezila karteziánská filosofie (z níž 
~ tra á valná většina modem íeh -fy losofú do nástupu fenomenologie). Otázkou ovšern zůstává, zda se stejný 
ce11ém netýká také mužského subjektu, pro který však zůstává neviditelný. Ve snaze vyjádřit ženskou 
pr~jektivitu, jsou tedy pod le Luce I rigaray ženy více motivovány k přehodnocen í samotného konceptu 
SUbjektivity prostřednictvím reflexe vlastního tělesného Já. Důsledkem této reflexe je jednak radikální 
SUaterializace subjektu zpochybňující dualitu mentálního a tělesného a zároveň synlbolické rozpouštění hranic 

~bjektu v tělech/Já těch druhých. 
s. Přestože je každé tě10 nutně individuální a zároveň neoddělitelné od našeho psychického života, 
tradiční uvažování v protikladných kategoriích fyzického vnějšku a psychického vnitřku, způsobuje, že naši 

jedinečnost a ~ubjekti~itu ~á~rle te~de.nci. ~ot~žií?vat s, "o,bs~hem"v naší rnysJi. Tělo j~ nao~ak chápáno, jak~ 
cosi, co lidske bytostI spoJuJe s predlndlvldualnlm anlmalnnTI svetem. V Kunderove romanu Nesnesztelna 
lehkost bytí se hlavní hrdince Tereze hnusí dehuman izuj íeí nahota ženských (sic) těl v jejím úzkostném snu, 
protože odhalená tělesnost je v ~rereziných očích zbavuje individuality. Těla jsou podle ni zanlěnitelným 
materiálem, který je společný všeln. "Jít nahá s ostatními ženami pochodovýln krokem byl pro Terezu 
nejzákladnější obraz hrllzy. [ ... J Nahota byla od dětství pro Terezu znarnenÍm povinné unifonnity 
koncentračního tábora~ znamením ponížení.~,276 S touto desubjektivizujíci vizí těla-hrrloD! souvisí tradiční 
spojení žen a tělesnosti, které staví ženy do opozice vůči světu ducha a myšlení zakládajících kategorii 
subjektu. Tereza trpí pocitenl, že je její duše pohřbená v útrobách těla (jako románová postava se "zrodila 
z kručení v břiše") a zárovell se boji ostatních nahých žen "zvučících mechanismú bez duše", které radostně 
oslavují "solidaritu bezduchých". Prostřednictvím této noční můry popisuje Kundera úzkost provázej ící ženský 
rozdvojený subjekt který je ztotožněn s tělenl. Tím je IllU upřena transcedence a jedinečnost, čili duše. 
Ve (zdánlivém) protikladu k Tereze stoji její matka, která svou dceru ponižuje tfnl~ že před ní se škodolibýlTI 
potěšením odhaluje svoje stárnoucí~ vyměšující, abjektní tělo: nahlas snlrká., pouští větry., vypráví liden1 o svém 
sexuálním životě, předvádí umělý chrup. Matka, stejně jako dcera žije v zajetí své inlanence. Tělo (nejprve 
krásné, pak stárnoucí) je jejítn vězením i tresterTI. Matka se vysrnívá dceřině touze po duši, která je jí v tOlnto 
světě odepřena. Patologické následky karteziánské duality dokáže dcera potlačit před zrcadleln, když se jí 
podaří zahlédnout "skrze své tělo sebe,,277. V těch chvílích, kdy "duše vystupovala na povrch těla", zažívá 
chvíle opojeni. Tento narcislnus smiřuje Terezu s její tělesnosti tak, že zaceluje rozdvojení těla a duše, ale 
zároveň produkuje jiné rozdvojení, kterého si není vědoma, a totiž rozdvojení jejího tělesného Já a jeho obrazu. 
Tereza svým rituálním proh tížením sebe sama obnovuje své ohrožené transcendentní Já prostřednictvím 
zrcadlového obrazu těla. čÍnlž a tak rekonstruuje scénu subjektivace popisovanou LaCanelTI jako stádiulTI 
zrcadla, v jehož rámci se subjekt konstituuje prostřednictvÍITI iluzivního ztotožnění se s obrazem. Lacanův 
inherentně fragmentární subjekt., dosahující zážitku celistvosti jen prostřednictvínl mylné sebeidentifikace, 
může být pochopite1ně ženského či mužského pohlaví, ale není jistě náhodou~ že si Kundera pro tematizaci 
tohoto rozdvojeného postoje vybral zrovna ženskou protagonistku. Jak už jsem zdůraznila, ženy byly tradičně 
spojOVány s ilTIanenci a tělem, a proto mají větší (ať už vědomý či nereflektovaný) zájem na přehodnoceni 
du~listické koncepce subjektivity než jejich mužské protějšky. Ženy byly tradičně prezentovány jako objekty 
urce~é mužskému pohledu a zároveň jako narcistní těla., které se salna prohližejí. Toto dvojité zakotvení žen ve 
SkOPICkélTI a ITIateriálním světě provokuje živou odezvu v umění nich dělá ideální "vyzyvatele" duálního 
modelu prostřednictvím zobrazení svÝch těl. 

..I 

k ' .Ještě jako studentka VŠUP nafotila Tereza Velíková sérii fotografií nazvanou Se sebou (2002-03), na 
t~r~ vldime to,! co autorka., když se podívá dolů přes svá vlastní prsa. Tílllto až kOlnicky doslovnÝ1TI 

~Vl~ltelněním ženského pohledu Velíková ilustrovala základní předpoklad vtělené subjektivity fenomenologie. 
atlmco poh led, jehož je žena objektem, přichází zvenčí a tradičně bývá ztotožněn s poh ledenl lTIužským, 

~~o~~o případě)e "P?h I~vní idel~tita" pohledu k?dovaná jak? že~ská. Výsl.e~kem j~ ,.koláž pr~ou. a po~lah.,,278 
v ~~ranl vlastnlho tela Jako obJektu., zde nenl prezentovana jako zdroJ UZkostl z onlezenl, Jako .Je t01TIU 
( Pf1P~dě Terezy v Nesnesitelné lehkosti bytí, i když například Denisa Kera ve své recenzi výstavy Ženy 
ga)ene Doubner 2003) interpretuje pohled dolll jako ~,uzavření se vůči okolí" a ,~zahleděnost do sebe", která ----~76 ----------

m ~u~dera M. Nesnesitelná lehkost bytí. Sixty-Eight Publishers. Canada. s. 55-56. 
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()dmitá komunikovat". Dalo by se ovšem namítnout, že horizontální instalací na soklech VeHková naznačila 
d~vákovi tllOŽnost identifikace s tÍllltO genderově specifickým poh Jedel11 tím., že jej přinutí sklonit h Javu a 

1 akovat poh led zachycený na fotografiích. Autorka tedy překračuje hned dvě hranice příznačné pro 
~~alistické a autonomní pojetí subjektivity. Zobrazením ženy v simultánní pozici subjektu i objektu obrazu ruší 
konvenční neslučitelnost mezi standardní konstrukcí ženy jako objektu/obrazu a potenciálního pojetí ženy 

j~ko subjektu"m a zároveň nabízí intersubjektivní model umožňující symbolické ztotožnění diváka 

s l1vodkyní poh 1edu. 
p Prsa jako zástupný znak ženství hrají ústřední úlohu i v sérii fotografických "tělesných studií" 

slovenské umělkyně Doroty Sadovské nazvané Korporality (1999-2003), v níž si nahá autorka rukarna hněte 
poprsí. Gesta manipulujicí ženské tělo se pohybují na hranici "sochařského" modelování lnateriálu a agrese a 
přitom otevírají širokou škálu asociací od ernocionálně neutrální demonstrace potenciálu ženských 
sekundárních pohlavních znaků, přes zneklidňující vyšetření prsů v rámci prevence rakoviny, až po 
(auto )erotické gesto, nebo násilí na ženách ve fyzickém i lnediálním smyslu (zneužiti obrazu ženského těla). 
Dorota Sadovská nepovažuje své tělo za "problémovou partii", z původních "stydlivých';' intimních formátů 
nazvětšovala Kórporality do monumentálních nadživotních rozrněrů, v nichž připotnínají "živou sochu,,280 a 
vizuálně si diváka podmatlují. Autorčino tělo fotografii dominuje vizuálně - jediné, co divák vidí, je horní 
půlka trupu vyplňujcí celou plochu obrazu - a zároveň je naznačena jeho haptická přítomnosti prostřednictvím 
zobrazeného dotyku. 2R1 Toto asociativní spojení zraku a hnlatu odráží haptický roměr zraku, který Merleau
Ponty analyzuje ve svém pozdnirn díle. V eseji Cézannova pochybnost se tak například objevuje představa, 
podle které je "rozdělení na hmat a zrak cizi prvotnímu vnímání. Jen díky vědě o lidském těle jsme se naučili 
rozlišovat mezi smysly.,,282 Sadovská demonstruje propojení viděného a vidoucího, dotýkaného a dotýkajícího, 
světa a subjektu. Její sebedotýkajíci se tělo je součástí univerza, jehož se dotýká. Subjekt je tedy prezentován 
jako chiasmicky propojený s tělem/světem. Toto tělo je zde partikulární a nezaměnitelně ženské. Může být 
chápáno jako synekdocha ženského těla obecně., ale vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní tělo ul11ělkyně, 
vstupuje dohry také individualizačnÍ tendence. Aby však zobrazené tělo tllohlo fungovat jako výpověd' o 
vtělené subjektivitě, l11usí být ,.signováno" konkrétním autorstvím. ~"Jedinečné~ tělo umělce v body artu má 
smysl pouze prostřednictvím kontextua!izace v rámci kódu identity přiná ležej íci" jJ11énu/tělu ul11ělce. ,,283 

Zobrazení vlastního těla múže být chápáno jako garant subjektivity pouze v rámci systému:; který už 
předpokládá koncept vtěleného subjektu. Pouze za předpokladu, že řečeno slovy Terezy, věřfme, že jedině 
skrze tělo lze zah lédnout sebe. 

Další autorkou, která s obl ibou využívá svého těla, je absolventka ateliéru tělového designu na fakultě 
umění VUT v Brně Petra Kučerová. lJž v prvním ročníku upouta1a fotografiemi detailL[ vlastního nahého těla a 
těla svého partnera v kombinaci s kotoučenl pily., kde využi1a brutálního kontrastu nebezpečně vyhlížejících 
ocelových zubů a zranitelnosti měkkých tě1. Následovaly experimenty s latexem a konečně mezi lety 2002 a 
2003 vytvořila sérii autopo11rétnÍch aktú Alternativní tělo., na kter)/ch pózuje se syrovým lnaSelTI a vnitřnostrni. 
Kuřecí a prasečí kůže navazuje na jej í vlastní anatomii, proHná se s j~jírll tělem vytváří druhou kůži s eroticky 
působícími výčnělky a otvory. V jedné z těchto fotografii doplňuje své vyholené pohlaví zvířecí kůží do tvaru 
podivného falicko-vaginálního výčnělku. Jindy používá své tělo jako podstavec, na němž s něhou prezentuje 

" , , 
~.nznute prasečí nožičky~ nebo ~~krváci" zvířecí krvL Atmosféra jejích fotografii je jednou perverzně koketní, 
Jindy téměř spirituální. Spojení rnrtvého zvířete a krásného ženského těla působí dqjrnern lnelnenta mori. Tyto 
zneklidňujíCÍ fotografie navazují na sérii fotografií Kúže, kde detailní záběry na nechávají diváka na 
P"ochybách, zda se jedná o klJži lidskou nebo zvířecÍ. Zmnožením kúže K.učerová tematizuje hranici mezi 
t:lesnýln vnitřkem a vnějšketTI, ponlyslně otevírá možnost extenze těla(já sYJnbolickým spojenínl se zvířecími 
tely a systetnaticky smazává rozdí1 mezi já a nejá, člověkem a zvířetem, mezi živým a mrtvýtn, krásou a 
~dporností. Kůže ji zajímá jako fyzická hranice subjektu a zárovetl jako povrch, jehož každý centilnetr 
ctvereční je individualizovaný prostřednictvím tnateřských znamínek, jizev a vrásek. Juxtapozice ženského těla 
a masa může evokovat degradaci ženského těla prolněněného v (sexuální) objekt, ale právě toto vysvětlení je 
z~ela vzd~len~ východiskům autorky, j~jíž primární zájem o maso jako materiál vychází zjeho fascim~jící 
P dobnostl s ltdským tělenl. 

---'-279 ---,----.-------
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Jestliže Kučerová demonstruje propustnost hranice mezi člověkem a zvířetem, l\1íla Preslová naznačuje 
dobné kontinuum mezi sebou a krajinou. V sérii nazvané Rozpf)Jlbn se (1998) zachycuje své splývání s řekou 

r;ozPt)ílím se IV), spadaným listím (Rozptýlím se T), strništěm (Rozptýlím se TT), a zoraným polem (Rozptýlím 
III). Ať se její rozplýváni odehrává kdekoli~ je vždy stočená do embryonální polohy a oblečená v černém 

S~astickém úpletu, který zahaluje celé její tělo, takže jediné, co prozrazuje, že se jedná o lidskou bytost, jsou 
~ejí vlasy. Narozdíl od předchozích příkladů Preslová nezdůrazňuje tělesnost prostřednictvím nahého těla, ale 
{ím, že prezentuje své tělo jako kompaktní hmotu, černý balvan uprostřed kraj iny. Prcslová usiluje o holistický 
zážitek krajinného těla podobně jako v 70. ietech Ana Mendieta. Na rozdíl od Preslové se v případě Mendiety 
jednalo o gesto se zcela vědornou genderovou dynamikou (Mendieta se pokouší nalézt vazbu k Zelní a k 
Santeríjské bohyni Yelnayá, ochránkyni žen), nictnéně obě demonstrují esenciální jednotu mezi tělem/já a 
přírodou, která je explicitně (Mendieta) nebo implicitně (Preslová) personifikována jako Matka Země. 
Mendieta vytváří otisky ženské (vlastní) siluety a svým tělem vymezuje vnitřní dutý prostor "Iůna zerrlě", 
zatímco Preslová zaujímá poJohu plodu a tak symbol ieky obnovuje fYzické spojeni s matkou. Za obě shrnuje 
tento kosmicko-tnateřský zážitek Mendieta: ~~Stávám se pokračováníill přirody a příroda se stává pokračováním 
mého těla. Tento obsedantní akt obnovení mých vazeb se zelní je obnovením prvotn í viry ... [ve] všemocnou 
ženskou sílu, vzpornínkou na pobyt \' děloze, je manifestací mé žizně po ž.ivotě ..... 284 lJ obou ulně1kyň je 
podstatné vyjádření ne-individuální či nad-individuální subjektivity. Mendieta potlačuje individuaiizované Já 
tematizací absence vlastního těla. Preslová v gestu popření individuality zahaluje své tělo a skr)'vá tvář. Její 
pozice evokuje nerozlišenost errlbryonálního "subjektu~'. J-\utorka odkazuje k individualizovanému subjektu 
pouze pokud bereme na vědomi, že jde o autoportrét, jak naznačuje název, nicméně právě důraz kladený na 
rozptýlení odhaluje snahu autorky zrušit své Já a s ním i své vyčlenění ze světa. Nejen tělo, ale i nlysl pojimaná 
jako autnomní a uzavřená entita múž.e být považována za vězení a právě z n~j touží autorka uniknout. Tělo 
ztrácející se jako objekt mezi jinými přírodními objekty je metaforou rozp1ynutí sut~jektu nebo poeticky řečeno 
splynutí jednotlivé duše s duší světa. 

Zatímco předchozí příklady mapovaly ženskou vtělenou subjektivitu prostřednictvítn pohledu zvenčí, 
Jana Pospíšilová zkoumá ženské tělo zevnitř. Její Tělové záti.~i (2004), sestávající ze série sádrových odlitků 
vlastní pochvy, evokuje otázku, zda lze tento typ reprezentace ženského těla ještě považovat za "autoportrétni". 
Co musí obsahovat zobrazení, abychom jej četli jako výpověd' o "subjektu"? Je obraz tváře klíčem 
k individuálnímu Já více než fotografie mateřských znamínek nebo odlltek vnitřku těla? Pospíšilová voJí část 
těla, která ji identifikuje jako ženu a jíž oslavovala generace feministických urněIkyň 70. let jako esenciální 
symbol ženstvl. Přitom však tento objekt zcela denaturalizuje prostřednictvínl netradiční fortny jeho 
reprodukce. Na rozdíl od vizuální reprezentace vagíny, který má hluboké kořeny ve sféře pornografie i umění, 
je výsledkem sochařského pojednání je série zcela nepovědotných a měnících se tvarů. Původní neviditelná 
dutina se touto externalizaci t11ěnÍ v htnatatelný pevný útvar, který nllJže púsobit zcela faJicky. Tato vaginální 
"zátiší"- lze interpretovat jako popření ženského "nedostatku'\ tedy představy vagíny jako místa, "kde nic 
není". Falická vagina narušuje jasné hranice lnezi tnužským a ženský!n subjektem a ukazuje podobnost tanl, 
kde jsme zvykli nalézat rozdíl zakládajicí dualitu pohlaví. Pospišilová tak nevědot11ky navazuje na anatomický 
model popisující ženské pohlavní orgány jako naruby převrácené pohlaví lnužské, který dOllllnoval 
ko~ceptua]jzaci pohlavní identity od starých Řeků až do konce osmnáctého století. Jak píše Thomas Laquer ve 
~ve knize i\laking Sex~ oba konceptuální modely, jednopohlavni vycházející z představy stejnosti 
I dvoupohlavní systéln zdůrazJlující komplementaritu rozdíiných kvalit, stály na předpokladu podřadného 
PoS~~vení ženy založeného na anatomii jejího pohlaví, V unirnorfnírn modelu byly ženy nazírány jako horší 
mU~I, neboť jejich orgány se údajně nedostatečně vyvinuly pod vlivenl nižší tělesné teploty, zatímco 
~ d1morfnim modelu "dokazovala" inferioritu žen absenci pen isu. Pospíšilová problematizuje pojetí vagíny 
Jako absence a zároveň demonstruje její potenciální falické kvality. Její výtvory připolnínají tezi Gayle Rubin, 
P~.dle níž "genderová identita, není ani zdaleka výrazem přirozených rozdíJú [ale naopak] potlačenim 
Pflrozených podobností. ,,285 

výše uvedené příklady poukazovaly na vnitřní nestabilitu subjektu a zároveň demonstrovaly 
~~opust~ost hranic mezi subjektem a objektem, mezi ženským vtěleným .Já a subjektem diváka/divačky, 
p:e~atJV~ím zvířecím tělem či krajinou. Následující díla pokračují v dekonstrukci autonomního subjektu 
V Ostre?lllctvÍln zobrazení podvojné identity a zrcadleni ženského subjektu prostřednictviYn lnotivu sesterstvÍ. 

e Svem textu Fan1ily Structure and Fen1inine Personality analyzuje Nancy Chodorow Zpllsob, jakýlTI je 

~R4 
The A f . 

~8~ (' I JIst S Bod\'. Jones ed .. s. I <l9. 
Jay e Rubín cit~vaná v L,acquer. T. l'v1aking Sex. s. 241. 
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ý ská psychika utvářena v rálnci rodinných struktur prostřednictvím specificky ženské socializace založené na 
zentožnění a splývání spíše než na diferenciaci. Chodorow tvrdí, 7e zatímco chlapec vymění svou původní 
~Oaci matku za ztotožnění s rolí otce, dívka naop~k osobní vazbu na matku ještě posílí ztotožněním s j~jí rolí. r kud se v dospělosti stane matkou, je ve většině případů zodpovědná za výchovu dětí a opět se v rámci své 
°čovateJské role angažuje ve vytvářeni enlotivnÍ osobní vazby, čímž se kruh uzavírá. Touto sebeidenti-ftkacÍ 

perámci rodiny Chodorow vysvětluje, proč se typicky ferninní psychika vyznačuje nezřetelnějšími hranicenli 
Vlastního Já a rnenším důrazeJTI na distinkci mezi Já a druhými. Jak dokládají následující příklady, tato větší 
\opustnosti hranic subjektu, je často tematizovaná prostřednictvím zobrazen í figury sester. 
p Psychotyzické propojení je námětem obrazu Sestry I (2008) Lucie Dovičákové. Umělkyně v něm 
zobrazuje sounáležitost mezi sestrami prostřednictvím motivu propJetených copů, které nelze rozplést, protože 
nikde nezačínají ani nekončí. Sestry jsou si nápadně podobné, odlišené pouze odstínem barvy vlasů a výrazem 
v obličeji. Dovičáková zobrazuje sebe a svou sestru téměř nahé ve věku před dosažením puberty, tedy v době, 
nežje sourozenecké spojenectví podrobeno testu pubertáJního procesu vyhrocené individualizace, vymezování 
se vÍJčl rodinným vazbám a soupeření o zájem potenciálních partnerů. Toto spojenectví je patrné i z gest (sestry 
se drží za ruce) a z téměř identických (pouze zrcadlově obrácených) potměšilých výrazů adresovaných 
divákům. Přesto, že zachycuje dívky v téměř dětském věku, autorka se bezpečně vyhýbá idea1 izované vizi 
dětství a vztah tnezl sestrami nijak neromantizuje. Její obraz vypovídá o napětí poznamenávajícím konfrontaci 
sester s okolním světem vně obrazu, ale zároveň problematizuje i jejich symbolické pouto, které múže být 
oporou i překážkou, posí! it i svazovat, dodávat rovnováhu, ale také ornezovat. Přitotn je příznačné, že 
vzhledem k absenci vyvinut)rch sekundárních pohlavních znaků představují copy v podstatě jediný (kromě 

, titulu) odkaz k genderové ~dentitě sester. Dívky jsou pomyslně propojeny svou ženskostí~ která však zároveň 
působí jako pouto omezující jejich samostatný pohyb. 

Na principu prolínajíci se ~,rodinné" subjektivity je založená i série fotografických koláží ()/;ž nlých 
sester (1995) M íJy Preslové, v níž autorka použi la čenobi1é fotografie své babičky a jej Íeh sester doplněné 
svýma vlastníma očima. Dos1ovným sdíiením pohledu Preslová zdůrazňuje sounáležitost se svými předky, 
ovlivňující její život. Zároveň tím autorka obrací naruby obvyklé pojetí zděděných rysů odrážejících se v naší 
fyziognomii. Mi'Jžeme mít obrazně řečeno oči své babičky, ale jak by mohla lnÍt babi<::ka oči vlastních 
potomků? Toto anti-chronologické přisvojení fyziognoIT}je prarodiče je ještě zproblematizováno náZVelTI 
naznačujícím sesterský vztah. Užití označení "sestry" lze pochopitelně interpretovat ve snlyslu ideal izované 
vazby mezi ženami tolik zdůrazňované feminismem 60. a 70. let, ale u Preslové zřejmě jde o osobnější pojetí. 
Svým gestem potvrzuje intenzivni prožitek kontinuity a vtělené provázanosti rodinných vazeb. Překračuje mez 
mezi živými a mrtvými a tínl zhmoHíuje sílu vzpomínky na ty, kteří zemřeli před nálni. Naznačuje, že sVÝln 
vzpomínáním jednak udržujeme~ ale zárovell také vytvářítne osobnost druhého (jen u mrtvých je toto vytváření 
zjevnější). Díváme se skze obraz., který jsme si o dotyčném vytvořili, nazíráme jeho/její svět naši,na očima. 
Zároveň jsme druhým neustále ovlivňování prostřednictvím vzpolnínky. Identita mrtvého je roztroušena mezi 
ty, kdo na něj/na ni vzpomínají. Jak konstatuje Derrida: "Po smrti druhého., zůstane všechno ,ve nlně' nebo ,v 

, , .., 
nas , ,mezi nám i'. Všechno je svěřeno n1ně ... paměti. ,,_86 

V díle Mileny Dopitové se motiv sesterství objevil poprvé v instalaci Dvqjl5ata (.Já a Mqje sestra) 
(1991), sestávající z černobílého autoportrétu a portrétní fotografie autorčiny sestry v koupacích čepicích, stolu 
a dvou židlí obháčkovaných růžovou vlnou. Dopitovou zajftnalo, "do jaké tniry lze znejistit diváka 
pro~třednictvím fotografií, které jsou na první pohled stejné, ale přesto představuji dvě různé osoby, a nebo 
take mohou být dokonale zmanipulované." 287 Prostřednictvím juxtapozice těchto télněř identických portrétů 
autorka vizualizovala neurčitost vyn1ezení identity. Bez dúvěI)' ve faktickou přesnost názvu dna není tnožné 
rO~~odnout, zda se jedná o dvě fotografie téže tváře nebo o dvě rtlzné osoby. Toto zobrazeni lze interpretovat 
tnt~l~álně dvěma způsoby. Na jednu stranu se zde objevuje motiv vnitřní rozpolcenosti subjektu, který nachází 
sV~. Ikonické ztělesnění v postavě dvojníka. Na druhou stranu téma dvojčat souvisí spíše s vnější hranicí 
s~ .~e~tjvity, res pe ktive jej í m i nters u b j ekti vn í m překročením. Pomocí atri butll (i d ent i c kýc h k o u pací ch če pic a 
~ eJn~c~ židlí opticky spojených se stolem v jeden celek rúžovou vlnou) sugeruje Dopitová psychofYzickou 
r~ntJnu~tu mezi sebou a svou sestrou. Motiv jednovaječn)Tch dvojčat představuje zvláště působivou rnetaforu 
Iz ZVolnen.í subjektu. Ontologicky zakládá neurčitost hranice mezi dvětna jedincL jejichž symboncké propojení 

e odvod It z o cl' ,. v • v k' , d v , b v k puvo nI neroz lsenostl 111aterse zaro ecne un y. 

:-----------------------,1)6 J 
1R OTles Pere . 
,7 Srní" I?rmmg the Subject. 238. 

m prosIt. S MiJenou Dopitovou o umění a kolohěhu lidského života. Umělec 1/2005. s.46. 
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Dvojčata spolupracova1a i na videu Sixtysomething (2003), ve kteréln Dopitová s pomocí profesionální 
skérky proměniJ~ s~b: a :,V?U sestru ;e dvojic,i. ~?c~l~dkyň. S~st?' spol,u tančí ,~ prázd,n~ z~hrad.ní restauraci 

ma StroJnovce, hr~JI c~~rucne ~a .. klavlf a POplJt:J1 caj. v cukr,arne. Zatll:nco vyse zmlneny, projekt byl P:~ 
ve .vata pozitivnínl zazltkeln~ JeJ1ch spoluprace na vIdeu Szxtyso111etlung poznamenala llzkost pramenlCI 
dvoJc esu (imaginárního) stárnutí. .,~Myslím, že pro mou sestru to byl dost drsný zážitek. Každou chvíli mi 
~'kPfOI C že se na Ině nemůže dívat - by.lo pro ni těžko snesitelné konfrontovat se v reálnélll čase a prostoru 
fl a a, 'h . , h' v, ,- )88 T k r v dh j . rl r ,," O s obrazem vlastnI 0, ~~ na pra. v U star!:v' ,- ., ~nto .omentar o . a uJe menta nI .,,~:opus:nost mezI ,s~straml:. 
obraze vlastníh? s~an ,se dv~~cata UJlvS~ U~I n1kolt "pohlede1:1 do rzr~~dla, ale vZa.Je!l1ny~l1 poz?rOVanHn. JejIch 

ická i psychlcka bhzkost .JIm umoznuje zakouset pramenu 1a pn pohledu na teJo té druhe. Proto bylo pro 
~z itovou klíčové projít si touto zkušeností právě se sestrou: "Sourozenectví bývá v životě tím nejdelším 
:hem - nejenže začne už v dětství, ale mnohdy přetrvá i partnerský vztah. V případě dvqjčat, které se narodí 
voučasně,je tento vztah o to delší. Navíc mě zajínlá i srovnání dvou lidí, kteří jsou zjednoho vajíčka a vypadají 
s kOfO stejně, ale jejich životy se přesto odvíjejí jinak.,,289 Video je tedy možné interpretovat i jako pokus o 
~myslné prodloužení tohoto intenzivního vztahu do budoucnosti. Dopitová klade velký důraz na vizuální 
propojení sester, jejichž osudy se vzájemně liší (zatímco jedna sestra se profesionálně zabJ"rvá uměním, druhá 
se věnuje rodině). Jejich vzájemné zrcadlení - stejné šaty, společný tanec a čtyřruční hra na klavír, dvojice 
stejných hrníčků s čajem atd. - to všechno podtrhuje sounáležitost navzdory tOlnu~ že v realitě už tyto vnější 
paralely nejsou tak zjevné. jako bývaly v dětství, a někdy zcela chybl. Jejich společné stárnutí tak tnůže 
evokovat návrat k nerozlišitelnosti a nerozlišenosti, která kulminuje v okamžiku smrti. 

Nás1edující díla ještě radikalizují princip intersuqjektivní provázanosti. V cyklu Autoportrét~! (2001) 
Dity Pe pe (Homsteinerové). Zde fotografka pózuje s nJznými ženami., přičernž svůj vzhled pokaždé 
přizpůsobuje jejich vizáži a všemožně se snaží zapadnout do jejich prostředí. Rozpětí napodobovaných žen je 
široké, ale ať už se jedná o dúchodkyni, sportovkyni nebo hyperfemininní pin up~ fJita Pepe figuruje na všech 
fotografiích jako dokonalé zrcadlo~ místy dokonce stěží rozeznánle, kdo je v interiéru na fotografii "doma". 
Bez dodatečné úpravy fotografií počítačem jen s pomocí paruky, lfčenL) stylového oblečení a odpozorovaného 
výrazu obličeje~ držení těla a gest se autorka stává někým jinýnl. Úvaha o subjektu se tedy ubírá dvěma 
cestami. Pepe naráží na nestabilitu vlastního tělesného já tváří v tvář svýnl hypotetlckýnl "sestránf(' a zároveň 
tematizuje podíl vnějších znaků na procesu utváření identity. l\Iavazuje na díia~ v nichž ulnělci jako Cindy 
Shennan, Urs LUthi, Yasumasa Morimura, LyJe Ashton Harris, nebo třeba česká fotografka Petra Skoupilová a 
další demonstruji chameleónskou proměn livost svého tělesného já v nejrůznějšich přestrojeních a rolích, a 
zároveň naznačuje, že to") co považujeme za součást osobnosti, je vlastně jednoduše napodobitelná sbírka 
vnějších rekvizit. Na tuto séri i navázala Pepe fotografickým i dvojportréty sebe a svých "partnerů'\ případně 
celých "rodin'\ kde rovněž uplatnila princip opakované sebestylizace do různých sociálních typů. I v tOlnto 
případě rozehrála Pepe subjektivitu jako otevřený proces vycházející z interakce s ostatními ženami i 111uži. Ať 
PÓzovala v roli bezdomovkyně~ bohaté manželky, ,.,hipísačky" nebo Romky, angažovala při budování škály 
alternativních Já pomyslné ,~partnery" a "děti" a další subjekty (spíše než objekty) ze svého okolí. Jeji projekt 
na~ízí alternativu k pojetí subjektivity chápané jako autonomního nenlěnného celku a zárovet'í se rozchází 
~'predstavou subjektivity jako identické esence. Jako v případě série Filnl Stills Cindy Sherman i zde platí, že 
~m V,íc~ obrazů hypotetických identit existuje, tím obtížnější je mluvit o autorčině "skutečné identitě". 

eustalym předváděním rúzných identit je zpochybněna identita jako předpoklad subjektivity. 
20 Opačný přístup se obdobným výsledkem užila Gordana Zlatanoviéová ve své akcii Na máj obraz 
( bl O~), kde s pom oe í maskérek p řestro j i I a při c házej í c í ná vštěvn íky pro střed ni ctv í m čemýc h paruk, čem é h o 
o .ec~~í a červené rtěnky tak~ aby vypadali (rámcově) jako ul11ělkyně. ZatílTIco Pepe přijímala vzhled osob, 
~~~IZ ?~z~val~, .Zlatanovié?vá na?pak v,nutila své vzezření ostatn~~. ~de Dit~. Pepe nav.áza,la .osob.ní a ně~?~ 
m me l~tJmnl Interakce s zenaml, ktere napodobovala, Zlatanovlcova vytvon1a kolektlvnl SItuaCI evokuJlCl 
kl~ovo~ Identitu. Tato nová identita se k subjektu autorky vztahuje dvojím zpúsobem: je gestem afirmace 
ně~ ~~I aut?rsk)! subjekt jako originál a redukující publikum na pouhé kopie, odrazy schematicky naznačené 
davo I a ~tnbuty, ale zárovell ve výsledku mÍ1že b),t čtena jako popřeni výlučné pozice autorky pohlcené 
relaern sVY~h ,.,klonů". Tento projekt telnatizuje výtněnu mezí publikem a perfonnerkou, která obrátila tradiční 
k o;e a mlsto, aby zaujala roli objektu pohledu, uzurpovala pozici autorského subjektu přetvářejícího diváky 

razu svému. Klíčem k této výnlěně se přitom paradoxně stala skopofilní touha diváků motivujíc] jejich 

~ 
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; "'těvu galerie. Právě tato touha vidět performující tělo-objekt totiž kolektivně přetvořila návštěvníky 
navs 

r' r d' , . bjekty vzaJemne po Ivane. 
v o Když se tedy vrátím k provokativní otázce, která uvozovala tuto kapitolu~ je zjevné, že umělkyně, 
. 'ichž práce zde analyzuji., problematizují představu subjektivity jakožto netělesné entity. Fotografie Se sebou 
~J fezy Velíkové názorně odhalují způsob, jímž je naše subjektivní perspektiva vždy tělesná, a zároveŤI ukazují 
~to vtělený pohled jako specificky ženský. Tělo však není jen sídlem persona1izované perspektivy, ale i 

:bjektem, který mi'Jže~e def?rmo~,at, nebo materiálem, j~hož kvality nás spOj,ují s nediferencov:ným :v~t~~ 
dosobněné tělesnostI. To Je prtpad cyklu Korporallly Doroty Sadovske nebo Petry Kucerove, JeJlz 

~lternativní tělo se volně prolíná s těly mrtvých zvířat. Podobnou propustnost a kontinuitu zdůraziíuje i Míla 
Preslová, jejíž tělo je zapuštěno do okolní krajiny v pokusu o překonání tělesných hranic. Zcela jinak 
tematizuje napětí mezi objektovostí a sul~jektivitou těla Jana Pospíšilová. Prostřednictvím odlitků vnitřku 

svého těla zkoutná potenciál vnitřního otisku vypovídat o existenci vtěleného subjektu, Stejně tak se proti 
tradjčnimu~ odtělesněnému a přitom atonlizovanému pojetí subjektivity vymezují utnělkyně skrze zdůraznění 
jejich sounáležitosti s oS,tat~í.nli prostřednictvím ~vých těl a v~ájernné fyzické p~dobJ:~sti s \~ěly s~ý~ch r~áln~ch 
i pomyslných sester. I\t uz Je tedy koncept Subjektu nabouran skrze paradOX111 prozltek tela-o~Jektu, Jakozto 
(nepřiznané) podmínky su~jektivity, nebo skrze naznačení' kontinuity mezí subjektenl a světem, či subjektem a 
jinými subjekty, ochota "kompromitovat" jasné hranice subjektu u v)'še uvedených autorek nepochybně souvisí 
sjejich společensky podmíněnou ženskou zkušeností. Tedy zkušeností subjektivity, která je z hlediska 
tradičního odtělesněného (rozutněj Inužského) subjektu, nenormativní. 

'V 

5.4. Obraz jsi a v obraz se obrátíš - Zenské časopisy a zobrazení ženy 

Neexistuje žádný počátek, žádné piivodní tělo/vlastní .Já, které by garantovalo zobrazení. 
A I· J 290 me la ones 

Jak už bylo řečeno v rninulé kapitole, koncept vtělené subjektivity otevírá problém extenze subjektu a jeho 
koexistence a proHnání s tělesnýnl1 já druhých a "tělem" světa. Následuj ící kapitola pokračuje v tomto 
zkoumáni otevřené su~jektivity a jejího vztahu k zobrazení v kontextu ženských časopisů. Toto térna dosáhlo 
mezi současnýnli č,eskými a sl,ovenský"nlÍ umělkyněmi značné popularity patrně z toho dův0du, že právě 
idealizované zobrazení těl na stránkách časopisů. pro ženy mají překvapivě silný zpětný vliv na živá těla / já 
reálných žen. 

Ztotožnění těla s jeho obrazeJn představuje jeden z klíčových mot,vll současné mediální reality a na ni 
navazující filozofické reflexe. "Konfúze skutečnosti ajejího modelu už neJná dřívější idylickou povahu reality 
a jejího zrca~lového obrazu~ antipodů; nenalézáme již jakýkoli patrný rozdíl l11.ezi faktern, jeho Inodelem a 
vyznamem.,,~91 Současnému umělci, reagujícímu na tento problém, se nabízí v zásadě dvoji lTIOŽnost bud' se 
pokusí simulakrální realitě vzdorovat prostřednictvím vlastního žitého těla, a nebo bude usilovat o analýzu 
fungování této reality, at' už za účelem její kritiky nebo jejího dalšího umocnění a (více čj méně hedonistické) 
oslavy. Konkrétně jde především o reakce na všudypřitotnné komerční využití těla. proJněněného v systém 
znaků či jakýsi tělo-obraz zpětně ovlivňuj íej čtení našich fyzických těl. ~rato zpětná vazba způsobuje, že 
"o~Y~atelé" fyzických těl přizpúsobují vnítnání svých tělesných schránek virtuálním tělo-obrazům a hodnotám 
s nll.m~ s.~ojeným. Jak ukazuj í studie Susan Bordo a Naomi Wolf, mediální idealizovaná zobrazení ženských těl 
ov IvnuJ.~ své konzumentky da leko h 1ubším způsobem, než jsnle si většinou ochotni připustit. V této kapitole 
~nalyzuJI díla, která se k tomuto problému vyjadřuji prostřednictvím ironické ztotožnění s obrazem nebo 
Juxtapozice vlastního těla s obrazy těl zalidňujících stránky ženských časopisťJ. 
d ". V českém prostředí určovanétn dlouhá léta téměř úplnou absencí reklalny se po jejirn vítězném vpádu 
vO ~aslc~ životů po roce J 989 objevila řada reakcí na "odvážný nový svět" komerční vizuality. Právě 
g::d!~me, a na ni navazuj~cíc~ ~zv. l,ifesty!ovýc!l .časopis~~h ~e ;aké v krystal~ck~ ~isté 'podobě zhmotnily 
tor" o:e stereotypy~ ktere traplly zapadni femInIstky mlnlma1ne od dob povalecne kOnJunktury, Reklalna 

IZ nejen - řečeno s Bart:heseln - rnytizuje zobrazené produkty a s nitni Sp(~jované hodnoty.) ale zárovetl 

~ 
~~}J -----
291 ones A .. 2004 (' 3 O/I H . ~,. - + 

~rek~vrá~ek. V. Virtuální život architťktury. Inspirace z knihy .kana Baudrillarda Simulacres et simu!atior?s. s několika přf.klady 
m) a filmu. In: V mužském mozku .. Shomík k 70. narozeninám Petra Wittlicha. s. 173. 
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evňuje určité ident.j~, které s~ z ~o~n~rčniho hl~djs~a o~v~dčjly. vTak se ve světě rekl~my p~t~ys]ně otevíra~í 
u~ŽkY mezi "maskuhnlvto~" ,a ,Jemmll1l~O~" ~ v ,ra~c~ kazdeho. z techto dvou o?ra.zovy~h_ sve~~ se ustan~vu~e 
~krl sub-identit vyznacuJlclCh se vlastnlml vlzualnlml normamI a konzumentskyml speclhky, ucesem pOClnaje 
s a albou značky spodního prádla konče. Této organizaci symbolického kapitálu, jejíž strukturu lnůžeme 
a vOchou nadsázky přirovnat ke škále dostupných lifestylových magazínů, odpovídá autodiciplinace 
s tro . v k r • r r } d rdi k zumentů aktlvne OplrUJIC1C 1 ane mo e y. 
on Jak konstatuje už Germaine Greer ve své knize Eunuška, ženy představují v tomto smyslu jedinečně 

d' ciplinovanou a zárovetl solventní skupinu, která je navíc ve světě reklalny, lnódy a celebrit jako dOlna. 
~:jsilnějším poutem, které přitom ženu-konzumentku k výše zmíněným hodnotám poutá, je její tělo, 
respektive shluk in:emalri.zov~ných o~razů i?eálních těl oV,livňujících vní~ání jejího těl:s.ného j~. Ko~:r~n~ 
tlak je pochopitelne vyvljen I na muze, ale jeho dopad zatlm zdaleka nenl tak Inarkantnl Jako u zenske castl 
populace. Důvodú pro tuto tnužskou rezistenci je hned několik. Za prvé: reklatnní katnpaně využívající 
idealizované obrazy mužnosti jsou stále v menšině, a za druhé (a to především): nejsou muži na rozdíl od žen 
pennanentně vystavováni vlivu sociálně a biologicky podmíněné rovnice krása = úspěch. 1'yto odlišné výchozí 
podmínky mužú a žen tedy následně forrnuji způsob, jakým obě pohlaví čtou ko~nodlfikované obrazy těl a do 
jaké míry dokážou tato zobrazení zpětně působit na jejich život),. Britská umělkyně 1\1ary K.elly k tomu 
poznamenává: ,~Mys!iJn, že když se dívánle na obrazy žen., jak pro rnuže tak pro ženy platí, že se stávátne 
voyeury, příjelnně se podilitne na tOlnto pozorováni, ale lllysHm si., že s ženol~ se děje něco jiného než 
s mužem. Žena je nějak zneklidněna Zpllsoby identifikace se svýtn obrazem.~,292 Zeny, kterým je od dětství 
vštěpováno., že musí být vždy ,.jako ze škatulky", často spojuji svůj ,.;dokonalý'" vzhied s pocitem seberealizace. 
Ztotožnění ženy a j~j ího obrazu se tedy může jevit jako žádoucí synlbol ický nástroj ov1ádnutí jejího (vlastního) 
těla a eliminace jeho Inateriálniho excesu. Ideal izovaný obraz se stává protiváhou živoucího ženského těla, 

v 

vnímaného jako nečistého a nezvladatelného a umocňuje fungování mechanisnlů (sebe-)kontroly. ,,[Zena] se 
stává obrazem a bujná hmota jejího těla a ženská sexualita mohou být regulovány a ovládnuty.,,29~ 

Žena-obraz je v současné době všudypřítomná, ale nejhojněji se vyskytuje právě na stránkách časopisů 
určeným jednak heterosexuálním mužům, ale především pro ženám. Na obálkách většiny pánských časopisů (a 
rozhodně při tom nemusí jít o pornografii) většinou vyzývavě pózuje (polo )nahá, zathnco na stránkách 
časopisů pro ženy je oblečená, v závislosti na ročnÍln období a předpokládaném věku cílové skupiny a její 

v 

výraz nedosahuje takové vyzývavosti, ale jisté množství profesionální koketérie není výjimkou ani zde. Zenské 
modely se pochopitelně liší v závislosti na komerční kategorii či převažujícím stylu. Čtrnáctj1eté čtenářky 
Cosmogirl mají před sebou jiné typy obrazů a na ně navazujících roli než odběratelky Marianne, i když obě 
kategorie spojuje preference bílých, heterosexuálních, mladých a finančně zabezpečených tnodelú, "ženskost 
není nutně konstruována stejně pro všechny ženy. ,,294 

Tohoto postřehu využila také Barbora Bálková ještě jako studentka Akadenlie výtvarných umění ve 
S~é sérii čtyř titulních stránek fiktivních Magazínů (2004)., jejichž názvy, ténlatické zaměření a grafická úprava 
SI pohrávaly s tituly figurujícími na české scéně. Bálková vstoupila do svého díla hned nadvakrát: sama na 
obálkách pózovala a tituly si přivlastnila prostřednictvírn odkazů ke svénlu křestnímu jménu. Tak vznikl 
Har~ressed Barbar (Harper's Bazaar)., Cosmopolibar (Cosmopolitan\ Beb~s f-fealth (Men 's Hea1th), Barbie 
::a~r (Marie, Claire), jej ichž pr~fesionál,ní ~~h led, by 1~10~ I na. ~rvní ~~h ~?d oklam~;5 i grafikva ~t:~tosféry: 
zk oJ,ekt, ktery, auto;ka popsal~, .J~~o "v~voJ }e?ne fiktlvnJ kanery v s ml?lal?' B. ~::- , nezapre Jej I v I~st~~ 

use~ost. Balkova; sama pnlezltostne fot 1 Jako modelka a k zenskyrrl casoplSUln se dostala, kdyz Jl 
modelmgová agentura posílala ke kadeřnici, kde neby10 nic jiného ke čtenÍ. Přestože se autorka pohybuje 
~::~třed~ ~odeling~, sa~a .si ~enskév časop~sy ~ek~puje a. údajně nech~pe, jak je ,možné, že ,se jim~ něk,do 
ak ? ~vlJvnovat. Zaroven Si vsak uvedomuJc zavaznost SItuace a povazuJe toto terna za "stale nalehave a 
T":U~lnl vzh~~dem k míře, jakou formuje měřítko vkusu a je skvělou živnou půdou našich pseudoproblémů.,,296 
BI,~ kYyOUZlté na "obálkách"odkazovaly i k tématům, které rozhodně nelze považovat za pseudoproblémy. 
d: ~va například evokovala otázku prostituce, když na titulní stránce Cosmopol ibaru inzerovala "aktivní 
dít~O ~nou na ESY', v magazínu Beb' s Health se pro změnu věnovala umělému oplodnění: "Udělejte si vlastní 

e, d semene k plodu'\ a časopis Hardressed Barbar využila k zveřejnění" 1 O tipLI jak získat anorexii". 

~------------------~ ~ Mar\' KeIl _. 0 

~93 L· Y ln ~alInders G s 11'"'/ .. ynd N. ." .. c. • 

~94 Rose a ead. Frammg oťthe Female Body. in: Art and Fcminism. s. 569. 
:95 Z ern ~~rry, Betterton in Lihora Oatcs-Indruchová. Discourses af gender in pre- and post 1989 Czcch Culture. s. 170. 
~% lbide aJ OVe korespondence z autorkou (záři 2004). 
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Magazíny se odvolávají na tradici parodické sebe-inscenace příznačné pro feministickou kritiku 
'd" nicnléně nl irrletická strategie") kterou Bálková využívá, je ovšetn poněkud dvoj sečná. N ebezpeči 

rne 1~lizačních postupů, skrze něž autor/-ka analyzuje obraz prostřednictvím imitace, spočívá v tom, že 
au~~~u být čteny ve .sh~dě s p.odvraceným ste~eoty~em. Tat~ výh~a~a se j)ká mnol~)!ch femin!stick~ch fl1:ojektú 
~ užívajících paro.d,~~e, se~ell~~cena~e vlas:OIho tela ~ .platl ~voJ~asob, ~o~lId ma ,~~}orka telesne kvall~ be~ 
}. irnky c harakter~ zqJl CI. ~azde ,I d ea II ~o vanc. zobrazem ze~y, tJ. ,kras ~, ml a? 1

0

, zd mv I. - Gesto Barbory. ~ al k ~v: 
YJ ířené proti vsudypntomne manIpulacI ze strany zenskych casoplsu tak nakonec trochu pnpomlna 

n~rnub leth in k" ně kterýc h ed i tore k a ed itorů, které I kteří sice hal asně povzou zlij í čten ářky, aby byl y samy 
" ~ou, ale zároveň je dál masírují obrazy žen s dokonalou vizáží a ideálními proporcemi. Stejně tak v případě 
~tulkŮ není ironická distance pokaždé zjevná. Na jednu stranu zde figurují evidentně absurdní výkřiky 
(I Supermodelka věnovala bikiny oblastcm hladomoru", "Make-up jazyka v kurzu", nebo "Nechte si 
t;ansplantovat chlupy v nose~'), ale paralelně s nin1i se v Barbaru či (~osmopolibaru objevuji titulky, které jsou 
k nerozeznání od skutečných. Ironická distance se tak místy hroutí a proklamovaná dekonstrukce mediá]ních 
klišé se obrací ve svůj protiklad. 

Na rozdíl od nezávazné hry Barbory BáJkové zpracovala studentka školy v Banské Bystrici Alexandra 
Ďumíková estetiku ženských časopisů způsobem prozrazujícím intimnější východiska. Ve své sérii tisků 
nazvaných Máj osohný Bazaar (2005) reprodukovala reálné stránky časopisiL které proděravěla a vytvořila tak 
stíny svých privátních fotografii. Vykonstruovaný svět ,.,královen žhavých nocí" postavila do kontrastu s 
vlastním nespektakulárním světem vzpomínek. Zatímco stránky Bazaaru jsou hmotné a viditelné, osobní 
vzpomínky mají podobu prázdných míst, jsou vidět jen díky absenci rnaterle časopisů, do nichž byly 
vystříhány. Instalací do oken získaly tyto soukromé obrazy charakter prúh ledů do světa "tanl venku" 
viditelného skrze otvory v cloně nlediálnÍ rea1ity. Autorka proti sobě stavl nepřítomnost skutečný'ch žen s jejich 
obyčejnými příběhy a agresivní vizualitu časopisů, kterýrn dominují sexy těla, senzační tipy, jak tato těla 
vylepšit, a fígly, jak dostat si Inější pohlaví na kolena. Svět její intimní reality však neexistuje odděleně od světa 
mediálních strategii. V rátnci dekonstrukce těchto schémat Iná Ďurníkové prQjekt oprotI lnediálnínlu mitnikry 
Barbory Bálkové jednu zásadní výhodu.Tínl~ že využívá k zobrazeni svých osobních zážitků negativně 

vymezený a obtížně dekódovatelný prostor, se zároveň úspěšně vyhýbá j~jjch esencializaci. Byl-Ii přistup 

Barbory Bálkové pokračovánítn vlivné linie hypersty1izovaných ženských autoportrétů., Ďumfková využívá 
neméně oblfbenou feministickou strategii propojení osobního a veřejného. 

Na Slovensku ještě zůstaneme tentokrát ve společnosti Doroty Sadovské, jejíž dvojdnn)' katalog Sado 
(2005 a 2008) illlituje po formální stránce ženský časopis. Jedná se o dobře lnarketingově zpracovaný zálněr. 
Sadovská pronikla se SV)'nl katalogem ven z galertjního prostředí a na pulty obyčejných trafik. Sexy design ve 
spojení s exkluzivní formou (časopis je tištěný na křidovénl papíře) se dobře doplňuje s image u!nělecké 
celebrity, kterou si autorka soustavně pěstuje a přizpúsobuje požadavkům kladeným diváckou obcí na tělo 
um,ělkyně. Prezentuje se jako svůdná žena., vědomá si své krásy, ale i jako osobnost s řadou zajímavých 
~namých a v neposlední řadě jako pohodová matka (na obálce druhého čísla časopisu pózovala těhotná). Její 
Ironie je natnířena vůči umělecko-kritické obci, které nabíZÍ seriózní katalog zabalený do fonny e1egantního 
~~aku: V prvním čísle prezentuje autorka převážně svoje obrazy svatých a světelné instalace, zatÍlnco druhé 
~Islo ~e o zaměřené na tělesnost. Tento motiv také tvoří jednu ze spojnic mezi obsahem katalogu a ženských 
casoplsu (i když v kontextu zobrazení svatých může tělesnost odkazovat spiše k teologickým rozměrům "nahé 
~r~vdy':: než k honbě za ideálním tělem příznačným pro současnou společnost). Nejblíže ženským časopisům 
a ~~1, fotky ze společnosti~ zachycující celebrity slovenské umělecké scény postávající na vernÍsážÍch 
aut~rc~nych obrazů., exkluzivní série nazvaná Album de Paris (1998)~ v níž nechala Sadovská pózovat umělce 
:~C7ch j~en (<?rian, Pi:~e,~ ?il.l~s, Ton?" Cragg.' _Herma~n Nit~ch, Da:li:l Buren atd.) se svými obrazy, a 

p edeVSlIl1 oba!ky vyuzlvaJ1CI Jej] vlastni komodlflkovane a erotlzovane telo. 
ka Primární lnotivace umělkyně je tedy stejná jako u výrobců konzumního zbožL kteří v rámci reklalnní 
hř:~aně sá~.~?u po ženském těle: Prodat zboží pomocí (vlastní) atraktivní fyziognomie. Zároveň je však ve 
ná~do:~bneJ~1 motiv, .proč na o~álce katalog~,~pl~tnila ~vůj styliz,ovaný. obraz. V e~itori~lu. vysvětluje, jak 
sorn ~~~OpJSeln vzntkl. Prochazela se po panzskych knlhkupectvlch a hstovala urneleckytnl katalogy a "tu 
sVéh ~t~zlla aj ja být' raz takto objavovaná."m Její formulace potvrzuje ztotožnění sebe sama s katalogem 

o lIa a zároveň odráží značnou dávkou erotického napětí. Sadovská pfš,e o čtenářích, kteří se ,~na stojáka" 

~ v'" ---------
M ysezf1líněnérizik b I v 'V' • I' . .. ~ . 1-1 h n"I' C I S h v' 
1 arinv Ab '. - o y o casto zmlTlovano v SOUVIS ostl s erotlzovanyml pcrlormancemJ . anna vv'J kc. aro ee '- c neemann CI 

~9g DO~ota ~:~OVIC ,nebo třeba s využíváním .~pjn up" estetiky v autoportrétech I,yndy Benglis. 
ovska. Sado. Divus 2005. s. 7. 
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· 'vajf z "platonické lásky" k tiskovinám. Ti odvážní, kterým se podaří překonat "ostych a obavy 
vY~~šného odhalenia svojich zálub, určitě nezostanú v taký večer na svojom gauči sami". Její podmanivá 
zprl ;~ra čtenáře obcujícího se svým časopisem podporuje představu, v níž splývá autorka se svým obrazem. 
f!1eta is se stává pomyslnýln prodloužením jejího těla i mysli. To první zaručí autorčina svůdná fotografie na 
C:~~~ časopisu a zbytek obstará rozhovor uvnitř čísla či oslavné statě z pera spřátelených kunsthistorikú. Je to 
o a ~a svádění, v jejímž rámci vzniká obraz kombinující nevinnost s vyzývavostí, erotické drama i melancholií. h; naznačuje autor úvodního textu v katalogu Vladimír Beskíd (alias b.skid) to vše je skryto v samotném 
! 'ně autorky: narážka na kvetoucí sad i ovoce (SA o-OV ská), "maniakální příběhovost" (SADO-vská) í 
Jm~ancholíe (z anglického výrazu SAD). Stejně jako v případě Barbory Bálkové představuje sémiotická hra se 
~eénem v názvu č/asopisu individuální vepsání autorky do těla časopisu'! které je víc než signaturou. Sadovská, 
~m však v tomto gestu ztotožnění se svým dnem daleko důslednější a propůjčuje časopisu 8.111)0 nejen jlnéno, 
~ář a tělo, ale prostřednictvím rozhovorů odkrývá i své umělecké a osobní zázemí. Výsledkem tohoto 
komplexního spojení je splývání autorky a jejího auto-komodifikovaného obrazu. 

Pro pochopení tohoto splývání je klíčový autorčin zájem o motiv kůže, odrážející se v několika 
titulcích na obálce. Divák se zde nlimo jiné dočte, že ,~,kůže hledá krénl", že ~"rozetřenim plazmatických 
obrazů" může "vzkřísit svou kúži" a nakonec jej autorka ujistí, že "nejh lubši je kIJŽe". Povrch (kůže) pro 
Sadovskou není synonyrnem povrchnosti nebo protikladem hloubky. Ona sama je ."kŮŽí", hledající "krém'" 
rozuměj "pozornost diváka'\ a její obrazy jsou schopné "vzkřísit divákovu kúži''" - tedy jeho nebo její zájeln. 
podobné formulace bychom našI i i v textech britské umělkyně Helen C,hadwick. Například v textu Samon/Lluva 

masa tvrdí Chadwick následující: "Fotografie je mojí kůží. Jako melnbrána oddě1ujfcí talnto od tohoto 
upevňuje moje hranice., obálku, jíž jseln. Moje kůže, můj obraz, povrch, médium rozpoznání.,,299 Autorka se 
dobrovolně prezentuje jako povrch., jako "pouhé''" zobrazení, které však v jejím podání naznačuje potenciální 
hloubku oboustranné touhy. lJmělkyně touží po "svém" diváku a nabízí sebe jako vytoužený objekt. Je 
připravena přijmout toužebný zájem diváka či divačky a zároveň být "Inastí'\ kterou má konzulnent použít 
k ukojeni své touhy_ Tuto dvojakost naznačuje i formulace: ,.jsem mirnořádně citlivá, aplikuj". Na jedné straně 
konstatuje, že cit1ivost je vlastností autorky coby objektu aplikace, ale může být i charakteristikou jejího 
citlivého stylu pokud sanla ."aplikuje". Divák/čtenář se díky této nejednoznačné fórnlulaci ocitá v anlbivalentní 
pozici objektu i subjektu pomyslné výměny. Je vybízen~ aby "aplikova!" autorčinu ~~mast" - nechal se svést a 
svým zájmenl opiácel jej í touhu. 

Dialog s divákem navazuje prostřednictvím přivlastněné obálky ženského časopisu j Lenka Klodová ve 
svém objektu nazvaném .Já (2003) sestávajícím ze zrcadla s nalepenými texty z titulní strany Coslnopolitanu. 
Klodová vychází ze strategie osobního vstupu do mediálního ránlce, ale na rozdíl od předchozích příkladú 
tento rámec nabízí i ostatním~ pomyslně demokratizuje roli "cover gid" a otevírá ji pro každého. Radikálně tak 
podvrací nepsaná pravidla diktující vzhled dívek z tituinÍ stránky., a zároveň podtrhuje absurditu titulků (Deset 
věcí, kterých se bojí nejvÍc~ Postelový pohled), která vynikne v sousedství s libovolným odrazem 
nevyretušované reality mimo kontext ženských časopis':l. Klodová si pohrává s vlastní Ci divákovu) touhou po 
u~n~ní rezervovanéJn pro lnediální celebrity a/nebo ideální těla. Tato touha se však stává vizuální pasti lněnící 
?lvaka v objekt (vlastního) pohledu. Název zároveň odkazuje k narclstnf tendenci interpretovat odraz v zrcadle 
J~ko Já. "Y narcismu obraz je já, veškerá distance se hroutí.~,JOO Jak však zdúrazňuje Lacan, lnylné ztoto~=nění 
Ja,,~ ob-/od-razem není jen problémem narcistně založených čtenářek Cosmopolitanu, ale leží v saméln jádru 
nasl Subjektivity. 

5.5. Mýtus a demýtizace krásy 

Bylo řečeno, že analýza { .. .] krásy. ničí krásu. 
Laura MuJvey:;Ol -

~~ev tét? kapitoly mapující kriticky laděné reflexe zobrazení normativního tj. ,.krásného" ženského těla a 
!tý/Ol spoJ,ených "zkrášlovacích" postupi\ se odvolává na dva zdroje ínspirace. Prvním je kniha Naomi Wolf 
~ druhým pojetí mýtu v teorii Rolanda Barthese. Ten charaktcrizuie mýtus jako "promluv[ u] 

~~ Helen Ch- d " -:- . ,. 
!Xl Jon a \\ Jek. SOI11oqu\' to f~ lesh. In Jones. /\. 2000. s. 381. 
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novan[ou] svou i~~~ncí~ dv~leko .spíše než svou dos~ovností'r', v n!žje "in~ence r ... J, dosJ~vnostÍ nicl~énějako 
detí znepřítomněna."(', Podrzl1ne-l~ se ~a~heso:a ?oJmos~o;l, c~ Je .tedy II1te~~,1 mytu krast ~ao~1 ~olf s.~ 
[ ... ] 'vá že "mýtus krasy ve skutecnostl predeplsuJe chovan1 a nlkoh vzhled.~" ' Obrazy krasnych tel nas ln~Jl 
d~mn~ dč'it, že právě takto málne chtít vypadat, aniž by to nutně explicitně zdůrazňovaly, pokud zrovna není řeč 
pres:~mách na kosmetiku a hubnoucí prostředky nebo posi lovny. Zdůrazňuji slovo chtít, protože vypadat jako 
o ~ Iky z časopisů většina žen nikdy nebude, ani s přispěním diet, kosmetických přípravků a plastické 

~i~rgie. Chování, o kte~é~ ,mluví ~ol~, te?y s~očí,:á v ~~rman.entním,,~ předem proh;aném ,boji s p;vky.naší 
"I nosti, které neodpovldaJl normatlVnt krase, tj. predevslm bOjem s pnznaky starnutl. V predchozl kapItole 
~e es naznačila, že i když nejsou zrovna oddanými kněžkami kultu krásy, ženy v západní společnosti vesměs 
J~~ou vůči jeho vlivu imunní. Jak popisuje Susan Bordo v knize Unbearahle Weight: Feminism, Western 
~~/ture and the, Body, ~š~Jdyp!íto~né obra~ kr~s~ých těl se, nám snaží .vŠtípit, v že ,dokonalost je ~;!en 

ožností, ale pravem kazdeho cloveka a pov!nnostl zeny. ,,[L Jat ka toho, co Je povazovano za "dokonale se 
~ustále zvedá - vlivcm kulturních obrazů, doporučení [plastických] chirurg[Í1] a očí, které si zvykly považovat 
~aždou odchylku za defekt.,,304 Toto podmiňování, "pedagogika vnímání", o které mluví Bordo, se díky 
možnostem a dostupnosti digitálních technologii, za poslední dvě dekády ještě přťostřila. ,~Fj Itrované, 
vyhlazené, naleštěné~ změkč,en_~~ za?střené, přearanž,ov~né [ ... ] di gitáln i. bytosti, :vi zuá J n í kyt:orgové, nás u~í, 
co očekávat od Inasa a kostt.\." . Vysledkem nemUSl byt rovnou anoreXie, ale spIse nespokojenost s vlastn1tl1 
vzhledem, která v Západní kultuře postihuje až 90% žen.306 Proto nás patrně nepřekvapí,že se toto odcizené 
pojetí vlastních těl konfrontovaných s ideálníllli tě1y odalisek tnediálního světa stalo jednínl z hojně 
využívaných námětů současného českého a slovenského ženského umění. ProstřednictvÍln zobrazeni, 
tematizujících kontrolu tělesné hmotnosti, "nadbytečný" podkožní tuk, "správný" tvar poprsL, depilaci 
ochlupení, manikúru, líčeni atd. reagují umělkyně na všudypřítomný diktát krásy a analyzují jeho dopad na 
vnímání vlastních těl. 

Klíčovou autorkou testující nepsané zákony nonnativního vzhledu je už několikrát zlniňovaná Lenka 
Klodová. Ať už se zabývá reflexí pornografie, mateřstvím nebo kánonem ženské krásy, její tvorba spojuje 
kritický odstup, humor a značnou dávku porozumění. T'ak je tomu i v díle nazvaném Alé punčochy (2003), 
zachycujícím autorčiny nohy po té, co si upravila chlupy na lýtkách., aby připolnínaly síťované punčochy. 
Sama autorka k tomu poznamenává: "SnažilajselTI se najít prostředek proti mas;vnimu tlaku na ženy~ nutícímu 
je, aby si holily nohy. Vymyslela jsem altemativu~ jak vypadat upraveně j s ch lupatýtna nohama. Zabere to ale 
bohužel dost času /dvě až tři hodiny každé ráno/.,,307 Klodová předkládá absurdně nepraktické řešení 
poukazující na nenléně iracionální nornlU velící ženám odstraňovat ochlupení na lýtkách. Lenka Klodová patří 
ke generaci, která po roce 1989 zažila příchod depilace do bývalého Východního bioku. Módni trend se rychle 
šířil a v prllběhu několika tnála let se stalo holení podpaží a lýtek téTllěř nezbytností zvláště pro ženy s tmavším . 
pigmentem. Vytvoř'enítTI alternativy umělkyně nastavuje zrcadlo všudypřítomnénUl tlaku nonnativni krásy a 
~ůrazňuje skutečnost, že se jedná o společenský konstrukt. Její gesto klade zdán Jivě jednoduché otázky: Proč 
JS~u chlupy na ženských nohách považovány za neestetické? Kolik času jsou ženy ochotné obětovat a co 
vsechno dokážou podstoupit aby dostály normám krásy? 
Z Jestliže Lenka K lodová nabízí pozitivní, byť zánlěmě absurdní alternatIvu k vyholen,ýnl 1)/tkám, 
"uzana Staňková, absolventka FaVlJ (ateliér tělového designu) prezentuje daleko peSlnlističtější vizi následků 
~ns.ké. depilace. Její sebestylizace v roli zavražděného Marata založená na proslu!ém Davidově obraze 
IrOnIZUje ženu jako oběf vlastní posedlosti krásou. Na rozdíl od revolučního politika, který i po smrti třÍ1l1á 
r~?",~ar~ta" drží v bezvládné ruce holicí strojek a z drobné ranky na noze jí vytéká proužek krve. Jedno tedy 
r mu I ~ntJhrdinku spojuje - on i ona zemřeli ženskou rukou. 

aut Jl,no~l partií ženského těla, rovněž kolonizovanou mýtem krásy, jsou ňadra. Na toto téma reaguje série 
dv Oportre~nlch fotografií Lenky Klodové publikovaná ve formě kalendáře (2003) a přepracovaná do podoby 
Po ouro~rnem'ých papírových figurín (2003) zachycujících umělkyni coby sexbombu s prsy nastavenými 
u ~~ hornických ochranných přileb. Kalendář a stojny inspirované prostředím hornického muzea v Mayrau 

a na a dolu Landek v Ostavě a předvolební kampaní populární pornomodelky českého pllvoduDolly 

;-----------------------30 ~ Barthes R M . 
3 Wolf. N " ytolo,gle. Praha: Dokořán. 2004. s. 122. 
~ Bordo . Mytus krasy. Aspekt. Bratislava 2000. s. 15. 
'os Ibid s' ~ .. ~nbearahle Weight: Feminism. Western Culturc and the Body. Published by University ofCalifomia Prcss. 2004. s. xvii. 
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která se chystala sfárat do dolu Paskov. Fotografie sugerují v)lzdobu interiéru šatních skř'íněk a nepř'ílTIO 
Bus::':j na sociální podnlíněnost určitých ideálů ženskosti. Obří umělá prsa se zdají parodovat neudržitelné 
n~~Z~J vy o dokonalém ženském těle vylepšeném za pomocí silikonu a digitálních retuší. Nicméně sama 
pre s:a nás zrazuje od jednostranně kritické interpretace, když v katalogu uvádí, že si na snímcích připadá 
aU~~~livě", a ~on~tat~j~,. že ".n,~,orřitažlivo,sti ~ýc~ ~řive~, nic nv:u~e:e a~i přiznán~, ~e má prsa j.S?U ,ve 
"~ t čnosti homlckyml pnlbaml.· Klodova zduraznuJe umelost pntazhvostl, ale neusiluje o destrukcI Idealu 
s ~ :ho poprsí. Místo moralizování popouští uzdu představivosti a užívá si fascinace vlastním modifikovaným 
b~t~ Přitom rozehrává to, co Craig Owens označuje pojmem "rétorika pózy". "Pózovat znamená předvádět 
te e a 'sebe pohledu jako by dotyčný by1 už zmražený, znehybněný - tedy už pf'e de n1 jako obraz." Póza má však 
sa~ zmrazit nejen pózujícího., ale i diváka: ,,[N]apodobováním nehybnosti vnucené pohledem, odráženfJn jeho 
m~i nazpět, póza nutí pohled podlehnout. V konfrontaci s pózou je pohled sám znehybněn [ ... ]"309 Akce 
~nkY Klodové je dvojnásobně ironická. Nadsazením své zne~ybněné pózující ikoničnosti obrací autorka 
žádostivý pohled diváka nazpět a proměňuje jej (řečeno s Zižekem) v objekto-pohled. Zároveň svým 
nepravděpodobn~. hypertrofovan~tn ťoprsí~ dáv~ m~žs~ému toužícím~ po~ ledu :íce~. než žádá: Přerostlá p;sa 
zochranných pnleb tnohou (1 pres vyslovny zamer autorky) pUSOblt antlerotl~ky v dusledku svych 
přemrštěných rozměn'J a demonstrativní umělosti. Podobné vyznění má také instalace Satna (2002), sestávajícÍ 
z trojrozměrné figuríny nahé ženy v životní velikosti nacpané do převiékací skJíňky v hornickém skanzenu 
v Mayrau. Doslovné zhmotnění objektu erotické touhy, k niž odkazují ~,nahotinky" vylepené uvnitř dělnické 
šatní skříňky, by patrně k snlrtl vyděsilo jejího uživatele. Konečně totéž pi~edesilá i Freud, konstatující, že 
erotický sen,je-Ji realizován., se tnlJŽe zlněnit v načni můru. 

Na rozdíl od superpevných polokoulí hornických pin up inzeruje Brožura z téhož roku (2003) cvičení 
pro pružnější a hebčí prsa. V návodu doporučuje autorka krnitat a kroužit prsy~ aby bylo dosaženo požadované 
kvality. Pružnost, kterou KIodová vyzdvihuje, je ovšem jen jiným eufemickým označením pro povislá ňadra, 
neklamný to příznak stárnutí a následek kojení. Brožura, navazující na Podprsenku [JO dětech ze společné 
výstavy skupiny Matky a Otcové~ je stejně jako Alé punčoch}' spiklene.cký1n lnrknutím adresovanÝlTI (nejen) 
ženám, které si uvědomujj~ že krása je věc relativní, i když se nátn kosmetický průmysl, výrobci přípravků na 
hubnutí a plastičtí chirurgové snaží namluvit opak. Nadpřirozená schopnost ovládat prsa pOJnocí fiktivních 
svalů připomíná rétoriku módních časopisů a reklam, které konzumentkámf.-ům sugerují, že pouze ony samy / 
oni sami zodpovídají za svá těla. Všechno je otázkou vůle: držet diety, počítat kalorickou hodnotu každého 
sousta, posilovat, dostat klíčové part.ie do žádoucího tvaru cvičením., liposukcí, aplikacÍ implantátů, 

injektovánirn botoxu atd. Tento přístup navazuje na tradici Západní kultury., vycházející z přemáháni a kontroly 
těla charakteristické pro křesťanský (potažmo platónský) vztah k tělesnosti a zároveil odráží kapitalistický 
model sebezdokonalování a rnaximálnÍ výkonnosti. Podle této logiky TYlohoLI adresátky/-ti mýtu krásy 
požadovat po svých tělech cokoli. A právě tuto představu, že nic není nemožné~ když napřeme svou vlili, 
dovádí Klodová ad absurdum a nechá vlastní prsy vykonávat absurdní cvičenÍ. 

Zcela jinak přistupuje k problematice. žádoucího tvaru prsou skupina Pode Bal v jednom z "inzerátů" 
Lidé liden1 (2002)~ které se objevi ly na tnistech využívaných k inzerci v pražské hromadné dopravě. 
Prostřednictvím těchto letáků se imaginární lidé svěřovali se svými problétny a žádali veřejnost o finanční 
pomoc. Tak například lnuž s trnavou pletí hledal touto fonnou sponzora pro zanlýšlenou pigmentovou kůru, 
rum~nská učitelka projevila touhu žít aspor'í rok jako jeji kolegové v Západní Evropě~ a mladý univerzitně 
vzdela~ý muž doznávaL, že se neumí sám uživit. V rámci projektu figuroval také mu.?: shánějící peníze na 
operativní zvětšení manželčina poprsí. Na letáku fonnulovat svůj probléJn následovně: "Ve společnosti 
~~~tní.ch !idí cítí~, že ~é rnanž~lství j: ohro~eno." :rovokativní ~ozrně: kampaně .sp~čí~ai v ton:, ž~ sr?v~ával 

~ ktlvnl problelnv vseobecne povazovane za dusledek spoleéenske., ekonolTllcke CI rasove dlSknmlllaCe 
~to~lé~y chápanými jako nedostatek osobní přizpůsobivosti (neprúbojnost lpění na vzhledu partnerky). 
p e.nbcka formulace provázející žádost o sponzorství zpochybňovala jasné hranice mezi legitimním 
~~~~~kem rovných příležitostí a nároky jednotlivců, které sice mohou působit přemrštěně, ale přitom pouze 
ni~a~e~1 nátl~k vyvíjený společností. Nahlížena touto optikou, může být i žádoucí vel ikost poprsí vnímána 
s o 0/ J~ko vysada bohatých, ale jako přirozené právo ženy na "krásu", nebo dokonce právo muže na partnerku 
Pofa~:al~ě t~~~ovaným poprsím. Prostřednictvím série Lidé lidem testuje Pode Bal legitimitu individuálních 

vku aJeJlch společenskou podmíněnost. 
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podobné vyznění lná i dílo Venduly Chalánkové nazvané Manikúra (2001). \1 rárnci této akce si 
halánková že~rotou v~rd~lávala na prof~sion~l~i rn~nikúr~, čímž rozehrála kontrast, představ~ nadst~ndard~í 

C etické péce evokuJ ICl luxus a gesta zebran 1 spoJovaneho s chudobou. Paradoxn I byla take skutecnost, ze 
kos~kérka vykonávala práci zkrášlující ruce, které nepracovaly. Spíš než o sociální komentM však šlo autorce 
m~ělesnění filosofického postoje, v němž nehty symbolizuj í porníj ivost i cyklickou obnovu. Jejich neustálé 

~orůstání a stří~~n~ o~ráží k~)lo~~,~ !ciznikání ~ z~nik~ní .svět~ beze smyslu a bez cíle, jeh?ž. "bytostnOl~'poVa?u 
I urč1tjako vecny navrat tehoz. - KosmetIcky salon Je nllstem~ kde se beze konce vzdava hold pom1Jlvostl -
z~ádí a kráse - jejichž prchavost je kompenzována představou věčné údržby. 
m Permanentní údržba tělesného vzhledu a lnaskování nedostatků tradičně patřila 11leZl oblíbená ženská 
témata. Na principu potenciálně nekonečného líčení a odl1čování byla za~ožena napi;íklad fotografické série 
kanadské umě1kyně Suzy Lake. Kosmetika hrála dťJležitou roli i v rámci výstavy Wonlanhouse (1972) 
uspořádané Judy Chicago a Miriam Schapiro a jejich studentkam.i z feministického programu při Cal Arts. 
Vedle rtěnkové koupelny Camil1e Grey se jednalo o instalaci a perfornlanci Pokoj Ley Nancy Youdehnan a 
Karen Le Cocq. Během perfonnance inspirované románem A1iláček Sidonie-(iabrielle Colette, si Le Cocq před 
zrcadlem střídavě nanášela 1fčidla a a opětovně je smývala. 

Poněkud odlišný princip využila Martha Wilson v dfle nazvaném I make up the inlage o.fmy Per:fection 
/ I make up the inlage qf lny Defórn1Žty (1974). Jednalo se o dvě varianty fotografického autoportrétu, kde 
autorka jednou použila kosmetiku konvenčním způsobem, zatímco podruhé svou tvář pomocí ličidel záměrně 
zohyzdila. V českém prostředí otestovala psychologický potenciál líčení Míla Preslová ve vlastní dvojici 
Autoportrétú (1998) připomínající o čtvrt století starší práci Wilson. Z jedné fotografie se na nás usmívá 
nalíčená autorka, zatímco na druhé pllsobí tatáž tvář bez Iičidla zdeptaným výrazetn. Přesto, že formálně se 
Autoportréty podobajf dílu Marthy Wilson, při bližšÍJn srovnání vynikne rozdn nlezi oběma "verzemi". Jestliže 
Wilson svou sebestyl !zacÍ podtrhuje umělost "dokonalosti" i "deforrnace" a v názvu explicitně zdiirazňuje 

vlastní vědomý podíl na produkci těchto kategorií, Preslová zkoumá souvis1ost / diskontinuitu mezi prožitkem 
emoce a její Jnater,alizací~ vnitřkem a vnějškem~ mysli a tělern. J 1110ke up n1y ilnage ... funguje v kontextu 
feministické dekonstrukce krásy, kdežto Autoportréty spíše vycházej í z fenomenologických Zkoutrlání 
vtěleného subjektu. I přes tato odlišná filosofická východiska však dílo l\1ily Preslové odráŽÍ podobnou 
zkušenost jako fotografie j~ji americké kolegyně. Reaguje na roli, kterou Jllake up hraje v psychologii ženy. 
Tato zkušenost lllůže být pozitivní - na1íčená žena si připadá krásná a sebejistá - nebo úzkostná -
znehodnocený rnake up může vypovídat o psychickém zhroucení a některé ženy se bez líčidel cítí velmi 
zranitelné. Preslovou sice více zajímá psychologie než analýza nonnativní krásy, ale její dilo odrá~d genderově 
specifickou zkušenost. Jako žena. zvyklá kontrolovat svůj vzhled totiž citelně vnímá~ jak její nálada ovlivňuje 
vzhled a ten zpětně působí na to, jak se cíti. Stejně jako v případě Wilson je i zde ve hře maska. Líčidla sice 
mohou odrážet skutečnou vnitřní pohodu, ale stejně tak dobře ji mohou pouze simulovat. 

Paradoxně blíže vyznění fotografií Marty Wilson než Autoportré~v Míly Preslové je video o generaci 
mladší absolventky VŠUP Terezy VeJíkové nazvané .Jseln připravená (2005). Tato práce vytvořená speciálně 
pro ~teliérovou výstavu videí~ se zadanou identickou délkou - dvě a pú1 rninuty - zachycuje autorku při 
~:khCkém a tedy .z~~čně e"~presi~ním nanášení make ~pu. :rid~o konč~ tím, ž~.umělkyně ~ pohledem upře~ým 
k k~~ery, ktera JI slouzda Imsto zrcadla, oznamuje s usmevem ,Jsem pnpravena," .Jakoby teprve tlmto 
~ a?1ZJkem měla začít vlastní akce, cosi, co už kvůli líčení a kurátorskému zadání nestihla zrealizovat. 
~hkace make upu tedy nejen že hypoteticky znelnožňuje realizaci čehokoli smysluplnějšího, ale navíc 

0sle~~k procesu nevypadá zrovna uspokojivě. Druhá možná interpretace naopak zdůrazlluje, že expresní 
l~nJ !e. ~amo o sobě uměn ím. Pokračován ím uznávané tradice rych lomalířů, sahaj ící až do antického Řecka a 

P~. racuJICÍ přes bravurní barokní skici až k abstraktnímu expresionismu. Velíková pojednává sama sebe jako 
atno na ne v Vl' • I r v J k r r 

~ lnz realIzuJe v astlll ume,ec y vy tvor. 
Ilo - 'k Patrně vůbec nejčastějším námětem mezi díly věnovan)'mi tělesné kráse respektive její absenci je 

(2~!) a, hubnutí a ko~trola vtěles~é hmotnos~i obecně. To.}~, rovněž p~ipad .. d~la nazvallé~o Polabsk:é Venuš: 
. v těl ,Lenky Klodove. Umelkyne se vypraVIla na koupahste vybavena troJlc~ nafukovaClch plovaclch kruhu 

žen,ove barvě, připolnínající podkožní tuk. Tímto gestem se podle svýc.h slov pokoušela vyjádřit obdiv k 
dop~ITl,. ,,~~eré svými tvary dokládají nesmrtelnost ideálu Věstonické Venuše.,,3!! V textu katalogu 
sarc~vale~lcí~ tuto foto-performanci zmiňuje Kloclová nejen fascinaci tělnat)'m ženstvím spojovaným 

etypalnl figurou matky a plodivou ženskou silou, ale zároveň vyzdvihuje výhody tukov)'ch obalů, 

~,-----------
311 endula Ch l' k ' 

I<.lodová a an ·ova. autorsk~1 text k projektu Manikúra. 200 J nepubl ikováno, nestr. 
L. Pregnant Songs. s. 64. 
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'tně jejich schopnost nadlehčovat tělo ve vodě. Klodová vlastním tělem zosobnila Velkou bohyni, která 
ko~kre v j~jím podání nemá archaickou podobu reliéfu vyrytého do skály ani hořící siluety, jak je tomu 
oVS~~lad v dílech Any Mendiety, ale povaluje se na pláži polabského koupaliště. Toto spojení archetypu ajeho 
naprlJizované a personifikované podoby nabízí pozitivní model ženství ztělesňující alternativu k současnému 
~kt~~ štíhlého vypracovaného těla. I když se taková alternativa zdá v dnešní době zcela mimo diskuzi, 
Idea u v cl v • hl· 

Jodová je přesve . ce~a o je o nesm~e no~tl., , v •• • r,,,. 
K (Ne-)estetlcky dopad tukovych tkan I na vzh led vJastlllho tela a Jejich vztah k normam "krasy testuje 
také Veronika ~ro~ová pros~~e~~jrctvÍ~ ~utop~rtrétních fot?gr~fijch z c,yk!u Zen1zoo (1999). kde póz~je 

v vázaná lepíci paskou vytvarejlCI na Jejlm tele neforemne zahyby. Terna defornlace se na fotografilch 
~:'evuje hned dvakrát, vedle f~~icky manipul~vaného tě~a s,e odráží i v n,~oti,:,u roztříštěné~o o~razu na 'p1~š~ 

~ ozadí. Křivé zrcadlo se muze vztahovat jak k narClSfllnlU sebe-zhhzenI~ tak k poknvenernu, vnnnanI 
~1~stníhO tělesného obrazu, kterým trpí většina současných žen.3J2 Motiv spoutání odráží dvojznačnou roli, 
kterou tělo pro ženy v zajetí 111ýtU krásy hraje. Na jedné straně je vězeninl a zároveřl Inater·jálcln, který je třeba 
aktivně vytvarovat, často i za cenu a prostřednictvírrl bolesti. Spoutané údy připolninajicí těla "pojednaná" 
technikou bondáže nabízejí ještě jednu paralelu. Bondáž jako forma (sebe )kontroly jen dovádí do extrému 
princip ovládání vlastního ~ěla~ ~te~~ s.e ~tává s,~ysie!n života P:~ rženy posed I.é reg.u la?Í vlastní ~~les~é 
hmotnosti. V tomto smyslu JSou Sl pnznlvc1 bondaze a zeny redukuJ1e1 hmotnost dIetamI, pustem a CVlcenlm 
podobní. Oběma přináší uspokojení fyzicky náročné a často bolestivé omezováni vlastního těla. 

I když po formální stránce zapadá Zen1zoo do kontextu fenlinistické kritiky mýtu krásy, autorský 
výklad tuto interpretaci problenlatizuje. Na rozdíl od umělkyň, zkoumajících útlak normativního obrazu krásy, 
totiž Bromová zdlJrazňuje svobodu, kterou nám dává naše vtělení: ,,Jsme svobodní, ale pouze v tomto daném 
těle.,,313 Její tvorba není primárně motivovaná odporem vůči zpředmětnění ženské krásy, ale sebepoznánílTI a 
experimentem s vlastnÍrn vzh ledenl a identitou. O své autoportrétní tvorbě tak Bronlová proh lašuje: ,~Každý má 
v sobě víc poloh či st.ránek a snaží se přijít na to, která je ta pravá.,,},J4 Ve svých tnanipulovaných autoportrétech 
tak Bromová hledá paralelu mezi fyzickou deformací a hranicemi tělesného Já. 

Přesto Zenlzoo do této kapitoly o kráse logicky zapadá. Syrnbol ické sebe-zohavování nelze chápat bez 
souvislosti s idealizovanými obrazy ženského těla, erotický podtext těchto pracÍ nepředpokládá ženu jakožto 
objekt podívané a variabilita hranic těla a odkazuje k jeho konstruované povaze. Zenlzoo zosobňuje souvislost 
mezi pojmy krásy, nonna1ity a svobody. 'Tělesná deformace na jednu stranu připolnene starší digitální 
zkoumáni autorčina vlastního těla, jak jej známe ze série Pohledl', a zároveií odkazuje k tématu polidštěné 
monstrosity, který ~e o~;evuje v jejích rnanipulovaných obrazech hybridních Bytosti (1997). Tato zobrazení 
zachycují ZlTIutované tvory posthumánního světa, jejichž tváře při veškeré obludnosti nepllsobí děsivě. Zdá se, 
že v nich \' eronika Bronlová našla zalíbení, které se snaží zprostředkovat divákovi. Abnorma!ita Bytosti 
zpochybňuje pevné hranice kat.egorie "lidství" obdobným způsobem, jak)fm zdefonnované autorčino tělo v 
cyklu Zemzoo symbolicky testuje limity svobody, kterou lze zažít v ženském těle. 
v' V tomto smyslu vyznívá i soubor maleb Blanky Jakubčikové nazvaný Bulín1ie (1998) neboli příběh "ze 
Zlvota jedné bláznivé lišky". lakubčíková vedle sebe klade obrazy zobrazující schenlatizovaná těla žen 
s mohutnými prsy a boky., která jakoby přetékala přes rámy obrazu. Zatímco z ženských úst tryskaj í sytě 
barevné proudy zvratklJ, nad jejich hlavami se vznášejí komiksové bubliny s nápisy jako "Help lne", "Why", "I 
~m affraid'" "Come to me'\ ~.Touch me" a ,J love to hate you". V těchto obrazech však nepromlouvají pouze 
zen~ké mysli, ale i jejich pohlavní orgány. Na jednom z obraztl věnovaném Felicienu Ropsovi klade plačící 
vagina, jejíž stydké pysky jsou uzamčeny visacím zátnkelTI, klade řečnickou otázku: "Freedom or prison?'\ jiná 
~ .. VYznává z nenávisti k Freudovi a třetí pouze konstatuje "I am stupid". Pandemonium bu1itnických žen a 
Je~lch pohlaví doplňují dvě zvířata - mluvící liška a prase. Liška, jejíž příběh lakubčíková vypráví, je 
ire~~tavena jako hlavní postava cyklu, ale o slovo se hlásí i prase, nad jehož II lavou se vznáší bublina: "It' s me 
00. ~olba lišky a prasete v těchto obrazech není náhodná. Jestliže Jiška p·řipotníná údajnou ženskou lstivost, irase Je symbolem "obžerství", bulimického kompulzivního přejídání se, které předchází zvracení. V tomto 
k~7lexním díle rozehrává .lakubčíková množství protichůdných emocí, aniž by se přikláněla 
v ~~ ~označnému postoji. Některé její obrazy mohou působit téměř mizogynně, zatímco jiné vzbuzují 
že IVa~ov! účast sváděj í, jej, případně zdůrazllujÍ antagonismus mezi (tTIužsk)'m) divákem a zobrazenými 

naml a Ještě da1šÍ přímo odkazuj Í k interpretaci ženského pohlaví a potažnl0 celého těla jako nástroje útlaku 
~-.~p -

že t;~le Th~ Canadian 'A/omen' s Hea!th Net\vork (Body Image and the 1\1.edia) je 50~·ó a6 70%) áospíva.iících dívek přesvědčeno o tom, 
Jl) Z ron~dvahou. lillJ.l.~~ \\ \\ \\ .(\\11 li .\~..LL':'\\H! í'L'cs.!úQbi \1c_d i cl. html Vyh ledáno 25.6. 2009 
314 Citá~ z O"v~)ru Karla Císaře s Veronikou Bromovou. Veronika Bromová" Revue Lahyrint. 7-8/200. s. RS. 

- clanku Petra Volfa. Zrcadla. Reflex 6/03. s. 30. 
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. ' mus) nebo jako oběti sytnbol1cké kastrace v pojetí freudovské psychoanalýzy. Bulinlie líČÍ rozporuplný 
(fem~l~ý svět, jemuž odpovídá nevyrovnaný režim příjmu potravy a vice versa. Proto patrně není náhodou, že 
psy~ l~ané zvratky připomínají na jednu stranu komiksové bubliny a zárovetl jejich barvy a tvary odrážejí 
sty~lZ~ zobrazených ženských těl. lakubčíková vytváří psyehofYzické kontinuum, v němž se mysl a tělo 
po m~o~ickY prolínají. Zvratk~v f~ngují jako e~viva~e~t slov av těl~, m I~:í vlastníl~ .!a~yke~, jenž ~e st~j~~ 
sY cl taty jako kyprá stehna, hyzde a prsa. Tato zenska tela se dozaduJ1 nasl pozornosti, JejIch telesnost Je hlas1ta 
POk~·čí. Pro Jakubčíkovou bulimie extrémní promluvou související s nesvobodou ženského pohlaví a j~jí 
a ~;valentní rolí ženy jako sexuálního o~jektu, oběti a (pasivní) agresorky. Liška i prase, rámující příběh 
:~Iimiček, jsou inkamvací "š~l.en,~': v že~y, jejíž těl~ vzdoruje ~o~~ám konven~ní ~rásy: !~to popření 

rmativního vzhledu vsak nepnnasl zene vysvobozen1, ale ponechavaJI napospas drasave nenavlstl a touze. 
no Na rozdíl od předchozích děl., která pojednávají télna tloušt'ky osobně zainteresovaným jazykem (a to i 
vesto, že Blanka lakubčíková pracuje se sche111atickými malbami spíše než s vlastním tělem), následující 
P~ce spojuje jistá míra intelektuální distance. Ve své sérii fotografii nazvaných Kdy začíná tolerance 
~elodenního násilí (2006), zachycuje Eva Jiřičková ženy nacpané v příliš těsných kalhotách. Fotografie 
vytvořené ~ro, výst~vu StoJ) ::.ási/í ~a vže~ách zaz~a~~návají "celvo~en~í násilí·' páchané ve jménu ide~l~l 
štíhlosti a dlktatu mody~ ale pntom zamerne ponechava~p bez odpovedl otazklL kdo .Je pachatelem a kdo obett. 
Aspekt násilí ještě vyhrocuje satnotná autorka, která zachycuje své "modely'~ bez jej ieh vědotní coby anonylnní 
torza bez tváře v odcizeném prostředí pražského f-IJavního nádraží. Jejich obleč:ení a skutečnost, že postávají u 
stolků v nádražnínl bufetu~ navíc naznačuje, že dotyčné ženy nejspíše pocházejí z probleanatického sociálního 
. ' zazeml, 

K ekonomicko-sociálnímu aspektu t10ušťky a hubnutí se vztahuje také video Anetty Mony Chi~y a 
Lucie Tkáčové Aleluja dieta (2007)~ zachycující starší vesničanku čtoucí desatero diety kombinujícÍ novodobé 
dietetické nároky a křesťanskou spiritualitu, Protagonistka ani na okaJnž,ik nezapochybuje o účinnosti a 
duchovní podstatě předkládaného návodu, který doporučuje věřícím praktikujícím aleluja dietu kopírovat 
Ježíšův jídelniček, postit se na památku Kristova utrpení na křiži, místo večeře se učit zpaměti biblické verše, 
neboť nejen chlebem živ je člověk~ přemáhat pokušení mlsnosti atd. Aleluja dieta vychází z postni tradice a 
zároveň odkazuje k etickým konotacím štíhlosti a tloušťky v křesťanském pojetí. Zatítnco světci a samotný 
Kristus jsou vždy zobrazován i štih li až vychrtlí, tloušťka většinou sugeruje tllorální úpadek spojený 
sobžerstvínl a lakotou. "Tělo se stalo ,textem', který může b)rt použit při analýze stavu duše.,,]15 Koncept 
spirituální diety rovněž odkazuje k významu, který má tělesnost v křesťanské koncepci pádu a spásy. "Ji nÝJ.n i 
slovy, zacílení současné kultury na ,dokonalá' tě1a má náboženské kořeny v křesťanskéin úsilí o znlrtvých 
vzkříšení těla. Spása, hřích a zatracení jsou vnímány v somatických pojmech."] 16 Ve srovnání s minulosti se 
ovšem proměnila ekononlická dynamika tloušťky. Zatímco v raně křesťanskÝ'ch dobách bylo tukem obalené 
tělo výsadou boháčú, v podmínkách současných ekonolTlicky vyspělých zemí se otylost stává spíše znakeln 
c~ud,oby .. ,Důraz kladený na štíhlost v sobě zahrnuje třídní kategorizaci. vzhledem k tomu, že [ .. ,1 dokonalé 
telo ~e drahé. Luxus jídla stejně jako luxus diety vynášejí do popředí térna chudoby ve vztahu k zájmu o tělo. 
JestIJže diety (a schopnost udržet štíhlé tělo) vyžadují peníze., pak spása má sv'é socio-ekononlické předpoklady 
a tuk se stává platidle!n v ekonomice duše.~dI7 

v' Zcela jin)! přístup k tématu zvolila Petra Vlachyňská ve své práci nazvané Kan1paň (2005)~ kterou 
vytvonJa ještě jako studentka v sochařskénl atel iéru Kurta Gebauera. Toto dílo sestávalo z krabiček od sirek 
O~třených samolepkami s ohrázkem vyhořelé zápalky a textem: "Kolik kilo musíš ještě shodit, ahy mužské 
~r ~e ~z~~álo touhou?", sady kaloricky vydatných sladkostí s nápisem: ,.Nekaž si jediný život neustálým 
u nU~I~ a metru označeným jako "poml'lcka pro balení - for men" s rudě vyznačenýrrli mírami 90 a 60 cm 
~aznac~lcími "vitální statistiku" průměrné supennodelky. Kampaň Petry Vlachyňské měla původně 
g oprovazet změna vlastní hmotnosti, kdy se autorka snažila cíleně přihrat, ale nakonec od tohoto radikálního 
;~ta UPustila vzh ledem k jeho technické náročnosti a možným zdravotním rizikl1m. V této souvislosti lze 
v ~PO~enout realizované dílo Silvie Vondřejcové, jejíž projekt paralelního tloustnutí s těhotnou sestrou zmiňuji 
kte~~ltol: vě.nované mateřstvÍ. Tyto pokusy o ztloustnutí představuj i reverzní pandán k di1u Eleanor Antin, 
Odk a v ramCl akce nazvané C'arving (] 973) dokumentovala proces vlastního hubnutí. ZatírrlCO práce Antin 
sn~~ova~a ke kontextu sochařské tvorby a k ženskému tělu jako materiálu, Vondřejcová i Vlachynská se 

y dat tloušt'ce osobní slnysl. Vondřejcová přitom testovala fyzické limity sesterského pouta a odlišné 

~ 
, . Autorsk' --------
Jl6lb"d ' Y text na http://chitka.info/dieta.htmI.Vvhledáno1.7.2009. 
317 . ' ~ 
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čtení ženské tloušťky v kontextu těhotenstvl a VlachYllská se pokoušela kritícky reagovat na diktát ideálního 

zjevu. 
Formálně i obsahově nevyvážený projekt Vlachyiíské zde zmiľluji především za účelem srovnání 

s výše popsanými díly. Zatímco Lenka Klodová pojala svou foto-perfonnanci jako poctu prehistorickým 
Venuším, a Veronika Bromová s Blankou Jakubčíkovou zkoumaly souvislost mezi ženskýlll tělem a 
individuální a ko1ektivní identitou, Vlachyňská usilovala o expJicitni kritiku nonnativního ženského vzhledu. 
Na rozdfl od Klodové, Srolnové a Jakubč,íkové~ u kterých převažoval zájem o rnytologický a individuálně
psychický význam tloušťky, Eva Jiřičková a Anetla Chi~a s Lucií Tkáčovou pracují spíše s jejími sociálními 
aspekty. Ve srovnání s dílem Vlachyňské se však jejich pojednání negativního dopadu diktátu normativní krásy 
a pseudonáboženských kořenů současné fascinace štíhlostí vyznačuje konceptuálním odstupem. Aniž bych 
usilovala o kodifikaci vývoje pojetí obrazu tloušťky, považuji za důležité zdúraznÍt souvislostimezj generač,ní 
příslušností autorek a vyzněnínl jejich děl. Zatímco starší autorky zaujítnají spíše osobní kontelnplativní čí 
fenolnenologický postoj, dílo ln ladších ulnělkyň charakterizuje analyticko-sociologický přístup, zájem o 
vizuální jazyk reklamy a v případě Vlachyťíské i zjevná aktivisticky motivovaná angažovanost. 

Zajímavé je rovněž srovnání různých strategií reprezentace krásy ve vztahu k vlastní tělesnosti autorek. 
Af už se jedná o autoportrétní fotografie Mily Preslové, Lenky KIodové či Veroniky Bromové, akci Venduly 
Chalánkové nebo video Terezy Velíkové, většina umělkyň zlniňovaných v této kapitole rozehrává dialog 
s ideálem krásy prostřednictvitn vlastních těl. Zvláště Veronika Bormová přitom testuje hranice krásného 
prostřednictvím juxtapozice vlastního přitažlivého těla a jeho záměrné defonnace nebo kOlnické pitvornosti. 
Ve svých autoportrétních fotografiích Bromová systel11aticky zpochybňuje krásu vlastního těla: deformuje své 
tělo pomocí lepenky~ obnažuje interiér svých tělesn)!ch dutin., nebo pro změnu šilhá a pitvoří se. Defornlace a 
symbolické zohyzdění vlastního přitažlivého zevnějšku přitOlll představuje silné téma v tradici ženského umění 
počínaje fotografickýlni autoportréty Any Mendiety, tisknoucí své nahé tělo či tvář ke sklu,J18 a zlniiíovaným 
sebe-zohavením v díle 1 anI painting n1y De.forn1ity Marthy Wilson konče. Jak však dokládá kritika z pozice 
feministicky orientovaných teoretiček a uJnělkyťí upřednostňuj ících dekonstrukci zobrazení ženy, ani tyto 
subverzivní experilnenty s vlastnínl zjevem nejsou sto zvrátit očekávání~ .,že jakákoli žena, která vystaví své 
nahé tělo na veřejnosti, to dělá~ protože si lnyslí., že je krásná.,,319 I když Veronika Bromová nebo Lenka 
Klodová předvádějí svá obnažená těla způsobeln, který staví na hlavu ilnperativ tělesného zkrášlování a 
tradiční čteni ženského těla v roli krásného objektu, nahrávají konvenčním interpretacím. 

Jiným zpllsobem se s tímto problémem potýká i druhá skupina děl pojednaných v této kapitole, v nichž 
se u111ělkyně vyjadřují k fenoménu krásy (či její absence) prostřednictvílTI zobrazení reálných ženských těl 

(Jiřičková), nebo jejich fiktivních schematizovaných prototypů (lakubčíková). Zatinlco ženy na fotografiích 
Jiřičkové jsou sledovány o~jektivizujicÍ1n a odosobněným pohledern, který posuzuje kvality ženského těla a 
v tornto případě je sh ledává nevzh ledně nacpaným do příliš těsných kalhot Jakubčiková nechává své otylé 
hrdinky k divákovi promlouvat a narušuje tak jednostrannou interakci s obrazem., v niž je (mužský) divák 
ztotožněn z pohledem a žena s jeho pasivním objektem. Na rozdíl od Jiřičkové se přitom Jakubčíková 

s bulimickými ženami do jisté míry ztotožňuje. Sice nepoužívá vlastní tělo, ale její obrazy promlouvají v první 
osobě, který lze spojit s hlasem autorky. Jejích promluvy tedy můžeme chápat jako projekce autorčiných 
vlastních vášní~ obava frustraci. 

Specifickýln dílem v této kapitole je Halelz4a dieta~ kde se sice objevuje reálná žena, která se však 
vymyká diskurzu normativní krásy. Tím, že se autorky rozhodly angažovat postarší vesničanku, narušily hned 
několik očekávání vyplÝ'vajicích ze spojení obrazu ženstvt a tématu redukce hl11otnosti. Stará žena, jejíž stáří 
není kosmeticky zatnaskované~ je z hlediska Inédií patrně nejméně atraktivním, a proto télněř neviditelnÝ1TI 
objekteln. Rustikálně vyh ližej ící důchodkyně nezapadá do systému, v nčlllž j sou krása a ženské tělo 
zobrazovány médii jakožto předměty kotnerční s111ěny., neodpovídá představě ženy v roli objektu touhy a není 
perspektivní ani jako konzumentka produkt{l určen)!ch pro její věkovou kategorii. Její zájem o dietu totiž není 
motivován honelll za krásou, respektive zmírněním příznaků stárnutí a dokonce ani primárně péčí o zdraVÍ, ale 
spirituálním úsilítn. Salnotná dieta navíc nevyžaduje žádné komerční produkty ani služby a naznačuje možnost 
~Iternativního systému, v něnlž krása a zdraví nejsou výsadou těch, kteří si rnohou dovolit do svého vzhledu 
Investovat. 

Posledním typem pojednání ženské tělesnosti a nonnativní krásy je inzerát z cyklu Lidé liden1 skupiny 
Pode Bal, který ženské tělo pouze evokuje prostřednictvítn opisu. Takto dekonstruuje nároky kladené 

-'IR 
.~1c) Podohný motiv použila v jednom ze svý'ch autoportrétu i Veronika Bromová (cyklus i\;f;/enó (1996). 

Lucy Lippard. The Pains and Pleasures nf Rehirth: Women's Body Art. in Art and Feminism. s. 214. 
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společností na ženské tělo, aniž by jej zobrazoval, tím se vyhýbá zvěcnění, které s vizualizací těla souvisí, a 
naopak spojuje kulturní imperativ velkého poprsí s mužským tělem (respektive tváří). St~jně vizuálně úsporný 
způsob dekonstrukce (ženské) krásy a skopofilního reŽilTIU příznačného pro módní průmysl představuje dílo 
Exhibition Roon7 (1998) Ilony Nétneth. Tato instalace sestává z obřího zrcadla a pódla připomínajícího molo 
pro tllodeting, vybaveného mechanismern~ který ve chvíli, kdy divák překoná ostych a vstoupí scénu, spustí 
sérii záblesků připomínajících blesky fotoaparátů. Prostor instalace je výzvou k auto-performanci, k překročení 
hranice, za niž se z diváka stává aktér a zároveň pozorovaný objekt. Dílo lze interpretovat jako instantní 
mechanismus imitující zrod hvězdy, nabízející divákům zážitek warholovsk)rch 15-ti minut slávy, ale 
především jako symbo1 módního průmyslu postaveného na vztahu dívající se - objekt podívané. Jak konstatuje 
Katarína Rusnáková v katalogu k výstavě Konec světa, "autorka podlninovává strategie modelingu, jenž se 
orientuje jen na vyvolené - mladé a krásné dívky, a dává šanci všem divákům., aby bez ohledu na pohlaví, věk, 
vzhled a společenské postaveni vstoupili na molo a vyzkoušeli SI roli ,celebrif .,,320 presto., že se na molech 
vyskytují vedle krásných dívek také muži, svět módních přehlídek zdaleka není genderově neutrální, vzhledem 
k tomu., že i role mužského rnodela je feminizována v rámci tradice, v níž se žena předvádí a muž se dívá. 
Németh nereprodukuje obraz, v němžje modelka ztotožněná se svým kráSl1)"m tělem určeným k prohlížení, ale 
vytváří prostředí., které demonstruje fungování této situace. Tím., že odstraňuje krásný objekt podívané a 
umožlluje divákovi zaujmout jeho místo, zviditelňuje účinky a genderovou dynamiku samotného pohledu. 

6. Podoby maskulinity a je,jich přehodnocení 

lv/užské tělo vyžaduje stejný prostor pro rekonceptualizacijako ženské tělo. 32 J 

Redi Koobak 

Mužské tělo., respektive rnu.žský akt~ prodělal v dějinách umění pozoruhodný vývoj. Od civilní vznešenosti 
antických hrdinll a hohú, přes extatická a týraná těla světců., až po sensuální nahotu rnytologických milovníků 
či heroickou obnaženost titáni'!. Počínaje devatenáctýnl sto!ethn však začal n~užský akt postupně vykHzet 
ikonografické pole. Stále sice patřil k standardní akademické produkci a nezastupite)nou roli sehrával ve 
figurálním sochařství j v symbo1ických vizích rotllantiků a po nich sYlnbofistnich rnaHřú, ale těžko lTIohl co do 
hojnosti soupeřit s množstvím ženských aktů, představujicim námět par excel1ence nastupující a posléze i 
vrcholné moderny. Spolu s odhalenírn těla v rámci body artových tendencí 60. a 70. Jet se lllužské tělo sice opět 
ocitlo na umělecké scéně, ale až na výjilnky neprezentovali jeho "majitelé'\ své tělo jako specificky mužské, 
ale spíše jako zástupce těla obecně lidského. Acconci, Nauman a Burden ."používal i svá těla jako nástroje 
sebepoznání s určitým odstupem. [ ... ] zkoumali věci kvazi-vědeckým způsobeJTI, aniž by skutečně zkou111ali 

v k .,,12' muzs 'ost.' - -
Patrně i tento fakt přispěl ke skutečnosti, že zatimco ženské tělo patřilo mezi populární témata 

feministické kritiky dějin ulněnÍ, Inužské tělo zůstávalo až donedávna na okraji umělecko-historického 
feministického bádání. V 80., ale zvláště v 90. letech vzniká na toto téma řada teoretických textů a výstav, 
věnovaných mužskému tělu v rámci obecnějších snah o přehodnocení mužské identity (nebo 111užských 
identit»Q~ Hybnou silou zájmu o reflexi vizuality mužského těla se stalo umění gayů teoreticky podchycené 
v rámci rychle se etablujících gender a queer studies. V českém (a slovenském) umělecko-historickém 
prostředí však zůstalo toto téma dlouho neretlektované a pokud přece jen proniklo do reflexe umělecké tvorby, 
pak v souvlslosti s ikonografií jednotlivých děl a bez hlubší teoretické analýzy. Osamocená tedy zůstala 
například snaha Martiny Pachmanové o feministicky laděnou sociálně-kulturní interpretaci role mužských aktů 
Ve fotografiích Žofie Kulik v katalogu Tělo a"fotografie vydaného ke stejnojJYlenné vj"stavě v roce 1998, stejně 

:120 , ,. 
Rusnakova. K. 2000. s. 178. 

:~~ Redi Koobak. Bodies Gnd,. The Bod.v" Proper, diplomová práce na CEU. s.32. 
~:: Brabara Smith. citovaná Jones. A. Performing the Subject. s. 151. 
---' Jako příklad lze uvést kolektivní v)!stavy rVoman 's Images ofA1en. uspořádaná ICA v roce 1982: Thc ínvisib/e .14a/e: lhe 
(' onstrllctio!1 ol A1a/e Identity 1988 na londýnské Goldsmith College: Behold lhe A1an: The .llale Núde in Photograph.v v londýnské 
~hotographers Gallery z téhož roku: .\'0 i~lore !-feroes: Unveding !\lascuhnity. která proběhla v roce 199/ v sanfranciské galerii 
Carnerawork: The Inward Ga::e.· ,Hascu/initv and Subiectivitv in j\1odern Cu/ture. LondÝn. Ne\v York (1992): The !\Iasculine 
Masquerade: lfasculinity and Represe!1tati~n. Camb~·idge (i 995): Image of ivfan: The Č~reatjon oť Modem Masculinity, New York, 
0\ ford ( 1996) atd. 
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jako její studie rodových souvislostí modernistické rétoriky budující ideál geniálního umělce.324 Výjimku 
-představuje také článek Otty M. Urbana Penis Envy (Několik poznámek k jednonlu tabu v ITIoderní kultuře), 
který vyšel v časopise Umělec. 

O to zásadnější roli sehrály výstavní projekty tematizující mužství a nlužnou tělesnost, kurátorsky 
koncipované samotnými umělci či umě1kyněmi. Příkladem ryze mužské "záležitosti" bylo společné vystoupení 
11 mladých výtvarníků s názvetn Každá kapka vYPZ{Jtvaného sen1ene hy tnne připravŤla o jedno n1istrovské dílo 
(Galerie Akademie výtvarných umění v Praze, 2000). Na této výstavě, uvozené citátem evokujícím 
hypertrofovaný umělecký tl1achist11US Pieta Mondriana, demonstrovali uměJci svou virilitu za pomocí 
přivlastněné pornografické produkce, menstruačních vložek a dámského prádla. Tato přehlídka machistických 
gest však podle Martiny Pachmanové svědčila spíše o nejistotě ve vztahu k rnaskulinitě než o suverenitě 
vystavujících autorů. Ve SVé1TI textu nazvanénl Náhubek interpretovala tuto ostentativně předváděnou 

hypennaskulinitu jako obrannou reakci tváří v tvář procesu měnicÍITIU se konceptů maskulinity a z něj 
vypJývajících nároků na současné muže. Jistou roli v tomto znejistění sehrálo také dědictví socialistické 
společnosti. Jak konstatuje Pachmanová: "Někdejší neschopnost českých Inužů udržet SI ,imaginární vztah 
k falu' a participovat na lnechanislnech moci posílilo jejich současné pokusy o znovu dobytí ztracených 

. " " .ns tenton J. 
Zcela jinak vyzněla v roce 2006 již zmiňovaná výstava Chlap, hrdina, duch, stroj, koncipovaná v 

Bratislavské galerii Médium a galerii HIT Anettou Monou Chi~ou a Luclou Tkáčovou. rrato akce nlěla být 
splátkou pomyslného dluhu: Podle kurátorského textu k projektu se jednalo o výstavu, která nebyla v roce 1999 
a ,~dnes to isté". Tím, co "nebylo", přitom kurátorky myslely především reflexi "ITIužského umění". Název 
výstavy poskládaný ze slovenských m}uvnických vzorů mužského rodu (s Hm rozdílem, že vzor "dub" 
nahradily "duchem") ilustroval řadu tnužských (stereo-) typú. Tak se vzor chlap stal synlbolem tTIaskulinní 
sexual ity, soutěžení a s ním spojené agresivity, hrdina odkazoval k tématům boje za ideály, duch zastupoval 
vznešené koncepty ideji a abstraktní racionalitu, a stroj pro změnu rychlá auta či kutilství. Podle tohoto klíče 
vybíraly kurátorky dí1a umělclI/mužlI, .jt:jichž témata a provedení na jednu stranu naph'íovala výše zmíněná 
schémata masku I inního uměn í a na stranu druhou tato schémata nabourávala. 

Například Jiří Surůvka předvedl běheln vernisáže tématickou perfornlanci~ v níž ilustroval proměnu 
z chlapa-hrdiny v ducha a stroj - Michelina. Neméně ironický byl i hypersexualizovaný autoportrét Martina 
Piačeka., který se vypodobnil v roli digitálně vy1epšeného uměleckého nadSalTICe. Ikonografická figura "umělec 
se svým penisem" pochopite1ně není ničím novým~ co však odlišuje Piačekúv autoportrét od, řekněme, 

autoportrétu masturbujícího Egona Schieleho je právě ona dávka sebeironie, s niž Piaček paroduje souvislost 
Inezl ulněleckou kreativitou a tnu,žstvím. Rovněž účinnou strategii zpochybňujíCÍ tradiční suverenitu tnužského 
autorského su~jektu je zdůraznění jeho závislosti na obdivujícím davu. To je případ dalšího z vystavujících 
umělců Juraje Dudáše a jeho alterega, OJ Giorgia, fiktivní hvězdy showbyznysu ucházející se o pozornost 
širokého publika na reálné autogramiádě v bratislavském nákupninl centru. Dudášovu proměnu v populární 
,~star'\ lze přitoln chápat jako vedlejší příznak současné krize (nejen lnužského) subjektu, jehož identita se 
pozvolna rozplývá v záplavě vlastních obrazú. Podobným jevem, nabourávajícítn tradiční zobrazení 
masku linity, je přiznaný narcismus, který situuje tělo umělce do role žádoucího objektu, čílnž se otevírá 
homoerotickénlu čtenÍ. 

Právě onen posun vlIči nereflektované poloze "přirozené heteronormativnÍ maskulinity" ukazuje~ jak se 
část umělců vyrovnává s proměnliv)'mi požadavky, které na ně současná společnost klade. Tyto nové nároky 
přitoln nejsou zdaleka jednoznačné a přímočaré. Zatilnco na jednu stranu je zdlIrazňována tradiční mužská 
soutěživost a dravost., odrážej íCl .,~ctnostj" kapital istické soutěže, paralelně s tinl je vznášen i protichůdný 
požadavek zvýšené citlivosti. Současné úspěšné ženy očekávají od svých partnerlI kariérní postup, ale přitom 
zvyšují nároky i najejich schopnost empatie a péči o vzhled. Daleko větší důrazje tedy nově kladen na vzhled 
mužského těla, které má být v ideálním případě vypracované i pěstěné zároveň. Vůbec největší změnou je však 
patrně samotná zkušenost denaturalizované maskulinity. Spolu se zpochybněnírn esence fetnininity se do 
pohybu dává i koncept maskulinity., která byla až donedávna zcela bezpříznaková a jako taková neviditelná. 
Příklady z následujících kapitol dokládaj í, jak lze tuto "přirozenou maskul initu" zpochybnit, ať už 
hyperbolickou nadsázkou jejích kvalit nebo její travestií. Na těchto dnech lze delTIOnstrovat, jak se lTIužský 
gender v jeho vtělené podobé stává vlastním nálněteln ,~mužského ulnění", neboli - abych se přidržela 
metafory vzaté z gramatiky - jak se lnladá generace umě!cú učí svůj vlastní rod nově skloňovat. 

-----,--
~~: Pachmanová. M. Neznámá území českého moderního umění pod lupou genderu, Praha: Argo 2005 
'-, Pachmano\'á. M. Thc 1\1uzzle: Gender and Sexual Poljtics in Contemporary Czech Art. ~~~iJ_UIn(ll~_:..:jn\.c0n:L (vyhkdáno 20.7. 2006) 
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6.1. Penis vs. Falus 

Falus nlůže hrát svou roli pouze zahalen)). 
J acq ues Lacan 

Tuto kapitolu zabývající se širokou škálou zobrazení~ která inovují, analyzují a převracejí tradičnf fOflny 
mužské rodové identity prostřednictvím užití (vlastního) mužského těla nebo odkazu k němu, si dovolím začít 
od ,~píky"., tedy od onoho privilegovaného mužského pohlavního orgánu, který patriarchální kultura ztotožnila 
se symbolickou reprezentací zákona a moci. Čím to, že si penis zasloužil toto výsostné postaveni v kultuře? 
SYlnboncký význam falu v rámci kultu plodnosti byl (alespoň v Západní kultuře) nahrazen zobrazením 
odkazujícím ke konkrétní anatonlij a individuální rozkoši, následkem čehož byl erigovaný penis vykázán do 
oblasti medicínského zájmu nebo pomografie. Zobrazení penisu bez erekce sice nikdy trvale nezlnizelo z 
d0111ény společensky akceptovatelné obraznosti, ale jeho popularita, spqjená s klasickýtn aktern, upadala 
v průběhu devatenáctého století. Přesto se v moderním ulllění setkárne s výraznými obrazy,v nichž hraje 
mužské přirozeni kHčovou rolj~ jak je ~jevné z děl tak odlišných umělců jako byl Fél icien Rops~ Edvard 
Munch, ;\ubrey Beardsley nebo Constantine Brancusi. Jestliže se však obecně vzato zobrazeni penisu (stejně 
jako nahého mužského těla) stáhlo s příchode1TI lTIoderny do ústranÍ~ o to víc se penis prosadil rétoricky, 
především na počátku 20. století, kdy psychoanalýza pc:jrrlenovala psychickou podvědomou souvisiost mezi 
vlastnictvftn penisu a z něj vyplývajícího pocitu nadřazenosti. Další kapitolu v dějlnách penisu-falu ovšem 
napsaly ženy, které zaútočily na do té doby nezpochybnitelné struktury tnužské dotninance garantující 
syrnbolické spojení falu a 1noci. Do této kapitoly zapadá j tvorba fenlinisticky orientovaných umělkyň, které 
počátkem 70. let využívaly falická zobrazení jednak ke kritice mužské domjnance~ ale i k vyjádření ženských 
J '1 ' h c: .,1;6 leterosexua nIc lantaSll.'-

V rámci patriarchální společnosti souvisí rozdíly mezi pohlavÍJni s celou řadou binárních protikladů 
symbolicky ~rganizujících jejího fungování. Proto penis, jako primární vidite~ný znak 1nužské anatolTlické 
odlišnosti, nejen symbolicky 111askulinizuje celé Inužovo tělo, ale zároveň funguje jako záruka jeho genderové 
role. Penis však není jen záminkou jakoby automaticky otevírající cestu k privilegované pozici v patriarchální 
společnosti, ale také živým údem, který může poskytovat sexuální rozkoš (svému nositeli i druhým), ale také 
páchat násili~ přinášet pocity pýchy a uspokojení., stejně jako hanby a poníženi. Symbolická pozice penisu je 
z podstaty dvojaká., nebol' odráží jeho funkční a formální proměny. Ztopořený úd běherrl sexuálního aktu 
symbolizuje dominanci., tvrdost a konfrontaci. V k1idovém stavu může být naopak vnímán jako zranitelný a 
ohrožený pomyslnou kastraci. Přestože patriarchální Systél11 rozdíl mezi penisenl a faJenl záměrně tnaskuje, je 
to penis a nikoli falus~ který hraje klíčovou roli v procesu utváření tTIužské psychiky vjejí komplexitě. 

"Penis je obje1n a tvar., [ ... ] tedy je, na rozdi1 od tvarově subtjlněj~.í vagíny~ co zobrazovat,,,327 
konstatuje David Čcrn)! citovaný v textu Otty M. Urbana .Penis Envy Proto není djvu~ že i v českém současném 
umění existují ulnělci~ kteří se zobrazováním penisu zabývali soustavn~ji jako například Alois Strati) nebo 
Dušan Šoltys. Nicméně v těchto případech jde spíše o formální studii tvaru než o formulaci postoje k 
(vlastnímu) mužstvÍ. Šoltysova "portrétní galerie" je pozoruhodná až fetišisticky eJegantnÍtTI provedením 
akvarelové malby na bílém hedvábí. Jeho staromistrovské iluzivní pojetí patrně také vyprovokovalo 
neznátného "pachatele''; k ikonoklastickému gestu~ když byly obrazy poprvé vystaveny v roce 1998 v galerii 
HAMU. Zatímco Šoltysova technika připomíná klasickou akvarelovou krajinomalbu a hedvábný podklad zase 
intimitu ložnic, Stratil používá jiný evokativni tnateriál a totiž pastelky. Jeho série pestrobarevných pyjů 
vystavených pod názvem Letni rozhřesk v roce 2006 v pražské galerii ETC připomínala fantastické květiny 
vyrůstající z fantazie insitních unlělců. Tyto kresby představily škálu zobrazení od hravých údů vesele 
rozstřikující ejakulát až po infantilně, ale potenciálně zlověstně vyhlížející "potetované" exernpláře vyzdobené 
lebkalni. 

Na rozdíl od výše uvedených příkladů, kde je penis předevšfm estetickým objektem, k jehož tvaru se 
autor soustavně vrací, následující díla pracují spíše s vý'Znalnem penisu pro jeho nositele, respektive s falem 

326 Viz Richard Meyer. Hard Targets: Maje Bodles. Feminlst Art. and the Force ofCensorship i the 1970s. in WHACK!:Art and the 
ťeminst revolution. Cornelia Butler (cd). The Museum ofContemporarv Art .. 2007. 362-383. 
'~7 . . ~ 
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iakožto symbolem maskulinity, Toto zdl1razněnÍ privátní i společenské role penisu pak poukazuje na jeho 
-'ústřední úlohu při (de)konstrukci mužské subjektivity. To je případ fotografií lV(artina Zeta nazvaných Star)J 
kokot (2008), na kterých se autor fotil z extrénlniho pohledu, takže záběru d0111inuje jeho šourek a penis, jehož 
,.hlava" zakrývá hlavu autora, [)ojnlem ztotožněni působí j název dila'l v něrnž. autor SálTI sebe napůl vážně a 
~apůl ironicky označuje za ."starého kokota". Zet se tÍlnto nelichotivým ztotožněním se SVýlll penisem 
vystavuje možnétTIu ztrapnění. Nejen, že si pohrává s představou muže ITtyslícího peniserD rnÍsto hlavou, tedy 
pudového jedince smýkaného sexuální touhou, ale navíc staví na odiv zcela nefaJickou verzi maskulinní 
tělesnosti. Nepředvádí falické tělo, ale velký měkký váček připomínající zakulacené bříško. Toto zavalité 
desublimované tělo sugeruje groteskní tělesnost, kterou Michai) 8achtin spojuje s převrácením řádu. Záměnou 
"hlav" se doslova naphluje subverzní představa těla obráceného naruby a vzhúru nohafna. Co bylo dole, je 
nahoře. Co bylo skryté, je ukázáno. Místo rozumu vládnou pudy. Otázkou zlJstává, nakolikje zde ve hře ironie 
a nakolik lze toto zobrazení považovat za skutečný autoportrét. 

Napovědět by moh la souvislost Starého kakala se sérií fotografií Snlrtelně vážně (2008) 
zaznamenávaj ící autorův pokus o znlapování fyzického ukotvení pocitu "Já" prostřednictvím jednoduchého 
gesta ukázání nebo dotyku ukazováketn. Zet volí oblast tradičně spojovanou se sídlem identity a ukazuje 
doprostřed čela, nicméně pro záznam tohoto gesta volí netradiční úhly záběru z podhledu. Snítnky sice 
neukazují autorovy genitálie, jako je tonUl v předchozhn případě, ale pohled "z podbřišku" spojuje hlavu, 
jakožto tradiční "sídlo" lidské mysli, s oblastí spojenou s trávenítn a anlmálnÍiTIl vášněnli. rroto potenciálně 
zesměšňující gesto Zet vykonává se smrtelnou vážností, jak naznačuje titu1. lJplattluje fenomenologickou 
metodou vycházej íeí z autorovy tělesné ohraničenosti a zapuštěnosti do světa, kterou Merleau Ponty označuje 
pojmem .\plétání viditelného a vidoucího. Zet toto splétání neilustruje, ale prožívá. Názorně ukazuje, že 
subjektivita je myslitelná pouze v těle. Zmnožení gest zárovet'í ilustruje nemožnost jednoznačného vymezení 
su~jektivity. Každá (sebe)identifikace vyžaduje zdůraznění jistých aspektú a současné vyloučení ostatních. 
Názorně předvádí, že žádná konceptualizace Já nemllže obsáhnout subjekt v jeho totalitě, neboť každý pokus o 
vymezeni Já je nutně parciá1ní a otevírá prostor pro další ,.,gesto;". Zet nabízí stále nové pohledy na svou 
tělesnou schránku~ čÍlnž zároveň ilustruje a podkopává touhu suL~ektu po dokon31éln obrazu~ který by umožnil 
udržet fantasma celistvosti. 

Ve stati 5'tádiunl zrcadla popisuje .Jacques Lacan zdůrazľíuje, že představa jednotného subjektu je 
založena na desinterpretaci~ na základě zrcadlového odrazu, nebo ještě obecněji obrazu, který dítěti 

zprostředkovává jeho okolí, si dítě vytváří představu o SVélTI autonomním já. Stejně tak "pohled" fotoaparátu 
nabízí umělci řadu obrazlt otevírajících cestu k fiktivní sebeidentifikaci. Zet předvádí svoje fragmentární tělo 
z různých úhlů v potenciálně nekonečné sérii fotografií a demonstruje tak nlarnost snahy o definitivní 
prostorové zakotvení vlastního .Já . .Jeho gestické fi10sofování odráží pojetí subjektivity charakterizované touhou 
po věčně unikajícím Význatnu, který Lacan označuje termínem Falus. Niclnéně, jak je zjevné z lnarnosti 
Zetova počínání, ani mužský subjekt není vlastníkem Falu, pouze penisu. 

ZatÍnlco Zetův St ar)) kokot naznačuje ztotožnění autora s jeho penisem, Jakub Matuška ve videu 
nazvaném Luděk Fanda (2003) nechává svůj penis vystupovat v roli vášnivého fanouška fotbalu. Autor se při 
koupeli v napuštěné vaně stává svědkem promluvy svého penisu, který hlasetn dědy Homolky vypůjčeným 
z populárního českého filmu Ecce hon1o. Honl0lka vzrušeně opěvuje fotbalový zápas Sparty. Autor, 
oslovovaný jako Hotnolkův syn Ludva, sice nevěnuje tomuto chvalozpěvu a jeho zájtnu o fotbal pozornost, ale 
následně se rovněž projeví jako fanoušek a osuší se ručníkem v barvách Sparty se jtnenovkou Luděk. Tato 
vtipná hříčka (dno vzniklo ještě v době, kdy Matuška studoval na Akadenlii) tematizuje oblíbenou lidovou 
představu penisu jako pars pro toto zástupce svého nositele, v rámci které nll1že být pen is obdařen vlastním 
jménenl Franta (odtud dvojslnyslný název Luděk Fanda odkazující k fandění k této infantilní personifikaci 
penisu). Stejný postup rozdvojeni využil Vito Acconci ve své performanci-instalaci nazvané Trappings 
(Uvězněni) (1971), v rárrlci které se nahý obklopil hračkami, látkanli, provázky a jin)Tni rnateriály uzavřel se ve 
skříni uprostřed skladiště a hrál si s penisem, jako by to byla panenka. Své rozpolceni komentoval Acconci 
následujícím zpťJsobem: ,~Rozdělil jsem se, abych se mohi propracovat zpět kjednotě., .. ~28 Tato operace rněla 
symbolicky chránit před ztrátou kontroly a nedobrovolným rozpolcenínl subjektu. lJmělec zacházející 
s penisem, jako se salnostatnou pomyslnou entitou, která však zcela podléhá jeho vťJ I i~ je domněle imunní vůči 
selhání a psychické kastraci. Penis funguje jako imaginární partner a zároveň objekt. hračka. J"cconcÍ předstírá, 
že je jeho penis nezávislý., a přitOlTI zdůrazňuje jeho inlaginární zpětnou vazbu a "ochotu spolupracovat". 
Acconciho hra odráží hluboce zakořeněnou nejistotu, s niž mužský subjekt přistupuje ke svým genitáliínl. 

---
328 .Jones. Performing the Suhject s. 1 18. 
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VycházÍ Z imaginárního scénáře, v němž má "neposlušný orgán" "svoji vlastní hlavu,'~ což ještě vynikne 
v ang]jčtině~ kde pojem ''Ihlava'' označuje žalud. Ze srovnání s více než o čtvrt století rnladším videem je 
evidentní, že zatímco Acconci testuje svou mužskou subjektivitu prostřednictvínl její travestie - jeho hra je 
infantilní a stereotypně feminizující - Matuška se vymezuje vůči tradiční lnaskulinní roli fotbalového fanouška. 
Acconciho verze "rozdvojenír., pracuje s typicky femininními rekvizitami "holčičí hry" a s představou něhy a 
péče'\ popírající nlaskulinní stereotyp založený na suverenitě a emočnf odtažitosti. Zatímco Acconci aktivně 
manipuluje a vytváří zdání vzájemnosti ve snaze "opět se propracovat k jednotě". Matuška pouze pasivně (a 
zcela bez zájmu) naslouchá svému mluvicitnu penisu a trpně čeká až jeho maskulinizovaný "homolkovsky~' 
exaltovaný penis skonči svou směšnou fotbaJovou tirádu. Acconciho přístup je přes vnějškové infantilní 
rekvizity existenciálně vážný. Oproti tomu Matuška se prostřednictvím své citace odvolává na parodii české 
fotbalové kultury, která však v poloze reprezentované filmeln Ecce HOfno, HOl1101ka exist~je už jen jako 
vzpomínka ."pro pamětníky"~ k níž mÍ1že autor zaujmout odpovídajícÍ odstup. V této souvislosti stojí za 
zJnjnku~ že v původním filmu se jedná o dialog nebo spíše nlonolog hyperaktivního otce s kocovinou stiženým 
pasivnÍtn synem. Matuškovo video s komickým mluvícím penisem tedy můžetne interpretovat i jako generační 
vymezeni se vůči autoritě otce zesnlěšněného identifikaci se "synovým" "Fandou". "Rodinné" téma nabízí také 
jednu paralelu mezi oběma díly. Jak Acconci tak Matuška voli pro svqje vyrovnání se s vlastní maskulinjtou 
intimitu pOlnyslné dělohy symbolizované skříní a vanou. Tento uzavřený prostor. vyplněný hračkalni nebo 
teplou vodou, poskytuje potřebné "tnateřské" bezpečí umožňující umělcůnl jejich subverzivní hru s penisem, 
která (v případě Acconciho) feminizuje a travestuje mužnost, nebo ji paroduje prostřednictvím ztotožnění 
s komickou figurou otce. V obou případech také existuje napětí mezi zdůrazněním a popřením soukromí 
fotografií či vjdeem~ mezi izolací v prostředí skříně / koupelny a exib"icionistickým gestem zveř~jnění -
infantilního rituálu. Acconci i Matuška tedy oba, i když každý v jiné míře, předvádějí zranitelnost vtěleného 
mužského subjektu jeho vystavenÍln pohledu diváka. Jejich narcistní předvádění je výsledkem ambivalentní 
touhy být a zároveň neb)'Ť viděn. Poukazuje na nejistotu a obnaženost subjektu ohroženého zevnitř rozpadeln a 
neúplností a zvenčí agresivnÍIT1, toužícím, dobyvačnÝ1TI atd. poh ledem druhého. Přestože se tedy díla v mnoha 
ohledech 1iší, obě demonstruji závislost (mužského) subjektu na druhých a zároveľí teatralizacf vztahu mezi 
autorem ajeho penisenl poukazují na vnitř'ní rozpolcenost vlastní vtělené maskulinitiy. 

Penis jako rozporuplný objekt narcistní autoperformance a zároveň jako zdroj abjekce je ústředním 
námětem fotografie Filipa T'urka s názvem Zelená, červená, _Rúžovó a hnědá (2000). Na tornto snímku se autor 
zachytil v sedě na záchodě s široce roztaženÝlna nohanla, tnezi kterýlni visí mfnlě ztopořený penis pokrytý 
výkaly, Na klíně umělce se objevuji kalhotky a šála. Barvy uvedené v názvu odkazující na barevnost trička 
(zelená), šály (červená), kalhotek a toaletního papiru (nlžová) a exkrernenttI (hnědá)~ přičemž Turek využívá 
rozporu mezi neutrálním názvem fotografie a jejím provokativnfm obsahem. Juxtapozice penisu a v)'kalu má 
za následek symbolické pošpiněni a spojení se zdrojem a~jekce. 

Tabuizované téma defekace se objevilo i v dalších 'furkových dílech jako byly například fotografie 
záchodových mis s organicko-chelnickým obsahenl. nebo video Sladké tajenlství, C:o se stane 5; čokoládou 
milka (1996), na kterém se opakuje záběr padajícího exkrementu. V souvislosti s tílnto videeln dospívá autor 
k závěru, že ,~z rolí grafomana ani exhibicionisty bych se nevykroutil ani sám před sebou, takže je pro tuto 
chvíli dobrovolně přijírnáJn.,,~29 Podle Turka charakterizuje grafomanovo di10 skutečnost, že ,Jakýkoliv možný 
význam toho, co popisuje, samo pohřbívá. Můj ,výkal' nejen spolehlivě pohřbívá sladkost čokolády [ ... J, ale 
navíc tím svým ,přiblblým' opakováním jakoby z magnetické pásky už čet1 nekrolog i sám sobě a svým 
možným významům. Hnědá barva visí ve vzduchu bez souvislosti, jako inkoust, který stéká s věčně mokrého 
pera grafomana.,,3_io Tuto autorskou interpretaci znliňuji proto, že může být do jisté lníry patrně aplikována i na 
dílo Zelená, červená, růžová a hnědá. Autorova vizuální "grafomanie'\ jeho hromaděn í obrazů zbavené 
hierarchií umožňuje pochopit, proč Turek vystavuje svůj výkaly pokrytý pyj. Penis, šála, záchodová tnísa i 
exkrementy jsou prostě objekty, které defilují před Turkovým fotoaparátem. Penis je zbavený své ústřední 
POzice., na niž by mohl aspirovat jako Falus, a v kontextu Turkova distancovaného názvu zaujímá neutrální 
polohu mezi "růžovou" a "hnědou". 

Tato nehodnotící odtažitá autorská pozice je však jen jednou stránkou věci. 'Turek se pomyslně vrací do 
stavu vytrženÍ~ které dítě prožívá při hře s exkrelnentem a doufá, že se najde někdo~ kdo bude jeho fascinaci 
sdílet. ,.Pro mne jako utnělce by samozřejtně bylo satisfakci., kdyby se našli i lidé, které lnoje "padajfcí hovna" 

---------
~2C) Filip Turek. (Jvodní text k v)'stavě v Galerii u dohrého past)'ře v Brně pronesen~' autorem hěhěm vernisáže 10.4. 1996. 
P,ozději vyšel v časopise Detail. g/1996. str. 8-9. 
"JO l' a t r v {TYl _ez. 
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budou bavit, kteří se poddají podobnétnu úžasu, jaký jsem po dokončení díla pocjťoval já."JJl Spojení penisu a 
exkrementů v sobě tedy zahrnuje odkazy k anální preoidipální rozkoši~ kterou umělec vystavuje na odiv. Turek 
odmítá považovat exkrement za odporný a místo toho jej spojuje s orgánem, který v psychoanalytickérn pojetí 
symbolizuje oidipáln"í fázi zamě~et~o~ n,a genitál.je a z nich pramenící ,slasti (i stra.sti~'r ~outo juxtapozici Tur~~ 
smiřuje svou dospelou post-oldlpalnl sexuahtu, formovanou systemem tabulzuJlclm exkrerrlenty, s VIZI 

ztracené nevinnosti, s níž dítě přijímá vlastní (i cizí) tělesné výměšky. Přitakající smysl Turkova 
exhibicionistického gesta je ještě utnocněn estetickým aranžmá, které neutralizuje odpudivý účinek fotografie. 
Je-Ii obraz holdem analitě a umělec pomyslně vystupuje v roli dítěte, které si bez studu hraje s exkretnenty, pak 
se divák ocitá v pozici rodiče symbolicky "obdarovaného" prvním dětským produktem.332 V tomto kontextu 
není bez zajímavosti ani tradiční snová interpretace, která fekáliím přisuzuje symbolický význam peněz a 
bohatství. 

Zcela odlišně působí dvě jiná zobrazeni údu v ~rurkově díle: skleněný penis naplněný jeh1ičim nazvaný 
Fefniniola qf Lunacy (1993-94), a už zmiňovaný drátěný Náhubek ve tvaru erigovaného pyje (1993). Na rozdíl 
od předchozích přikJadú, které se vztahovaly k InužskénlU subjektu a jeho identitě, aniž by zdůrazňovaly 
sexualitu, s níž je pohlavi větsinou spojováno., následujícÍ objekty tematizuj Í problematické až brutální aspekty 
mužské erotické touhy. První z nich připolnÍná duté dildo., jehož, pichJavý obsah odkazuje k lidovétnu označeni 
soulože, nebo obecněji k sexuální touze jako iritující bodavé potřebě. lVáhubek problematizuje mocenské 
vztahy inherentně vlastní lidské sexualitě. Turek vizualizuje touhu jako agresi, před níž je třeba chránit, ale 
paradoxně tak přetváří penis na obrněné (a vždy ztopořené) monstrum. Tato konfrontační interpretace ještě 
vynikne v kontextu výstavy .Jako ženy, kde byl Náhubek prezentován. Kurátorůnl výstavy šlo experiment 
s genderovou autorskou pozicÍ, a proto požádali umělce, aby tvořili ,jako ženy". 'Vý'sledkeln tohoto pohledu 
"ženskýma očilna" je objekt prezentující mužskou sexualitu jako agresi, před níž se žena musí chránit. Otto 
Urban ve svénl textu })enis En,~v dává toto dílo do souvislosti s I-Ilaváčkovýtn obrazem Poprava du,~e, kde ruka 
s prsty zmutovanýnli v ,.nehetnaté pyje"J)] škrtí ženu. V Hlaváčkově pojetí je mužská sexua1izovaná ruka 
symbolem brutální reality. zatímco žena, prezentovaná v souladu s populárnirn klišé 19. stoJetÍ jako mravně 
vyspělá, takřka andělská bytost osvobozená od nízké smyslnosti, symbolizuje duši. Na této vizi je zajitnavé její 
dvojznačné vyznění. Hlaváček se pohoršuje nad tím, co považuje za "popravu'~ spirituality, ale přitOlTI své 
zobrazení sexualizuje v duchu dekadentní estetiky, která nemá daleko k pornografii. Stejný paradox 
charakterizuje Turkovu představu "ženské" reakce na mužskou erotickou touhu. Není úplně zřejlné, zda lná 
Turkova ."vnitřnÍ žena" spíše masochistické nebo sadistické sklony. Také z hlediska muže je J.Váhubek 
nejednoznačný., vzh ledem k tOJnu, že může evokovat masoch istickou rozkoš z odepřeného genitálního 
uspokojení znemožněného náhubketn, nebo představu sadistické rozkoše způsobené obrněnýln údeln. 

Agresivní aspekt penisu a jeho přirovnání ke zbrani není náinětenl ojedinělým v populáll1Í kultuře ani 
v současném umění., jak je vidět z některých falicko-vojenských motivů ze série nazvané j\lalost (1991), j~jichž 
autorem je David Černý. J\/alost sestává z 300 miniaturníc,h, přibližně šest centilnetrů vysokých sošek, jejichž 
zanedbatelný· fornlát ironizuje různé honosné nátněty (povětšinou anrládu~ rnužnost a ulněnÍ, včetně autorovy 
vlastní tvorby). Parodick)' rozt11ěr Malosti je ještě podtržen uTnístěním mlni--soch na trpasličí sokly, ze kterých 
"shlíží" nlimo jiné busta vojáka vedle stejně vysoké patrony v reálné ve]ikostt silně připomínající er~govaný 
penis, nebo na diváka nlíří dvojice kulometů ajeden pyj. 

Jako protiklad této militantní falické ikonografie by se mohl jevit zmiňovaný ,,~perk (2006) Jaroslava 
Kyši, který svůj penis polepil stříbrnými cvočky a obt.očil si jej kolem zápěstí jako náranlck. Zatímco pyje 
v machistických vizích (vqjáků stejně jako pornografů) jsou vždy tvrdé a připravené k výstřiku (v angličtině se 
spektakulární ejakulace příznačná pro pornografickou vizuaJitu označuje pojlnem ,~cum shot", tedy "výstřel 
semene"), Kyšúv ~~perk je ferninizovanou ozdobou. Umělec si sice vypůjčuje stříbrné cvočky z drsné rockové 
nebo punkové módy, ale jinak exhibuje svúj penis v kontextu, který je 7jevně fetnininní, narcismem pózováni 
POčínaje a odkazy k módní fotografii konče. Podvratnost tohoto lnužského narcÍstnu ještě vynikne, když si 
Uvědom hne., že se jeho prostřednictvím mužské tělo otevírá homoerotickému toužebnému pohledu, který 
symbolicky ohrožuje její tradiční hetero-nonnat.ivnÍ základ. 

Díla uvedená v této kapitole ukazují rúzné formulace maskulinity prostřednictvÍlTI zobrazení Jnužského 
priVilegovaného orgánu. Předváděním svých komických, abjektních a předevšÍln zcela partikulárních těl 
POdkopávají výše uvedení umělci představu odtělesněné autority i její idealizované verze - klasického 

-------------------------~ ~ I ' Tarnt 'v '," ez . . , 
~ K této prohlematice se Freud vyjadřuje ve studii Character and Anal Erotism. in: Standart Edition of the Complete Psychological 
33Jor~s of Sigmund Freud. 

Urban. o. Penis Envv. Umělec 3/2000 
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mužského aktu. Zobrazené penisy nejsou materiálním základeln faJické suverenity~ ale naopak autoritu Falu 
podvracejí. Tak například Zetúv Starý koko! svou tněkkostí a groteskností obrací naruby projekce vznešené 
falické maskulinity. Matuška v rámci videa Luděk Fanda demonstruje rozpolcenost mužského subjektu, jehož 
infantilní dialogické jednání s vlastnítn penisem mu tná zaručit sytnbolickou kontrolu nad tímto "svéhlavým" 
orgánem a zároveň mu tato kontrolovaná fonna exhibicionismu slouží jako psychická obrana před nechtěným 
odhalením. Turkova kompozice se zelenou, rúžovou a hnědou klade penis do souvislosti s tělesnýrni vÝiněšky, 
jejichž zahanbující přítomnost zdúrazľíuje abjektní aspekt rrlužské~o pohlaví a sugeruje infantilní anální rozkoš, 
ukrytou pod povrchem dospělé lnaskulinní sexuality. Turkovy a Cemého vizualizace pyje jakožto vzbraně sice 
navazuji na tradiční rétoriku tnužské tvrdosti a agresivity, ale zároveň tuto mi1itantní roli parodují (Cerný) nebo 
ukazují dvojznačnost falické tvrdosti, která se obrací proti nosÍten penisu (Náhubek). Konečně }(yšův Nárarnek 
funguje spiše jako ozdoba než jako garant autoritativní maskulinní tělesnosti. Okrášlením svého penisu Kyša 
pomyslně feminizuje sebe j své pohlaví a svým detnonstrativnÍm narcismem ohrožuje heteronormativní čtení 
vlastní maskulinity. 

6.2. Chlapci a chlapi 

Nedojde k žádnénlu v.Vraznén7u posunu v ránzci existujícího společenského uspořádání bez znlěny konstrukce 
maskulinitv . . ' 
Viktor Burgin:1]4 

V roce 1999 vytvořila Kamera Skura skupinový portrét lCanlera Skl/ra Luxus .. kde členové pózují před 
"nadupanou" motorkou oblečení jako motorkáři. Nechybí kožené kalhoty~ odhalené bicepsy, tetování, sluneční 
brýle podtrhávající distancovaný "cool" výraz obličejů a konečně nadpřirozeně zduřelé nohavice. V katalogu 
Kamery Skury je k reprodukované fotografii billboardu připojen fiktivní umělecko-historický text v nělnž se 
dočteme toto: ,.,V nadstandardnirn formátu se zde objevuje pevný prvek vycházej ící z přirozený'ch tnužských 
principú a zcela zřetelně se rýsují obrysy něčeho, co s tvrdosti sobě vlastni vystupuje do popředí a hledá si své 
misto na slunci.,,]]5 Právě přirozenost nlužských principů je však na obraze naJeptána svou zjevnou 
vykonstruovanosti. Nadsazená rnužnost nadmutých nohavic, kontrastující s těiy, které zrovna neoplývají 
svalovou hmotou, úspěšně ironizuje znaky mužné síly, tuto "tvrdost sobě vlastnÍ"\ a obrací význanl drsného 
image naruby. Dllležitou roli v této subverzlvni sebereflexi je také tetováni v podobě Warholovy Marylin 
Monroe, Duchampova sušáku na lahve a Harringova ,.,supermana" s roztaženÝJn pláštíkem. l---etováni jako 
takové sice odkazuje k macho rol i jeho nositelú, ale jeho ikonografie radikálně proh lubuje distanci autorů od 
jednoznačně heterosexuálního ideálu maskulinity. Ve světle Warholovy a Harringovy hOlnosexuality a 
DuchaJnpova experimentováni s rodovou identitou v roli Rrose Sélavy je předstíraný machismus Kamery 
Skury zcela nepokrytě ironický. 

Tento příklad detnonstruje některé postupy typické pro zpúsob, jinlž umělci dekonstruují podoby 
maskulinity prostřednictvím svých vlastních těl. Kamera Skura hyperbolizuje tradiční obraz maskulinního 
ideálu vycházej íciho z představy mužského těla jako "jako válečného těla, záro'veň ozbrojeného a obnlěného, 
vybaveného pro vítězství"))(). Hypennasku linní nlaškaráda Kanlery Skury představuje jednu ze strategii 
podvracej ících obraz ~,fal ického" těla., který zakládá koncept nezranitelné mužské psychiky "přirozeně" 
předurčující muže k donlinanci. Kamera Skura denlonstruje nereálnost tohoto fal ického těla/já prostřednictvím 
zmiňovaných fyzických nesrovnalosti - záměnlě selhávaj ící maškarády - a zárovel1 se divákovu poh ledu 
nabízí v pozici pasivních objektú. SVÝln okázalýtn pózovánÍtn - fotografie púsobi dojolerrl plakátu rockové 
skupiny - převádí Kamera Skura odcizení vtěleného subjektu a jeho rozplýváni v zobrazen í. Touto 
dobrovolnou auto-komodifikací v roli popstar zdůrazňují umělci závis10st na pohledu diváka a přitoln ohrožují 
představu autonomn i masku I in ity zdán I ivě evokovanou drsným i rekvizitarn i. Podvratný účinek tohoto otevřen í 
se poh ledu je o to silnější, že tento pohled nerrlusi být nutně ženský, což naznačují už znliňovaná tetováni. 
PráVě excesivnÍ rnaskulinita motorkářské estetiky je totiž jedním z ikonických zdrojú tnožné homosexuální 
skopofilní slasti. 

--------------------------
33·1 • 

Llsa Tickner: Sexuality andlin Representation: Five British Artists. in: Art and Feminism. ed. Hilary Robinson. Blackwell 
~Ubljshers. 2001. s. 462. 
~~~ Uvedeno jako citát Vladimíra Škurana Stockholmská revue 5/99 in Kamera Skura. V~'zkum v ohlasti umění. Katalog. 2002. s. 35. 

Waldhy. Cathcrine. Boundary Erotics and Refígurations ofthe Male Body. in Sexy Bodies. s. 268. 
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Stejně jako Kalnera Skura j další umě1ci využívají k přehodnocení ."přirozené" Inaskulinity v zásadě tři 
dominantní postupy: parodickou hypermaskulinitu a/nebo narcistní feminizující objektifikaci a radikální 
travestii slněřující k překročení hranice mezi pohlavími (této strategii je věnována sanl0statná kapitola). Do 
prvn í skupiny patří nepochybně .J iři Surůvka, jehož perfonnance soustavně testuj í mechanismy produkce 
maskulinní identity v souvislostech politiky, vá1ečného konfliktu., sexu j utněni prostřednictvím postavy 
(pseudo)nlachistického super-/antihrdiny. Surúvkovo experimentování s vlastní n13skulinitou vyu]jvá osobní 
parodické mytol~gie., mezi kte'tnli nec~yb~ ."B~tman", r"rock'n'J roJ1ový z?ě~~k ~.iki~', ,nebo J~zdec 
Apokalypsy. Nlezl tyto metamorfozy lze zaradlt take vzporninanou perfOflTlanCI pn zahaJenl vystavy Chlap, 
hrdina, duch, strqj., kde Surúvka ztělesnil všechny zmíněné vzory mužského rodu. Rekvizity, které využívá, 
odkazují k lnilitantní maskulinitě (zbraně, uniformy), mechanizované Inanuální práci (ITIotorová pila, sekačka 
na trávu, helmy), fiktivnímu světu komiksových hrdinů., nebo popstar ("Batn1anův" či "Mikjho" kostým), 
případně k stereotypní figuře umělce (baret). V rámci své militantní klauniády využívá nletodu "pozitivní 
negace" a stylizuje se do role neotnaleného tlusťocha z Ostravi, který "musÍ mít ,prinlitivní' vztah k realitě, být 
antipsychologický a dokázat přirozeně navodit i destruktivní atmosféru.,,337 

To je případ především Surůvkova převtělení do role Batnlana, který se objevil jako jedna z postav 
Surůvkova a Lysáčkova kabaretu Návrat mistrů zábavy a postupně se stal jakýmsi Surúvkovým a1ter egelTI. 
V podání ostravského kabaretiéra ovšem Batman doznal některých zásadních zlněn. Zatímco púvodní netopýří 
hrdina zachraiíuje Gotham City před zloduchy, Surůvkúv antihrdina se vá Ji na kanapi před televizí, jezdí 
dětským vláčkem a bourá starou Cortinou Batrnobilem do Domu umění v Ostravě. Jeho korpulentní postava a 
podomácku spíchnutý kostýtn nepůsobí zrovna heroicky. Svou ostentativní pasivitou sabotuje Surůvkův 
Batman efektivní výkony připisované mužskétnu falickému subjektu. Proti svalnatým tělům Supermanú, 
Batmanů, Spidermanů atd. staví měkký objem svého nefalického bříška a tím "pozitivně neguje" idealizovanou 
maskulinitu. 

Surůvkovu hru s populárním filmovýtn akčním hrdinou lze považovat za lnužskou obdobu stylizace do 
role panenek~ která se těší značné oblibě u českých uillě1kyň. Jestliže ženy thnto gestem hyperbolizují tradiční 
femininní pasivní roli, Surllvka pasivitou, měkkostí a anti-heroickým vystupovánítTI podvrací ideál 
maskulinního hrdiny_ To že unlěJci a umělkyně odkazuji k genderOV)'ITl stereotypúrn vážÍcínl se k sféře dětské 
imaginace (pokud připustíme, že Batlnan je filmelTI pro děti) jistě neni náhodou, právě zde totiž figuruji klišé 
tradičního vymezení rodových roli ve své krystalické podobě. 

Jiným umělcem, často pracujícinl se svou (rovněž impozantní) fyzickou schránkou je už zmiňovaný 
Viktor Frešo. Značná část Frešova dosavadního díla je zaměřená na sebeprezentaci aUTora. Příkladem rnůže být 
série fotografických portrétů Who is the King? (2005)~ kterou na autonJv popud vyfotografovaly celebritami 
české a slovenské scény, mezi nimiž nechybí ani Karel Gott nebo \láclav Havel. Frešo parazituje na slávě 
autorú fotografií a evokuje hned několik témat příznačných pro postmodernf kritiku autorstvL Problematizuje 
hranici mezi autorem a objektelTI, manipulátorem a manipulovaným. V této souvislosti je třeba vnitnat i 
autoportréty, na kterých Frešo sám sebe uráží a zesměšňuje. Tak na jednom například hlásá nápis vyvedený 
černou fixou na čele: Sanl zanlindrákovaný koko! (2007) a na jiném zase Frešo postává v kožené bundě a 
slipech a na odhalené hrudi má kosočtverec známý z ikonografie pánských záchodki't. Frešo rozehrává 
ambivalentní hru svádění, v níž svoje polonahé tělo sexualizuje, ale zároveň naznačuje jeho nedostupnost. 
Stejně tak kosočtverec na Frešově hrudi lze interpretovat jako výraz sebe-znectěni, ale také jako pomyslný útok 
namířený proti divákovi, apotropaické gesto, které má svého autora symbolicky chránit před zraňujicirn 
účinkem pohledu. Umělec koketuje s obrazem vlastní zranitelnosti a dostupnosti v roli sexuálního objektu, ale 
~řitom dává divákům najevo, že to, co vidí je jen Image. Tato koketérie však není bez rizika. Frešo sice kulturu 
nnage ironizuje, ale zároveň touží být "king~' - úspěšný muž pózující sebevědomě na fotografiích celebrit, 
jejichž úspěch si přivlastňuje. Nejednoznačná je i Frešova role "zalnindrákovaného kokota~'. Tím, že sátn sebe 
shazuje, předchází hypotetické negujicí reakci diváka, nebof nejlepší obranou je jak ználno útok. Jak Inoc se 
umělec ztotožlluje se svou "zarnindrákovaností" a touhou po úspěchu zůstává na úvaze každého jednotlivého 
diváka. Frešovo dílo tuto otázku vlastní zranitelnosti klade systematicky. Jako příklad lze uvést sérii textú Co 
mi pOfnáhá (2005), v nichž popisuje, jak se vyrovnává s pocity umělecké, existenční i existenciální nejistoty a 

V' ~ 

pntom evokuje svou sexualizovanou tělesnost. Af už se jedná o rozchod s partnerkou., zbavení se závislostí 
nebo depresí, prokládá Frešo své terapeutické návody ryze tělesnými mechanísmy - slastrrli najedné a tresty na 
druhé straně. Jeho slovní exh ibicion iSl11US ("Když rnám deprese, tak mi ponláhá sex nebo onanie. ") navazuje na 
verbálně-fYzický exhibicionismus portrétu se "zanlindrákovaným kokotell1" na čele. Jedno i druhé na jednu 

---------------------------J'7 
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stranu posiJuje obrané mechanislny umělcova ega, ale přitom. poukazuje na jeho imanentní zranitelnost. Frešo 
apeluje na divákovu emotivní angažovanost - 1hostejno zda toužebnou či soucitnou - a dovolává se uznání své 
subjektivity, kterou mu mají paradoxně zajistit fotografie, na nichž pózuje v ro1i objektu. 

. Napětí mezi objektern a subjektem řeší dlouhodobě také Václav Stratil ve svém fotografickém cyklu 
Řeholní pacient (1991-94). Podobně jako Cindy Sherman nebo Urs Ltithi vytvářel Strati) stylizované fotografie 
s nejrůznějšítni rekvizitami: pózoval s krucifixem~ horským sluníčkem pověšenýrrl kolem krku, s fotografií 
pářicích se nosorožctl, obl ičejem zakrytýnl rouškou atd. Na rozdíl od výše zllliňovaných autorů však Stratilovy 
fotografie nevznikaly v izolaci ateliéru, ale ve veřejných fotografických ateliérech. Nebyly tedy pečlivě 
kontrolovaným artefaktem, ale produktem sociální interakce mezi umělcem a fotografem. I z tohoto důvodu 
může b)1 zajhnavé srovnáni Frešova a Stratilova přístupu. Pokud Frešovým autoportétůlTI dominuje dvojrole 
"kinga" a "kokota'\ Stratilův repertoár je daleko bohatší. Jak však napovídá název cyklu, i zde existuje 
dornlnantní identita oscilující tnezi obětí (duševnO choroby a mnichem. Sblížení sanatoria a kláštera asociují 
fotografie., na nichž Stratil simuluje psychické vytržení provázené sebetrýzněním připomínající extatické 
prožitky víry příznačné jak pro členy mysticky orientovaných řádú a kongregací., tak pro některé pacienty 
psychiatrických léčebven. ZatÍJnco Frešo obrací naruby logiku Jífe stylových časopisů pídících se po fotografiích 
slavných, Stratilův Reholní pacient tematizuje vymírající "umění" ateliérové portrétní fotografie. Frešova 
dekonstrukce autorství parazituje na konceptu celebrity, problematizuje image a copyrightu. Stratilova 
interakce s anonymními fotografy vychází spíše z tradice perfonlance - byť by byl jejím jediným divákeln 
pouze salnotný fotograf -- ajejího zdůraznění existenciálního vztahu mezi tělenl a subjektivitou. Jakkoli je tělo 
neoddělitelnou součástí, podnlÍnkou sine non qua., subjektivity, jeho obraz nikdy nelnůže garantovat identitu 
subjektu. Znlnožení Stratilových rolí, st~jně jako zmnožení jeho fotografií ještě podtrhuje tuto nezobrazitelnost 
subjektu. V případě Frešových j Stratilových interakcí s fotografem / fotografkou je tedy výsledkem vždy 
"pouhé" zobrazen í. 

Jak ale souvisí Strat110va nebo Frešova s avizovanou refonnulacÍ lnužské vtělené subjektivity? Oba 
používají určité feminizující postoje a rekvizity (Frešo se předvádí ve spodním prádle jako pin up, Stratil si 
hraje s rouškou připomínaj ící jeptišku), ale jako daleko podstatnější se jeví sarrlotný fakt jejich obsedantního 
pózováni. Zabývání se vlastním obrazem je totiž v západní kultuře natolik spojené s ženským rodetn, že 
samotné opakované předvádění těla umělce toto tělo pomyslně feminizuje. Asociace spojující ženu 
s exhibicionistickým objektenl a 111uže s voyeuristickým subjektenl utnělecké tvorby dokonce vedla 
vosmdesátých letech Cindy Sherman k závěru, že ,Je něco feminního na samotné perfomlanci.,d38 
Perfornlováním svých těl se autoři oba autoři vystavují podezření z narcistTlu') který s sebou rovněž nese velmi 
silný genderově specifický nábqj a je tradičně interpretován jako femininnf osobnostní rys. Zatímco však Stratil 
klade větší důraz na bizarnj~ psychotický charakter roH, které ztělesňuje, a rituální povahu sV)1ch fotografických 
seancí, Frešo podtrhuje (pseudo-)narcistní charakter vlastní sebeprezentace spočívaj ící (parodickéln) 
nadhodnocení své osoby, nebo v jejím (stejně parodickém) zatracení. Struktura projektu vVho is the king? 
závisejícím na spolupráci fotografů-celebrit odráží situaci, kdy jedinec využívá takzvané "se1f-objekty" jejichž 
pomocí přesvědčuje o své dokonalosti, ale které nevnímá jako plnohodnotné suhjekty, ale pouze více či méně 
užitečné funkce svého nacistického Já. 

Daleko radiká1nější felninizaci spojenou s odhalením erotizovaného těla unlěJce předvádí Ondřej 

Brody ve svých fotografických Zin1ních portrétech (2004). Umělec na nich pózuje nahý uprostřed panensky 
pŮsobící zasněžené krajiny. Na jedné z nich dřepí po ko!ena v závěji a potěžkává v dlani skloněnou větev 
obalenou sněhem s pohledeln upřeným do objektivu a pootevřenými rty v gestu připomínajícftn teatrální 
vzrušení tnodelek z pornografických časopisů. Falické aspekty dotyčné větve ještě vyniknou na jiné fotografii, 
kde se stává optickým prodloužením ulnělcova penisu. 
. V roce 2002 vytvořila americká umělkyně Jennifer Dalton dílo nazvané WhatDoes An Artist Look 
L:ke? (Every photograph C!f an ar/isl appearžng in the Nel1 l Yorker 1999-2001) sestávající z 436 fotografií 
VIZuálních umělců, fotografů~ designérů, architektů, hudebníků atd. klasifikovaných na škále od "pinup" po 
"génia". Ze srovnání snímků žen a mužů jednoznačně vyplývalo, že zatímco ženy bodovaly především v prvně 
lmiTlované kategorii, muži se., celketll podle očekávání, stylizovali do role géniů. Na této škále by Brodyho 
autoportréty skončily patrně jako extrélnni příklad pin up fotografii, ale na rozdí! od fotografií žen 
prezentujících se coby svůdné objekty, bylo na kombinaci mužského nahého téJa stylizovaného do erotické 
Pózy a idylické zltTlnÍ krajiny cosi zneklidňujícího. Brody chtěl podle svých vlastních slov ~~vložit do krásné 

----------------.--------338 
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přírody jakoby podivný, zvrh lý element,,339 ale co je zvrhlého na nahénl tnužském těle v krajině? Možná jen 
to, že nejde o mužnou performanci testující umělcovu otužilost, ani o spirituální pokus o návrat do lůna 

přírody, ale o zátněrně sexualizovaný autoportrét, jehož erotizace není motivovaná žádnou skutečnosti uvnitř 
fotografie. 

Narcisistický elelnent hraje podstatnou roli také v tvorbě Jaroslava Kyši. Na videu Čínská rl'"že (2003) 
sleduje statický záběr kalnery tvář autora upřeně hledícího do na diváka. Ronlantickou náladu podbarvuje rudý 
květ za zády umělce, hra na kytaru a zvuky exotických ptáků. Po chvni se umělcovy oči zalijí slzami. Využívá 
při totn sice skutečnost, že jeho oči slzí únavou, ale dojem dojetí je zce~a přesvědčivý. Kyša záměrně 
zpochybňuje normativní obraz tnužského těla a mužnosti jako emotivně nepřístupné a dominantnÍ. Názorně tak 
zpochybňuje jeden z klíčových genderových imperativ Západní kultury, kter)' budoucím mužům vštěpuje 
pravidlo: "kluci nepláčou". Kyša sám sebe stylizuje do polohy zranitelného, romantického, narcistního, 
zženštilého., pasivního subjektu/objektu divákova pohledu. Jeho vlastní pohled však zároveň vystupuje z obrazu 
a setkává se s pohledem diváka. V tomto dialogu je obsažena výzva, která narušuje jinak pasivní sebestylizaci 
umělce. 

Zajímavé interpretační 11ložnosti nabízÍ srovnání Kyšova snímku s krátkým filmeln I an1 100 sad to tel! 
you hoiandského umělce Base Jana Adera z roku 1971. Ader se rovněž zachytí I pIačícL ale na rozdíl od Kyšova 
estetizovaného, decentního pláče se zcela podvolil intenzivni errloci. Aderův film je paradoxní, protože jeho 
sděienÍlll je odlnítnutí sdělení. Okázale předvádí svúj smutek~ ale přitOTYi odvrací pohled a celý se skrývá 

. dovnitř za clonu svého pláče. Oproti tomu Kyšův pláč (i kdyby nebyl ,.,hraný~') je gestem svádění určeným 
divákovi. Narušuje představu drsné maskulinity hned dvojím Zpllsobem. Nejen že si dovolí ukázat svou plačící 
tvář (konečně ne ve všech kulturách je tnužský pláč tabu), ale předvádí koketní hru narcisistního sebeprožfvání 
předstíraného zranění, teatrálnosti a "falešných" slzí., které jsou tradičně spojovány s ženskÝ'm genderetn. Kyša 
nicméně nikde netvrdí., že pláče zármutkem. 

Vedle figury macha a supermana na jedné straně a narcise na straně druhé existuje ještě jedna méně 
spektakulární a v současném ulnění poněkud opomíjená r01e, která ovšem v sociálnítTI kontextu zakládá 
mužskou gederovou identitu zcela zásadním způsobem. Touto kličovou postavou je figura otce, která však byla 
(stejně jako postava Inatky) v moderní literatuře, sociologii, psychologii atd. až do relativně nedávné doby 
tematizována spíše z pozice (nlužského) potomka~ respektive z hlediska socializace dítěte. Otcovská role se 
v rámci tohoto diskurzu zredukovala na obraz trestajícího nebo naopak ch)'b~jfcího otce. Zvláště v rétorice 
avant-gardy je otec-zákonodárce spodobněn ve své represivní odpudivosti a jeho bohémskému rebelujícínlu 
umělci-synovi nezbývá než s otcenl sYlnbolicky bojovat a odvrhnou jeho konzervativní unlělecké i lnorálnÍ 
postqje, a pokud nedopatřenÍtn sám zplodí potoJnstvo, je takřka povinen opustit rodinu dříve, než mu rodinné 
zázeTní přistřihne křídla itnaginace. Zdá se, že v modernlstickéJTI uměleckém diskurzu by se mě1 u111ělec stát 
otcem pouze symbolicky, nebof jedinými legitimní1111 dětmi jsou jeho díla.340 Stejně tak v kontextu 
psychoanalýzy vystupuje jako narušite) diády matka-dítě, jako kastrujicí hrozba nebo zasvětíte1 do sféry 
kultury, ale ve všech otec těchto rolích je postavou zcela netě1esnou. ()tec je psychoanalýzou z principu 
konstituován jako f1Jický. Jeho tělo trlUSÍ být proto (přinejtnenším v klasické psychoanalytické teorii) skryté 
očíln dítěte. .,~Falus musí být zakrytý, aby nebyl odhalen jako anatomický přívěšek, který 111ÚŽe být 
odstraněn.,,341 Zásadním tétnatem současného přehodnocení lnaskulnity je tedy nová formulace otcovské roje 
umožňující vznik alternativních obrazl! otcovství obnášejících intirnnější, pečovatelský a tedy i fYzický kontakt 
mezi otcenl a d itětem. 

To je případ slovenského umělce Erika 8indera, který působil se svou ženou Gabrielou a syny, 
dvojčaty Maxem a Alexem v rátnci utnělecké skupiny Kunst Fa (tedy Kunst FamiJy). Jedním z děl, které 
dokuJ11entuje spolupráci mezi členy skupiny, otcem a syny, je dvojice fotografií Kuns/:fu rodinné cvičen že, 
spolu s deťn1Ž ras/že va.ša sila (2003), kde Erik Binder zvedá své syny a tílTI posiluje svoji fyzičku i pomyslné 
rodinné vazby. Sila, o níž je řeč, mlJŽe být chápaná v čistě fyzickém slova slnyslu, ale Inůže jit i o sílu 
osobnosti zahrnující i 8inderovo otcovství. lJnlělec se prezentuje jako aktivní a akční otec, jehož rodina a 
umění vytvářejí kreativní kontinuum. Přístup Kunst Fa dokládá, že umělec nelllusi v01it mezi rodinou a 
uměním, i když sám 8inder k tonlU poznamenává: ,,[N]amiesto existenciálních otázok rÍešim existenčné 
problémy, čo Iná svoje výhody (napríkJad zbaven1e sa zbytečného puprenia).,,342 8inderův přístup 

--------------------------
;~~ Rozhovor s autorem" hřezen 2005. 

O rodičovsk)'Ch metaforách v kontextu umění české moderny píše Martina Pachmanová v kapitole Géniova mateřština in Pod lupou 
genderu 
.l·t I . 
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k genderovým tématúm vychází z poměrně tradiční představy o mužské roJi charakterizované fyzickou silou a 
aktivitou, ale tuto roli poj írrlá s humorem a sebeironickou nadsázkou ztělesňuj ícf novou vtělenou podobu 
otcovství. 

Dalším autorem, který ve své tvorbě royněž vystupuje v roli otce., je čerstvý absolvent Akademie 
výtVarných umění v Praze, Erik Sikora. V rámci své výstavy nazvané ,~UŽ vienl na ČO ln) to un1enie bude" 
(2007, galerie Jelení) zdokumentoval pomocÍ videí, fotografii a krátkých ručně psaných textů rodinné hry a 
rituály realizované se svou púlročnÍ dcerou. Jestliže se Mary Kelly prostřednictvím svého Post-Partum 
Dokun1entu (1973-79) pokoušela objektivizovat psychické a fyzické aspekty svého vztahu k dítěti, Sikorův 
projekt je přiznaně subjektivní. Používá jazyk méně "exaktní~' a odtažitě vědeck)1 a předevšírri se nevyhýbá 
zobrazení sebe a svého dítěte (pozvánka na výstavu například zachycovala umělce sedícího u stolu s dítětem na 
klíně). Af už popisuje triky~ které doprovázejí uspávání, nebo hru ve skrýši postavené speciálně pro dceru a 
jejího otce, Sikora voH osobní zPtlsob dokumentace - video 1 ručně psané záznanly - se vyznačují spontánní 
přímočarostí. Jak napovídá titul výstavy, teprve otcovství dává Sikorovu uměleckému vzdělání smysl. Ulnění 
je přímým záznamem jeho rodičovských zážitků. 

Z podobného předpokladu vychází také produkce české skupiny Matky a Otcové sdružující Lucii 
Krejčovou, Lenku Klodovou, Marka Rejenta a Martina Péče. Jak jejich příjmení napovídají, na rozdíl od 
Binderovctl mají každý vlastní rodinu a vlastní uměleckou dráhu, nicméně právě spolu vytvořili dila, která 
dokládají, jak lze rodičovství proměnit v umělecky nosné téma. V textu jejich programového prohlášení se 
dočteme následující: "Nabízitne své ,přebytky', velmi koncentrované deriváty podstaty jedinečné a všeobecné 
zkušenosti rodičovstvL,,343 Na výstavě Matky a Otcové nabizeji, která proběhla v galerii VŠTJP v roce 2002, se 
objevily avizované "deriváty" v podobě vytahaných podprsenek pro kojící Jnatky, spacích pytlů s aplikovanýlni 
portréty lnanželek., sádrových odlitků svlečených kalhot a kalhotek, polštářů-dětí a konečně plastových foreln 
s názvem Otec -- dekorativní lJřednlět (2002). Tento posiedně zmiňovaný artefakt ve tvaru ležícího muže 
v trenýrkách lze podle potřeby položit na gauč nebo pod auto, jak dok1ádá i lustrační foto, a užívat si jeho 

. dekorativní hodnoty. Postava otce je v podání skupiny prázdná slupka bez obsahu. Navazuje na stereotyp 
příznačný pro imaginaci ."rohlíkového" socialismu., v níž se otec povaloval na sofa přikrytý novinami, 
opravoval auto, nebo se zabýval jakoukoli manuální činností, aby unikl před hrozbou interakce se zbytketn 
rodiny. Umělci sebeironicky prezentují otce jako karikaturu, poznamenanou pasivitou a prázdnotou. Na rozdíl 
od sebevědomého gesta Erika 8indera, který otcovskou figuru obdařuje cirkusáckýln exhibicionismem, nebo 
něžné verze otcovství v podání Erika Sikory se Matky a Otcové rozhodli ukázat rodičovství jako "směs lásky, 
prudy~ ironie., soucitu a trapnosti''', kde nezbylo místo ~,pro romantiku., idea1izaci a sentiment".344 Přesto, že 
vycházeli z vlastní silně enlotivní zkušenosti, jejich zobrazení otce postrádalo odkaz k jedinečné subjektivitě. 
Otcovo tělo prezentovali jako prázdnou schránku., jako dekorativní fornlička definitivně zbavená obsahu a 
autority . 

,.J 

O pět let později se Matky a Otcové sešli k další bilanCl nazvané C'o hych(un hyli bez děti (2007). 
Tentokrát každý z člentl vystavil dvojici svých tělesných odlitktl ze sádry~ př'ičemž jeden byl nepřikrášleným 
záznamel11 reality, zatímco druhý ukazoval imaginární vylepšená těla jejich bezdětných a1ternativních já. Míra 
vylepšení byla zcela ponechána na fantazii a jednotlivých členů~ přičemž se ukázalo., že i oba otcové byli 
přesvědčeni., že by si bez dětí jejich těla zachovala atletičt~jši proporce. Zároveň však nešlo o jednoduché 
zdi'lrazněni zhoubného vlivu rodičovství na tělesnou schránku rodiče. Srovnáni reálných a idealizovaných těl 
totiž dokládalo, že právě nepřikrášlená podoba zaznamenává charakter a jedinečnost svých nositelů spíše než 
přikrášlená verze. V podání Matek a OtCtl tedy vtělené otcovství osciluje mezi prázdnou pasivní fornlll a hrou 
s tělem vylepšeného dvojníka. přičemž obě verze metaforicky dekonstrujf představu otce jako falické 
odtělesněné autority. 

-------------------------34, 
]4-' Radek Wohlmut. Rodinná pouta. l\1atky a Otcové s.r.o .. 1/2005 Umělec. 
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6.3. Tělo umělce v roli umělce 

Aniž by ~ylo jednodu.~e radikální a subverzivní, nebo prostě regresivní a.falocentrické. každé z těchto děl 
strategicky rlenl0ntuje ,naskulinistické nloderní paradigma unlělecké su~jektiv;ty (ztotožňující 

falus/penis/umělce) . 14 'i 
Amelia Jones- ~ 

Proč se v kapitole věnované ITIužským vtěleným rolím v umění zab)'váln detailněji právě tělem umělce? Podle 
AmeJie Jones se právě postava Ulllělce v modernistnu stala "kvintesenciálně fa1ickou figurou,·346 údajně 
garantující mužskému subjekt.u, transcendencl a autoritu v systému, kter)'Derrida označuje pojmenl "božská 
teleologie Západní estetikyr., .,)47 Tato teleologie založená na instituci unlěleckého génia předpokládá 
maskulintu, která je faJická ale zároveň odtělesněná, vzhledem k tomu, že odhaleni konkrétního mužského těla 
unlělce by odkrylo jeho imanenci a partikularitu. Prezentace konkrétního těla ulně!ce pochopitelně automaticky 
neruší status nadosobního génia~ který je takovému subjektu připisován, aní norrnativní povahu. autorského 
subjektu jako bílého, heterosexuálního muže, nicméně reflexe vlastního těla vědomě uplatněného jako nástroj 
budování a/nebo problematizace vlastní umělecké Ílnage, zviditelňuje imanenci umělce a zároveň poukazuje na 
provázání umělce s postavou diváka. Toto spojení jednak nabourává domnělou autonomii tvůrčího subjektu a 
zároveň vyjevuje (v tradičn íIn modernistickém nlodeJu rovněž nepřiznanou) roli vtěleného kritika/historika, 
kritičky/historičky utněnf. Zdánl1vě neutrální diskurz disciplíny dějin umění je tedy prostřednictvím 

odhaleného mužského těla umělce přehodnocen jako zaangažovaný a podrníněný partikulárními genderově 
specifickÝlni zájmy. 

V rámci této kapitoly analyzuji několik způsobů zpochybnění modelu umělce jakožto netělesného, 
autonomního a transcendentního nositele "božské" kreativity. Jeden z oblíbených postupů dekonstrukce pojmu 
génia je přehnané zdtlrazněni heroických atributů ulnělce jakožto popu lárního idolu, který je na rozdíl od 
postavy génia definován zvenčÍ, skrze fetišistickou adoraci jeho tělesného obrazu. Tento typ popularity je sice 
příznačný především pro zpěváky pop music a herce, ale místy na něj aspiruji také uJnělci, kteří jej ovšem 
nezřídka využívají a probletnatizují zárovell (vzporneňme například Andyho Warhola). Suverenita lnužského 
autorství ml1že být nabourána i zviditelněním umělcova těla jako kolektivního díla vytvořeného nikoli 
umělcem samotným, ale projekcí toužícího pohledu diváktl. 

Vezme1l1e-Ji v potaz tradiční propojení maskulinity a lllllělecké produkce, jistě nás nepřekvapí zjištění, 
že jazyk popisující uměleckou tvorbu je plný sexualizovaných metafor ,~potencí'" počínaje a "výtryskem 
imaginace" konče. Toto provázání tvůrčího potenciálu a specificky Jnužské fYz~ognorrlje si vzal na tnllšku 
slovenský umělec Martin Piaček v cyklu fotografií nazvaných _Hot ,~pots (2002)~ zachycujících nahého autora 
s digitálně prodlouženým poh lavím pózuj ícího před rnalířským stojanem. Piaček sugeruje doslovné ztotožnění 
penisu a falu a grotesknÍtn nadsazením jeho velikosti podkopává zdáni transcendence a autority tvtlrčího 
subjektu. Piačekova stylizace ironizuje tradici profesních "uměleckých" autoportrétů a zdůrazňuje jejich 
inherentní exhibicionismus a narcistní pompéznost. Hypersexualizovaná vize tnacho umělce se tak hroutí ve 
svůj opak poznamenaný kvalitami tradičně připisovanými ženátn a hornosexuálům. Umělcova perfonnance 
tedy znej i šťuje to, co mě la zdán I ivě potvrd it. 

Jiný příklad parodující modernistický mýtus uměleckého génia představuje fotoseriál ostravské 
skupiny Kamera Skura nazvaný Total Brunta! (2001). V této sérii fotografii předvádějí členové skupiny 
uměleckou orgii obklopeni nejrůznějšítni atributy své hyper-umělecké role: 8audelairovými knihatni, barety 
připolnínajícími módu francouzských itnpresionistů., množstvím alkoholu a nepostradatelnou tnodelkou. Ta 
jediná nakonec přečká uragán běsnící kreativity, kterou ulnělci rozpoutají a na poslednhn snílnku odchází ze 
zdelnolovaného studia. Dílo Kalnery Skury ironizuje romantické pojetí u111ě1eckého tvoření jako sebezničující 
extáze doprovázené konzunlacÍ alkoholu, sexuální nevázaností a destrukcí. Zárovel1 se zde zajímavým 
způsobem relativizuje tradiční vztah modernisty a "jeho" modelky většinou definovaný jako vztah oblečeného 
muže a převážně nahé ženy. S výjimkou některých autoportrétů s modelem, kde nahota umělce zdúrazlluje jeho 

v. 

pnrozenou nespoutanou sexualitu "nového prjnlitiva~'., zůstávalo tělo rnodernistického malíře zahalené a jeho 
tělesný eros sublinl0vaJ prostřednictvím rnistrovství malby .. zatÍlnco si doteky štětce~ klouzajícími po oblinách 
namalovaného aktu, metaforicky přivlastiíova1 nahé tělo ženy. VOe frašce Kanlery Skury však vzala autorita 

---------------------)-1 'i 
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malfře, postavená na jeho převaze nad ženským modelem, definitivně za své. Na jedné z fotografií lTIodelka 
přihlíží tomu, jak dva z malířů v parodickém tvůrčím zápalu svlékaj í třetíl11u košili a prostřednictvím svých 
hysterických těl porušují tradiční modernistickou distinkci umělec/model., pozorujícf/pozorovaný, 
oblečený/nahý, muž/žena. 

Sebe-destrukční tendence typického bohéma evokuje také akce TOlvard the ()~ject 3 Ondřeje Brodyho, 
uskutečněná v rámci vernisáže výstavy A.K.A. v berlínské galerii Berliner Kunstprojekt v roce 2004. Projekt 
výstavy počítal s principem koJektivního autorství a podle jeho pravidel tněli vystavující umělci zrealizovat 
nápad někoho jiného. V př'ípadě Ondřeje Brodyho šlo o remake pr~jektu ruského umělce Avděje Ter Oganiana, 
který se v roce 1992 na vernisáži vlastní výstavy v moskevské galerii cíleně opil do němoty. Opakovaná 
inscenace starého projektu s sebou přinesla nová témata, překračující rámec autentického těla umělce. Přesto, 
že podobné, alkoholem podbarvené performance existovaly i v českérn ulTIěleckénl kontextu (například rituální 

v 

Pi;'ednáJka Petra Stembery, při niž se umělec opil do bezvědomí při předčítání z Heideggerovy knihy Bytí a 
čas), Ondřej Brody sám Odtllítá interpretaci své akce v intencích body artové tradice a zdůrazňuje kontext 

v 

stereotypu poh ližení na umělce. V rozhovoru k tomu poznanlenává: ~,SI0 o téma., které Ině zajilná, což je umění 
samotné a jeho provoz.,;,J48 Tento postoj odráží přesun zájmu od existencialisticky laděné přítomnosti 
autentického těla v performanci., k probletnatizaci jeho čtení a konstrukce~ přiznač,né pro teoretické texty 
pozdních 70. a 80. let. Proti teoretickým pozicÍ1TI a urněleckýnl strategiÍlTI zabývaj ícím se (de )konstrukcí 
mechanismú ku hurní produkce, které odmítaly body art jako naivně idealistick)' a jeho zdúrazĎování těla 
považovaly za výraz nekritického esencialismu, však Brody zároveň vyzdvihuje i vtělený aspekt body artové 
produkce, tedy "samotnou reaI izaci myšlenky. Ten fakt., to gesto." Ondřeje 8rodyho našli v bezvědomí na 
toaletě znečištěné jeho vlastními zvratky. Nezůstal tedy II inscenované hry s klišé charakterizujícími typického 
umělce jako někoho kdo, "strašně chlastá, chodí na vernisáže a je hlučnej.," ale tim, že se vzdal kontroly sám 
nad sebou, metaforicky i doslova demonstroval limity mužského autorského subjektu. 

Jinou akcí Ondřeje Brodyho, nabourávajicí představu umělce jako heroické figury, bylo jeho 
vystoupení v di1e televizní relace Artóza, pořadu o umění režírovanénl Davideln Černým. Dotyčný díl (2004) 

v 

měl být parodii na soutěž Cesko hledá superstar, v němž soutěžící umělci usilovali před porotou složenou 
z kritiků a teoretikú, o titul české "artstar". Zatímco někteří účastníci brali soutěžení vážně a jiní zas soutěž i 
uměleckou tvorbu poněkud chtěně parodovali, Ondřej Brody překroči1 lehce ironický ránlec Artózy a před 
televizními kamerami se pomočil. Sám k tomu dodává: "Zajímavá věc byla, jak se atmosféra soutěže po téhle 
akci úplně změnila. Předtím bylo uvolněná a najednou se to začalo brát vážně" Porota zvážněla a se 111nou už se 
nikdo nebavil. Já jsem byl ten počÍlraný v rohu.ť.' Změna atmosféry, kterou Brody popisuje, souvisí jistě se 
šokem z nepřinlěřeného jednání (porota se napřed domnívala, že šlo o trjk), ale j s mírou nepřípustného 
zpochybněni norem formujících naši představu o roli umělce. Sebe-degradace Ondřeje Brodyho spočívala 
rninlo jiné v ton1, že se na rozdf] od 111i1ohých jin)rch body artových umělců (například vídeľískS1ch akclonistů 
Otto MOh la či Gnnthera Bruse) nevymočil, ale pomočil. l)ůležitá zde nebyla pouhá nečekanost degradujícího 
aktu, ale i jeho nedostatečné ~~zaránlovánÍ". ZatÍITICO standardní formát body artové perfonnance předpokládá 
jasné oddělení umělecké akce od ostatní mimoumělecké činnosti~ v tomto případě zůstal umělec v ponl0čen)'ch 
šatech i po svém vystoupení. .,.Sice 1111 zatleska1i za ten výkon, ale jájsern si ani nevzal kalhoty na převlečení, a 
~ak jsem tatn stál pochcanej., a jel jsem pochcanej domů. Byla to jedna z variant a já jsem se rozhodl, až když 
Jsem vstoupil do studia.'~ Zde se otevírá problém, charakterizující body artové perfomlance ať už jakkoli 
extravagantního nebo šokujícího rázu, které jsou svým kontextem (očekáváním publika, místem konání, 
dokumentací) jasně vřazeny do uměleckých souvislosti. Jak k tOlllU poznamenává Judith But1er, v rámci 
oficiální performance "lze říci. Joto je pouze gesto' a tím jej zrušit."J49 Sebevíc transgresivní akce, které 
umělec předvádí v ,.,lHněleckém" kontextu se stále dovolávají jeho umělecké autority a tím ji de facto znovu 
utvrzují. Jako by umělec dával najevo svému publiku: "podívejte se, co všechno si nlohu dovolit, protože jsem 
umělec." Podobn)'m způsobelll reflektuje své performance i Vito A,cconci: "byl jsem vždy umělcem, bylo to 
hlavně o ,Já" -. '4já jako umělecká hvězda" potkávám tebe, diváka ... ,,350 Na rozdíl od tohoto sebevědomého 
postoje., ztělesňuje Ondřej Brody - mimo záběr kamer a z dosahu aury své ulTIělecké role - ubohé či trapné 
ulnělcovo tělo, zbavené veškerého heroismu.V této performanci se zdánlivě vzdává kontroly nad svými 
tělesnými funkcemi a prostřednictvím záměrné nedomyšlenosti akce rezignuje i na vlastní utnělecké 
mistrovství. Forma, kterou voH, přitotn odkazuje spíše ke stavu dětské závislosti na ponl0ci dospělých, než 

-------------------------
348 ' 
34<) rato a následné citace jsou vzaty z rozhovoru Ondřeje Brodyho s autorkou (březen 2005). 
35() Jones. Amelia. Pcrform:ng thc Subject. s. 11 () 

Tamtéž. s. 109. 
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k suverénnÍtnu výkonu dospělého tnuže. Ondřej Brody v roli umělecké hvězdy zárněrně selhává 
prostřednictvím svého stud vzbuzujícího těla. v 

V této souvislosti tnůžetne připomenout také obálku katalogu Davida Cerného Prol1'lrdané roky (2002), 
kde se na popud nakladatele Ivana Mečla stylizoval do pozice l\11ichaela Jacksona na přebalu jeh? desky 
Thriller. Nešlo sice o klasický autoportrét, ale přece lze titu Iní stranu katalogu charakterizovat jako Cerného 
parodický komentář k pozici, kterou na české umělecké scéně zaujímá. M-ichael Jackson ztělesňoval představu 
pop-star v její extrémní poloze. Nikol~ náhodou se parafrázované album Thriller dosud drží pozici 
nejprodávanější desky všech dob. David Cerný, osc~lující lnezi pozicí českého enfant terrible a mediá1ní star, 
respektive úspěšně propojující obě tyto polohy. Cerný pózoval v roli hvězdy~ ke které nlá díky svýn1 
provokativnim realizacím a lnedializovaným konfliktům patrně nejblíže z českých výtvarných umělců, když 
nepočítáme .,,~evy" typu Karla Gotta. Stát se hvězdou české výtvarné scény však nepřináší, ve sroynání 
s oblastí populární hudby či televizní a filmové produkce, slávu ani peníze, na což poukazoval i David Cerný 
ve zmiňovaném dnu Artózy. Vzhledem k tomu., že je česká umělecká scéna na rozdíl od zemí s fungující 

v 

mašinérií trhu s uměním spíše ,~nízkorozpočtová", neznamená mediální úspěch žádné velké terno. Cerného 
stylizace je tedy ironická hned na několika úrovních. Paroduje sebe jako star, českou uměleckou scénu jako 
celek a pozici umělce jako populárního idolu. Jeho fetišisticky inscenované tělo poukazuje na proměnu role 
umělce., jehož tělo se během 20. století stalo kOlnoditou. Dnešní kult těla umělce se jeví jako logický důsledek 
zvěcnění umělcovy tě!esnosti, která nejprve prostřednictvinl performanci a body artových akcí vystoupila do 
popředí, aby následně skrze své reprodukované obrazy přispěla k destabilizací autorského subjektu~ který se 
umělec pokoušel pomocí svého jedinečného těla upevnit. Postava 1\'lichaela Jacksona hraje v tonlto kontextu 
rozpadajícího se subjektu zvláštní roli. Patří" totiž spolu s Madonnou k nejčastěji zaniťíovaným celebritárn, na 
jejichž chameleónských proměnách byla demonstrována proměna pojetí tělesnosti a destabilizace 
postlnoderniho subjektu. Krize těla jako garanta setkání s odhalujícím se Bytím., jak ho představila 

fenomenologická koncepce, a jeho nahrazení sh lukem sinlulací poukazuj ícich ve výsledku na absenci reálného 
těla/subjektu., má v případě Michaela Jacksona a jiných erodovaných postmoderních subjektů několik rovin. 
Vedle fyzických zrněn, kterýtni jejich těla během několika let prošla, je to především pojetí těla celebrity (a 
potažmo i těla postmoderního utně1ce pracujícího s obrazy své těiesnosti) jako obrazu bez reálného originálu, 
konstruovanému jako odpověd' na fetišizující požadavky publika. Tato teorie byla sice postulována 
v souvislosti s uměleckou tvorbou 80. let, ale i dnešní umělci se často odvolávají na (vy)konstruovanost 

v 

subjektivity (umělce) ajeho autorské role. V této souvislosti by bylo možné číst i Cerného Autoportrét ze série 
Skládaček (1995), jako narážku na nestabi litu a nekoherentnost vlastního subjektu. Fragmentánlí tělo umělce 
jako by předpokládalo aktivní zásah diváka, který může postavu ulnělce teprve poskládat. Černého skládačka 
sice jednoduše neilustruje Barthesovu teorii slnrti Autora a další paradiglnata postmoderního autorstvÍ, jeho 
autoportrétní skládačka určená pohledu diváka~ nachází svou paralelu v současné koncepci (nejen) umělecké 
subjektivity, která se neprezentuje jako předeln hotová a solipsisticky uzavřená do sebe., ale utváří se až na 
základě intersubjektivního setkání s Druhým. 

Poslední příklad v této kapitole v sobě zahrnuje všechny dosud zmíněné strategie zpochybľíující 

suverénní autoritu unlě1eckého subjektu a zároveň demonstruje jak proces tvorby i destabilizace vtěleného 
subjektu ovlivňuje disciplínu dějin ulněni. Róbert Sender, absolvent Fakulty umenia na košické Technické 
univerzítě., ve svém videu nazvaném Rozhovory s Maestr0111 (2004-5005)~ systernaticky ironizuje pojetí 
umělce, jehož každý plivanec je okamžitě posvěcen géniovou autoritou. J--Jned v úvodu se například divák od 
Maestra dozví, že "umeníe berie ako zjeb'~ "trošku agresivně., a~e svojsky". Na jinénl rnístě autor předvádí, jak 
tato lnnění vypadá. Nalnaže si chleba s lnáslem a pak vyskočí z okna, nebo za zvuku Beethovenovy skladby 
pro Elišku., píše slovo "ART'~ palcem u nohy s rudě namalovanými nehty., který nanláčí do vlastního chrchlu, 
případně maluje obraz monurnentálně zvětšeného penisu nazvaný "zlatý kokot", Maestro si rovněž pohrává 
s modelem uJnělce jako hvězdy. Jeho zjev doplňují sluneční brýle., metalové tričko a gesta převzatá 
z hUdebních videoklipll. V jednu chvíli se objevuje s jazyketn povystrčeným mezi rty a s výrazem 
napodobujícím svádivé pohledy., hojně využívané modelkami fotícími pornografii. Oproti tomuto svádění staví 
gesta symbolické agrese nanliřené vůči divákovL když plive do kamery, a na dotaz., co vzkazuje budoucím 
generacím, odpovídá rnocn)'m pšoukem a sli'lvkem .,.,sorry". Sender se však neprezentuje jen jako drsný chlapík., 
ale také jako milovník dětí a obdivovatel Michaela Jacksona, což vzápětí dosvědČÍ, když za zvuku Jacksonova 
srdcervoucího kýče [--leal the World pobíhá s partou děti po hřišti. 

Zmiňovaný interpersonální rozměr a s nÍIn spojený vstup Druhého., narušující iluzi autonotnního, sebe
U~tanovuj ícího subjektu tvůrce, se ve fihnu objeví hned v několika různých rovinách. Jeho nejpádnějším 
dukazem je Senderova touha vystupovat v roli obdivovaného umělce, prozrazujíci (i přes všechna ironicko-
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si1ácká gesta) nejistotu celketl1 pochopitelnou u studenta oboru, který múže v prostředí Košic poč,ftat jen 
s malou společenskou prestiží a zanedbatelnou~ ne-li nulovou možnosti uplatnění. PřÍnlo v rámci videa se také 
projevl1j~ forn:ou. vÝ~,(:vědí ~aestrov)'ch ~~átel a ~?lergů,. ~teř~ ?~pisuji post:~,u "génia". ~ej~ch prostře~ni~tvím 
se dozvlnlc, ze Je "sIlencc , ),psychopať, "gentaln~ V1ZI0nar", "v pohode atd. Na zaver konstatuje Jeden 
z dotázaných Senderových přátel, že "nemá pocit, že by ho znal," protože na t0 .~by č~ověk potřeboval celý 
život." Ani sbírka fotografií zachycující Senderův život v kaleidoskopickén1 sledu obrazů, nánl nedává 
odpověd' na otázku, kdo je maestro. Svou interpretaci nabízí z pozice diskurzu ulněJecké kritiky také historička 
umění, která dělá s Maestrem rozhovor. "Maestro Róbert Sender je jedn ím z nejzajímavějších a 
nejkreativn~jších výtvarníků na současné slovenské scéně," oznamuje divákovi, ale i Senderovi, který v tu 
chvíli sedí proti ni. V postavě mladé kunsthistoričky se zhnlotňuje další tělo, které zůstávalo dlouho skryto za 
hradbami objektivizujících textů o umění. Její přítomnost v1s--v1s Maestrovi poukazuje na funkce umělecko
historického diskurzu, které ač byly tradičně maskovány proklamovanou nezaujatostí teorie, vyplývají z 
výměny mezi toužícími subjekty historika umění a ,Jeho" umělce či umělce a "jeho" historika uTnění. Toto 
toužení pochopitelně nesp1ývá s erotickou přitažlivostí mezi subjekty, i když v našenl případě by se taková 
možnost nabízela. Daleko spíše jde o vztah, kter)T může historikovi umění přinášet slast vyplývající z 
foucauJtovského spojení vědění a moci, a umělci zas narcistní rozkoš z toho, že je objevován, popisován a 
obdivován. Řečeno s Amelií Jones jde o ,~erotismus [ležící] v základech nejen vztahu já a druhého a ulnělce a 
diváka, ale také v salnotné interpretační struktuře, skrze kterou jsou umění a unlěJec vnílnáni a skrze niž je jim 

v" " "J51 pnplsovan vyznam. 
Na totnto místě JnusÍtn rovněž zdůraznit svoji vlastní roli v interpretačnÍJn procesu založenétn na 

intersubjektivní výměně. Ani mě se totiž nevyhne zainteresovanost vyplývající z mojí vlastní atnbivalentní 
pozice heterosexuální teoretičky píšíCÍ z feministických pozic. Moje čtení v)!še ztníněných děl tedy na jednu 
stranu záměrně zdůrazňuje právě aspekty, které prezentují autoritativní/autorskou tnaskulinitu jako otevřený a 
částečně selhávající systém a podrobuji kritice představu suverénního falického subjektu, ale zároveií SVÝ1TI 

zpúsoberTl přispívá k zviditelněni a potvrzení dotyčných umělců .. Minimálně v tOITlto případě se tedy jejich 
sebe-ironická strategie ukazuje jako úspěšná. Prostřednictvím znevážení své autorské suverenity totiž tito 
umělci (za mého přispění) paradoxně potvrzují svou pozici postrnodernich kritikú autorství a tím pro sebe, 
alespoň do jisté míry, zachrafíují ohroženou pozici vlastni autority. 

7. Mezi pohlavími 

.JSfne v,~;chni transsexuálové, stejnějakojsnle v.šichni in IJotentia biologičtí rnutanli. Není to již otázka biologie: 
v,~ichni jsnle totiž transsexuální ,~~vnlholicky ... . Js,ne vJichni agnostikové, transvestiré u,něni nebo pohlavi. Nikdo 
z násjiž ne,ná estetické nebo sexuální p,';esvědčení, ale přesto se k n;'11 hlásÍfne.:'s~ 
Jean Baudri lIard 

MUŽi/sou stále nn/ži (navzdory dlouh))nl řasám a červené rtěnce) a ženy žena/ni (navzdory VOUSlJn1 a 
lm '·; ,oIi, Tr11,n). - _. 

Lucy Lippard 

Můželne skutečně považovat koncepci vycházej ící z binárn í struktury poh 1aví za překonanou, jak naznačuje 
BaudriJ1ard? Je pohlavní jednota subjektu řečeno slovy Judith Butler "performativně utvářená právě těmi 
~výrazy" které jsou považovány za její důsledek,,?-~54 Nebo je současná popularita experimentování 
s pronlěnlivými hranicenli rodu pouze obrannou reakcí, která ve svém důsledku potvrzuje duální model 
maskulinity a femininity? Současné diskurzivní chápání rodu se zásadnÍlll zpúsohelTI. rozchází s představou 
esenciální genderové identity a naopak odráží přesvědčení, že rod vzniká jako soubor opakovaných gest 
v rámci daného kulturního rámce, přičemž jednotlivá rodově určitá gesta (vzorce chování, oblečeni, vzhled) 
mohou být použita k utvrzení stejně jako zpochybnění modelu polarit. Naše žitá realita však odráží pevně 
zakořeněná očekávání vycházející ze zkušenosti s binárním pojetirn genderu. Konečnč už citovaný Baudrillard 

--------------------------
'<; I 

~~') Jones. Ameha, Performing the Subject. s. 143. 
~:: Cit v Tělo a fotografie. s. 2. 
'.'\ I i ' 
" J ppard. s. 215. 
"4 
' Judith Butler Gender Trouble New York. Routledge 1990. s. 25. 
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považuj: k,lasicvké ka:-egorie rodu ~a ~řeko~a~é, ale zá~ov:ňv. kon~tatuje v rezistentní ~ova~u "sexuál~ího 
přesvědcenl". Presto, ze gender neex1stuJe vne dIskurzu, ma vetslnova spolecnost tendencI vnnnat vlastnI rod 

v. , v r 

jako pnrozeny a nemenny. 
Z této zkušenosti jsem vycházela rovněž při strukturování své práce, kdykoli jsem oddělovala 

•• 
mužský" a "ženský" přístup k jednotlivým tématům, ale zároveň jsem zdůrazľíovala případy přehodnocující 

tradiční rodové charakteristiky a demonstrující, že vzorce chováni spojované s maskulinitou a femninitou 
nedávaj í smysl mimo rámec naší kultury. Tato kapitola se zabývá dily, která zpochybnění genderových 
kategorií dovádějí k dokonalosti, ať už perfonnativnílTI předváděnírn at.ributll připisovaným opačnému 

genderu/pohlaví a nebo tnisenírn obou prvků. Mým cílem přitom nebylo rozhodnout., zdaje gender jako takový 
diskurzivni či ."přirozený~~. aIe poukázat na dva odlišné přístupy užívané umělci při přehodnocování 

podvojného binárního. 'Tak na jednu stranu věnuji pozornost dHtlm us-ilujícírn o překročení nebo popření 
genderu a na druhou stranu analyzuji motiv převleku či performativní záměny genderu/pohlavÍ, přičemž 
konstatuji, že tyto dvě strategie ve v)Tsledku vedou ke zcela protichúdným cílům. 

Zpochybnění hranic lnezi poh lavími patří mezi umělecké postupy už od dob dadaistického kabaretu a 
surrealismu s jeho zálibou v postavách androgyna a hermafrodita. Patrn1ě n~jznámějším příkladelll 

transsexuality v kontextu avantgardního umění je proměna Terezy v Tirézia v Apollinairově hře Prsy Tiréziovy 
z roku 1919, ale i české prostředí má svého nenápadného ,~genderonauta,~355 jÍtnž není nikdo jiný než Ferda 
Mravenec~ který vystupuje v J11užské roli, ačkoli je bezpochyby dělnici. Mezi průkopníky transgenderového 
experitnentování na poli vizuálního umění vyniká sebestylizace Marcela Duchanlpa v roli ženského alterega 
Rrose Sélavy nebo genderově anlbivalentní autoportréty francouzské fotografky C!aude Cahun. Zvláště 

v souvislosti s rozšířením performance a body artu se rodová travestie dočkala značné popu larity. 
Nejobvyklejší postup přitom představuje převlékání do šati'I druhého pohlaví nebo imitace tělesných znaků 
opačného genderu. Utnělecký transvestitismus pěstovali jednak ulně)ci inklinuj íel k homosexualitě či 

bisexualitě (což je případ autoportrétních fotografií Pierra Monniera, Andyho Warhola nebo už zlnlllované 
Cahun), ale častěji se jednalo o gesto spojené s překročenhn tabu jako tomu bylo v perfonnancích (3unthera 
Bruse~ Williama Wegmana a Scotta Burtona, či pokus o sYlnbolické rozšíření subjektivity u Vita Acconclho 
(konkrétně v jeho sérii Konverzi (1971 )). Přestože je tato strategie populární předevšínl u mužú, i v díle 
utnělkyň najdeme případy transgenderového převleku (například královský kostým Eleanor Antin, nebo dvojité 

, 
přestrojení Marthy Wi)son~ která vystupovala v roJi tnuže převlečeného za ženu. Ustřední roli hrála 
performativní ztněna pohlaví v rámci performanci Adrian Piper nazvané Alythic Being (1975), v níž 
vystupovala autorka jako černý tn)adík s afTo parukou a zapatistickÝlTI knírem. Odlišný přístup zvolily 
umělkyně využívající k transgenderov)!m exprimentům těla svých znátn)'ch čí příbuzných,. Tuto strategii 
využila například Janine I\.ntoni.) která ve spolupráci se svými rodiči vytvořila trojici alternativnfch párů - dvou 
"žen"~ dvou "lTIUŽlJ" a heteroseuxálního páru, v němž si matka s otcem prohod i I j role~ nebo Annette Messager, 
dokumentující androgynní vzh led ženo-mužů a tnužo-žen v cyklu fotografií Sběratel. lJmělecký 
transvestitismus může mít také podobu obsedantního střídání genderových identit, jako je tomu v případě 
autoportrétních fotografií Urse Ltithjho~ Jacki Apple nebo Suzy Lake. Postnloderni variantu téhož. představují 
fotografie Cindy Sherman a Yasutnasy Morimury, kteŤ'Í místo živých či imaginárních muž.ů a žen napodobuji 
slavné postavy z dějin ulněni. Tak Sherman pózuje jako Caravaggiův nelnocný 8akchus, zatínlco Morirnura 
imituje Manetovu 01ynlpii či Duchampa v roli rRose SéJavy (Doublenage Marcel). I tato díla však vesměs 
odkazují k existenci dvou pohlaví a zdúrazňujímotiv převleku. 

Radiká1nějším způsobem zachycuje neurčitost genderu dno Tran,~lórfner: AspekZv tran5vestity (1973) 
Jurgena Klaukeho~ Urse LiHhiho a Kathriny Sieverding využívající androgynního vzhledu trojice umělců a 
Vzájenlného prolínání jejich obrazlL Podobného účinku dosahuje i Lylle Ashton Harris záměrně kOlnbinující 
ženské a mužské prvky v jedinétn obraze. Jeho cykly fotografií nazvané Tajn~v život Sněhové královny (1990) a 
~onslrukty (1988) demonstrují fragmentárnost a vnitřní rozporuplnost "femininity" i "maskulinity". "Harris 
Jednoduše neprohazuje nebo neobrací maskulinní a femininní; vybízí nás k zpochybněni celého předpokladu 
genderu jako binárního a jediného systému podmiňuj Ícího sociální a osobní identitu [ ... ]'d56 Tento lnode1 
hybridní subjektivity, dovádí k dokonalosti současní transgenderoví perforn1eři., af už jde o rakouskou dvojici 
Eve a Adele, fotografa/-ku DeI La(,race Volcano., nebo o performera, módního návrháře a zpěváka Leighe 
Boweryho. Zatímco Eve a Adele žijí jako zdánlivý lesbický pár stavící na odiv perforIllativní hyperfemininitu, 

-----------------------3~~ 

.. Tento termín jsem si vypújčila z filmu Gcndernauts (1999) americké režisérky Moniky Treut portrétující sanfranciskou 
~~~nsgenderovou scénu. 

Jones. Perfonning the Subject. s. 2 i 7. 
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kterou však problematizují prostřednictviITI svých vyholených hlav,Del LaGrece přechází volně zjedné 
genderové identity do druhé a burleskní povaha Boweryho sebestyJizací zcela překračuje kategorie genderu. 

V současném českém a slovenském umění má experimentování s genderovou identitou několik 

vzájetnně souvisejících podob, přičemž nejobvyklejší typ představuje právě ulnělecký transvestitismus 
odkazující k experinlentování s vlastní identitou, grotesknímu sebe-zesměšnění či porušení tabu. V qjedinělých 
případech se jeho prostřednictvÍJll umělci pokoušejí kriticky reagovat na probletnatické aspekty genderové 
normativity. Jiný význam má přitom převlékánÍ pro ženu a jiný pro muže. Zatímco ženy mohou v současné 
liberální západní společnosti bez prob1émů nosit mužské šaty a otevřeně uplatľíovat maskulinní prvky zjevu a 

v 

chování, muž oblečený v ženských šatech stále riskuje stigma sexuá1nÍ perverze. CÍm je však způsobena tato 
asymetrie? Proč jsou dnes ženy, které se oblékají jako muži, považovány za normální, zatímco muž v sukni a 
silonových punčochách je ostrakizován pro svou údajnou "úchylnost"? Ještě v 17. století nl0hl být ženský 
tranvestitismus trestán smrtí a i dnes je nošení 111užského oblečení trestné v některých společnostech řídících se 
náboženským právem šarí'a. To., že naše dnešní kultura toleruje ženám nošení mužských šatů může mít hned 
několik psycho-sociálnich dúvodlJ. Jednou z příčin této jednostranné tolerance bylo nepochybně fenlinistické 
hnutí, které otevřelo ženám cestu nejen k volebnínl urnám, a1e i do mužských šatníků. Současná společnost 
zcela bez probJémú toleruje ženskou hru s tnasku!initou~ pokud se projevuje na úrovni účesu či konfekce. 
V této podobě totiž nepředstavuje zásadní výzvu normativnirrlu vnímání femi!linni role., jejíž součástí jej 
údajná posedlost módou. Poněkud jinou logiku sleduje zdůvodnění vycházející z představy., že ve společnosti 
vyznávající "l11asku I initu" jako nomlU se aspirace žen na mužskou rol j jeví pochopitelná, neboť svým 
zpúsobem potvrzuje privilegovaný status hodnot spojovaných s mužským genderem. TOlnuto zdúvodněnÍ 
rovněž nahrává skutečnost, že většina žen~ které se v historii převlékaly za muže, pocházelo z nižších vrstev.357 

Naproti tomu provokativní potenciál mužského transvestitismu poukazuje na přetrvávajicí homofobii 
(vzhledem k tradovanému Olllylu spojujícímu transvestitismus s homosexualitou) nepřfl110 potvrzující krizi 
tradičního heteronormativního pojetí maskulinity. Zatímco zobrazení mužské hOl11osexuality se z hlediska 
většinové kultury omezuje na oblast pornografie a hOl11osexuální orientace stále představuje zál11inku pro 
společenské vyloučení jedince~ zobrazení erotické výměny mezi ženami je v kontextu populární ku1tury 
přijatelné a mlJŽe být dokonce vnímáno jako módnÍ. 

Skutečnost, že jsou ženy psychicky lépe adaptované na mužské role~ zdůrazňuje i psychoanalýza. Ženy 
jsou podle Freuda více bisexuálně založené než muži: "žena se z dítěte vyvine s bisexuální dispozicí.,,358 Tento 
postoj zastává i filmová teoretička Mary Ann Ooane., konstatující, že "sexuální mobi1ita'~ je rozpoznávacÍl11 
znalnenÍm femininity.359 Podle Ooane jsou zároveň ženy od mala uvyklé "symbolickém transvestitismu" v 
rámci il11aginárního ztotožňování s mužskými postavami. Jak konstatuje Laura Mulvey ve své úvaze o 
"masku Ilnizovaném"" diváctvi žen, pro ženy je (od dětství) trans-sexuální identifikace z,~vkem, který se velmi 
jednoduše stává druhou Pl~irozeností. Tato Přirozenost však jednoduše nepasuje a neustále se ve svých 
vypůjčených transvestitských šatech posouvá.J60 Navzdory jistétnu nepohodlí, které žena zažívá v itnaginární 
mužské pozici., ji toto trans-sexuální převtělení umožňuje participovat na "textech~' - příbězích - psaných 
patriarchální kulturou v roli aktivního "hrdiny" spíše než pasivního objektu touhy. 

Mužská pozice je také pOlnyslně spojená s pozici autorskou, což potvrzuje d!ouhá řada žen píšících čj 
tvořících pod mužským pseudonytlletn. Tento symbolický aspekt maskul inity využila rovněž Ana Mendieta 
v sérii performancí FacialHair Transplants (1972), v rámci které se její spo!uprac,ovnik oholi1 a umělkyně si 
nalepila jeho vousy a knír. Více než o třicet let pozd~ji využily toto přivlastnění tl1užské autority ve svých 
performancích slovenské umělkyně Nora Ronaiová a Karin Kafúnová sdružené ve dvojici Kafron nebo Jana 
~ochánková pózující s nalepeným knírem. Knír zde není pokusem o vyjádřeni subjektivniho prožitku 
prekročení genderové identity, ale o (částečně sebe-parodické) potvrzení suverénního autorstvÍ. Zatímco 
Mendieta pracuje s gestem transpozice - její pomocník se musí oholit a předat své vousy umělkyni, dvojici 
Kafron a Janě Kochánkové stačí vousy umělé. 

, Jiným způsobem využívá mužského přestrojení Barbora Bálková v sérii fotografii prezentovaných pod 
~azvem Evě Adanl (2006). Prostřednictvím těchto obrazů si osm žen (včetně autorky) zahrálo v roli svého 
Ideálního mužského protějšku. Vizualizace měla tři polohy: portrét ideálního partnera, "svatební fotografie" a 

--------------------------357 B 
358 onnie Bullough Cross Dressing. Sex. and Gender. University of Pennsylvania Prcss. 1993. s. 110. 
3)C) Thomas Laqueur. Making sex: hody and gender from the Greeks to Freud, s. 241. 

~ary Ann Doane, Film and the Masquerade. Theorizing the fema1e spcctator. in Thc Fcminism and Visual Culture Rcadcr, Jones ed. 
s·6) 
J60 • 

U ~-,aura Mulvey. Afterthoughts on Narrative Cinema and Visual Pleasure, in Visual and Other Pleasurcs, Bloomington: Indiana 
nlversity Press. 1989. s. 29-38. 
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stylizované ~,mOlne;ltky~' dOKurnentující představu harmonického soužiti lnilostného páru, kde mladé ženy 
výstupovaly v digitálně upravených kOlllpozicích po boku svých rnužských já. Mužští dvojníci přitoln nesli 
jména, která měJi rodiče dívek v záloze pro případ, že by se byly bývaly narodily jako chlapci. Pro výrobu 
VOUSŮ navíc aktérky využily vlastního pubického ochlupení, což už neměio svou podstatou daleko 
k magickému rituálu. Bálková vycházela z rozšířené představy, že člověk hledá ve svém partnerovi především 
sám sebe, a zárovell se odvolávala na jungovské konlplementární mužsko-ž,enské pojetí psychiky. 
Prostřednictvírrl fotografií a s pomocí "aktivní imaginace" se pokoušela o vizualizacI anima a navázání dialogu 
se svým mužským já. Reflektovala přitom z představu vnitřní jednoty spíše než protichůdnosti pohlaví. 
Realizaci konceptu bohužel poznamenala přílišná poplatnost romantickýrn vizírn protagonistek, takže se 
výsledek náladou i formou blížil obálkám har1ekýnek a napětí mezi femininní a maskulinní stránkou lidské 
psychiky~ které tak zneklidňovalo surrealisty, se v podání BáJkové přetavilo v sentimenvtální kýč. 

S vnitřní spojitostí žensko-mužských aspektů identity pracovala i .Jana Stěpánová ve své sérii 
autoportrétů nazvaných Cizinci (2005)., kde střídavě ztělesnila obrazy vlastní femininity a maskulinity. Tak na 
některých fotografiích autorka pózovala ve splývavých šatech na trávě v parku., v doprovodu dětí či před 

výlohou s ženským texti lem a na jiných vystupovala jako m Jadik v kožené bundě a čepici, opiraj Ící s~ o kapotu 
auta "vyzbrojený" koženýtn vaketn a slunečními brýlemi. Vlastní felnininni a n1askulinnÍ potenciál Stěpánová 
rozehrávala nejen prostřednictvílTI vnějších atributů, ale i řeči těla a gest. Fetnininitu evokovala vláčnou 
pasivitou., zavřenýma očima., oh lédnutíln přes rameno a obranným držením těla - zkříženými pažemi, 
skrčenými koleny - zatímco lnaskuJinitu charakterizovala majetnickými a konfrontačními gesty a dominantním 
postojem - široce rozkročenýma nohama., rukou v bok. Štěpánová zaznalnenavá., jak genderové role umocňují 
heteronormativitu: v ženské roli si svádivě prohrabuje vlasy před do pů1 těla svlečeným lnladíkeln a úkosem 
sleduje staršího nluže sedícího na lavičce vedle ní., kdežto \' lTuužském vtělení přehrává (sexuálně motivovanou) 
dominanci při setkání s dívkou., nebo agresivní post(~j při konfrontaci s párenl na vedlejší lavičce. Její 

. maskulinita není jen ozvláštněním nebo lnódníln doplňkem. Štěpánová naruš~je heterononnativní logiku 
spojující maskulinní genderovou roJi a mužské pohlaví s upřednostňováninl žen coby sexuálních partnerek. 
Viděno prizmatem této logiky~ odpovídá mužská role jejínl sexuálním preferencínl~ ale nekoresponduje s jejím 
pohlavím. Tím, že evokuje (lnÍsty až přehnaně) stereotypní fernininní a Inaskulinní obrazy, ZkOUll1á, jak se tyto 
stereotypy promění v kontextu její (homo )sexuality a zároveň testuje, jaký vliv rrlaj f tyto převleky na prožitek 
její vlastní genderové a lesbické identity. Její východiska jsou osobní, ale zároveň odrážejí politický kontext, 
v něnlž jsou naše těla interpretována, kategorizována a normalizována. Pracuje s vlastni identitou v její 
jedinečnosti a nestálosti a přitom delnonstruje, jak její prožitek subjektivity ovlivňován pojfny a obrazy 
vycházejícími z binárních kategorií genderu a sexuality. 

K homosexualitě, respektive k diskriminaci sexuálních menšin se vztahuje i perfomlance Richarda 
Fajnora Registrujete svoje partnerství? (2000 Žilina, 2006 Praha). V jejím rámci se ve vypi'ljčených svatebních 
šatech zavěsil hlavou dolů do v)'lohy butjku~ přičemž název performance tvoři I viditelnou součásti instalace. V 

v 

souvislosti s předchozím díletn je zajímavé porovnání motivace a celkového vyznění. Zatímco Jana Stěpánová 
popírá aktivistický výklad svých fotografií a zdůrazňuje osobní a kontemplativní východisko, Fajnor, byť sáln 
heterosexuál se vyjadřuje k problematice registrovaného partnerství z aktivistických pozic (na čemž nic nemění 
ani fakt, že zákon o registrovanétTI partnerství osob stejného pohlaví začal v České republice platit už v létě 
2006, zatímco Fajnorova pražská performance proběhla až na podzim). V rozhovoru se Zdeiíkou Řezbovou o 
genderu a feminismu v umění Fajnor konstatuje, že svým dílem jednoduše zaujítná občanský postoj a zároveň 
dodává, že na téma sexuálních práv menšin přece nemaj í rnonopoJ jenotn h01TIOSexuálové. Přitom reflektuje 
osobní důvody - "I(eiko Sei o rně vždy říkala, že jsem žena~,361 - i vlastní profesní dispozice otevíraj ící cestu 
k větší sensitivitě vúči genderovým ténlatům: ~,[\!]e svém životě [jsem SE~] zabýval systematicky problémem 
ženské a lTIužské role. Souvisl to j s mým vzděláním, protože jsem vystudoval poradenskou psychologii a 
s problematikou identifikace souvisí mnoho psychických problému ve společnosti.,eJ62 

Na rozdn od autorů~ kteří s využitím ženských šatů probJematizuji legislativní onlezenÍ týkající se 
sexuálních menšin (Fajnor), nebo jednorázově využívají ženských šatů k provokac~ diváků (Michal Murin, 
Peter Kahnus) následující příklad dokumentuje prožitek hlubší genderové nerozl1šenosti. lJž v ranných dílech 
Marka Thera se setkáme s rnnohými příklady rodové travestie, které kulnlinuji v opakované sebe-styl]zaci 
v roji Marie Callas. Fatální nákJonnost a prožitek sounáležitosti se odrážejí napřJk!ad ve videu Wha! gave lne 

America, v němž se autor tnazlí s fotografiemi Callas (a Andyho Warhola) přilepenýnli na podrážkách bot a 
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zároveň zpěvačku personifikuje prostřednictvím perlového náhrdelníku. 'rher nezůstává u fyzické nápodoby, 
;Ie pokouší se j o pěvecké výkony, které by jej přiblížily Cal1as. V technicky a produkčně nejnáročnějším 
snímku nazvaném My Pleasure se Cal1as (Marek Ther) v luxusním hotelu setkává s l'v1adonnou (Sylvie 
Málová) a stráví s ní noc ve společném apartmá. Status celebity hraje ústřední roli ve videu, kde Ther 
v přestrojení za pěvkyni vychází zjejího domu sledován "paparazzíovsky" stylizovanou kamerou ("1aria 
Callas 1983 (2004) nebo ve snímku AJC. a A.H (2004}) v něrnž účinkuje po boku Adély Svobodové (v roli 
Audrey J-Iepbum) na projížd"ce luxusním autem. Obě "ženy"' mají nezúčastněný výraz hvězd uvyklých 
popularitě a nevěnují pozornost kanleře~ která si je ve zpomaJenérrl záběru záiibně prohlíží skrzestažené okno. 
MezitÍtn se divák prostřednictvítn titulků typických pro ženské 11lódní magazíny dozvídá, jaké oblečení a 
kosmetiku mají obě slavné osobnosti na sobě. V těchto snímcích pracuje Ther s karnerou způsobelTI typickým 
pro současnou kulturu posedlou životem hvězd. Ať už zpovzdálí "špehuje" sám sebe v roli (:al1as, nebo nahliží 
do interiéru limuzíny, kamera reprodukuje žádostivé oko obdivovatelů. Zárovet'í utnožňuje zachovat distanci, 
která přetváří Theri'tv vlastní obraz v obraz jeho idolu. Přestrojeni a zosobněný poh led kamery nlU umožňuje 
prožívat svou touhu jako toužící subjekt i vytoužený objekt zároveň. Přitom tato touha není klasifikovatelná 
jako jednoduše heterosexuální ani homosexuální (je sporné, zda je vůbec na místě 111luvit o sexualitě). Therův 
'vztah ke Cal1as (respektive k jeho prožitku Callas) je postavený na ztotožněni, které přitom zachovává distanci 
a tedy i faktickou možnost vztahu. V tomto smyslu je možné konstatovat podobnost s transvestitisme.n v jeho 
paradoxnímu vztahu k genderu. "Transvestita se situuje na konec závodu mez·j poh lavímj: v jejich 
nejednoznačnosti., do bodu, kde je jejich protikladnost zárovet'í zachována, zdůrazněna a vynlazána.,,363 

Zcela jiné vyznění mají performance Petra Nikla, který rovněž často vystupuje v ženských šatech. 
Jeho femininni zjev navíc dotváří křehký zjev a vysoko posazený hlas. Zatímco však Therova personifikace 
Callas evokuje jednoznačně femininní ideál, Niklovy performance odkazují spíše k nejednoznačnosti hranice 
mezi pohlavími. Jeho mužsko-ženská persona odpovídá androgynní povaze lidské psychiky nebo sblížení 
aninly a anima v rálnci jungiánské psychologie. Stejně tak lze jeho převlek interpretovat v souvislosti s tradicí 

v 

šamanismu: "Samani a kněží celého světa stejně jako chlapci v kmenových společenstvích při zasvěcovacích 
rituálech v období puberty nosí ženské šaty, aby získali jejich SflU.,,)64 Stejně jako Ther je 1 Nikl 
"demonstrativně antierotický a zároveň skrytě erotický. ,,365 Jeho nevyhraněná genderová identita se otevírá 
rúzným podobám touhy. Na rozdiI od Thera~ který feminitu zároveň reprodukuje a přiton1 nabourává její 
přirozenost~ Nikl sugeruje rnytický stav před rozdělenÍln poh]avi., v němž se odráží vzpomínka na svět 

předcházející uvědoměni vlastni pohlavní identity a z ní vycházejicích tabu. 
Jestliže Ther a Nikl rozvolt'íují hranice mezi pohlavírrd prostřednictvím vlastních těL Karin Písaříková 

tuto rozvolněnost pouze ,~nachází". Její série fotografií nazvaná Lolity (2002) zachycuje autorčiny přátele a 
přítelkyně, jejichž androf,rynní vzhled ponechává diváka na pochybách, zda má co do činění s mladými 
dívkami, jak naznačuje název., nebo s ch lapci. Písaříkov'á své "objekty" nijak neliči ani nepřevléká. Jen je fotí 
tak, aby vynikla jejich přirozené androgynní rysy., a aby nic neprozradily sekundární pohlavní znaky, 
respektive jejich absence. Přesto je zde přítolnná jistá míra stylizace. V případě biologických chlapců volila 
fotografka strategie vycházej Í z dlouhé tradice ženského pázování nejen před fotoaparátern, ať už jde o poh led 
upřený vzhůru (který etologové označují pojlnenl ."minusová glazura")~ nebo uzavřená gesta, sugerující 
křehkost a obranu. Tyto felnininní pózy pak doplnila vhodným prostředínl (rozestlaná postel) nebo sponkou ve 
vlasech. Výsledkem je řada portrétiJ., které diváka nlatou svou ambivalenci. Tato nevyhraněnost působí 
provokujícím dojmem, vzhledem k tomu, že pohlaví, respektive rod, je většinou tím prvnínl, co u lidských 
bytostí zaznamenáváme, a rodová nevyhraněnost vyvolává v ostatních pocit napětí a nejistoty. Je to konečně to 
první, o co se naše okolí zajímá ve chvíli našeho zrodu (pokud už to není znátno předeln). 
" Stírání rozdí1l1 mezi pohlavími využívá i fotografický cyklus Space COlvboys (2002) Salitna Issy a 
Stěpánky Steinové. Tato série fotografií zobrazuje muže a ženy s platinovou blond parukou na hlavě, navlečené 
v identickém žlutém roláku na pozadí tapety se zapadajícím sluncem . .,.,Vesmírný" unifikovaný vzhled sugeruje 
~bsenci pozemského konceptu identity včetně té pohlavní. U zrodu této série stály dvě portrétní fotografie dvou 
ceských tniss z roku, kdy došlo k rozkolu lnezl pořadateli soutěže. Dotyčné fotografie demonstrovaly 
Pozoruhodnou zamčn itelnost onciálně nejkrásnějších Češek a subtilnÍtn zpŮSObelTI zviditelnily mechanizmy 
produkce krásy jakožto unifikované nornly. Space CO\1Jboys rovněž pracují s tOl~tO představou nivelizace, kde 
stejně jako v případě mode1ek existuje pouze jedna ideálnÍ forrrlule zakládaj íCl koncept fyzické "dokonalosti" . 

-------------------------361 

}6~ Severo Sarduy. The Transvestites. Kalima on a Body: Painting. IdoL ArtisCs Body. s. 250. 
36~ Thomas McEvilley Art in the Dark. in Ariisfs Body, Jones (cd.) s. 225. 

- Koleček M .. Kolečková Z. Erotika a sexualita ... Fotograf 10/2007. s. 108. 
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Na rozdíl od Lahl, jejichž androgynni vzhled podporuje představu přirozeného kontinua mezi fetnininitou a 
maskulinitou, jsou Space ('fo~vhoys všichni uměle feminizováni blond parukou bez ohledu na jejich reálnou 
pohlavní identitu. Přesto obě dna (každé svýtn způsobem) denaturalizují rodové kategorie a poukazují najejich 
společenskou konstrukci. V případě "vesmírných kovbojů" jde o prefabrikovanou utllělost jejich "femininity", 
kdežto u druhého projektu je to sám divák, který "konstruuje" rod/pohlaví jednotlivých "Lolit" na základě 
nejednoznačných indicií. Právě nejisté přiřazení toho "správného" rodu nepřímo demonstruje, že podobná 
ambivalence je ve hře při samotné konstrukci rodu. 

Zatímco předchozí příklady pracovaly především s oblečením a 1íčenÍln, tedy s doplňky souvisejícími 
s kulturně podmíněným vyjádřením genderu, následující dila evokují spíše hybriditu pohlaví prostřednictvím 
kombinace reprodukčních funkcí ženského a mužského těla. Typickýtn příkladenl přehodnocení tnateřského 
těla a genderu je performance Lenky Klodové nazvaná Travestishow (2001). V průběhu této akce Klodová 
převlečená za muže, pečovala o svého syna a stáje v rnužské roli jej zvládla j nakojit. V katalogu prezentuje 
toto transgenderové gesto následovně: "Je to frajer a k frajerskýnl kouskůrn patři i schopnost nakojit své 
dítě.,,)66 Klodová vychází z představy rodiny integrované do podoby jednoho rodiče - super muže-ženy, 
v nětnž se fYzická obojetnost spojuje s ambivalencí rodových charakteristik. Autorka pracuje s kontrastem 
macho vzhledu a kojení, které však interpretuje jako největŠÍ frajeřinu. "Tedle hybridní fyziognomie tak nabízí 
také přehodnocení role "frajera~" tedy konceptu spjatého s hypermaskulinitou. TravestishoH) představuje nejen 
vizi nové anatomje~ ale j nového pojetí mužstvÍ. Přestože Klodová zdůrazňuje osobní a intimní roznlěr svých 
děl a bylo by jistě zaváděj íeí interpretovat jej í dílo jako kriticky tnotivovanou sociální sondu, perfonnance 
TravestisholV vznikla ve společnosti s převládající tradiční dělbou genderových ro1f~ což plati zvláště pokud je 
ve hře péče o potomstvo. Je tedy možné., že název neodkazuje pouze k samotnému gestu předváděni v šatech 
opačného pohlaví~ ale také ke skutečnosti., že v českénl kontextu působí otec knnící své dítě dojmetn rodové 
travestie. 

Jestliže Lenka Klodová kontempluje roli genderově a f)rziognomicky univerzálního rodiče jakožto 
matka tří dětí., už zmiňovaný Maroš Rovňák367 se snaží přihl ížit ženství a mateřství z pozice bezdětného Inuže. 
Série snímků nazvaná BJl( ženou je blízko holesti (1999-2000) zachycuje Rovňákův pokus o symbolické 
uchopení ženské plodivé síly i bolesti související s její reprodukční rolí. Obraz plodu vyřezaný do kúže 
podbřišku může sugerovat rituální "transgenderovou" chirurgii dodnes praktikovanou v některých přírodních 
kulturách. Toto napodobováni žen může lnÍ1 přitom drastickou podobu~ jako je tomu v případě australských 
zasvěcovacích rituálů, kdy je do spodní strany penisu vyřezán otvor připomínající vulvu, čímž je ženský 
princip sYlnbolicky zahrnutý do mužského těla.J68 Rovňák se ovšem nesnaží napodobit ženskou fyziognolnii, 
ale symbolicky vzdát hold mateřství a přitom prožít bolest~ kterou spqjuje s ženským údělenl. Nezakrývá své 
mužské pohlaví., ale přijímá lidský piod jako znak ženství. Jak už jsem zdůraznila v kapitole věnované 
mateřství, jeho symbolické ztotožněni s tnatkou navazuje na další díla, která evokují vzájemnou zanlěnitelnost 
a propojenost lnatky a syna v nekonečném proudu zrození a zachycuji mystickou vizi kolektivního bolestí 
provázaného těla. Zárovetl dílo odráží umělcovu (polelnickou) fascinaci katoJicislneln s jeho kultem trpící 
Božské matky a Syna, prolévajícího krev za druhé. 

Srovnálne-li Rovňákovo dílo s téměř soudobým projektem tnužského těhotenství umělcll Virgila 
Wonga a Lee Mingweie z Jet 1999 a 2000, vyniknou odlišnosti, které do jisté míry kopírují rozdíly mezi 

• r 

pOJetlm autentické těJesnostj~ typickýtn pro období 70. let., a virtuální posthulnánní tělesností přelotnu 21. 
století. Na rozdíl od Rovňáka., který čerpal inspiraci z rituální nápodoby ženství, program mužského těhotenství 
vycházel ze simu lovaného vědeckého zázemí a zahrnoval rozhovory s "těhotným mužern", záznamy 
zachycující jeho těhotenská vyšetřeni a interakce s nic netušícími obyvateli New Yorku, ale také ultrazvuk a 
rentgenové snímky plodu nebo věrohodně vyh1ižející webové stránky s tiskovým ohlasy. ZatÍlTICO étos 
~oVňákovy akce vychází z intilnnÍho prožitku reálné bolesti., Virgila Wonga a Lee Mingweie zajímá spíše 
Simulace a soclální dopad projektu. Rovňákova kresba plodu je osobním vyznáním zdokumentovaným pouze 
prostřednictvím dvojice fotografie oproti tomu POP! První n1užské těhotenství vytváří komplexní sít' veřejných 
~brazů, videoz~z,namů" mediál~íc~ referencí at~. R~z~í1 spočí~~ v nep~~lední ~adě ,i v o~lišném vzt,~hu 
v~enderu~ Rovnak svym patetlckym gestem zduraznuJe nedosazltelnost JInakostI a zaroven se POkOUSl o 

~Iblížení pod~tatě ženství. Chce-Ii být umělec jako žena, musí přijmout její bolestný biologický osud, Virgil 
ong a Lee Mingwei naproti tonlU nabourávají představu dané hranice mezi ženskou a mužskou reprodukční ---366 ------------

36/ ~1?dOV~., L:. Pregnant Songs. s. 72. 

P 
, asleduJJCl příklady úzce souvisejí s kapitolou věnovanou mateřství a nčkteré z nich se na tomto místč opakují. proto je zmiňuji 

, ouze letmo 
J6R _ • 

Thomas McEvil1ey. Art in the Dark. s. 225. 
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funkcí s lehkostí a nadsázkou a mužské těhotenství představuj í jako nový trend, který zrovnoprávní muže a 
ženy, a unložní mužůJn toužÍcím po potomstvu donosit vlastní dítě. Rovňák ztělesňuje nenaplněnou touhu, 
zatímco Virgil Wong a Lee Mingwei evokují budoucnost, v niž těhotenství přestane být biologicky vázané se 
ženstvím (podobně jako třeba kosmetická chirurgie) a rnuži si budou moci rozšířit rámec svých psychických a 
fyzických zážitků. 

Této optimistické vizi tTIužského těhotenství, i když s velkou dávkou poťouchlé (sebe )ironie se blíží 
rovněž zrniňované Otcovství Jiřího Surůvky. Na rozdíl od existenciálně laděného Maroše Rovňáka, se v 
případě Surůvky jedná o nezávazné glosování. Kde jeden evokuje rituál a mužskou úzkost smíšenou se závistí, 
druhý prostřednictvím obrazu inspirovaného pop kulturou paroduje přesvědčení, že suverénní "chlap zvládne 
všechno". Surůvkův modrý Batman je hrdinou nové posthumánnÍ a transgenderové reality. Stejně jako 
univerzální otec-lllatka v případě Travestishovv Lenky Klodové i Batman rodič., v sobě spojuje kva1ity, které 
jsou současnou společností považované za protikladné: hypermaskulinitu a mateřství. 

Hybridní vize pohlavní anatomie, lnezi jinými kresba ženy s penisem místo nosu a penis s varlaty 
obsahujícínli lidský plod., figuruje také v díle Vladimíra Skrep]a. Výběr ze série z roku 1992 včetně zlníněných 
kreseb vyšel na stránkách Revolver revue jako obrazová příloha rozhovoru s názvern "Když to řeknu 
prinlitivně ... " -- VladŽlnír Sla~epl vraci sn1eČe. V odpovědi na otázku, proč lná žena penis místo nosu, se Skrepl 
odvolává na Freuda a závist penisu, která se podle něj týká agresivních., rni!itantnÍch žen. Skrepl však odmítá 
zobecňovat a když se ho Jáchyrn Top01 ptá, jestli ho dráždí, že se s.tÍr~jí rozdíly lTlezi pohlaviIni, reaguje Skrepl 
odlnítavě: .. ,Připadá mi sll1ěšný, jak se lně ty ptáš na [ ... J rozděleni na muže a ženy. To je každýho věc, jak se 
cejtL"J69 Zároveň Skrepl revokuje navyklé spojení agresivity s maskulinitou: "ll .mnoha ženskejch vystupuje na 
povrch ten takzvanej "mužskej rys". Ale, hele, co je tTIužskej rys a co ženskej?,,:\70 Jeho autorská interpretace se 
opírá o individuální spíše než obecné zdůvodnění. Agresivitu spojuje se zobrazenítn penisu lnÍsto nosu a 
hrubým tělem, a1e niko1i exp1icitně s maskulinitou jako takovou (jak se domnívá Topol nebo Viktor Karlfk). 
Stejně tak kresby embryí ve varlatech nelze jednoduše vykládat, jako metaforické zobrazení feminizace tnužú. 
V souvislosti se závistí penisu se nabízí interpretace spojující ."těhotné penlsy'" s fenonlénem závisti dělohy, ale 
ze samotných zobrazení není možné vyčíst, zda se jedná pouze o logiku reverzní imaginace nebo o reakci na 
emotivně nabitou situaci. 

Jestliže se Vladimír Skrepl ve svém výkladu kreseb pohlavně hybridních tě1 odvolává na osobní 
frustrace, Blanka lakubčíková vychází spíše z alchymistických a okultních tradic aktualizovaných současnou 
transgenderovou tenninologii. Na jejím obraze Třetí pohlavi (2001) se setkálne s obrazem našich rajských 
prarodičů, kteří se však vyznačují jinými genitál1emi~ než jaké si domýš1i,ne pod jejich fíkovými Jisty. 
Váháfne-li, zda se jedná o stav před prvotním hříchem nebo po něm, tnůže náJn jako vodítko pomoci velký 
nápis "The future" vyvedený tiskacími písmeny nad hlavami této apokalypticko-rajské dvojice InÍsto andělova 
ohnivého meče. Budoucnost patři podle autorky zlněnálTI pohlaví a netradičním formám sexuality. I formálně 
se zde setkáváme s konceptem hybridní identity: postoje Adama a Evy odkazují k biblickým iluminacím či 
obrazům velkých mistrů gotiky a rané renesance~ za1Ínlco provedení malby spíše k formě současného komiksu, 
který autorka opepřuje nesmlouvavou ironií a nactiutrhačným humorem. V případě Blanky Jakubčíkové se tedy 
naplňuje Baudril1ardova teze t11ěrou vrchovatou: hybridní umělecké pojetí se setkává se Zlllutovaným 
konceptem třetího poh laví. 

Hybridní anato111ii evokuje také insta1ace Ilony Németh lntifnateRooll1 (1998)" Pokud se divák odhodlá 
vstoupit do jejího interiéru, ocitá se v prostředí připolnínajícim útroby, kde ze stěn a stropu vybíhají pružné 

. v)1běžky pokryté červeným gumovým materiálem. Pohybenl a kontaktetTI diváka se spoušti skrytý 
mechanismus uvádějící do pohybu výčnělky a prostorelTI se přitOll1 nesou zvuky evokující tělesné pochody. 
Barva, tvar a haptické kvality prostoru souvisejí s představou tělesné intimity vnitřních prostor a tkání~ kde stírá 
rozdíl mezi mužským a ženským a oba elementy jsou vzájemně prostoupeny konlbinaci mateřského lůna s 
falické symboliky. 
. Zatímco dosavadní příklady v této kapitole využívaly uměleckého ,Jransvestitismu", kombinace 
Jednotlivých pohlavních/genderových znaků., či postavy androgyna, následující dílo nevyužívá zobrazení těl, 
a1e vytváří situaci, v níž ambivalence pohlaví vychází z chování aktérů. Nerealizovaný projekt Kateřiny 
Vincourové pro Novou síň z roku 1996 reaguje na otázku, jakým způsobern souvisí ošacení s naším 
očekáváním pohlavní identity. Mělo se jednat o dno vznikající za úč,asti diváků vyzvaných, aby si v předsálí 

-------------------------369 

370 Když to řeknu primitivně ... •· Vladimír Skrepl vrad smeče. Revolver Revue 22/1993. s. 72. 
,StejnJ"' genderov)' agnosticismus zastává Vladimír Skrepl také o deset let později. když jako jed in)' z dotazovaných mužú 

v ramci rozhovorů tvořídch součást výstavy Pět ien pět otá::ek vyjadřuje nedúvěru k homogennímu chápání genderových kategorii. 
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oblékli sukně nebo saka natřená fluorescenční barvou, která by v temném sále galerie svíti1a. Pravidla přitom 
předepisovala ženám vstupovat zleva a mužůtn zprava. Takto umělkyně vytvořila prostor k narušení asociace 
vycházejicf z tradičního rozlišení oblečení na nlužské a ženské. Návštěvník mohl dokonce popřít rodové 
konotace hned nadvakrát: v)!běrern oblečení a směrem, z něhož vstupovat do expoz~ce .. V~edle sukni a sak se 
navíc objevil i třetí nevyhraný prvek, řečeno slovy autorky "bezprizorní'G kategorie 111ezi oběma polaritami, 
v podobě batohů., tedy ani muž ani ž~na, nebo muž i žena. Záleželo jen na osobnírn v)rběru, jakou roli nebo 
kombinaci prvkľJ dotyčný/á zvolí. Ustřednim témateln projektu tedy bylo jednak zvýraznění a zároveľí 

zpochybněni předpokladu., že šaty dělají gender člověka. Projekt Kateřiny Vincourové tak nepřínlo navazuje na 
otázku, kterou si klade Judith Butler v knize Gender Trouble: Podle čeho usuzujelne~ že tnáme co do činění se 
ženou či s mužem? Málo kdy totiž Oláme možnost přímo zkoumat pohlavní anatoolii lidi, s nimiž se 
setkáváme~ a jsme proto odkázáni na performativní vyjádření jejich genderové identity. Vincourová zdůraziíuje 
kulturní a konsenzuá1ní konstrukci genderu a přitom nabízí hravou možnost překročení dichotomie muž/žena 
prostřednictvím třetí neutráln í kategorie. 

Jak vyplývá z výše uvedených přík1adů, právě umělecká tvorba se zdá být ideální platformou pro 
demonstrativní ztělesnění diskurzivních aspektů genderu, stejně jako svět "drag queens" a "drag kings" 
popisovaný Judith Butler. Kontext umění umožňuje tvůrčím subjektúm relativně bezpečně nabourávat 
přirozenostní pojetí genderu ať už střídáním rodových charakteristik, opakovanou autostylizací v roli opačného 
pohlaví nebo konstrukcí poh lavně neurčitých., hybridních těl. Možná právě v tOlnto experirrlentálním prostoru, 
kterým je umění, platí BaudrilJardova premisa, že "nikdo z nás [ ... ] nemá estetické nebo sexuální přesvědčení." 
Současné umění s jeho diskurzivně utvářenými, nestabilními významy skutečně evokuje proměnlivost 

rodových kategorií. Především však vytváří prostředí') v jehož rámci je možné bezpečně experitnentovat s 
opačnýrni či hybridními genderovými rolemi. Mimo kontext "uzávorkované" reality uměleckého tvořeni, totiž 
experimentátorům hrozl sankce ze strany netolerantní většiny. 8audrillardovu vizionářskou perspektivu tedy 
nelze aplikovat na společnost jako takovou~ ale probleolatická je i v případě urněleckých prúkopníků 

,~transgenderu.'" Jak jseln nastínila v této kapitole~. i tnezi umělci a umělkyněmi se totiž většina hlásí ke 
konceptúm femininity čitnaskulinity., s nirniž experimentují., aniž by je autoTllaticky považovali za překonané. 
Na druhou stranu ovšem plati~ že i přes (nlísty dokonce deklarovaný) nezájern o dekonstrukci genderu 
přispívají skrze travestii a hybridizaci genderu ke zdůraznění performativní povahy .,~rodové identjty·~. 

8. Kyborg odvedle 

Kyborg nll/že hrát vážně v úvahu částečné, tekuté. přechodné aspektY]Johlavf a pohlavni tělesnosti. 371 

Donna Haraway 

Kyborg - slovo., které v našem kontextu evokuje pořád ještě spíše postavu z fihnu s V-an Dammem než 
důchodkyni s koch leámím inlpJantátem, a to přesto, že zmíněná paní je náln nepochybně blíže než reálie 
holywoodského sci-ft filmu. Pojem kyborg se vztahuje k entitám s)učujícÍ1n prvky živého organisI11u a 
technologií a v současnosti zahrnuje překvapivě širokou škálu subjektů a jevů., lidnl1 s neuroiTnplantáty 
počínaje a předčasně narozenÝln dítětem v inkubátoru konče. S trochou nadsázky lze jako kybernetický 
organiSlllUS označit také už zlnÍněnou babičku, produkty genetického inženýrství., klienty plastické chirurgie, 
Sp?jení hráče a jeho avatara v kyberprostoru, nebo kulturisty nadopované stereoidy (i když v tomto případě 
nejde přísně vzato (I kyberneticky ale chemicky manipulované tělo). Aniž bychotll SI toho byli vědomi 
zdomácněl kyborg v našenl každodennfnl životě. Prostřednictvím nesčetných sítí jsme propojeni 
s"technologiemi., které dralnaticky tllění vnímání a tTIožnosti našich těl a s nirnii chápáni genderově určité 
~el~snosti. "Na konci tnilénia se tělo proměnilo ve schizoidní korpus. Na jedné straně se jedná o jeden 
JedInečný fYzický objekt s životností kolern 70 let a na druhé straně učinilo kvantový skok do transcendentního 
mnohočetného Já zprostředkovaných realit. Otázka už nezní, co nebo kdo jsenl, ale kým všÍ1n mllŽU být.,,372 

V tomto širším smyslu používám termín kyborg v následující kapitole. Představa kyborga přitom 
neufunguje pouze jako metafora ) idské závislosti na technolog1 ich, ale odrážf hlubokou krizi,! v níž se v 
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coučasnosti ocitl dualismus ulnělého a přirozeného. Hybridtta konstituující kyborga navíc naleptává další 
;radiční binární protiklady~ a1' už se jedná o pojmy nlaskulinity a femininity nebo subjektu a objektu. Tento 
otenciál krize přirozeného inspiroval americkou filozofku Donnu Haraway k sepsání Manifestu kyborgú (A 
~yhorg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Ce ntury) , v němž 
představila kyborga jako pol itickou metaforu umožňuj íci existenci bez omezení vyplývajících z tradičního 
pojetí feminní role a tělesnosti. Femininitu a masku1initu považuje Haraway za fikci, kterou nechce nahradit 
"p·ravdou", a.Je práv.ě mýtem k~b~rga. Tato nová fikcve ovšen: nestojí v p.rot~~la?u k ~ea1itě, p~~t?že s~inotn~ 
koncept protIkladu Iluze a rea!!ty Je podle Haraway prekonany. "Kyborg Je zalezltostl fikce a zlte zkusenostl, 
která mění., co je považováno za ženskou zkušenost konce 20. stoletL"J73 Idea kyborga je tedy neroz]učně 
spojená s dekonst.ruktivist.icky laděnýln felninismern; vychází z pojetf ,~ženského zážitku" jako "fikce 
politického druhu", přičemž tuto fiktivnost rozšiřuje na koncept přirozenosti jako takové. Výs'iedkenl je vize 
světa bez esenciálních rodových rolí. Kyborg je pro Haraway "stvořením post-rodového světa", nikoli ve 
smyslu (pseudo )vědecké science-fiction., ale jako filosofický či politický koncept. ,~Kyborg je naší ontologií; 

, v • I" k ,,174 dává 11am nasl po Itl U. -

Gender kyborga je explicitně hybridní, nestálý a performativní. Navzdory kyberfeministickým 
manifestům h lásajícitn "post-genderový" svět však představa (antropomomího) těla implikuje genderové 
atributy. Přesto., nebo právě proto., že kyborg otevírá možnost překročení pohlavní identity, zárover'í odráží 
napětí~ vznikající mezi hybridní, otevřenou vizí transpohlavní subjektivity a naši každodenní zkušeností 
kořenící pevně v genderové dychotomii. Neboli, jak konstatuje Anne Balsamo: ~~rodová hranice mezi mužským 
a ženským je jednou z hran jc., která je stále přísně střežena navzdory novýln technologickým způsobům 
přepisování těJa."J75 I v kontextu kybertechnologií totiž dominují představy kopírující genderovou dualitu coby 
privilegovou zkušenostn í Inatrici. 

Následující příklady demonstrují jakým způsobem čeští a slovenštf umělci a umělkyně analyzují 
gender a genderově specifickou tělesnost prostřednictvím reálně či zdánlivě technologizovaných těl. V těchto 
dílech nejde o kyborga v technologickém slova smyslu (na rozdíl od projektů St.elarca, OrJan, vědecko
uměleckého projektu SYlnbioticA a dalších),J76 ale o využití potenciálu zpochybnění hranice mezi přirozeným· 
a umělým pro analýzu genderových norem. Přitom jen některé z popsaných děl se na kyberkulturu vědomě 
odkazují, nicméně všechna vycházejí z představy t.echnologiemi ovlivněné tnetatTIorfózy a (de)konstrukce 
genderově specifických tě1. Následující příklady tématicky souvisejí s díly prezentovan)'rrlÍ v rámci 
předchozích kapitol (jako například normativita ženského vzh ledu, krize tradiční lnasku:inity, přehodnocení 
vzorců erotické touhy~ vizualizace tnateřství atd.) a zároveň jsou vzájemně proP0.jeny tnotivem post-humánní a 
technologizované tělesnosti. 

V českém umění ojedinělý případ, kdy se kyborg oqjevil přinlo v názvu díla, představuje socha 
Martina Kán i A T()M() (Ma~finger) (2001). Podobou se t.ento černý, zlověstně vyh lížej fcí svalovec v helmě 
odvolává na estetiku sej-fi fihnlt konkrétně připomíná scénu z filmu Terminátor, v niž úlomky kyborgova těla 
zkapalní, slijí se do kaluže připomínající tekutou rtuť a opět zformují do podoby neporušeného Tenninátora. 
V rámci žánru sci-fi představuje kyborg aktualizovanou verzi monstra, jak dokládá z~níněný Terminátor nebo 
Frankensteinův umělý člověk, coby patrně nejznám~jší raně nl0derní proto-kyborg (kniha Frankenstein Mary 
Shelley vyšla v roce 1818). Technologický původ kyborga jej spojuje s obrazy běsnících robotů ztělesňujících 
lidskou hrůzu z ničivého potenciálu strojů vymknutých kontrole, zat.ímco organický antropomorfní aspekt těla 

V' 

pnpomÍná tradici zombií., upírů~ Iykantropů a jiných napllI lidských příšer, což z něj dělá ideálního protagonistu 
hororů. ZatÍlnco feministická interpretace kyborga v podání Haraway zdúrazlluje pozitivní aspekty jeho 
nejednoznačné podstaty, v tradičním systému dualit je kyborg vyloučen z říše lidského. Abjektní povaha 
k.Yborga symbolicky ohrožující představu celistvosti lidského subjektu tedy spočívá v narušení hranice mezi 
Itdským a ne-lidským. "Fascinují nás protože nejsou jako lny, a přitom jsou jako my."l77 KálltJV roztékající se 
kYborg ztělesňuje abjektni nestálost svou naznačenou tekutostí: Proti pevnému tvaru staví roznlěklost, 
kontrastuje jasně artikulovaný objenl těla a beztvarou louži. KátlůV kyborg je zajínlavý rovněž svým 
nejednoznačným a v zásadě ironickýtn vztahem k maskulinitě., kterou zobrazuje jako heroickou - gest.o 
kYborgovy zdvižené paže připolníná sochy Vlldců a ideologů ukazuj ících srněrem ke světlýtn zítřkllln -, ale 
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-:r'roveň ji prezentuje jako disfunkčnÍ a ohroženou rozkladem. Právě tekutost nlá přitoln v naši kultuře 
~zaměniteJné genderové konotace. Zatímco maskulinitaje spojována s tvrdostí a určitosti pevné formy (a1' už 
~e fomlě svalů nebo zásad)~ tekutost a beztvarost je naopak interpretována jako femininní. Měkkost či 
\!ozměklost přitotn odkazuje jak k ženskému či zženšti1ému tělu, tak i k stereotypně femininním povahovým 
~sům - nestál?~ti a .~o~dajnost! .. Nahlí~:no prizm~vtem ~enderu ta~ ,může změklé s.e ky~orgovo tělo 
Y
mbolizovat kriZI tradlcnl maskuhnJty, v nlZ se opancerovana tvrdost menl v beztvarou antl-heroIckou a zcela s . 

anti-fa1ickou kašI. 
Jinou formou "měkkosti" obdařila postavu kyborga Lucie Dovičáková ve videu Stronger than 

Yesterday (2005). Autorka pracovala s přivlastněným materiálem z fihnu Terminátor, konkrétně se scénou, ve 
které si vražedný kyborg vyřízne oko. Původní záběry doplnila následujícím textem formálně připomínajícím 
.,příkazový řádek" kyborga na rozhraní jeho vnitřního monitoru: "Vracím ti dar., protože mi bere dech, bere mi 
spánek a nemohu myslet. Když tělo rozhoduje za mne. Když všechno rozhoduje za mne." Text formou 
připomíná informace defilující na monitoru před kyborgovým "vnitřním zrakenl';\ ale jeho poetický obsah ostře 
kontrastuje s krvavým naturalismeln scény. Dovičáková transformuje hrozivý l110tiv vyloupnuti oka, původně 
odkazuj íci k neschopnosti pocifovat bolest, v gesto~ jehož logika naopak vychází z přetniry prožívané bolesti. 
Fyzické sebepoškození dává do souvislosti s intenzivním prožitkem a evokuje zkratovhéřešení bezvýchodné 
situace nebo morálního dilerrlatu prostřednictvínl násilí obráceného vůči vlastní osobě (případ krále Oidipa, 
nebo svaté Lucie). Kyborgova agresivita se obrací dovnltř a nelidskou netečnost nahrazuje odevzdanost a 
beZIT10C (,.,Když všechno rozhoduje za mne."~). 'rerminátor se v podání Dovičákové odvolává spíše na vzor 
původního Frankensteinova monstra, které touží po tom, aby ho jeho "otec" milovaL I když v textu není ani 
slovo o lásce, vychází z autobiografického zážitku milostného zklanlánf, k němuž ironicky odkazuje i název 
přejatý ze stejnojmenného hitu 8rítney Spears. Dovičáková konlbinuje dvě zcela protichůdné ikony popkultury 
ajejich prostřednictvím se distancuje od vlastního prožitku milostného citu. Na jednu stranu zdůrazťíuje napětí 
mezi banalitou popu a vlastní bolestí a zároveň používá kyborga jako zástupný symbol sny. Tím, že jej 
obdařuje vlastním hlasem a nechává jej "prožívat" cit, který se projevuje ztrátou schopnosti tnyslet a 
dominance tělesnosti, přítOHl postavu Terminátora symbolicky feminizuje. Příval citu paralyzuj ícfho racionalitu 
se vymyká tradičnÍlTIU pojetí maskulinity spojované se sebeovládáním, a naopak připomíná femininitu, kteráje 

v 

obvykle nejen na straně ovládaných, ale i inherentně nezvladatelných. Zenské tělo v tomto pojetí "postrádá 
kontrolu, ale zároveň ji vyžaduje.,,37~ Zatímco žena je ztotožňována s tělem, a proto je považována za rukojmí 
vlastní tělesnosti maskulinita se v kontextu Západní kultury řídila imperativem přemáhání těla. Tenninátorúv 
odevzdaný tnonolog tedy nepúsobí transgresivně jen ve srovnání s původní fihnovou verzí, ale i v souvislosti 
s obrazem idealizované maskulinity. 

Hypermaskulinitu telnatizuje také Veronika Šramatyová prostřednictvím lnalby nazvané Bodybuilder 
(1999) zachycující kulturistu předvádějícího své masivní svalstvo. Realisanus obrazu přitom autorka (na 
popud Erika 8indera) narušila domalovánítTI ventilku z měkčeného PVC do kulturistova pupíku. Toto 
parodické gesto odkazující nejen k nafukovacím hračkánl, ale obecně k UlllěJosti takto vypracovaného těla 
podtrhuje souvislost bodybuildingu s kyberkulturou. Současné "budování těJa~" totiž dávno překročilo hranice 
tělesné zdatnosti a normálně vyvinutého svalstva a čím dál tÍ1n více spoléhá na speciá1ni protetnové koktejly, 
zvýšené dávky vítan1Ínů a jiných potravinových doplňktt Jedinci, kteří si chtějí svalovou hypertrofii opatřit 
expresně, mohou rovněž sáhnout po (v současné době zakázaných) steroidech a změnit své tělo v monstrózní 
horu svalstva, o přeměnu v ~_železného Inuže" s jistým úspěchetn pokusil například český ulnělec Martin 
Kermes v rámci několik měsíců trvající akce nazvané lron nlan (2006) zdokumentované prostřednictvím 
dvojice sádrových odlitků ~,před" a "po" a sbírky vzorků speciálních potravinových doplňků. Kulturistovo tělo 
ztělesňuje hybridní aspekt současné tělesnosti - je organické a ."přírodní" i umělé ("kulturní") zároveťí. 
Ventilek v kulturistově pupíku není jen připomínkou uměle vypěstovaných svaJi'I~ které je možné podle libosti 
nafouknout, ale reflektuje také zpředmětněni těla-komodity. V neposlední řadě je Bodybuilder ironickou glosou 
na vrub maskulinní falické tělesnosti. Stejně jako roztékající se kyborg a je i nafukovací kulturista ohrožený 
hypotetickou tněkkostí. Naznačená souvislost s nafukovacími lehátky, míči a hračkalni asociuje spíše pružnou 
Poddajnost než ocelově tvrdé svalstvo. Navíc se může plný tvar kdykoliv zrněnit v beztvarý sch1iplý obal -
~tačí povolit ventilek a hrozivě vyhlížející kulturista splaskne. Hypertofovaná tnaskulinita je v podáni 
Srarnatyové umělá, náchylná k proměně ve svůj opak a k tomu ještě infantilní. 

Ironicky vyznívá i následující dílo, video nazvané Pržvafe Circužt (2005) Anetty Mony Chi~y, v nělnž 
zaChy1ila proces technobiologického vyměšování. Kamera sleduje kabel zasazený mezi hýždě nahého muže až 
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k faxu~ který vytiskne reprodukci exkrementu.. Autorka se prostř~ednictvirn videa rozhod1a parodovat 
technooptimistické vyznění tHllělecké produkce oslavující revoluční potenciáI kybernetického organiSlTIu. Na 
rozdíl od umělců, jako je například Stelarc, hlásající, že ,Jedíná evoluční strategie [ .. J je začlenit technologii do 
těla.,,,379 Chj~a ukazuje propojení vedoucí k absurdním výsledkům a zároveň vizualizuje tělo kyborga, které 
"není ohraničeno kůži, ale obsahuje všechny vnější dráhy, po nichž cestuje infonnace.,d8o Jestliže Stelarc vidí 
ve figuře kyborga další stupet'í vývoje lidského potenciálu, l~rivat Circuit spíše parafrázuje Donnu Haraway 
vycházejícÍ z přesvědčení, že "tělo kyborga [ ... ] považuje ironii za danou věC.,,381 Skutečnost, že se jedná o 
mužské tělo, není v této souvislosti irelevantní. Kromě odkazu k stereotypnímu spojení lnaskulinity a techniky 
totiž video naznačuje zranitelnost mužského těla análně "penetrovaného" kabelem. K dojmu zranitelnosti ještě 
přispívá způsob, jímž si kamera prohlíží muže zezadu, vystavujíc jeho záda a pozadí pohledu diváka / divačky, 
který/-á je v pozici kontroly. Takto se autorka vymezuje vůči heteronormativninlu kánonu zobrazení 
prezentujícímu mužské tělo jako imunní vůči penetraci. V rámci tradiční dě1by roli při heterosexuálním 
pohlavním styku je maskulinita spojována vždy s aktivní penetrující pozici~ zatímco femininita je 
charakterizována svou pasivitou a otevřeností. Muž, jehož tělo je pasivním příjemcelll se z tohoto hlediska jeví 
jako demaskulinizovaný a tím pádem implicit~ě zženštilý. 

S obrazem defekace pracuje také Jiří Cernický ve svém diptychu Sci-.fi (Platónův sen) (1998). Dvojice 
fotografií zobrazuje androgynně vyhližející tělo vkleče v hlubokém předklonu opřené o lokty. V této poloze 
jsou vidět pouze hýždě a nohy navlečené v zářivě modrých strečových kamaších, bosá chodila a kus nahých 
zad. Zhruba v místě pohlaví přitom na první fotografii zdobí kamaše bílý' útvar připornínající plastovou formu 
na vymačkáváni šfávy z citrusů, zatímco na druhé fotografii se tento bílý předmět protáhl a změnil 

v uměJohmotn)! vroilbkovaný ~~ocas~'. Zdvojený název díla odkazuje k dvojírTIu vzájelnně provázanému čtenÍ. 
Zatilnco Sci-.fi naznačuje absurdní viz; technologického řešení neestetický"ch aspekti'I 'vyměšování, Platónův 
sen, mllže působit jako narážka na čistotu filozofick)'ch ideí kontrastujících s chaotickou tTIateria!itou lidské 
tělesnosti. SátTI autor interpretuje svÍlj diptych následovně: "To je hra na fikcí~ na ideál téhle společnosti. Naše 
společnost se pořád žene za tím svým ideálem pokroku. A1e není idea pokroku zavádějící? Je vůbec kam jít? 
Nejsme tam už? Tenhle objekt ukazuje, že kdyby se splnily některé ideály pokroku,ITIohli bychom vypadat 
směšně. Toh le je ideální výka1.,,382 Platónův sen rnůže mít ovšetTI i homoerotický význatn v souvislosti 
s preferovanou volbou sexuálních partneri'I. Tomu by nahrávala jistá míra sexualizace zobrazeného těla, které je 
sice pohlavně neurčité, ale zato obdařené dlouhýtTI falickýlTI výrústkem. V tOlnto kontextu lze ideální výkal 
ztotožn it s technologickým pyjem, fantasmagorickým análním poh lavím budoucnosti, které probleJnatizuje 
duální systém poh lavní identity a sexuální touhy a odlTIitá kastrační úzkost, coby tradiční odplaty za sexuální 
transgresi, a nahrazuje kastraci nlutacÍ. 

Hravý odstup od technologicky vylepšeného těla si zachovává i Petra Vargová v sérii autoportrétních 
fotografií nazvaných DNA (1999). Na nich se zachytila s hustými vlasy místo řas'l které jí zcela znemožt'íují 
normálně vidět. V rozhovoru komentovala autorka fotografie následovně: "To jselTI neudělala, je to chyba v 
genetickýtTI kódu, proto se to tak jmenuje - DNA. To se mi stalo po operaci ... Ale nikdo nli to nevěřf.~,383 
Vargová na oko předstírá~ že se jedná o reálnou mutaci, ale sama zdůrazlluje neudržitelnost vlastní fikce. 384 

V jejírn ironickém přístupu však lze vytušit i vážnější tón reflektující obecně rozšířený strach ze selhání 
biotechnologií a genového inženýrství" případně obavy z následků nepodařených zákroků plastické chirurgie. 
Nežádoucí vedlejší následky a komplikace spqjené s kosmettckÝlni operaci přitom nejsou jediným 
problematickým aspektem kosmetické piastické chirurgie. Jak už jsenl naznačila v kapitole Mýtus krásy, 
kromě toho, že tento obor dělá ze zdrav)"rch jedincll pacienty, lTIění i nornlativní vzhled přijatelně vyh lížej ícího 
těla v kontextu Západní kultury a vyvíjí tak genderově selektivní nát~ak na ty z nás~ které/kteří svá nedokonalá 
těla dosud nevylepšily/-i za pOlnocí skalpelu. 

S technologickou modifikací vlastního těla v kyberprostoru a proměnou ve vtělený a partikulární, ale 
dematerializovaný subjekt kybernetické ku Jtury pracovala Vargová ve videu Dead ar Alive 2 (2001) 
inspirovaném stejnojmennou videohrou pro Sony Play Station. V této nápodobě videohry pozlněnila autorka 
proporce vlastního obrazu, tak aby j~jí tělo odpovídalo kánonu postav z počítačov)'ch her, a v roli bojovnice se 

379 C' Itovan\! v Artisťs Body Jones ed. s. 184. 
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Gregorv Batcson cltovan\" v Anne f3'a1samo. Reading Cvhorg Women. s. 11. 
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: - Urhan. O. Anus a1 Animus. Umělec 1/2000. 
:8~ Musela Jsem se zeditovat. rozhovor s Petrou Vargovou. Umělec. 2003. 
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DNA přitom pracuje s fikcí i na úrovni média. Navzdory dojmu. že se jedná o digitálně manipulovan)" ohraz. nás autorka ujišťuje o 
opaku, To. co vypadalo jako .. trapné šmudlání ve Photoshopu". je spíše ukázkou maskérského umění. 
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utkala s několika počítačeln generovanými protivníky. Vargová čerpala ze své vlastní zkušenost hráčky, 
respektive pozorovatelky videoher a z konkrétního zážitku, kdy se videohra protnítaná projektoreln na zed' 
ocitla mimo obrazovku počítače a získala lidské měřítko. Svůj vstup do světa pixehJ popsala Vargová 
následovně: ,.,Když jsem se [ ... ] postavila do prostředí té hry, ~jistjla jsem, že mám asi tak dvakrát tak velkou 
hlavu jako oni a asi tak dvakrát kratší ručičky a to si neuvědomíš, že oni maj f vlastně nohy až po prsa, 
neuvěřitelný ruce a nlnlavou hlavu. Pak jsem si zvykla ... Trochu jsem se natáhla~ abych nevypadala jako jejich 
hračka. Každá fjnna se ohání' tím, že ITIodeluje podle skutečných lidí, že mají speciální studia a v nich lidi, ze 
kterých se kopírují pohyby. Tomu bych i věřila, ale ty figury se dě"lají tak, aby byly zajímavý a s lidsk)'rn tělem 
to nemá nic společného.,,3R5 Vargová naráží na podstatný morrlent spojující videohry a média obecně: Podoba 
tělesnosti, kterou technologizovaná realita produkuje, představuje žádoucí nonnu a v jejím kontextu působí 
imaginární těla postav válečníků přesvědčivějším dojmem než nemodifikované tělo běžného sJnrtelníka. 
Vnímání naších těl je podřízené vizuálním kódům dokonalých těl~ které s reálným lidským tělem spojuje jen 
ideologický rámec určený k výchově konzumentů ochotných investovat do honby za dokonalostí. Vargová 
ukazuje disciplinované (ženské) tělo s jeho hypoteticky nekonečným potenciálem pro vylepšování. Zároveň 
odkazuje k představě těla, obdařeného regenerační schopností hraničíci s nesmrtelností. Přestože autorka svým 
virtuálnínl protivníkům nakonec podlehne, okamžitě se znovu spouští "demo" nové "hry'". Herní kontext 
evokuje svět., v němž se neumírá, pouze restartuje. Úvodní scéna videa s jeho simulovanou nabídkou postav, 
kde je avatar Vargové jen jednou z volitelných eventualit, přitom odráží komodifikované pojetí těla/identity 
typické pro současnou společnost. Post-humánní tedy nejsou pouze digitálně upravené tě1esné proporce 
Vargové v roli herní postavy, ale i symbolické popření definitivy smrti a konzumentský přístup k tělesnému Já. 
"Spiše než potřeba psychologicky interpretovat nebo objevovat "sebe" je tu pocit, že se lnůžeme změnit a 
znovu vytvořlt.,,38ó Na rozdíl od této technooptilnistické dikce průvodního textu v katalogu výstavy Posthun1an, 
video Dead or Alive 2 není vysloveně přitakávající. Vargová sice nikde explicitně nezdllrazňuje kritický 
potenclál své práce, niclnéně ~jevně ironizuje možnosti technologického vylepšováni tělesné schránky. Její 
neohrabaně působící avatar prohrávající v druhém kole stojí v přítném protikladu k utopickým vizím 
nepřemoŽ"iteJn)'ch a dokonale tvarovaných super-hrdiniL Její virtuální bojovnice zároveň denlonstruje 
flexibilitu současných genderový'ch rolí. Tím, že si zvoli~a hru postavenou na principu f)'zického souboje, 
vstoupila do "maskulinního~' světa hned na dvakrát: jako virtuální bojovnice participující na činnosti, která je 
v reálném (i virtuálnítn) světě doménou silnějšího pohlaVÍ, a jako hráčka a autorka upřednostťlující typ hry 
preferované v drtivé většině l11užským i hráči. Skutečnost') že se tak stalo v rárnci hry, tedy "pouze jako", přitom 
můžeme chápat v souvislosti s koncepcí perfonnativní povahy subjektivity a rodově specifického chování. 

Ke konstrukci krásného pohlaví odkazuje dílo Jiř'ího Černického nazvané St. Miss (1994). sestávající 
z průhledné mělké "vany" naplněné bělavou tekutinou s připevněnýrn světelným ramenem, které př'ejíždi nad 
povrchem bazénku a tímto scanováním zviditelňuje obraz ležícího ženského těla zjevujícího se a opět přízračně 
mizejícího pod h1adinou. Titul ."svatá miss" evokuje tradici zázračných zjevení nestvořených obrazů a přitom 
se odvo1ává na polobožský status královen krásy. "Scanner" připomínající hybrid mezi xeroxem a 
fotografickou vývojkou zároveň odkazuje k reprodukovatelným tnechanickýnl obrazům umožtlujícÍ1n 
hegenlonickou nadvládu určitých typ tJ zobrazení ženské krásy (nejlépe s mírami 90-60-90) stejně jako ke 
stvoření ex nihilo., respektive k prolněně obyčejné dívky v uctívanou miss. Černického St. Mis s 
technologizovaná a v tomto smyslu dematerializovaná - proměněná v informaci splývá se svým obrazem. Je 
parafrází vlivu technologie na produkci ideálu normativního krásného ženského tě1a a přitoln zdůrazl1uje jeho 
umělý charakter. V tomto slnyslu tnůže být vnímána jako symbol de-realizace skutečného těla v kontextu 
společnosti spektáklu (Guy Oebord), nebo jako ironický pandán k pesimistické vizí Paula Virilia, který dochází 
k závěru, že: ,Jsme čím dál títn více posedlí hledáním fantaslnatických nových světú a modalit, v nichž by bylo 
naše staré .,animální' tělo ze hry, ve kterých bychonl docílili absolutní jednoty mezi techno!ogif a člověketn.,,387 
Na rozdíl od Oeborda i ViriJia" kteří prezentují proměnu v podívanou a technologizaci lidského těla jako 

• v 

univerzální proces transcenduj ící gender, Cemický prostřednictvinl St. Miss implikuje privilegovanou pozici, 
která v rámci spektakulární technologizace krásy přináJeží ženskému rodu. 

Na rozdíl od předchozích příkladů, které většinou pracují 5 ironickýnl či hravýrn zobrazenínl kyborga, 
obrazy Nukleární věk a Princezny v nzlíku (1998) Jiřího Petrboka sugerují zneklidňujíCÍ potenciál hybridní 
Posthulnánní existence. Prázdné poh ledy plynových lnasek, šedé obličeje a rozměklá anatonlie zmutovaných 
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bytostí zavěšených v neidentifikovatelném prostoru připomínají život po globální katastrofě. Tato stvořeni, 
která jakoby vypadla z distopické vize kyberpunkové kultury budoucnosti v sobě rnísí nejen prvky 
technologické s biologickýnli, ale také anatomii obou pohlaví. Jejich kostýnlY sestávající z nejrúznějších 
řemenů, unlělých vagín, latexových korzetú a síťovaných punčoch připomínají výstroj ze sex shopu přitom 
vnášejí do Petrbokovy post-apokalyptické série téma erotiky. Erotika nukleárního věku je v jeho podání 
pochmurná a infantilní, protetická a odtažitá, perverzní i nevinná. Důraz kladený na sexuální pomúcky a 
technologické modifikace lidského těla souvis~jící s erotickou rozkoší přitorn připomíná, že právě lidská 
sexualita je polem, na němž je posthumánní, kyber-organická tělesnost jako don1a. Ať už jde o implantáty 
nastavující délku penisu, chirurgické odstraťíování velkých stydkých pysků či plastické operace, jejichž 
výsledkem jsou hybridní těla kOlnbinující ženské a mužské pohlavní znaky, nebo technologicky "vylepšená" 
těla ukájející svou touhu za pOlnocÍ virtuálního sexu, sexuální tělo kyborga lze číst i jako extrapolaci hybridní 
postaty satnotné "přirozené" sexuality, která je stejně tak dúsledkern anatomie a -fYziologie pohlavně určitých 
těl jako púsobení kulturních instituci, iJnperativlI a technologií Hloci. Jak konstatuje Foucault v Historii 
sexuality, "vynáJez~' hornosexuality, kodifikace dětské sexuality a individuálních perverzí v průběhu 
devatenáctého století demonstruje kontinuální proces (de)konstrukce sexuaHty. Tento proces pro"vrází druh 
homo sapiens sapiens odnepaměti a v současné době získává netušené tnožnosti v oblasti biotechnologií. 
Petrbokovy postavy se svou ambivalentní pohlavní identitou a obskurním libidelYI ob}'vají svět, v nělnž 
dichotomie hetero- vs. homosexuální ztrácí slnysl. Sexualita nukleárního věku je dokonale perverzní, nicméně 
satnotná představa perverze postrádá význatn vzh ledem k absenci "normal ity". Petrbokovy "princezny" jsou 
polymorfně perverzní, ale zároveň podivně inertní. Jednotlivé postavy púsobí izolovaně a i v ojediněl)1ch 
případech kontaktu, jako když jedna z ~,princezen" rozhaluje druhé kombinézu., není v jejím gestu ani náznak 
emoce. Tato neosobní forma sexuality zdúrazněná přítomností masek a Ihostejnýnll výrazy obličejú postav 
odráží Petrbokovu zkušenost prodavače v sex-shopu, kde právě kumulace erotických pomůcek púsobi la 
paradoxně oderotizovaně. Petrbokovy obrazy lhostejné sexuality nukleárního věku bychom tedy patrně neměli 
číst jako podobenství o budoucnosti, ale spíše o soUČaSnélTI stavu společnosti, která fetišizovala sexualitu, 
obklopila se jejími obrazy a přitom j i dokonale neutralizovala. 

Na rozdíl od předchozích příkladú v této kapito1e, které figuru kyborga pouze simulují, Vibrátor: lJata 
krásy (2008) Petra Bartoníčka~ skutečně využívá kybernetických dat a počítá s fYzickou interakci programu a 
člověka. Jedná se o tnasivni svítíci vibrátor, jehož vibrace a osvětleni závÍsi na aktivitě uživatelů na největším 
světovém pomografickélTI serveru. Při vzri'lstající sledovanosti se vibrace zrychlují a vice versa. Rozkoš tisícú 
anonynlních návštěvnikú se tak koncentruje do jediného objektu~ který, jak naznačují fotogra:fie s názvem 
Feedhack, Tnůže být využit k uspokojení jednotlivce. Z hlediska genderově specifické tělesnosti je zajílnaV)1 
zpi'Jsob~ jakým se v tonlto bio-kybernetickém systému sexuální touha uživatelů~ kteří jsou hypoteticky obojího 
pohlaví (a to přes skutečnost., že drtivou většinu návštěvníků mainsteamových pornostránek představují 

heterosexuální nluži), transfonnuje do rozkoše těla, které je sice autoreIll zamÝ'šleno jako ženské, ale v zásadě 
může být jakéhokoli pohlaví. Vibrátor tedy definitivně překračuje klasifikaci touhy jako hetero- nebo 
homosexuální. Chápenle-Ii navíc systém, na jehož jednotn konci jsou konzulnenti pornografie v kyberprostoru 
a na druhém uživatel/-ka vibrátoru, jako kontinuum skládající se z těl a digitálních informací, je výsledkem 
hybridní kyberorganisrnus, jehož pohlaví nelze jednoduše charakterizovat jako lTIužské nebo ženské. 

Jak už bylo řečeno, v kontextu českého a slovenského umění je kyborg spíše metaforou technologicky 
modifikovaného těla než reálnou postavou z tnasa a obvodů. Zároveň je při pohledu do místních galerii patrné, 
že spolu se zdomácněním technologii probíhá v našem prostředí postupné zabyd~ovánf kyberorganismů. Jako 
příklad mohou sloužit jednotlivá díla využívající počítačové programy k simulaci živých organiSmlJ (napřfklad 
projekt Resident skupiny Silver), či instalace pracující na bázi interaktivního softwaru (E-area Federica Diaze). 
Figuře kyborga byly věnovány rovněž výstavní projekty jako například Elektrická ovce (Galerie AVU, 2007), 
kde se mimo jiné představila ovce komunikující prostřednictvím internetu se svým stádem (projekt Gabriely 
.Jurkovičové) nebo robotická rostlina Pavla Sterce Symbiont. Díla v této kapitole jseJn však vybírala na základě 
jejich ironického nebo potenciálně kritického vztahu k tradičním formám genderově spec] fické tělesnosti a s ní 
související heterosexua1ity. Nová technologizovaná tělesnost v podání Martina Káni, Lucie Dovičákové, 

Anetty Mony Chi~y či Veroniky Šranlatyové paroduje údajnou falickou tvrdost a ,~nepenetrovate]nou" povahu 
mužského těla, zatímco virtuální Miss .Jiřího Černického nebo digitalizovaná či "zinutovaná" převtělení Petry 
Vargové poukazují na konstrukci ženského subjektu v závislosti na nonnativních kategoriích. Čern;ckého Sci-
.ft, n~laJby Jiřího Petrboka či T/ibrátor Petra Bartoníčka zase s nadsázkou, nebo s nostalgií, podvrací naše 
očekávání týkající se konvenčního pojetf sexuality. Každé z t!ěchto děl SVÝJll způsobem využívá potenciál 

117 



kyborga, jako m~tafo~ ~onstrukc: těla, s j~,h~ gen.derovýrni. sp~~ifiky ~ t~uharni,v ar ti~~ zároveň denlonstruje 
hybridní status vtelene ex~stence prekonav3JlcI protIklad mezI "pnrozenym a ~,lImelym . 

9. Tělo kurátora a historika umění 

Zatímco role umělce by1a během 20. století prostřednictvím teorie i praxe nově refiektována jako sociálně a 
tělesně podtníněná, pozice teoretika umění zůstávala dlouho dobu doménou idealistických představ o 
nezaujatosti a objektivitě. Za hradbou slov se rodově specifické tě10 historika ulnění zdálo irelevantnÍ. Podle 
této představy, navazující na Kantovské pojetí nezaujatého estetického soudu, nacházel historik umění 
adekvátní interpretaci vycházej ící z formy samotného díla, aniž by se znepokojoval otázkami své vlastní 
sociální situovanosti a rodové podmíněnosti. 

S nástupeln kurátora v současném slova smyslu, tedy jakožto tvúrce výstav, se distance tnezi (žijícím) 
umělcem a teoretikerTI umění fyzicky i metaforicky zmenšila. Zatímco historik utnění, teoretik nebo kritik 
mohou interpretovat ulněnÍ, aniž by se kdy fyzicky setkali s jeho autorem~ povaha kurátorské praxe na poli 
současného umění většinou předpokládá alespoň fonnálni kontakt. 388 Kurátor nlá navíc k dispozici jak slova a 
koncepty, tak i vlastni materiál jednotlivých uměleckých děj, čímž se dostává do pozice srovnatelné 
s konceptuálníO"I urnělcenl. Zárovetl umělci často působí ve funkci kurátorú., v dllsJedku čehož se ještě vice stírá 
hranice mezi oběma r01enll. V reakci na tento nástup kurátorsky piJsobících urně1clI došlo v 80. letech ke 
specializaci a profesionaJizaci vzdělání kurátorů, přičernž paralelně s tím rostl i kult kurátorských hvězd 
suverénně dominujících obřítn bienále a přitahujících stále větší pozornost médií často na úkor unlělcťL~g9 

Spolu s rostoucí popularitou postavy kurátora, se v 90. letech objevily i teoretické texry reflektující 
kurátorský status v ránlci výstavnictve90 a v neposlední řadě také nlnožstvÍ unlěleckých projektů využívajících 
a Inanipulujících osobu kurátora. Některým z těchto děl české a slovenské provenience je věnována tato 
kapitola. 

V roce 1991 uspořádal Jiří David v galerii Pi-Pí-Art (Prague Projekt for the Art) výstavu věnovanou 
významnÝln pražskýtn kunsthistoričkám. V katalogu najdeme vedle reprodukovan)'ch fotografií galaxií, květin, 
vibrátorů a nahých svalovců i jména ostnadvaceti žen, které na počátku devadesát»ch let pornáhaly utvářet 
tehdejší pražskou uměleckou scénu.391 David tímto gestelTI přenáší důraz ze S3tllotných artefaktů na vztah Inezi 
umělcem a historičkami umění a výběrem fotografií v katalogu ještě podtrhuje vtělený rozll1ěr tohoto vztahu. 
Co spojuje obraz anděla strážce~ Švabinského Splynutí duší a soft pomografii? To~ že jsou darem, který nabízí 
muž ženě~ respektive umělec kunsthistoričce. Tento dar-nedar je přitom galantní (v případě fotografie růží či 
secesního embJélnu s hráčkou na lyru), ale zároveň vyzývavě sexualizovaný (přikladenl této druhé polohy jsou 
už zmiňované vibrátory a obdaření "hřebci", jak vystřižení ze stránek časopisu Playgirl). Svým parodickýtll 
dvořenítn David symbolicky upevňuje vlastni mužnost v roli jakéhosi "alfasamce" v teoretickém harému (nebo 
v ponlyslnélll harému teoretiček) a poprvé v českéln kontextu demonstruje~ že není jedno, nlánle-ii co do činěni 
s kunsthistorjkem/kurátorem nebo kunsthistoričkou/kurátorkou. 

Strategii sexualizace1 tentokrát v zrcadlově převráceném vydání zvolily o čtrnáct let později i Lucia 
Tkáčová a Anetta Mona Chi~a. Jejich video Dialektika Subjekce 2 (2005) speciálně vytvořené pro 
PraguebiennaJe 2 zachycuje autorky v uvo1něné atmosféře rozhovoru~ v němž oceilují kvality kurátora 

388 
Stranou ponechávám přiklady. kdy umělce zastupuje galerista nebo kdy kurátor komunikuje s umě1cem písemně či prostřednictvím 

sv)'ch asistentú. 
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_,C) I ~ " v 

V katalogu jsou uvedena následující jména: Jana Brabcová. Vlasta Ciháková-Noshiro. Zora Drozdová, Aneta Fárová. Hana 
Hlaváčková. Anděla Horová. Simeona Hošková, Blanka Jiráčková. Věra Jirousová. Marie Judlová. Magda Juřiková~ Jana Komárková, 
Blanka Lamarová. Lenka Lindaurová. Olga Malá. Daniela Mrázková. Marie Mžyková. Marcela Pánková. Pavla Pečínková. Eva 
Petro:'á. Alena Pomajzlová. Ivona Raimanová. Hana Rousová. Nad'a Řeháková. Milena Slavická. Jana Šálková. Dagmar Šefčíková. 
Jana ScvČíková. 
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Giancar1a Politiho a Mi1ana Knížáka jako hlavních kurátorů dvou paralelně probíhajících konkurenčních 
bienále. V intimním dialogu neztlstanou II hodnocení vl ivu a profesioná1ního potenciálu obou mužů, ale 
rozebírají jejich sex appeaL až na závěr dospívají ~ úvahám na térna, jak daleko by byly ochotné zajít výměnou 
za uměleckou podporu. Jednim dechein hodnotí ,fyziognonlii obou mužů j j~jich mocenské postaveni. 'roto 
posuz~vání . n.~, jedné. straně de~raduje Knížáka. i. Poli~iho na. úr?v~ň. o~jek~ů~ ,al~ zárove~~2 denl0nstruje 
přitažhvostJeJlch mocI a poukazuje na tenkou hranIcI tnezl profeS1ona!nH111 a erotlckyrnl vztahy. 

Spojitost sexuality a moci, a jejích prolínání s uměleckým světem využila Lucia Tkáčová, tentokrát ve 
spolupráci s Dorotou Kenderovou, i v kurátorsko-uměleckém projektu Pekní chalani (2003) v 
bratislavské galerii f-lIT. Na výstavě zastoupení autoři (Martin Angelov:, Dávid Baffi, Michal B6rik~) Jaro Kyša, 
Marcel Mališ, Zvonimir Pudelka~ Martin Rybanský, Juraj Sapara, Erik ŠiJle) byli vytipováni pouze na základě 
svého vzhledu a na výstavě mohli prezentovat díla podle svého výběru. Jedinou další podmínkou (kromě 
fyzických kvalit) byla jejich osobní účast na vernisáži "čím sa spolu so svojilni dielatni stali súčasťou 

kurátorského scenára~ exponátmi vystavenými erotickej kontemplácii publika.":w: V doprovodném textu 
k výstavě kurátorky uváděly následující: "Výstava pekní chalani extrémizovala zvyčajnú rolu kurátora ako 
arbitra vkusu a pohrávala sa so zaužívaným vzťahom medzi divákoln, umelcom a kurátorom. Našou ambíclou 
bolo tiež upriamiť pozornosť na kategórie mužnosti a mužskej krásy a otočiť zaužívaný spoločenský vzorec v 
ktorom sa muži pozerajú a ženy vyzerajú."J94 

K výstavě byla publikována anketa., v rámci které odpovídaly (mladé) kurátorky Iteoretičky ulnění na 
následující otázky: 

1. Ako podra teba vyzerá pekný muž? 
2. Kto je podra teba najkrajši slovenský umelec? 
3. Mysliš si~ že súvlsÍ krása umelca s jeho tvorbou~, prípadne úspechonl? Ak áno., ako? 

Odpovědi na třetí otázku se různily, ale převažoval dojem., že dobr)' fyzick)! zjev s tvorbou nějak souvisí. 
Kurátorky se však neshodly na tom, zda pozitivně (pohledn)' umělec nlůže n1.í větší šanci uspět) či negativně 

. (přemrštěné sebevědotní vyplývající z fyzické přitažlivosti). Zároveň mnohdy zdi'lrazňovaly, že muž 
neoplývající fyzlckýln šannem mlJŽe mít větší umělecké ambice kotnpenzuj ~cí jeho ~,vady na kráse". 
Nejradikálněji shrnula přesvědčení o provázanosti těla umělce (teoretika) a umění Eva Trilecová, konstatující 
že: "Vzťah človeka k svojmu telu .. výzoru aj k tým ostatným .,schránkanl' ovplyvnil celé dejiny umenia, 
kultúrne fenonlény, zvyky, najvýraznejšie celé minulé storo(~ie ... ,,~95 Dana Halušková zase poukáza!a na 
rodovou asymetrii vycházející ze zkušenosti, že zatímco u mužů nehraje fyz~cká krása podstatnou roli, II žen je 
to jiné. 

Výstava Pekní cha/ani se diváku mohla jevit jako odpověd' na paralelně probíhající projekt Pekná 
kon1unikácia (Pretty C:'omnlunication) (2003), který koncipoval Juraj Čarný pro galerii Prlestor jako 
jednorázovou "autogramiádu" pěti umělkyň ze zemi Visegradské čtyřky zabývajících se ve svétn díle 
soustavně vlastním tělenl. Podle kurátorského textu uveřejněného na WebOV)1Ch stránkách galerie šlo o to 
"predstavit výtvarnú umelkyňu ako príťažlivú osobnost hodnú mediálnej pozornosti."J96 Na výstavu byly 
pozvány Anna Baulngart, Agata Bogacka, Gabika Binderová., Veronika Drahotová a Kriszta Nagy (z nichž 
posledně jmenovaná nakonec nedorazila), přičemž jejich jediným úkoienl by10 konverzovat s novináři a hosty 
na vernisáži a podepisovat upomfnkové pohlednice (tzv. autogram karty) s reprodukcetni jejich dě1. V již 
zmiňovaném textu kurátor uvedl~ že jeho záměrem: "bolo umožniť autorkám, aby si na rozdiel od stresov 

, ... . 
SUVtslaclch s obvyklou prípravou výstav lnohli odpočinúť a urobiť pr~jemný a obohacujúci výlet do 
Bratislavv. ,,397 

0/ 

Př-esto že se na první pohled jedna10 o tentýž koncept jako v případě výstavy Peknf. cha/ani jen 
s opačným genderov~ť'm znanlénkelll, možné interpretace obou projektll se zásadnÍln způsobem lišily. Autorky 
~ýstavy Pekní cha/ani se vymezlly vůči stereotypu vycházejícího z dichotornie pozorující lTIUŽ / pozorovaná 
~ena a zároveň provokativně deklarovaly fyzickou krásu umě"ců, tedy kvalitu, která je běžně chápána jako 
Irelevantní pro výběr kvalitního umění, jako jediné kritériutn svého výběru. Naproti tomu kurátor Pěkné 

~0~ 

, ~ Toto video je prostředním dílem z trojdílného cyklu, jehož ústředním motivem je vždy dialogu obou autorek hodnoticích muže. 
~~tímco v prvním videu jsou jejich ohjekty slovenští umělci a kurátoři. v závěrečné části trilogie posuzují světové politiky. 
\<)4 bltp :'\\'\\,\\ .2(1 kri tl II i 1. CPln,j nck", ph p'.)j li" 1- J& L.h~·c 2& id e·, L vyhledáno 2.9. 2008. 
. Ihid 
30) lb' . 
, Id. 
-'<Jó h 
397 ttp://prieSlor.crazycurators.org. vyhledáno 3.8.2008 
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lrnfl1Unikác;e stereotyp zreprodukoval a přitom nikde v doprovodném textu nezmínil očividný fakt, že se jeho 
/'""" 

kritérium výběru neřídilo pouze télnatem "prograJnové reflexe vlastního těla" přizvaných ulnělkyll, ale i 
estetickýnl1 kvalitami těchto těl. Reflexe tohoto fenomenu byla tedy ponechána na představivosti diváka a na 
ženách sarnotných, z nichž pouze Anna Baumgart a Agata Bogacka, sdružené ve skupině "Sztuka pi~knych 
artystek'" reagova1y na tuto roll krásných artefaktú a na vernisáži se tak říkajíc hodi ly do gala. 

Druhý rozdíl mezi oběma výstavami souvisel s mírou otevřené tematizace kurátorské roje. Zatímco 
prvně zrn íněná výstava otevřeně pracovala s koncepten1 "zneužití" nlocenské pozice kurátora, u J)retty 
Conul1unication vědoiná sebereflexe chyběla. V textu lJnlelec a jeho nová rola sice Mira I(eratová odmítla 
rnožn)' osvobozující dopad subverzivní hly s kurátorskou autoritou s odlJvodněnfm, že "tento moment zdanlivej 
benevolencie [ ... ] v konečnoTYt d6sledku upevňuje diskutovanú, zextréln izovanÍITI kritérií výberu kvázj 
triumfujúcu, pozíClU kurátora ako tzv. arbitra vkUSU,,39R, ale oběma kurátorkánl nelze upřit jistou dávku 
podvratné sebeironie, s níž tuto pozici podkopávají. Oproti tomu v případě výstavy crazycurators.org se 
autorita kurátora coby novodobého Parida maskovala za vágní formulac~~ typu: ,')Projekt Pretty ComnlunicalŽon 

[ ... ] je skor individuálnym príspevkom kurátora k rozne definovaným autorským vstuporn a reftexiám danej 
problematiky zo strany zúčastnených autoriek.,,399 Autor výstavy sice tvrdí, že mu nejde o konfrontaci 
s feminismem., ale přitom se strefuje do neuralgického bodu antidiskriminační feministické agendy. 

Asi nejrazantnějšíln projektem Anetty Mony Chi~y a Lucie Tkáčové tematiz~~jicim erotické vztahy 
v rámci uměleckého provozu byla výstava nazvaná Červená knihovna (2005) zrealizovaná v galerii Jeleni. Tato 
výstava měla dvě části, rozdělené do dvojice místností. Stěny jedné pokrývala erotická povídka, ve které 
konkrétní čeští uměJci a teoretici uměnilkurátoři vystupovali v honbě za ~,ž,enou v č,erveném" ztělesJluj ící 
kolektivní touhy všech mužských protagonistú. Ti se v roli soků a milovnfkli kaleidoskopicky střídali při 

marném pronásledování i závěrečné žhavé erotické scéně a to tak, že téměř v každé větě figuroval jiný muž. 
V druhé místnosti figurovaly na zdi napsané seznamy jmen umělců a teoretiků působících na současné české 
umělecké scéně seřazených podle stupně erotické přitažlivosti. Jednotlivé seznamy uvozovala záhlaví jako 
například: ."Tajné objekty túžby (tnuži, kterýtn odolávánl iba pro forma)" nebo ,.,Sex zo slušnosti (muži, 
ktorých dvoreniu nedopatrenínl neodoláln)"., až po "Biologická povinnosť (pohlavný styk iba pod hrozbou 
zániku rudstva)". Vzhledem k tomu., že v kategorii ~,Kedykol'vek, čokorvek (lnuži., ktori lna vediá rozpaliť čo i 
len poll radom)" by! uveden pouze jediný muž, a totiž kurátor/kritik., můžerne pouze spekulovat, zda lze toto 
prvenství spojovat s jeho vzh ledem., povahou., hypotetickým ,~nl0censkýln vlivem'~ nebo všemi výše uvedenými 
skutečnostmi. Tento projekt lze interpretovat různým1 způsoby: jako pubertálni hru., jako nesmlouvavou 
odpověd" na tnachistické řeči hodnotící ženy podle jejich vzhledu, nebo konečně jako k01l1plexni systérn 
svádění., odhalující nesmyslnost rigidního dělení vztahů (a diskurzll) na ty racionálnf a profesní., porněřované 

v 

pouze kvalitou tvorby., a ty jiné diktované emotivními a tělesnými pohnutkami. Cervená knihovna v podání 
Anetty Chi~y a Lucie Tkáčové není ani jednoznačnou kritikou maskuHnního pohledu na ž,eny., ani vedlejším 
projevenl ženské potměšilosti. Pouze Inaskuje, ale zároveň i poodhaluje naši nejistotu tváří v tvář vytouženému 
Druhému prostřednictvinl zdánlivě lehkovážné hry. Ten pravý muž (nebo kurátor) není v moci ženy 
(ulnělkyně) a vice versa. 1'0 jestli nás druhý "rozpáli poh ledem" (ve fyzickéln i přeneseném smyslu), nezávisí 
na nás a v totn spočívá riziko setkání. "Zkušenost události či setkání je zákonitě také zkušeností rizika, 
zranite1nosti (šťastné zranitelnosti') jak píše Derrida) a vystavenosti ( ... ) má daleko spíše podobu toho, co Lacan 
nazývá Reálnem, tedy elementem, který na rozdíl od Symbolična ( ... ) nezávisí na mně.,,400 

Zatímco ženské strategie, jimiž se vyrovnávají s mocenskými vztahy s kurátory" většinou zahrnují 
prvek svádění.,401 reakce mužtJ-umělců na své kolegy kurátory bývá daleko nesmlouvavěji konfrontační. Motiv 
konfliktu využil napřík1ad Jiří Surúvka ve své performanci uskutečněné v pražské galerii Václava Špály 
v rámci festivalu performance a happeninguParni válec (2000). Umělec pózoval coby vyzyvatel v ringu a 
marně se pokoušel vyprovokovat přítomné historiky umění, kurátory, kritiky a ulnělce ke konfrontaci. 
"Všechno Ině sere. Už mě serou kunsthistorici, mimo jiné proto, že čekají., až umělec zemře a oni se tnohli na 
jeho mrtvolu vrhnout jako supi. [ ... ] K čertu s kunsthistoriky! [ ... ] Nemám rád taky kritiky umění, protože je 

'9R 
~l Keratová. M.: Umelec a jeho nová fula. ln.: Dart 3/2004. ročník VI. 
.i99 I ' 

11lq):ďr)ric~lor.lT(l/\l'lir(l1UI·>,oľL. V, hledáno 5.6. 2007. 
400 ~ 

Josef Fulka. Co je reálno? hl1j1: . ',I, '.\ \\ ./LlIcl iil(LSk/t('~tdcj:HlIL'lSP\'.)id~:í 18,:.idd'159 Vvhledáno 10,1.2006. 401 . -- ----. . .-

Pfík ladem je třeba performance r li Be Y our Angel Tanj i Ostoj i<.~. v rámci které umělkyně vystupovala jako osobní eskort kurátora 
Haralda Szeemanna během slavnostního zahájení hienále v Renátkách {200 I). neho její akce nazvaná BlId~ mýTO hostem (2002), ph níž 
nechala v galerii nainstalovat velkou vířivou vanu a v rámci vernisáže pozvala kurátora prOjektu ke společné večeři při svíčkách a 
následné koupeli v pěnové lázni. Ve těchto performancích Ostojié zviditelnila proces. v nčmž se žena/umělkyně nabízL aby získala 
V~'hody plynoucí z mužova vlivného postavení. ale zároveň sebevědomě ironizuje a obrací naruhy představu o ženské pasivitě. Podle 
s\'~'ch slov je to ona. kdo využívá kurátora jako materiálu a inscenuje jej v roli toužícího suhjektu. 

... ." "- .. ... '"'- ~ 
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jich málo a jsou zmatenÍ~ a taky nemám rád zmatené umělce a kurátory., kteří ničí staré umění, aby na sebe 
-'upozornili. Nemánl rád nikoho!,,402 povykoval Surůvka a zkusmo se bil do dlaně tyčÍ z měkké gumy. 
Vzhledem k tomu., že nikdo z diváků nepřijal výzvu k souboji, byl nakonec Surúvka donucen k utkání 
s americkou performerkou Patty Chang, která se Surůvkou "rychle vymetla podlahu.,,403 l'ato Surůvkova 
performance vycházela z jeho pečlivě pěstěné image konfliktního nevycválance z Ostravy, kter)! zásadně říká, 
co si mysli a neohlíží se na společenské konvence. Přitom právě tato neomalenost lnu přinesla úspěch a uznání 

'" 
(2001 zastupuje SUflJvka Ceskou republiku na biená1e v Benátkách, přednášÍ na Fakultě umění Ostravské 
univerzity, 2005 kurátoruje vlastní sekci na IBCA, Mezinárodním bienále současného umění v Praze atd.). 
Surůvka využívá tradičního tnužského stereotypu bojechtivého provokatéra, kterou zároveň s nadsázkou 
ironizuje prostřednictvím nadsázky. Klasický je i lTlotiv střetu (hmotnostně, rodově) nerovnotněrných 

zápasníků, v němž zavalitý vyzyvatel Surůvka podlehne subtilní ženě. Tento (sebe)parodický moment 
SunJvkovy performance je zároveň zahanbující (žena bije muže), ale přitom disproporčnost soupeřů a zjevná 
nerealističnost jejich souboje pac1fikuje motiv násilí a ukazuje Surůvku jako gentlenlana, který ustupuje ženě, 
zatÍnlco prohra v konfliktu (byť jakk01i nahraném) s muženl by nlohla být ve výsledku daleko více zahanbující. 

Příkladem konfrontační strategie múže být j v počítačová animace Juraje Dudáše Džihád na kurátora 
(2003) připomínající svou estetikou staré hry na osmibitových počítačích. V této animaci ukazující popravu 
postavičky kurátora, převádf Dudáš konfrontaci kurátora a umělce do roviny svaté vá1ky inscenované skrze 
popu1ární médium počítačových her a v roli uměleckého kněze (Dudas Priest) vynáší nad kurátorem rozsudek 
smrti. Surůvka i Dudáš odkazují k tradičně maskulinnímu rámci souboje a války, v němž je dominance 
zajištěna symbolickým násilim. Ať už vítězí nebo podléhají,: mocenská dynamika vztahů rnezi ulnělcem a 
kurátorem je postavená na logice jednostranné převahy. 

Anlbivalentnější přístup k postavě kurátora představuje akce ()ndřeje 8rodyho a Kristofera Paetaua 
Licking Curators Ass (2005)~ při které umělci oHzali nahý zadek svázaného kurátora při vernisáži výstavy 
Extra Features Seržes (1) v Antverpách. Kurátor Jan Van WoenseJ oslovil Brodyho a Paetaua, kteří přislíbili 
dHo-překvapení reflektujíCÍ .. spontánní a přímou konfrontaci,,404 v ufilělecké tvorbě. Kurátor zpočátku kladl 
odpor., ale nakonec autorům poděkoval za ,~pozoruhodný" zážitek v osobním e-mailu publikovaném na 
Brodyho a Paetauově stránkách. Tento happening dobře zapadá do tvorby obou utnělců, stavící na drsné 
manipulaci na hranici mezi využíváním a zneužíváním, a zároveň se, stejně jako mnohá další dna této autorské 
dvojice., obrací ke kontextu umělecké tvorby. Ztrapněný Woensel ve svéln e-Illailu konstatuje, že urrlělci 

naplnili cíl výstavy. Přes šokující formu tedy jde především o komentář vztahu nlezi kurátorem a umělceln, 
v němž první "využívá" druhého a naopak. Na rozdíl od prve zmiňovaných děl Surúvky a Dudáše, Brody a 
Paetau zdůrazňují ambivalenci svádění a agrese. Motiv lízání zadnice v sobě sp~juje násilí a erotiku, dominanci 
a ponížené vtírání se do přízně. Na jednu stranu autoři staví kurátora do pozice objektu potenciálně 

hOJlloerotické touhy, ale zároveň sarni vystupují v implicitně homoerotizované roli. Z pozice sexuálních aktérů 
ovládají pasivní" tělo-objekt, a v tomto smyslu navazují na tnýtus umělce~ který si svou vúlí podmaňuje 
materiál, aIe zároveň tak činí gestem~ které zpochybiíuje jejich mužnou suverenitu. Tuto hru s nejednoznačným 
vyzněním ještě dokresluje použití ttllavé rtěnky~ zanechávající na Woenselově pozadí šmouhy podobné 
tnodřinám nebo rozmazanýrll exkrementůnl. lJmělci poznarnenávají kurátorúv zadek vlastni signaturou, ale 
přitom rezignují na normativní heterosexualitu, která tradičně charakterizuje postavu UIl1.ělce. 

Poslední příklad v této kapitole nahrazuje přim)' mocenský konflikt s kurátorelTI jeho vyšachováním ze 
hry prostým zaujetím jeho (její) role. Ve druhé polovině roku 2005 proběhly v několika slovenský'ch galeriích 
vernisáže putovní výstavy dvou fotografů, kterou nečekaně kurátoroval Viktor Frešo. lJmělec si výstavu 
přivlastnil za pomocí naddimenzovaného banneru, na němž zdůraznil své jrnéno a nápis "kurátor", vystavená 
díla záměrně neviděl ("kv61 i tOlnU., aby som si neskazil svoj nezaujatý postoj akýmsi esteticizmoln,,405) a 
nedostavil se na vernisáž. O svou zahajovací řeč však návštěvníky neochudil; jednou shlédli jeho projev na 
obrazovce notebooku (nainstalovaného do výše Frešovy h Javy), jindy prom luv1 I k divákútTi prostřednictvinl 
tnobilního telefonu. Tímto zneviditelněnhn vlastního těla v rámci vernisáže paradoxně zdůraznil fyzickou 
existenci těla kurátora, které je za nonnálních okolností přítomné, ale jakoby skryté pod nánoseln slov. Ve své 
zahajovaCÍ řeči se zamyslel nad tím, že umělce vždycky nakonec převálcuje systéln, kde mu (mtlno jiné) 
nadbíhají kurátoři zaprodaní oficiálním strukturám. Frešo, přesvědčený o zásadní povaze konfliktu mezi 
kurátorem (zastupujícím manipulující systém) a umělcem, se ve svém textu podivil nad tím, že "umelec nie je 

·10" 
: Citováno podle Petra Volfa z článku Válec bez páry. http: \\ \\ \\jcdínak .(:/\1 r;.m k \/l'J]lcrfurrn~lncc, htm 1 Vyh ledáno 18.2. 2009. 

-1O" T ' v amtez. 
,10-1 lJ!lp: hrod\pClI.~1:1LI.COrn Vvhledáno 18.2.2009. 
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schopný vo svojonl živote ani raz tieto pavučiny pretrhať, poškodiť, narušiť~ vyrušit'. zmanipulovat', oklanlať, 
odrbat" ponížíť, podupať, ojebaf~ ogrcať alebo osra!"." 406 Aby formuloval vztah uJnělce k tětnto "pavučinám" 
systému, které jej svazují, Frešo se opět - tentokrát na verbální úrovni - vrací k sexuálním a tělesným 
metaforám. 

Téma vtěleného kurátorstvl se však neomezuje jen na škálu námětů v umě1eckých dnech, ať už jde o 
motivy flirtu., agrese či symbolické (de )klasifikace. Už v úvodních kapitolách této práce., věnovaných vývoji 
diskurzu o rodově určité tělesnosti prostřednictvím výstav, jsem zdůraznila, že průkopnicemi této télnatiky 
byly v českém a slovenskéln prostředí (stejně jako na západ od hranic bývalé železné opony) v drtivé většině 
ženy. Tento jev souvisí s odlišným postavením žen a mužů v naší společnosti. \l ránlei ankety~ kterou jsem si 
na toto tétna dělala mezi známýtni (utnělci i kurátory), shrnula motivaci kurátorek věnujících se genderovým 
tématťlm Martina Pachmanová: ,.Dllvody jsou., myslím, pochopitelné. Jako představitelky pohlaví~ které bylo 
v dějinách (a dějinách umění) upozad'ováno, chtějí odhalit dúvody této marginalizace a zároveň reflektovat 
nerovné postavení žen a mužů v současné ku1tuře, společnosti a politice. To., že kurátoři-muži těmto otázkám 
věnuji daleko tnéně pozornosti, je naopak dáno i tím, že na rozdíl od svých kolegyň mají méně di'lvodů 
zpochybňovat a podkopávat uíllělecké a uměleckohistorické kánony (a tedy i kurátorskou praxi), jež nahrávají 
právě dominanci tnužského elenlentu a vycházejí z patriarchální tradice.,,407 Výše zJníněné odlišné postavení 
kurátor{j a kurátorek se projevuje nejen specifickým přístupeln jejich okolí odrážejícím tradiční genderové 
vzorce chování (soupeření, svádění), 408 ale materializující se najejich výplatních páskách: Zatímco ve vedení 
tuzemských galerií a rnuzeí převa:žují (jako v drtivé většině vedoucích funkcí) tnuži, v lektorských odděleních a 
na asistentských pozicích, tedy na nlístech s nižšÍTni platy, najderne předevšítn ženy. 

Názor Martiny Pachmanové na zásadní roli rodu kurátora/-ky však tvořil rnezi respondenty mé 
improvizované ankety výjinlku. Většina dotazovaných byla přesvědčena,) že není důležité~ zda výstavu 
kurátorsky zajišťuje muž nebo žena s výjitnkou genderově zanlěřených konceptů" rozuiněj "výstavo ženskélTI 
umění". Nechyběl ani názor~ že rod kurátora/-ky už nehraje roli, tedy přesvědčení, že si česká urnělecká scéna 
proces emancipace odžila. Přestože diskuse o genderových tématech v umění a uměleckém provozu je 
v českém kontextu stále spíše sporadická, místy nepokrytě nepřátelská a vehni často zoufale zjednodušující, 
vystihuje výše zmíněný názor mínění značné části české umělecké scény. Ti, kdo přesto rozdíly ITIezi kurátory 
a kurátorkami spatřovali, je odi'lvodňovali rozdi1nýtTI psychickým ustrojením mužú a žen, případně sexismem 
české společnosti. Nechyběl však ani názor, že existuje souvislost mezi rodetn kurátora/-ky a konceptuálními 
genderovýoli aspekty jejich výstav. 

Přistoupíme-li tedy na předpoklad, že ženy kurátorky ve svých výstavních projektech častěji 

analyzují genderové a tělesné motivy, existuje vazba mezi rodenl kurátorky / historičky umění a rodem její 
práce. Jakou roli však hrají v tOl11to procesu vlastní těla kurátorek a historiček umění? l'outo otázkou se zabývá 
Jody 8er1and ve svém eseji Bodies 0.[ Theory, Bodies 0.[ Pain: SOfne Silence,~'. Její analýza vychází ze 
zkušenosti, že ženská část akadem ické obce sice intenzivně tematizuje gender a tělesnost, ale často zůstává 
pouze v rovině analytických abstrakcí. 8erland konstatuje, že pod vlivem fetninistického dí'Irazu na 
autobiografické strategie se sice v diskurzu dějin umění objevil autoreflexivllí kritický přístup odmítající 
"pluralžs nlajestatis'\ kterýtn dosud tnluvily západní (společenské) vědy, ale tento příklon k gendrově 
specifickému ,já" zůstal namnoze pouze řečnickou figurou. N~jde však jen o diskurzivní roztněr tělesných já, 
ale také o naše fyzická těla, která podle 8erland trpí jednostrannou genderově podlniněnou zátěži. 
V Současném zrychleném světě jsou na muže i ženy pracující vakadenlické sféře kladeny nové nebývalé 
nároky. V případě žen však tyto požadavky často kolidují s tradičnloll "žensk)frni'" povinnostrni, jakÝlni jsou 
péče o dotnácnost, o děti a nezřídka i péče o rnanžela. Žena--matka v akademické funkci tak fyzicky a 
psychicky zatěžuje svůj organismus daleko více než muž ve srovnatelnésll postaveni. "Nacházíme se 
v nevyh lášené a nenápadné válce proti ryzickýnl a spirituá1ním možnostem našich těl, vztahů~ rodin a 
konlunit.,·409 8erland konstatuje, že následky této války mohou být vskutku aJarnlujicí: "selhání iíl1unitního 

~06 -. Tamt' v ez. 
--I07 C' 

H. ve-mailu z července 2006. 
~OR V 

tomto kontextu je zajímavé ještě jednou citovat z odpovědi Martiny Pachmanové. která popIsuje svoji zkušenost následovně: 
.. Osobně jsem se ze strany umě!cú-mužů s poznámkami na adresu mého .. vzhledu·' setkala nesčetněkrát Jako žena se v takovém 
okamžiku mohu cítit polichocena. ale pro kurátorskou práci je to spíše na přítěž. V ztah s umělcem opačného poh laví pak totiž s sebou 
nese jist)! erotick)' podtext. Lichotka samozřejmě neznamená nabídku, ale přesto komunikaci mezi oběma stranami poznamenává. Ve 
svúj prospěch přitom mohou toto -- více či méně skryté - erotické napětí zvrátit ohě strany. Dliležité je. že takov)' vztah nikdy není 
?()~nderově neutrální:' Tamtéž. 

Jody Berland. Bodies ofT'heon. Bodies of Pa1n: Some Silcnces. In: I-lilarv Rohinson: Feminism - At1-Theorv. Blackwell Puhlishers~ / ~ .,/ .. 
4.001. s. RO. 
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stému, těžké alergie, migrény, neurologické nemoci, zvláště roztroušená skleróza, alkoholismus, drogové 
s~vislosti, mimoděložní těhotenství, potraty, neplodnost, nervová zhroucení, sebevraždy a rakovina, ,,410 tyto a 
~ohé další nemoci jsou daní, kterou ženy, ale i muži platí za svou hypervýkonnost. Zatímco teoretizujeme 
(10 jako východisko (genderové) identity nebo referenční bod systému zobrazení, potřeby našich fyzických těl 
,eou denně umlčovány tváří v tvář naší profesní řeholi. Těla jsou všudypřítomná jako diskurzivní topos, ale 
J~roveň odsunutá na vedlejší kolej, když jde o to odevzdat text před uzávěrkou, instalovat výstavu v šibeničním 
:errnú1U, nebo odzkoušet 50 lidí během jednoho dne. Podle Jody Berland je načase osvobodit těla z pasti 
bstrakce textu a vrátit jim aktuální prostor k existenci, analyzovat ubíjející dopad současné akademické praxe :a naše těla a nahlas formulovat jejich potřeby, které institucionalizovaný akademický provoz soustavně 

,. r 

pomtJ!. 

10. politika těla 

Vidíme potřebu teorie, která překročí osobní směrem k otázkám ideologie, kultury a tvorby významu. 411 

Judith Barry, Sandy Flitterman-Lewis 

Během 90. let a začátku 21. století prošlo zobrazování a reflexe těla zrychleným vývojem, který odrážel 
překotné změny české společnosti. Zatímco umělci nastupující na scénu koncem 80. let přistupovali k tělu 
primárně jako k genderově neutrálnímu materiálu, následující generace už vnímala lidské tělo s přihlédnutím 
kjeho rodové identitě a sociálně-historickému kontextu, v němž funguje. Jak konstatovala Lenka Klodová ve 
své závěrečné zprávě ke grantovému projektu Téma vztahu mezi muži a ženami, "hranice mezi těmito dvěma 
přístupy k tělu, které bychom mohli zjednodušeně popsat jako "estetický" a "sociologický", je viditelná i z 
hlediska průběhu času, z hlediska dějin umění. Je to dělítko, které vedlo mezi generací, kterou zastupoval Kurt 
Gebauer a mezi současnými mladými tvůrci. ,,412 Zmiňovaný generační rozdíl však není absolutní: existují starší 
umělci, jimž není cizí "sociologický" přístup, a naopak. Rychlé společenské změny navíc způsobily, že toto 
dvojí pojetí je často přítomné paralelně v díle jednotlivých umělců a umělkyň, přičemž jejich vlastní 
interpretace střídavě odkazuje k oběma, vyvíjí se, nebo si rovnou protiřečí. 

Ve své práci jsem se pokoušela ukázat, jak se čeští a slovenští umělci a umělkyně vyrovnávají 
s tématem genderově specifické tělesnosti a jak se v těchto zobrazeních odráží změny společnosti příznačné 
pro období po roce 1989. Nedá se ovšem říci, že by všechny mou zvolené příklady demonstrovaly sociální 
aspekty záměrně a je docela dobře možné, že by někteří v této práci zastoupení autoři preferovali spíše 
estetický výklad svých děl. Přesto je v rámci svého výzkumu uvádím, a to vzhledem k tomu, že se jejich díla 
vyznačují otevřeností umožňující relevantní "sociologický" přístup k zobrazení genderu a sexuality vycházející 
z feministické metodologie. Jak už jsem však naznačila v kapitole věnované recepci feminismu, tato pozice je 
v našem prostředí problematická, vzhledem k tomu, že jen velmi málo českých umělců a umělkyň se hlásí 
k feminismu. Zatímco reflexe genderu se v souvislosti se zobrazením těla vyskytuje stále častěji, jen výjimečně 
je pozice autorek/-rů jednoznačně kritická. Nechuť ke konfrontaci nebo angažovanému vyjádření nás 
nepřekvapí, uvědomíme-li si negativní konotace, které v českém prostředí charakterizují feminismus. 

Osobností, jejíž přístup dokumentuje stanovisko typické pro umělkyně pracující s (vlastní) tělesností a 
genderovými motivy od začátku 90. let, je Veronika Bromová. Přes svoj i pozici umělkyně tvořící "bytostně 
ženským způsobem" nikdy neuvažovala o své tvorbě v intencích feministické agendy. "Bourání schémat" 
vlastním tělem, o kterém píše Olga Malá v katalogu výstavy elose Echoes, sice vyplývá z povahy jejího díla, 
ale sama Bromová subverzivní potenciál svého díla nikdy příliš nezdůrazňovala. Když byla v anketě Revue 
Labyrint dotázána, jestli chápe využívání "tzv. ,feminních' aspektů, materiálů a technik v umělecké tvorbě jako 

v 

neco přirozeného, za prostředek osobní, umělecké či dokonce politické angažovanosti. .. ," odpověděla, že o 
tom tímto způsobem neuvažuje. "Dělám co chci dělat, z čeho to chci dělat a dělám to tak, jak to cítím; dělám to 
pro muže i ženy.,,413 

-------------------------
410 lb' 
411 ldem s, 80-81. 

Barry J., Flitterman-Lewis, S. Textual Strategies, The politics ofart making. in: Jones, A, (ed.) The Feminism and Visual Culture 
~~ader, London: Routlege, 2003. 
2 KIodová, L. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu "Téma vztahu mezi muži a ženami ajejich zobrazování v prostoru a v akci," 
4805, nepublikováno, s. 6. 

Revue Labyrint, 1-2/97, s. 118. 

123 



podobně i Lenka Klodová svým dílem sice cíleně tematizuje otázky, které jsou opravdu "na tělo", ale 
I ví-li o své tvorbě, sama zdůrazňuje, že "to není žádný prvoplánový feministický manifest," a dodává: 
~ ~Ul výtvarnice, nedělám jen společenské nebo politické komentáře. Výtvarné umění - jedno jestli obraz 
" ~o instalace někde na ulici - je pro mě zajímavé především svou schopností říct podstatné věci beze SIOV.,,414 

~e dobně uvažuje mad'arský historik Péter Gyorgy: ,,[R]adikální kritika je potřebná, ale není dostatečnou 
o dtnínkou. Když překročíme politiku, ... tak je stejně důležité i to že tento protest je ... současně poetický i 
P~mořádně ironický.,,415 Příklad Lenky Klodové však zároveň ukazuje, že tyto výhrady se vymezují především 
~čí ideologické nálepce a z ní vyplývajícímu reduktivnímu výkladu autorčina díla, ale přitom Klodová 
Veodmítá participaci v aktivisticky laděných projektech, jako byla například výstava Tento měsíc menstruuji 
~ořádaná Centrem Gender Studies nebo Stop násilí na ženách organizované ve spolupráci s Amnesty 

International. 
Stejně tak v mladší generací umělkyň a umělců pracujících s tělesností převládá ve vztahu k sociální 

angažovanosti nevyhraněný postoj a jen zřídka se setkáme s otevřeně deklarovaným kritickým stanoviskem. I 
tento vstřícný postoj navíc obvykle doprovází neznalost teoretických souvislostí, což je třeba vzít v potaz při 
pokusu o interpretaci v intencích kritického diskurzu. To je rovněž případ Terezy Janečkové, o jejímž 
pornograficky laděném fotoseriálu publikovaném v časopise Hustler jsem psala v jedné z předchozích kapitol. 
Její projekt fonnou i obsahem navazující na kritické či přímo aktivistické umění sice zahrnoval teoretický 
feministicky laděný text z pera Pavlíny Míčové, která s Janečkovou spolupracovala, ale autorská interpretace se 
feminismu nijak nedovolávala, a když jsem se Terezy ptala, jestli je feministka, odpověděla zcela nepokrytě, že 
neví. Její intervence do prostředí pornografické produkce nevycházela primárně z kritického pohledu na 
pomografii, ale odrážela terapeutický moment "odhalení vlastních tukových polštářů" a v neposlední řadě i 
autorčinu zvědavost, ,Jak to dopadne". Ačkoli Janečková (alespoň zpočátku) pracovala především s osobní 
motivací, vývoj jejího projektuji záhy dovedl k obecným otázkám (de)konstrukce obrazu umělkyně stvořeného 
uměleckou kritikou a potažmo ke kritice zobrazení ženy v rámci konvenční pornografie. Při interpretaci jsem 
se tedy pokoušela zohlednit toto napětí mezi osobními východisky umělkyně a analyticky kritickým přístupem 
k zobrazení ženského těla, implicitně přítomným v jejím díle. Co toto osobní "terapeutické" a sociálně kritické 
hledisko spojuje, je důraz kladený na vtělený prožitek. Jak totiž zdůrazňuje feministická teorie, tělo není nikdy 
pouze privátní záležitostí, ale automaticky předpokládá sociální kontext. Pozice Janečkové sice není 
proklamativně angažovaná, ale její dílo logicky zapadá do kontextu, v němž osobní znamená politické. 

r 

Uplně jiná je situace v případě Anetty Chi~y a Lucie Tkáčové. Jak už jsem v tomto textu opakovaně 
zdůraznila, míra teoretické reflexe je u této dvojice na české (a slovenské) poměry nebývalá a rovněž jejich 
vztah k politice těla je diferencovanější, než je v našem prostředí zvykem. Chi~a a Tkáčová se ohrazují vůči 
"umělému implantování cizích štěpů do našeho odlišně rostlého kontextu", vedoucím ke vzniku "hybridů, které 
v časoprostorovém posunu ztratily svoji aktuálnost a opodstatněnost,,416a kritizují schematické ztotožňování 
umění tvořeného ženami s feminismem, projevující se například tím, že je tato tvorba "nezávisle na obsahovém 
zaměření, fonnální stránce, ideové nosnosti či poselství [ ... ] a priori označovaná a pojmenovávaná jako ženská 
anebo feministická.,,417 Přitom však samy vědomě využívají feminismem poučené koncepty a témata. 
S postupem času se navíc jejich autorská interpretace posouvá směrem k explicitně kritickému jazyku. Tato 
kritičnost však není zaměřená pouze vůči stereotypním zobrazením ženského těla, tradičním mocenským 
vztahům mezi muži a ženami a z nich vyplývajícím genderovým rolím, ale také nabourává schematické 
představy o genderově specifickém umění. Tak například již zmiňovaná výstava A Room on Their Own 
analyzovala klišé v ženském umění prostřednictvím parodické nápodoby postupů a forem příznačných pro 
tvorbu umělkyň. Strategie apropriace, kterou umělkyně k této kritice využily, přitom souvisela s feministickou 
kritikou originality (v pojetí Sherrie Levine a Louise Lawler). (Post-)feministická dekonstrukce motivů 
Využívaných v "ženském umění" tedy neznamená odvržení feministických východisek, ale větší míru 
sebereflexe, která se obrací proti jej ich zjednodušené interpretaci. 

v • 
Problém tohoto postupu, ať už jej označíme jako post-feministický nebo feministický, spočíval v tom, 

ze Jeho sebereflexivní aspekt nepochopila většina návštěvníků výstavy . Veřejnost, která se stěží vyrovnala 
s existencí genderových aspektů v umění, totiž ignorovala autorskou distanci vůči prezentovaným dílům. Navíc 

--~---------------------414 
415 Petr Třešňák, Martin Kontra: Muž, který začal kojit, Respekt 11, 2003, s. 14. 
B P~ter Gyorgy: Feminizmus, gender-otázk:a, byť ženou a umelkyňou v dnešnom Mad'arsku, in: Rodová štúdia v umení a kultúre, 
41~attslava: SCCA, 2000, s. 49. 
. ;Anetta Mona Chi~a, Lucia Tkáčová: autorský text k výstavě Chlap, hrdina, duch, stroj (výstava, ktorá nebola v roku 99 a dnes to 
!~~é), nepublikováno, nestr. 
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, autorky se nevyhnuly některým nedůslednostem. A Room on Their Own měla být záměrně špatnou 
~~ta"ou ironizující schémata "ženského umění", ale přesto do ní pronikla některá díla, která (autorskému 
~11lěru navzdory) nezapadala do představy vyprázdněných klišé. Možná i díky tomu, že výstava nebyla 
~dnoznačně špatná, unikl její hlavní záměr recenzentům. Tak například Lucia Čamá hodnotila ve svém článku 
~ef7/iniZmUs nie je to, za čo ho považujete banální malby nádobí jako "nejméně inspirativní část výstavy".418 
Vzhledem k tomu, že autorkám šlo o demonstraci "vyprázdněnosti ženského jazyka", zapadala tato série do 
'ejich konceptu více než některé inspirativnější kreace. Situace se opakovala v případě kurátorského projektu 
~hlap, Hrdina, Duch, Stroj zaměřeného na dekonstrukci maskulinního gen deru v umění a kritickou analýzu 
enderu spojujícího genderové perspektivy výlučně s femininitou a ženským uměním. Nepřipravení diváci se 
~hrazovali proti schematičnosti nabízené vize mužskosti. Stejně tak některým kritikům unikla sebeironizující 
dimenze výstavy, takže výstavu posuzovali jako stereotypní a prostoduchou. Například Daniel Grúň se ve svém 
článku pochybná rola muža publikovaném v časopise Týždeň pozastavoval nad tím, že výstava Chlap, hrdina, 
duch stroj neměla "žiadnu uchopitel'nú ideu, ktorá by si vyžadovala uvažovanie, ,,419 a nebral v potaz, že 
kurátorky záměrně pracovaly se zjednodušenými stereotypy a že jejich cílem nebylo nalezení klíče 

k mužskému umění, ale parodie výkladů, které umění interpretují podle rodových šablon. Stejně jako v jejich 
předchozím projektu i zde autorky narazily na ambivalentní vyznění srych post-feministických stanovisek. 
Nepochopení vysvítá i z formulace dotazů v rozhovoru pro deník SME: "Utočíte tedy na rozdělování umění na 
základě rodu., posuzování podle toho, zda dílo vytvořila žena anebo muž?" Kritiku absence diferenciovanějšího 
přístupu k genderu zde tazatelka ztotožnila s kritikou genderového hlediska v umění a to přes to, že se 
v kurátorském textu k výstavě dočteme následující: "Genderová perspektiva se už dávno měla začít používat i 

. I t' v k' v, ,,420 V SOUVIS os 1 s muzs ym umenlm. 
Jestliže je na české scéně jen hrstka umělců / umělkyň interpretujících vlastní dílo prizmatem 

feminismu, těch kteří / které využívají feministické strategie v aktivistickém kontextu je ještě méně. V 
v 

tomto kontextu je zajímavé zmínit případ Jany Stěpánové. Tato fotografka má za sebou bohatou aktivistickou 
minulost: stála u zrodu Gender Studies Praha a ProFem, spoluzakládala občanské sdružení lesbických žen 
Promluv a festival lesbické kultury Apriles, je signatářkou výzvy za rovnoprávné postavení lesbických žen a 
gayů, účastnila se mnoha televizních debat o registrovaném partnerství, přednášela o angažovaném umění, byla 
jednou z iniciátorek výstavy Tento měsíc menstruuji atd. I v rámci svého umění se věnuje námětům, které 
souvisejí s lesbickou sexualitou a životní zkušeností lesbických žen. Ať užjde o fotografie zachycující erotické 
rituály berlínské queer komunity (Queerdance), rozmanité (nenormativní) formy společného rodinného soužití 
(Věrni zůstaneme), lesbické páry oblečené jako nevěsty, nebo autoportréty v ženské či mužské roli (Cizinci), 

v 

autorka se soustavně věnuje margina1izovaným skupinám, jednicům a vzorcům chování. Stěpánová však toto 
dílo nepovažuje za aktivistické: "Ve svých konceptech nezobrazuji lesbictví a queerství nebo lesby a queer lidi, 
abychje zviditelnila - to by byl aktivistický akt, tedy něco, co se dá zařadit pod politiku sexuality. Mnohem víc 
l!1ě zajímá práce se sociálními stereotypy podrývajícími jak heteronormativitu, tak homonormativitu .. ,,421 Jana 
Stěpánová chápe aktivismus jako vytváření pozitivního obrazu prostřednictvím zviditelnění minorit. Zároveň 
uznává, že i přes to, že opustila "bitevní pole" aktivismu, upustila od konfrontačního přístupu a začala se 
zabývat spíše kontemplativními tématy a vlastní proměnlivou identitou, spíše než o změnu východisek se 
jednalo o změnu strategie. "Z kolektivní kategorie aktivistického já' jsem dospěla ke své identitě, která není 
pevná, daná, stálá a je možné ji stále zpochybňovat a přeformulovávat. ,,422 Ve své diplomové práci Štěpánová 
zdůrazňuje souvislost feminismu s aktivismem vzhledem kjeho osobnímu a kritickému zaměření a zároveň si 
je vědomá obtížné situace, v níž se feminismus, stejně jako umělecký aktivismus, v českém prostředí nachází. 
Feminismus je podle ní myšlenkovým proudem "natolik společensky zdiskreditovaným, že se jen obtížně 
nachází skulina, jakjej tvořivě uchopit tak, aby přineslo kýžený aktivistický efekt.,,423 

Dosud jsem se záměrně zabývala pouze možnostmi sociálně kritické interpretace tvorby žen, nicméně 
rozpor mezi apolitickým autorským výkladem a politickými konotacemi zobrazení těla se pochopitelně týká i 
mnohých mužů. Vzhledem k tomu, že bylo mužské tělo v podstatě až do 70. let minulého století vnímáno jako 
obecně lidské, jakoby "nepoznamenané" svým rodem, nepředstavovala maskulinita a mužská tělesnost (na 

------------------------418 " 
419 Camá, L. Feminizmus nie je to, za čo ho považujete, Profil 0l/2003. 
420 Daniel Grúň, Pochybná rola muža, Týždeň, 
. ,Anetta Mona Chisa, Lucia Tkáčová: autorský text k výstavě Chlap, hrdina, duch, stroj (výstava, ktorá nebola v roku 99 a dnes to 
!~~~), nepublikováno, nestr. 
422Stěpánová, J. Diplomová práce, Umění a aktivismus, vypracováno na UJEP, vedoucí práce prof. Baňka, 2007, s, 8. 
423 Tamtéž, 

Tamtéž. 
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díl od tělesnosti žen) až na výjimky aktivistické téma. Zásadní změnu přineslo až hnutí za práva gayů 
~o~ocené na přelomu 80. a 90. let bojem proti epidemii AIDS. Zatímco u žen souvisí kritická reflexe 
lY- derově specifické tělesností s tradičně problematickým (fetišizujícím či naopak zatracujícím) postojem 
geolečnosti ke specificky ženské tělesnosti i k tělesnosti jako takové (spojované implicitně se ženami a 
sPf~JJlininitou), u mužů zabývajícjch se vtělenou maskulinitou je sociální význam jejich práce často přehlížen. 
s Jedním z nemnohých v Cechách působících umělců, který se soustavně zabývá genderovými rolemi a 
. hož práce se specificky mužskou tělesností vykazuje známky angažovaného postoje je Richard Fajnor. 
~ieJJléně ani jeho přístup není bez vnitřních rozporů. Když popisuje svoji performanci Registrujete svoje 
artnerství?, v rámci které se zavěsil vzhůru nohama do výlohy butiku oblečený ve svatebních šatech, 

{onstatuje sice, že se jednalo o akci na podporu práv sexuálních menšin a že jde o "feministickou práci", ale 
zároveň zdůrazňuje, že "v tom feminismus vůbec není" a jde jen o jeho osobní "pohled na problém". Tento 
pohled je tedy kritický, ale explicitně se distancuje od ideologické nálepky. Pozoruhodné přitom je, že se 
Fajnor považuje za feministu, ale preferuje feminismus nedeklarovaný a jakoby nezjevný. Feministky by podle 
něj měly "ustoupit od viditelného prosazování práv žen, ,,424 neboť halasný feminismus mu splývá 
s extremismem. Fajnorovo stanovisko je v mnohém příznačné pro český kontext. Na jednu stranu si uvědomuje 
znevýhodněné postavení žen (a sexuálních menšin) a svým uměním na tuto nerovnováhu sil reaguje, ale 
zároveň odmítá explicitní aktivistický postoj, který ztotožňuje s "chozením na demonstrace a podepisováním 

. " 
pehe. Jak je to tedy s "politikou těla" na české a slovenské umělecké scéně? Jak dokládají díla Tamary 

v 

Moyzes, Jany Stěpánové, ale třeba i dvojice Chi~a, Tkáčová, mladší generace (především žen) se aktivizuje a 
svoji nespokojenost se stavem věcí dává najevo. Tyto umělkyně a umělci chtějí analyzovat svoje postavení 
vyplývající z faktu, že se narodily jako v rodově specifickém těle a narušovat určité stereotypní představy o 
tom, jak má toto postavení vypadat. Jejich sebevědomý postoj nemusí být proklamativně feministický, ale 
nepostrádá subverzivní potenciál. Spolu s rozvojem konzumně orientovaného kapitalistického systému se i 
v českém a slovenském prostředí setkáváme s problémy, charakterizujícími "Západní" společnost. Zvláště 
nastupující generace umělců totiž vyrůstá v podmínkách, které se v mnohém (záplavou komodifikovaných těl 
vmédiích, všudypřítomností reklamy využívající zobrazení - především ženských - těl, rozvinutou kulturou 
normativního krásného těla, dostupností pornografických materiálů atd.) blíŽÍ prostředí, které inspirovalo 
druhou vlnu feministického hnutí na Západě. S tím souvisí i snazší přístup k informacím (nejen o feminismu) a 
obnova funkční občanské společnosti usilující o řešení problémů souvisejících s genderově specifickou 
tělesností (prostituce, obchod s bílým masem, domácí násilí, poruchy příjmu potravy, nucená sterilizace 
romských žen). Tak na jednu stranu dochází k radikalizaci postojů a k posunu směrem k větší angažovanosti a 
na straně druhé k "normalizaci" této angažované formy v umění. 

Přes tyto opatrné "námluvy" se sociálně kritickou agendou, převážná část umělkyň a umělců, o nichž 
byla v této práci řeč, nevyužívá zobrazení těla k primárně kritickým cílům. Tito autoři sice problematizují 
(vlastní) sexualitu, zabývají se genderovými stereotypy i patologickými jevy komodifikace lidského těla, ale 
nečiní tak se záměrem měnit status quo. Jejich pozice není angažovaná, ať už přistupují k tématu tělesnosti 
analyticky, vedeni primárně zájmem o roli zobrazení, nebo vycházejí z existenciální zkušenost bytí tělem, 
provázené na jednu stranu fascinací možnostmi nebo naopak frustrací limity vtěleného subjektu. Nezájem o 
politický dopad zobrazení pohlavně určitých těl je příznačný zvláště pro umělce preferující transhistorické 
subjektivní a přitom "obecně lidské" pojetí tělesnosti. Na druhou stranu ani umělci tematizující fungování 
(mediálního) obrazu těla s jeho dopadem na (de)konstrukci femininity a maskulinity nepřistupují k této 
problematice až na výjimky z kritických pozic. Spíše než o kritiku genderově specifické komodifikace těl/Já 
jim jde o zkoumání nestálých hranic vlastní vtělené subjektivity. Stejně tak hra s nejednoznačností rodových 
identit, nemá většinou v českém a slovenském kontextu vazbu na kritickou agendu. Motivace se pochopitelně 
může u jednotlivých umělkyň a umělců lišit, ale vesměs jde o individualisticky založené gesto distancující se 
?d společenské angažovanosti. Zatímco jedni vnímají transgresi jako výraz vlastní ambivalentní identity, jiní se 
Inspirují posthumánní hybridní tělesností nebo naopak těží z psychologie a odvolávají se na archetyp 
androgyna nebo jungovský model anima a animy. Tato transgenderová zobrazení mají jistě destabilizující vliv 
na norrnativitu rodových rolí, ale jak dokládá následující citát Dariny Alsterové, pro část umělců jde především 
o výzvu k experimentu: "Identita [ ... ] lidí [z mladé generace] se zdaleka neomezuje na mužskou a ženskou, ale 

------------------------424 " 
Rezbov~ diplomka, nestr. 
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ropojuje v sobě prvky obojího, čímž vzniká prostor pro experimenty s vlastními hranicemi a možnost 
p ědo11lého vytváření vlastní osobnosti. ,,425 
V Pro mnohé z autorek a autorů, ať už pracují s vlastní rodově specifickou tělesností nebo se zabývají 
analýzou těla-jako-zobrazeni, je přitom příznačná ironie a nadsázka. Do jisté míry odpovídá tomuto přístupu 
charakteristika umění "zlobivých holek" prezentovaných na výstavě Bod Girls uspořádané v roce 1994 
newyorským New Museum of Contemporary Art. V katalogu popisuje kurátorka Marcia Tanner "zlobivé 
holky" a jejich díla následovně: "Přestože se rovněž věnují pohlaví a zobrazení rodu, jejich práce jsou zcela 
jiného ducha než mnoho ,feministického' umění let 70. a 80. Jsou neuctivé, anti-ideologické, nedoktrinářské, 
nedidaktické, nepolemické a skrznaskrz nedámské. ... [jejich] umění vypadá svůdně a vyzývavě, je 
odzbrojujícím způsobem vtipné a smyslně lákavé jako dort se zapečenou dýkou. Má svobodu a hravost, které 
JSOU jak projevem osvobození tak i osvobozující samy o sobě.,,426 

Při pohledu na současnou společnost s její hegemonií mechanismů kontroly, genderovou normalizací a 
komodifikací rodově určitých a především ženských těl, se může tato nepolemická pozice jevit jako rezignace 
na poznanou nutnost, jako důsledek "pštrosí" politiky nebo naivního optimismu. Je však třeba si uvědomit, že 
aby mohlo konkrétní dílo narušit zavedené stereotypy provázející existenci rodově určitých těl a stimulovat 
vznik nových podob prožitku tělesnosti a sexuality, nemusí být explicitně aktivistické. Stejně tak se jeho 
autor/-ka nemusí hlásit k společenské angažovanosti nebo přímo k feminismu. Jak už bylo na stránkách této 
práce mnohokrát zdůrazněno, tělajsou z podstaty provázaná se sférou sociálních významů. Ať už strategicky či 
nezáměrně se tedy rodově určitá těla v umění stávají aktéry kolektivního sociálního dramatu. Jen některá 
z těchto zobrazení tělesnosti však lze prohlásit za politická v silném slova smyslu. Jejich političnost se 
projevuje specifickým vztahem k realitě, který Miroslav Petříček ve svém textu Subjekt čili svědectví označuje 
výrazem "zodpovědnost". Právě svědectví, které není nikdy nezúčastněné, které se neomezuje na pouhé 
konstatování, ale vždy obnáší i "dosvědčení", se blíží mému pojetí politické autorské výpovědi. Politický postoj 
je totiž vždy situovaný a tedy i vtělený. "Svědectví je vždy situované, to jest: svědčit znamená jednak svědčit 
před ... Oe to vždy forma komunikace), jednak ujímat se zodpovědnosti za ... Ale za co? Za skutečnost, kterou 
svědek svým svědectvím dosvědčuje. ,,427 Z tohoto politického vztahu k tělesnosti, který reflektuje svou 
zainteresovanost, který si za svým vtělením stojí a který jej dosvědčuje, vychází i můj přístup k tématu 
tělesnosti na stránkách této práce. 

------------------------425 

426 Darina Alsterová ve svém nepublikovaném autorském komentáři k dílu Pieta. 
427 Tanner, M. Tucker, M. Bad Girls, New York: The New Museum ofContemporary Art, 1994, s. 10. 

Petříček, M. Subjekt čili svědectví, in: Subjekt - Autor - Auditórium, Subjekt v priestoroch umenia, SCCA Bratislava 1996, s. 46. 
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Barbora Bálková: Ofélie, Anna Karenina, Kleopatra, Madam Bovaryová (2004) 



Tamara Moyzesová: Play with me (2002) 



Anetta Mona Chi~a : Les Amies (2000) 

Lenka Klodová: Živol s handycapem (2001) 



Jiří Černický: Au Pair Medusa's Room (1998-2002) 

Blanka Jakubčíková: Nejsem bestie, jsem žena (1998) 

Blanka J akubčíková: Běda mi, že jsem svůj osud svěřil do rukou ženy (1998) 



Darina AIsterová: Pieta (2006 ) 

Veronika Bromová: Eva, z cyklu Království (2003-05) 

Veronika Bromová: Pravá tvář Hathor (2003-05) 



-
Lenka Klodová: Bojíte se mateřství? (2003) 

Jiří Surůvka: Otcovství (2003) 

Maroš Rovňák: Být ženou je být blízko bolesti (2000) 



Lenka Klodová: Vítězky (2005) 



WEIGHT 
200S - 200(i 

Silvie Vondřejová: Hmotnost (2005) 
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Lenka Klodová: Rodičky (2002) 



Lenka Klodová: Ženin 1/05 (2005) 
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Ondřej Brody: Dominik (2007) 



Tereza Velíková: Se sebou (2002-03) 



Dorota Sadovská: Korporality (2003) 



Petra Kučerová: Alternativní tělo (2002-03) 



Míla Preslová: Rozptýlím se I-IV (1998) 



Jana Pospíšilová: Tělové zátiší (2005) 

Lucia Dovičáková: Sestry I (2008) 

Míla Preslová: Oči mých sester (1995) 



Milena Dopitová: Dvojčata (Já a Moje sestra) (1991) 

Milena Dopitová: Sixtysomething (2003) 



Dita Pepe: Autoportréty (2001) 

Gordana Zlatanoviéová: Na mój obraz (2002) 



LB.otestovala naše mjglll'V. " 

STŘÍDAČKA NA STŘÍDAČCE, 
rozhodčí se upísk! 
Y OSIDLECH MO v 

urinálni dieta str.44 

videi varují: 

MÉNĚ NEŽ 5 
SEXU DENNĚ 
Bonus: 

Barbora Bálková: Magazíny (2004) 



Alexandra Ďurníková: Mój osobný Bazaar (2005) 
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Dorota Sadovská: Sado (2005) 

hlad a 
kf'é.m Soza 

zoči-voči 

Lucii 
rozotri si 
najprifažlivejšie 
plazmatické obrazy 

VZKRIES 
SVOJUKOŽUI 
získaj depilovaný 

LESK 
hladkost, po klorej 
skiznu slzy dojatia 

pasce 
pravdy 
a ilúzie 
t~ sama ich ovlédaš 

n j si 
odstránif 

NAJHLBŠIAJ 
I 
'II som mimoriadne citlivá - APliKUJ 
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Lenka Klodová: Já (2003) 



Lenka Klodová: Mé punčochy (2003) 

Zuzana Staňková: Z cyklu Parafráze (2001) 



Lenka Klodová: Kalendář (2003) 
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Lenka Klodová: Brožura (2003) 
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Matky a Otcové: Nabídkový katalog (2002) 

Pode Bal : Lidé lidem (2002) 

Prosím, pomozte! 
Je rOl 28 let. Má žena ma mala prsa 
Ve spolecnosll Jmych lidi Clum. ie 
mé manželství Je ohroženo 
Plastická operace na terO~ 
rernám peníze, muže zachrári nas 
vztah. Hledám sponzora. 
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NOUZOVÉ SVĚTLO 
lampa, ' 
prumér 22cm 

279,- Kč 

VÁHY, 
dekorativni pledměl, 
rozpěti 56 cm 

180,- Kč 

EVA, 



Vendula Chalánková: Přispějte mi na manikúru (2001) 



Míla Preslová: Autoportréty (1998) 

Lenka Klodová: Polabské Venuše (2004) 
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Veronika Bromová: Zemzoo (1999) 



Blanka Jakubčíková: Bulímie (1998) 



Eva Jiřičková: Kdy začíná tolerance celodenního násilí (2006) 

Anetta Mona Chi~a a Lucia Tkáčová: Aleluja dieta (2007) 



Tereza Velíková: lam ready (2005) 



Dušan Šoltys: Bez názvu (1999) 

Martin Zet Smrtelně vážně (2008) 

Martin ZetStarý kakat (2008) 



Jakub Matuška: Luděk Fanda (2003) 

Filip Turek: Zelená, červená, růžová a hnědá (2000) 



Filip Turek: Feminiola ofLunacy (1993-94) 

Filip Turek: Náhubek (1993) 



David Černý : Malost (1991) 

Jaroslav Kyša: Náramek (2006) 



• 
Kamera Skura: Kamera Skura Luxus (1999) 

Jiří SUfŮvka: Betmen (Postavy kabaretu Návrat Mistrů Zábavy) (1998) 

Viktor Frešo: Som zamindrákovaný kakat (2007) 



Václav Stratil: Řeholní pacient (1991-94) 



Ondřej Brody: Zimní portréty (2004) 



Jaroslav Kyša: Čínská růža (2003) 

Kunst-Fu: Kunst-fu rodinné cvičenie, spolu s deťmi rastie vaša sila (2003) 

Matky a Otcové: Otec - dekorativní předmět (2002) 



Matky a Otcové: Co bychom byli bez dětí (2007) 

Martin Piaček: Hot spots (2002) 



Kamera Skura: Total Bruntal (2001) 



Ondřej Brody: Toward the Object 3 (2004) 

Ondřej Brody: Artstar (2004) 



David Černý: Promrdané roky - Katalog (2002) 

David Černý: Artist (1995) 



Róbert Sender: Rozhovory s Maestrom (2004-5005) 

Barbora Bálková: Evě Adam (2006) 



Jana Štěpánová: Cizinci (2005) 



Richard Fajnor: Registrujete svoje partnerství? (2000 Žilina, 2006 Praha) 

Mark Ther: MC a A.H (2001) 



Karin Písaříková: Lolity (2001) 

Lenka Klodová: Travestishow (2001) 



Vladimír Skrepl: Kresby Bez názvu (1992) 
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Blanka lakubčíková: Třetí pohlaví (2001) 

Martin Káňa: ATOMO (Matfinger) (2001) 



Lucia Dovičáková: Stronger than Yesterday (2005) 



Veronika Šramatyová a Erik Binder: Bodybuilder (1999) 

Martin Kermes: Iron man (2006) 



Anetta Mona Chi~a: Private Circuit (2005) 



Jiří Černický: Sci-fi (Platónův sen) (1998) 



Petra Vargová: DNA (1999) 

Petra Vargová: Dead ar Alive 2 (2001) 



Jiří Černický: St. Miss (1994) 

Petr Bartoníček: Vibrátor: Data krásy (2008) 

ootaíl of tne contol part. ar· Vitx-atorl Bef'fn. 2008 



Jiří Petrbok: Nukleární věk, Princezny v mlíku (1998) 



Jiří David: Věnováno významným pražským kunsthistoričkám (1991) 

JI ~tn a \'~n,· 1 1 Jl1Ien 
je \i !(-jicl 7:lpll ť>!lutl 

O fO zby\ 
"e !lanl Iii.. 
nu tnt' pn\, "J 

I , 

JAVA BR .... " c c>vA 
V I AS T A ( tHÁIU)V'\ 

1\ o s H I R o 
Z O RA DROZDOV!'. 
"Nrl A fAItOv ~\ 
H AI\I\ Hl/'+.V)"C'KovA 
AN IH L A HO RovA 
S I M EONA HO $ KOV 
lHA'.''' A Il ttACKOVA 
" ( " A fl RU l.. SovA 
MA"' [ J l. D I OVÁ 
MAGD" IUIlTKovA 
l AKl'\. KOMÁKKOVÁ 
IIL .4,:-'KA l .;"'MARovA 
L EI\KI\ LI:\ D .... U RO \' A 
O LGA M ALA 
DAN I E L A M RÁ ZKO V." 
M t\ R I E 1\12: 'r K o v A 
M A RCELA j' ;" N KO\'l, 
P" ,' L A r [ Cf 'I 11.0\0 
EV ,\ P[ TR O""" 
A I EI\ :\ r j\I .\ J Z L Q \' A 

I \ ' o 'i ,\ R . I \1 " "O A 
H AN ,\ RO L~O" A 
\Jt\I).\ RE H \ I\ () " A 
M i t FJ\A ~ I A\' I C ~:\. 

lANA SA Lt. ov A 
nA C. \1.'" R ~ E. r (' I t,. O " Á 

lA N A E \'(' I KOV'\' 

'l;" ...l 1.1.-5-~" I[:;:.i;_;:. ~U'h\ 
,JEl,J . .c.. PCTC\:\i.O ... ;" 

Att.!>I~ A JA.Nli.'·lt.G .. .( 
J{1, 4 .e.. .~~\6i . .Hl.r.LC"'A. 

'l E l\ () \." A J\ o 
V \ I. " A M"\~~· 

" R . 2: '-) ;,: y " 1 

TmJ ve ro tl'r ll ... l n utlll 

ůpl nkc ll' .... yhryz;1I1J 
rtllt · unl 
převi., Jc olHa II 'I;. 
;) \ 'oh II n,' I Z\ '" 

'J dl\T nc 
dO kor uny Jk.1. 

.) , 

KL"!) 1 111 !l r u R 1 ( K A fI.! 



C'. 1 
. f ! 

í; r~ 

(ll ,.' L.' ;/ 
fv l " 

-r j , .,.' ( . 
i ' 

l 

i. 

,\/ 

, ~ / ,, ;' .. ~ 

Anetta Mona Chi~a a Lucia Tkáčová: Dialektika Subjekce Jl (2005) 

Anetta Mona Chi~a a Lucia Tkáčové: Červená knihovna (2005) 
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Juraj Dudáš: Džihád na kurátora (2003) 

Ondřej Brody a Kristofer Paetau: Licking Curator 's Ass (2005) 


