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Anotace: 
 

Práce se věnuje tvorbě Václava Stratila se zřetelem na problém proměnlivosti 

identity. Mapuje tvorbu Václava Stratila od jejích počátků až do současnosti, se 

zvláštním důrazem na fotografické cykly. Hledá paralely mezi jednotlivými 

obdobími umělcovy tvorby. 
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Abstract:  
This Thesis explores the œuvre of Václav Stratil with a regard to the problem of 

the transformation of identity. It maps the work of Václav Stratil from its 

beginnings to the present day, with a special focus on the photographic series. 

It searches for parallels among particular periods of the artist´s œuvre.  
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1. Úvod - identita 

1.1 Úvod 

Téma identity se stalo jedním z klíčových témat druhé poloviny 20. století. 

Nejistota, proměnlivost, jakož i pluralita a rostoucí individualizace poválečného 

světa dala popud otázkám po individuální, národní i třídní identitě, po tom, kým 

nebo čím vlastně jsme, otázkám a pochybám o existenci celistvého a stabilního 

JÁ či kolektivního MY.1 

Pochyby o identitě vycházejí již ze zjištění, které učinil David Hume ve 

svém Pojednání o lidské přirozenosti, totiž, že neznáme své JÁ samo o sobě, 

bez dalších vjemů, jako neměnnou substanci. Namísto toho narážíme vždy na 

přechodné vjemy, které mizí jen ve chvílích spánku, kdy sami sebe nevnímáme, 

a tudíž lze říci, že v tuto chvíli naše já vlastně neexistuje.2 Z tohoto pocitu 

můžeme vyvodit, že cosi jako naše neměnné jádro, totožnost nebo identita 

neexistuje a to, co je naším skutečným jádrem či identitou, podléhá neustálým 

proměnám.3 Jiný náhled na věc je ovlivněn pluralismem, který ukazuje, že 

neexistuje pouze jediná identita, ale naše identita se ve skutečnosti skládá 

z mnoha různých, často protichůdných identit, které spolu souvisejí, ale nelze je 

převést na jedno jediné pevné jádro.4  

Tato identita či soubor identit se mění nejen důsledkem našeho stárnutí a 

biologických změn, ale především pak změnami našich sociálních rolí a 

psychiky. V dnešní době plurality a rozmanitosti možností přichází stále více ke 

slovu tzv. konstruovaná identita5, která není výsledkem mentálního vývoje 

člověka, ale je aktem rozhodování, výběru a přijetí nové identity, což může být 

např. volba východní filozofie, či změna pohlaví.  

 

 
                                                            
1 Ondřej VÁŠA: Moje já mi nebere telefon. Identita pod palbou umění, in: 

http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=703311, vyhledáno 7. 7. 2012 
2 Karel THEIN: Hrst drobných a tvář (Krátký esej o dvou částech), in: Jiří PTÁČEK / Jiří SKÁLA / 

Karel THEIN: Václav Stratil - I´m History, Praha 2005, 171 
3 Ibidem. 
4 Jana GERŽOVÁ: Extremny pluralismus, identita v prechodoch, in: Ateliér 1996, 9/9, 2 
5 Ibidem. 
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1.2 Lacan - Stadium zrcadla 

Spojení hledání vlastní identity s tvorbou autoportrétů je nasnadě. Podle 

Lacanovy psychoanalýzy je identita imaginární a jedinec si ji přisuzuje sám na 

základě svého obrazu v zrcadle a odvozuje ji od svých blízkých. Ve své 

přednášce Stadium zrcadla jako to, co formuje funkci Já, jak je nám odhalována 

v psychoanalytické zkušenosti Lacan poukazuje na to, že člověk už jako 

šestiměsíční dítě na rozdíl od všech ostatních savců dokáže rozeznat svůj 

vlastní obraz v zrcadle. Tak ještě dříve než dokáže ovládat motoriku vlastního 

těla, utváří si představu o jednotě vlastního Já na základě jednoty svého těla, 

jak je vidí v zrcadle. 6 

Vizuální identifikace s vlastním já je základním stadiem vytváření vlastní 

představy o své identitě, na kterou navazuje identifikace s jinými osobami a 

identifikace v řeči, s myšlenkami, které vyslovujeme. Důležitost našeho prvního 

pohledu do zrcadla v naší představě o sobě samých dokazuje Lacan i tím, že 

ve snech a v halucinaci vidíme sebe či své dvojníky zrcadlově převrácené.7 

Naše představa o vlastním já, která je založena na našem dávném zrcadlovém 

obrazu, bude ale vždy fiktivní, ideální a budeme se jí pouze přibližovat. Člověk 

se odlišuje od zvířete přijímáním různých rolí a schopností vnímat sebe sama 

v různých kontextech, právě proto ale na rozdíl od zvířete není nikdy sám 

sebou. 

 

1.3 Sociální identita 

Podle sociologických teorií Hannah Arendtové se identita projevuje 

v jednání. V dnešní době, kdy se osobní kontakt a jednání s lidmi dostává do 

pozadí, dochází k pocitům ztráty identity a k potřebě jejího hledání.8 

Sociální identitou můžeme označovat postavení osoby ve společnosti, její 

zařazení do společenské kategorie či sociální třídy, její povolání a osobní 

                                                            
6 Jacques LACAN: Écrits: a selection, Londýn 2001, čerpáno také z českého překladu Jiřího 

Pechara, in: http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=484&Itemid=49, 
vyhledáno 7. 7. 2012 

7 Ibidem. 
8 Jiří PECHAR: Být sám sebou. Pojem identity a jeho meze, Praha 1995, 18 
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vlastnosti. Jak popisuje Erving Goffman ve své knize Stigma - Poznámky k 

problému zvládání narušené identity, ve společenském styku zařazujeme nám 

neznámé osoby již na první pohled do určitých sociálních kategorií a 

předvídáme jejich sociální identitu podle různých viditelných atributů, jako je 

oblečení, účes, vzhled, ale také způsob řeči, pohyby atp. Podle toho mohou být 

některé osoby kvůli vzhledu diskriminovány nebo naopak zvýhodňovány. 

K narušení sociální identity dochází, pakliže osoba má „stigma“, nežádoucí 

atribut, který ji odlišuje od ostatních a kvůli kterému se stává společensky 

méněcennou. Mezi takové může patřit tělesné či mentální postižení, příslušnost 

k určité rasové či náboženské menšině, alkoholismus, drogová závislost, 

zločinnost, ale také homosexualita, či nezaměstnanost. Některá stigmata 

diskreditují jedince na první pohled, některá se jedinec snaží udržet v tajnosti a 

žije kvůli nim dvojí život.9 

Ještě více se proměnám identity v závislosti na společnosti, ve které se 

nacházíme, věnuje jiná Goffmanova kniha, Všichni hrajeme divadlo. Goffman 

v této knize popisuje, jak rozdílné „role“ hrajeme v rodině, v zaměstnání a 

v okruhu různých přátel. Mnohdy svoji roli dramatizujeme a idealizujeme a 

snažíme se vystříhat všech činností, jež by mohly narušit dojem, který chceme 

vzbudit. V krajních případech můžeme svému „představení“ upřímně věřit nebo 

se od něho cynicky distancovat. Nejčastěji se však nacházíme mezi oběma 

póly. Ke svému vystupování si obvykle vybíráme vhodnou „scénu“ a oblečení. 

Neméně důležitou součástí naší sebeprezentace je náš vzhled, držení těla, 

způsob mluvy a výraz v obličeji. Role, kterou si zvolíme, či „maska“, kterou si 

nasazujeme, je po nás mnohdy společností vyžadována, například v rámci 

našeho povolání či rodinných zvyklostí. V zaměstnání i v rodině máme často 

také spolupracovníky a celé „týmy“, kteří zdání přesvědčivosti podpoří. Než 

přijde „obecenstvo“ (zákazník či návštěva), celé představení se připravuje 

v „zákulisí“.10 

 

 
                                                            
9 Erving GOFFMAN: Stigma. Poznámky k problému zvládání narušené identity, Praha 2003, 9 
10 Erving GOFFMAN: Všichni hrajeme divadlo. Sebeprezentace v každodenním životě, Praha 
1999 
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1.4 Téma vlastní identity v umění 

Téma hry s proměnami vlastní osobní identity se v umění objevuje již 

v době, kdy jediným mediem pro znázornění vlastní identity byl obraz (případně 

socha). Někteří umělci vytvořili celé řady autoportrétů, na kterých se pomocí 

různých atributů, především kostýmů, stylizují do různých společenských 

postavení a odkazují k historii.  

Ve 20. století se jako prostředek ke znázornění lidské identity masově 

rozšířila fotografie (v roce 1915 byla například v Belgii zavedena povinná 

pasová fotografie a již v roce 1925 byla vynalezena první fotografická 

kabinka).11 Přibližně v této době se také objevil první známý příklad, který není 

nepodobný Stratilovi. Je to případ Duchampův, který se v roce 1923 stylizoval 

do ženy jménem Rrose Sélavy (slovní hříčka, která vycházela z francouzského 

Eros, c´est la vie), nechal vyfotografovat v ženském oděvu (fotografie pořídil 

Man Ray) a signoval tak některá svá díla a atributy spojené s tímto alter egem 

(například ready made Belle Haleine, Eau de Voilette).12 

Ve 2. polovině 20. století se podobný druh hry s vlastní identitou stává 

v umění poměrně častým. Nejznámější jsou pravděpodobně díla Cindy 

Sherman, která v sérii Untitled Film Stills (Bezejmenné filmové záběry) z let 

1977-1980 tematizovala ženskou roli ve společnosti a stylizovala se do podob 

známých hereček, osob, které ztvárňovala (gangsterka, bitá manželka, 

dědička), filmových žánrů, které předstírala (thriller, melodrama) a filmových děl 

známých režisérů, které parodovala (Douglas Kirk, John Sturges, Alfred 

Hitchcock).13 Vlastní stylizaci do jiných osob, například do postavy 

viktoriánského dandyho s černou pletí, používal také Yinka Shonibare.  

 

 

   

                                                            
11 THEIN (pozn. 2), 183 
12 Hal FOSTER / Rosalind KRAUSSOVÁ / Yve-Alain BOIS / Benjamin H. D. BUCHLOH: Umění 

po roce 1900, Praha 2007, 159 
13 Ibidem, 581 
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2. Václav Stratil 

2.1 Václav Stratil - úvod 

Václav Stratil je konceptuální umělec, performer, kreslíř a malíř. Pracuje 

s prvky humoru, absurdity, provokace a mystifikace. Jeho nejznámějšími díly 

jsou patrně velké černé kresby z osmdesátých let, rozměrné šrafované práce 

s existenciálním obsahem, a cyklus Řeholní pacient, fotografie sebe sama 

v různých pózách, které si nechal vytvořit ve veřejných fotoateliérech na 

počátku devadesátých let. V této práci se budu zabývat především Řeholním 

pacientem a fotografickými cykly, které na něho navazovaly, neboť tyto práce 

se nejvíce dotýkají problému proměn identity. Tento problém se ale ve 

Stratilově práci vyskytl již mnohem dříve, s jeho prvními přezdívkami a alter 

egy, Hu Haba a Zdyl Snork, a objevuje se v jeho díle kontinuálně až do 

současnosti. 

 

2.2 Stručný životopis 

Václav Stratil se narodil v roce 1950 v Olomouci. Jeho otec byl 

středoškolský profesor jazyků a matka učila výtvarnou výchovu. Jak umělec 

později zdůrazňuje, jeho rodinné zázemí a obzvláště náboženské založení jeho 

rodičů ho v tvorbě velmi ovlivnilo. Všichni jeho tři sourozenci se dnes věnují 

výtvarnému umění.14 Václav Stratil již v dětství velmi kreslil (některé své dětské 

kresby později zahrnul i do souhrnné výstavy kreseb v Ostravě roku 2001). 

Tématy jeho prvních kreseb byla zvířata, protože jako malý kluk se toužil stát 

myslivcem15; již v raném dětství vytvářel ale také první kresby s biblickými 

motivy (Krucifix, 195516). Václav Stratil se v rámci své tvorby velmi rád vrací i 

k těm nejranějším tématům (snad je v tom snaha o zachování vlastní identity, 

kterou jinak ve svém díle cíleně zamlžuje), a proto i zvířecí témata jeho 

dětských kreseb (obzvláště motiv lišky) pro něho zůstala velmi důležitá po celý 

                                                            
14 Jiří SKÁLA / Jiří PTÁČEK: Stručný přehled tvorby Václava Stratila, in: Jiří PTÁČEK / Jiří 

SKÁLA / Karel THEIN: Václav Stratil - I´m History, Praha 2005, 189 
15 Ladislav DANĚK: Hu Haba – Řeholní pacient – Zaběhnutý pes – Václav Ztratil anebo Václav 

Stratil, in: Ladislav DANĚK (ed.): Václav Stratil. Kresby 1955 – 2000, Olomouc 2000, 9 
16 Ibidem, 13 
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život a právě tak pro něj neztratila důležitost jeho křesťanská víra. V době 

dospívání se Václav přestal věnovat výtvarné tvorbě, ve které ho podporovali 

jeho rodiče, a při studiu na gymnáziu založil několik bigbítových kapel. (Ani hry 

v kapele se později nevzdal a dodnes vystupuje především na vernisážích).  

Po maturitě začal Václav Stratil studovat obor Vzdělávání a výchovu 

dospělých se zaměřením na výtvarná umění na katedře výtvarné teorie a 

výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zde se setkal se 

surrealistou Václavem Zykmundem, známým zvláště svými akcemi zvanými 

Řádění, kterými již ve čtyřicátých letech předběhl happeningy let 

sedmdesátých. Jeho dvouleté pedagogické vedení mělo na Stratila velký vliv a 

zůstali spolu v přátelském kontaktu i po Zykmundově nedobrovolném odchodu 

z fakulty v roce 1972.17 V době svého studia na vysoké škole vytvořil Stratil 

soubor lavírovaných kreseb s biblickou tematikou.18 

Po škole v roce 1976 pracoval jako metodik pro výtvarníky - amatéry na 

Okresním kulturním středisku v Hodoníně. Od roku 1978 vyučoval jeden rok na 

Lidové škole umění ve Vyškově. V následujících letech z názorových důvodů 

přestal oficiálně pracovat v oboru a vystřídal různá zaměstnání.19 

V sedmdesátých letech byl Václav Stratil významnou postavou olomoucké 

neoficiální umělecké scény a do jeho ateliéru v Praskové ulici, kde žil spolu 

s komunitou undergroundových umělců Hu Haba, za ním jezdily i známé 

osobnosti z Prahy, jako například Adriena Šimotová.  

V osmdesátých letech se Václav Stratil s rodinou přestěhoval do Prahy, kde 

se živil jako noční hlídač v Anežském klášteře.20 Zde se dostal do centra 

kulturního dění a brzy se etabloval díky svým velkoformátovým rýsovaným 

kresbám. 

V devadesátých letech začal tvořit fotografické cykly z vlastních 

autoportrétů v různých pózách a aranžmá, které nechával fotit ve veřejných 

fotografických ateliérech. Nejznámější je cyklus Řeholní pacient, který navazuje 

                                                            
17 DANĚK (pozn. 15), 9 
18 Ibidem, 10 
19 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14) 189 
20 Tomáš POSPISZYL: Václav Stratil, Artlist, in: http://artlist.cz/?id=183, vyhledáno 7. 7. 2012 
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na spiritualitu černých kreseb a doplňují ho spirituální texty. V polovině 90. let 

začal experimentovat se vztahem uměleckého díla jako originálu a jeho kopie či 

reprodukce. V roce 1994 vystavil v Rudolfinu cyklus Zatoulaný pes, drobné 

tušové kresby, kterým konkurovaly jejich fotografické zvětšeniny v rámech. O 3 

roky později připravil pro galerii Nová síň výstavu černobílých zvětšenin 

reprodukcí abstraktních obrazů malíře Václava Boštíka s názvem Společná 

výstava.21 Na výstavě Skryté podoby zase převzal techniku Jiřího Davida, 

symetrické kopírování poloviny tváře, a aplikoval ji na své autoportréty.22 

Dalo by se říct, že Václav Stratil od 90. let nejvíce pozornosti věnoval 

takovým oblastem umělecké činnosti, které jsou na samém jejím okraji,23 na té 

hranici, kdy je většina diváků alespoň na první pohled nucena pochybovat, zda 

tohle ještě můžeme nazvat uměním. Na této hranici se pohybují například jeho 

fotoperformance, vlastní portréty z veřejných fotoateliérů nebo z fotokabinky, 

vystavené reprodukce Boštíkových obrazů, performance, které jsou důležitou 

součástí Stratilovy tvorby, výkřiky - „tagy“ v dopravních prostředcích, obrazy 

z lepicí pásky, obrazy se sprostými básničkami napsanými „prvňáčkovským“ 

písmem nebo aktuálně psaní memoárů foneticky a bez použití záporu. 

Velmi důležitým aspektem Stratilovy tvorby je její performativní charakter. 

Ten je pro Stratilovo vystupování a tvorbu typický a má na podobu jeho tvorby 

ústřední vliv. Stratil se věnuje performanci od 90. let, ale už v 80. letech 

souvisely jeho velké černé kresby s procesem vyhroceného tělesného aktu.  

V roce 1998 se přestěhoval do Brna24 a stal se nejdříve vedoucím 

pedagogem ateliéru kresby na FAVU, později se ateliér přejmenoval na ateliér 

intermédií. Nejen jakožto vedoucí pedagog ateliéru intermédií na brněnské 

FaVU se řadí mezi ty umělce nad 60 let, kteří mají patrně největší vliv na 

současnou mladou generaci umělců. Na konci roku 2010 se stal nositelem 

                                                            
21 Boštík, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/bostik, vyhledáno 7. 7. 2012, Milena SLAVICKÁ: 

Václav Stratil - Společná výstava, in: Ateliér, 23/ X, 1997, 12 
22 Karel OUJEZDSKÝ: Václav Stratil - Skryté podoby, in: Ateliér, 24/XI, 1998, 7 
23 Jiří VALOCH: Václav Stratil: Autoportréty, Brno 2002, nepag. 
24 Václav STRATIL: Úvodní text vedoucího ateliéru, duben 2009, in: 

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/vedouci-atelieru, vyhledáno 7. 7. 2012 
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Ceny od Lukáše Jasanského a Martina Poláka udělované mladými umělci a 

kurátory osobnostem střední a starší generace.25 

 

2.3 Hu Haba - první alter ego 

V 70. letech byl Stratil významnou postavou olomoucké neoficiální 

umělecké scény. V ateliéru v Praskové ulici přebýval v čele komunity umělců a 

bohémů, která se skládala z přátel i náhodně příchozích. Navzdory 

nezřízenému způsobu života a zhoršeným podmínkám k soustředění vytvořil 

Václav Stratil v této době obrovské množství expresivních maleb, figurálního i 

abstraktního charakteru. Velká část z nich byla ale zničena při potopě ateliéru v 

roce 1981, která také zapříčinila konec společného života.  

V této době se objevil Stratilův první pseudonym Hu Haba, kterým ale 

občas signovala své práce celá komuna. Poprvé se Hu Haba jako pseudonym 

objevuje už kolem roku 1975, ale ve větší míře je používán až od roku 1977 se 

začátkem života v komuně v ateliéru v Praskové.26 Od Hu Haby se začíná 

Stratilova záliba v přezdívkách a s nimi spojených rolích. Během let jich 

vystřídal celou řadu (Zdyl Snork, Řeholní pacient, Václav Sylva, Miloš, Děda...), 

v této práci o nich bude řeč později.  

Původ slova Hu Haba je opředen různými pověstmi. Nejčastěji se tvrdí, že 

je odvozený od historky o opilci, na kterého neméně opilý Stratil zavolal Hu!, 

aby se trochu probral, a který se při odpovědi nezmohl na víc než na zahuhlání 

čehosi jako Haba.27  

Význam Hu Haby pro Stratila byl nejednoznačný. Na jedné straně to byla 

jeho nová identita, alter ego, která na sebe někdy brala podobu hospodského 

burana a nekňuby, na druhé straně to byl jeho dvojník.28 Dále to byl jeho 

pseudonym, kterým podepisoval svá díla, ale také byl někdy používán jako 

název celé komuny bydlící v Praskové.  

                                                            
25 Kateřina ČERNÁ: Stratil má cenu, in: Art and antiques 11/ IX, 2010, 6-7  
26 DANĚK (pozn. 15), 12 
27 Karel SRP: Václav Stratil, in: Ladislav DANĚK (ed.): Václav Stratil. Kresby 1955-2000, 

Olomouc 2000, 23 
28 DANĚK (pozn. 15), 12 
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Své práce z této doby i společná díla skupiny HuHaba vystavil Stratil v roce 

1995 na výstavě HuHaba v Nové síni29. Jedná se o konceptuální komentář ke 

vlastnímu ranému dílu, na které se umělec v této době díval již s odstupem. [1] 

Podle vlastních slov si z tohoto období umělec dnes nejvíce cení jeho 

pluralitu: „Velmi dobře si uvědomuji, jak jsem již tehdy vymezoval pluralitu. 

V době, kdy jsem vnímal výtvarníky - a vnímali jsme tehdy např. Václava 

Boštíka nebo Adrienu Šimotovou - všímal jsem si, že měl každý svoji koncepci, 

řekněme, striktně určenou. Já si moc nebral servítky a maloval figuraci i 

abstrakci…“30 

Pluralita hraje ve Stratilově díle významnou roli dodnes. Věnuje se 

nejrůznějším stránkám umělecké činnosti, od kresby a fotografie přes 

performance k bigbítovým vystoupením a literární tvorbě.  

 

2.4 Osmdesátá léta - velké černé kresby 

Již v 70. letech vytvářel Stratil vedle expresivních maleb také kresby. 

Z velké části vycházely z tématu krucifixu31, ale působily stále abstraktněji, až 

se na počátku 80. let začaly formovat do šrafovaných čtverců. Již v 70. letech 

Stratilovy nevelké tušové kresby zaujaly při první návštěvě jeho ateliéru 

v Praskové i Adrienu Šimotovou. „V těchto obrazech bylo ještě cosi klasického, 

v technice snad. Ale největší můj dojem byl z obrovského množství kreseb, 

kvašů, nevím, jak nazvat ony drásavé výkřiky, kabalistické znaky, znamení na 

dveřích, kde vypukl mor, modlitby. (...) Když jsem nedávno, téměř po pěti 

letech, viděla znovu výběr oněch kreseb, zarazila mne jejich definitivnost, jako 

by v nich bylo předpovězeno vše, co přišlo POTOM. Ale bez onoho POTOM by 

tento rys definitivnosti ty starší kresby neměly.“ 32 

                                                            
29 Vlasta ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO (ed.): Hu-Haba, katalog výstavy, Praha1995 
30 Jiří PTÁČEK: Do práce se nepřevlékám. Rozhovor s Václavem Stratilem, in: Art & antiques 

1/X, 2011, 30 
31 DANĚK (pozn. 15), 13 
32 ŠIMOTOVÁ Adriena: Magický čtverec, in: Ladislav DANĚK (ed.): Václav Stratil. Kresby 1955-

2000, Olomouc 2000, 22 
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V roce 1983 se Václav Stratil s rodinou na popud manželky přestěhoval do 

Prahy33. Zde začal vytvářet rozměrné kresby, které vznikaly mnohahodinovým 

rýsováním a vrstvením černých čar. [2] Podle Stratilových vlastních slov 

souvisely tyto kresby také s tím, že krátce předtím, v roce 1982, zůstal po 

nehodě tři týdny v bezvědomí a přiblížil se tak smrti.34  

Velké černé kresby vznikaly vrstvením mnoha paralelních linií. Byla to 

časově a fyzicky náročná díla, jejich vznik vyžadoval mnohdy měsíce 

monotónní práce a jejich velký formát byl často složen z několika kusů papíru. 

Černé kresby tvořily „husté linie čar svírající vůči sobě úhel 45 a 90 stupňů. 

Výsledná šrafura se uzavírala do geometrických vzorců, nejčastěji do 

čtverců.“35 Čáry byly rýsovány perem s tuší podle pravítka, ale s různě dlouhými 

přesahy. Výsledkem byly nejčastěji monochromní geometrické abstrakce 

členěné do tvaru čtverců, ale také chvějivé amorfní struktury a později 

dekorativní kompozice využívající gotických prvků a několik velkých kreseb 

s parketovým vzorem. 

Neméně důležitý než samotný výsledek kresby byl ale její proces. Ve svém 

deníku z roku 1984 si umělec zapsal: „Jestliže budou mé kresby prezentovány 

nebo přijímány jako výsledek, výsledné artefakty, objekty, je možno je jako 

kresby chápat. Jestliže budou chápány spíše jako proces nebo prožívání 

procesu, pak je lze brát jako významné akce, rituály nebo magická mysteria.“36 

Časová náročnost tvorby těchto kreseb měla pro umělce očistný význam, a 

jak sám podotýká, jednalo se vlastně o tělesný akt, který mohl být ve své době 

srovnáván s body artem a později v něm lze nalézt předzvěst všudypřítomné 

performance ve Stratilově tvorbě.  „Ta neuvěřitelná pracnost, jakási soukromá 

performance, se podobala oběti. V jistém smyslu se velké kresby blížily těm 

předchozím Ukřižováním, ovšem v jiné rovině.“37 Na jiném místě v deníku 

                                                            
33 PTÁČEK (pozn. 30), 31 
34 Z osobního rozhovoru s Václavem Stratilem, v Brně 21.12. 2011 
35 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14), 190 
36 Václav STRATIL: Z autorových deníků a poznámek. 80. léta, in: Ladislav DANĚK (ed.): 

Václav Stratil. Kresby 1955-2000, Olomouc 2000, 31 
37 PTÁČEK (pozn. 30), 31 
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z roku 1984 si Stratil poznamenal: „Robert Smithson se zabýval geologickým 

časem, já se zabývám časem kresby.“38 

Černé kresby Stratil (později alias Zdyl Snork) postupně modifikoval dalšími 

významy, konotacemi a odkazy. Dle hesla „i banalita má právo na duchovní 

život“39 v černých kresbách reprodukoval vzory koberce či parket. Do starých 

kreseb přikresloval expresivní znaky a v nových se začaly objevovat barvy, 

stylizované hlavy. 

Takto na změnu ve Stratilově tvorbě reagovala v roce 1985 Adriena 

Šimotová: „...A ten pocit nuly, ta úzkost bez začátku, nedává už prostor pro 

naději. Ale bez této neúprosné věci, ve které není slitování, bez tohoto 

absolutna, by nemohlo vzniknout nic jiného. Je proto logické, že autor musel 

přijít s novým gestem vášnivě lidským, s těmi magickými znaky, „jako kresby 

v jeskyních“, které prorážejí často až brutálně (za cenu porušení pocitu 

nekonečna - vždyť ony jsou konečné) husté vrstvení čar. Každý zisk je zároveň 

ztrátou. Ale tento krok otevřel možnosti nových vizí, nových monochromů, kde 

barva bude použita ve šrafuře samé a znaky stále ještě existující budou mizet a 

ztrácet se v hlubších vrstvách vědomí.“40 

 

2.5 Zdyl Snork 

Na konci 80. let přišlo na scénu umělcovo nové alter ego - Zdyl Snork. „muž 

s podivným jménem skandinávsko-skytským, či keltsko-normandským, ale 

nejspíše pirátským jménem, má jedno oko otevřené a druhé zavřené, jindy nosí 

černé brýle.“41 

I tato postava je spojena se specifickým obdobím Stratilovy tvorby, podobně 

jako umělcův oblíbený filozof, Søren Kierkegaard, také signoval každé své dílo 

jiným pseudonymem. Zdyl Snork se vyjadřoval slovy, texty, objekty a 
                                                            
38 STRATIL (pozn. 36), 31 
39 Václav STRATIL: Teologie vykostěné ryby, in: Výtvarné umění, 1991, č. 3, 20-21 internetový 

zdroj: Teologie vykostěné ryby, http://intermedia.ffa.vutbr.cz/teologie-vykostene-ryby, 
vyhledáno 7. 7. 2012 

40 ŠIMOTOVÁ (pozn. 32), 22 
41 Milena SLAVICKÁ: Příběh monogramisty aneb Radost podezřelého, in: Výtvarné umění 

3/XV, 1991, 26 
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instalacemi. V této době se v černých kresbách postupně začínaly objevovat 

nové odkazy, slova jako například Nuda, Stigma, Ticho, Ortodoxní kazivo, 

Narozen v latexu, Vertikální nostalgie, Píši ti v bolesti, Bůh je zde, Aktivní 

askeze, Olomouc, Nespolkni mi dásně, či Pivoňky. 

Zdyl Snork se poprvé představil veřejnosti „v pražské galerii Keplera v roce 

1990. Zde byly prezentovány textové kresby, které vytvářely dojem asketických 

vizuálních básní.“ 42 Kromě zaměření na text se v této době ve Stratilově tvorbě 

stává důležitou tvorba instalací. Stratil vystavuje Lože pro Zdyl Snorka z parket 

[4] a objekt Teologie vykostěné ryby.  

Teologie vykostěné ryby nás opět vrací k tomu aspektu tvorby Zdyla 

Snorka, který ho spojuje s texty. V této době Stratil píše texty jako 

Přerovnatelný životopis (1985) a Teologie vykostěné ryby (1990), ve kterých 

vytváří svoji vlastní mytologii a poprvé se také písemně dotýká problému 

identity. V textu Přerovnatelný životopis například píše: 

„Jsem moravský umělec, malíř nudy a těla. Socha s umělým gestem. Proč 

tomu tak je, přesně nevím, ale nemohu příliš vycházet, bojím se, neboť se příliš 

měním. Kdo je ten druhý, když já nezaujímám žádné stanovisko?“43 

V textu Teologie vykostěné ryby, který se volně váže ke stejnojmennému 

dílu, jež umělec vystavil na výstavě Nová intimita v roce 1991, Václav Stratil 

vytyčuje důležitost skepse, kterou označuje třemi stupni Skeptisch (skepse), 

Tauchskeptisch (ponorná skepse) a Tauchskeptische Langweile (ponorná 

skepse nudy)44. Skepse, která vede až do bodu nula, Nudy, což je vrchol 

„duchovní askeze“45, absence identity.  

K práci s textem se Václav Stratil později vrátil ve svém cyklu Dělám do 

novin46, kdy pokrýval hustým nánosem inkoustu propisek a gelových fixů 

stránky českých deníků a vytvářel humorné komentáře ať už ke konkrétním 

zprávám nebo k médiu novin jako sdělovacího prostředku. Texty se objevují 
                                                            
42 Ibidem. 
43 STRATIL Václav: Přerovnatelný životopis, 2.5. 1985, in: 

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/prerovnatelny-zivotopis, vyhledáno 7. 7. 2012 
44 STRATIL: Teologie vykostěné ryby (pozn. 39)  
45 SLAVICKÁ (pozn. 41), 27 
46 Dělám do novin, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/delam-do-novin, vyhledáno 7. 7. 2012 
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také stále častěji na jeho obrazech a vznikají různé anekdoty psané 

„prvňáčkovským“ písmem.47 Nejnověji Václav Stratil napsal dokonce vlastní 

Životopis, ve kterém se kromě svého života zabývá především svými dřívějšími 

vtěleními, v 11. stol. žil jako jeptiška, v 15. stol. byl architektem brněnského 

kostela, v 19. stol. Van Goghem a ve 20. stol. Hitlerem. Kniha vyšla v roce 2012 

ve vydavatelství Sputnik Editions.48 V současné době pracuje prý na psaní 

memoárů foneticky a bez použití záporu. 

 

2.6 Umělecká tvorba v 90. letech - Zatoulaný pes 

Stratil se v 90. letech věnoval především fotografii a performance, v první 

polovině 90. let však souběžně pracoval na kresbách do cyklu Zatoulaný pes, 

který vystavil v roce 1994 v pražském Rudolfinu. Projekt byl pojmenován po 

zvířeti, které je mytologii autora blízké a které může odkazovat na jednu z 

autorových identit. Stratil na něm začal pracovat během půlročního stipendia ve 

Švýcarsku v roce 1991.49 Navázal na kresby z osmdesátých let, ale výrazně 

zmenšil formát až na miniaturu. 

Jednalo se o cyklus drobných tušových kreseb zvířat, upřeně hledících na 

diváka a připomínajících na jedné straně ilustrace přírodovědných atlasů a na 

druhé straně postavy z bajek50 komentující nějakým způsobem lidské pokolení. 

Spolu s tušovými obrázky ryb, opic, myší, lasiček i jiných zvířátek [5] nabídl 

Stratil „k libovolné záměnitelnosti“51 i několik svých kreslených autoportrétů, 

nakreslených podle dřívějších fotografií ze série Mistrovská díla a Řeholní 

pacient. [6]  

Vedle drobných obrázků vystavil autor v dalších místnostech jejich 

fotografické zvětšeniny, adjustované jako obrazy v rámech. Návštěvníkům se 

nabízely k porovnání a k rozhodnutí, co je hodnotnější a co působí efektněji, 

zda originál nebo jeho fotografická kopie. I ve zvětšených kresbách se podařilo 

                                                            
47 Umělec se vrátil k malbě na počátku nového tisíciletí. Tvoří textové obrazy, abstrakce a 

obrazy s motivem lišek. 
48 Václav STRATIL: Životopis, Bratislava 2012 
49 PTÁČEK (pozn. 30), 32 
50 Petr NEDOMA: Stratilův Zatoulaný pes, in: Ateliér 7/X, 1997, 2 
51 Yvonna BOHÁČOVÁ: Zatoulaný pes, Praha 1994, nepag. 
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zachovat mnohé z původní přesvědčivosti. Stratil po letech o výstavě říká: 

„Zároveň jsem je (tušové kresby) nechával zvětšovat s vírou, že přenesu jejich 

auru do fotografií, což se mi, myslím, alespoň zčásti zdařilo.“52  

Kromě komentáře k problematice autorství a citace, originálu a kopie se 

jednalo ale také o pokračování v tématu proměnlivosti identity. 

Kurátor výstavy, Petr Nedoma, zmiňuje v tomto směru princip citace sebe 

sama, který se v doslovném slova smyslu objevoval už u fotografických 

autoportrétů a v konceptuálním smyslu „v konceptu dalšího zmnožování 

výchozí matrice různými postupy - fotografie, kresba a opět fotografie,“53  tj. ve 

fotografických zvětšeninách jeho kreseb a v kreslených autoportrétech, které 

byly nakresleny podle fotografií vystavených na výstavách Mistrovská díla a 

Řeholní pacient a pak opět vyfotografovány.  

 

 

 

   

                                                            
52 PTÁČEK (pozn. 30), 32 
53 NEDOMA (pozn. 50) 
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3. Umělecká tvorba v 90. letech a na počátku nového tisíciletí - 
FOTOGRAFICKÉ CYKLY 

3.1. Úvod 

Od počátku 90. let se Václav Stratil přestal věnovat velkým černým 

kresbám a začal se zabývat především fotografií. Nebyl však sám autorem 

fotografií, ale nechal se fotografovat nejprve od svých školených přátel a potom 

v komerčních fotostudiích. 

Transformace způsobu tvorby od zdlouhavých a fyzicky náročných kreseb 

k rychlejšímu a konceptuálnějšímu přístupu se ukázala nezbytná: „S velkými 

černými kresbami jsem tenkrát už končil, cítil jsem je jako příliš nasycený 

roztok.(…) Zatoužil jsem se vyjadřovat rychleji. S Viktorem Pivovarovem a 

Milenou Slavickou jsme mluvili o tom, jak by se můj dosavadní mechanismus 

práce dal otočit. Možností bylo víc. Umění se přece dá vytvářet i tak, že ho 

bude fyzicky vyrábět někdo jiný než já. Potřeboval jsem si vůči těm hrozně 

pracným, zásadním a mravným kresbám vytvořit distanc. Fyzické nasazení 

z kreseb jsem nakonec transformoval tak, že jsem začal chodit do komunálních 

fotoateliérů performovat.“54 

 

3.2 Hle luny dukát, Mistrovská díla 

Fotografií se Václav Stratil začal zabývat už na konci 80. let. V této době 

vznikla ve spolupráci s fotografem Popelkou55 série Hle luny dukát (k básni 

olomouckého katolického básníka Petra Mikeše, jejímž námětem bylo 

náměsíčnictví56). K původní sérii černých kreseb s bílým měsícem Stratil na 

závěr přiřadil vlastní autoportréty se zavřenýma očima. [3] 

Shodné fotografie využil Stratil v rámci svých děl spojených s postavou 

Zdyla Snorka. Na fotografie přikresloval výrazné obočí nebo pirátskou klapku 

                                                            
54 Tomáš POSPISZYL: Galerie Labyrint - Václav Stratil, in: Labyrint Revue 13-14/XIV, 2003, 

105 
55 Ibidem. 
56 Pavel NETOPIL: Poznámky na okraj velkých černých kreseb Václava Stratila, in: Ladislav 

DANĚK (ed.): Václav Stratil. Kresby 1955-2000, Olomouc 2000, 57 
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přes oko. Snork měl obvykle jedno oko otevřené a jedno zavřené, jindy měl 

zavřené obě oči.  Fotografie byly vystaveny v rámci instalace Lože pro Zdyla 

Snorka. [4] 

K motivu otevřených a zavřených očí, který se později objevuje i v dalších 

Stratilových fotografických cyklech, například v Řeholním pacientovi, řekl Stratil 

v rozhovoru s Tomášem Pospiszylem toto: „Ještě před Řeholním pacientem 

jsem v roce 1989 s fotografem Popelkou fotil cyklus Autoportrétů, jehož téma se 

točilo kolem náměsíčnosti. A měl jsem při něm zavřené oči. Na finální fotografii 

jsem měl jedno oko otevřené a druhé zavřené. Podobný pocit divnosti a 

absurdní meditace se mi potom přenesl i do Řeholního pacienta.“57 

V roce 1991 vystavil Václav Stratil nejprve soubor fotografických 

autoportrétů nazvaný „Mistrovská díla“ v Rock Café na Národní třídě. Jednalo 

se o fotografie Davida Janečka58, všechny měly shodnou velikost 100x70 cm a 

byly zasazené do zlatých rámů.59 Fotografie byly ovlivněny Janečkovým 

rukopisem a měly „expresivně dekadentní zbarvení“60. [7] 

Poprvé zde Stratil ve fotografii vyjádřil problém mnohosti podob jedné 

osoby. „A tak, přestože jsou fotografie podobami jednoho jediného muže, nelze 

říci, která z nich je podobou pravou, skutečnou. Máme před sebou nový portrét, 

přesněji autoportrét. V portrétním umění Václava Stratila však navíc není 

zřejmé, co je maska a co je tvář. Ambivalentnost mezi maskou a tváří tvoří 

drama každého obrazu.“61 

Později v roce 1991 pak Stratil představuje ve Špálově galerii svůj 

nejznámější fotografický cyklus, Řeholní pacient, cyklus, který „v Čechách zatím 

nejsilněji a nejvíce působivou formou pracoval s tématem vlastní umělcovy 

proměnlivé identity“62. 

 

                                                            
57 POSPISZYL (pozn. 54), 105 
58 Milena SLAVICKÁ: Mistrovská díla Václava Stratila, in: Ateliér 18/IV, 1991, 5. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Tomáš POSPISZYL: Dvakrát Stratil, Umělec 1/V, 2001, 90 
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3.3 Řeholní pacient 

V Řeholním pacientu Stratil rozpracoval to, co naznačil již v předchozím 

cyklu Mistrovská díla. S tímto cyklem, vzniklým v roce 199163, se rodí Stratilův 

dlouhodobý zájem o hru s vlastní podobou ve fotografii, s množstvím 

nejrůznějších masek a tváří, ze kterých se může skládat jeho identita. [8 -12] 

Řeholní pacient vznikal na rozdíl od předchozích fotografických autoportrétů 

v komerčních fotoateliérech, kam si může běžný člověk přijít nechat udělat 

pasové foto. Také Stratil podle svých slov potřeboval krátce předtím pasové 

foto a to se natolik nepovedlo, až ho prý inspirovalo k následující práci.64  

Stratil tedy začal chodit do veřejných fotoateliérů (první rok do podniku 

Fotografie v Bartolomějské ulici65 a později do jiných pražských ateliérů a 

některé fotky z cyklu pocházely i z fotokabinek ve Švýcarsku66) a pózoval k 

fotografiím do cyklu Řeholní pacient. Fotografie vznikaly za běžného provozu 

ateliéru, s různými rekvizitami, které si umělec přinesl s sebou. „Náměty a 

rekvizity mě napadaly spontánně. Pochopitelně různé předměty a materiály - 

jako třeba kov nebo kožešina - evokují různé pocity a mají své symbolické 

vyznění. Některé podoby jsem si i doma zkoušel, protože jsem musel být 

technicky připraven, abych z toho pak ve fotoateliéru nedělal divadýlko.“67 Při 

těchto akcích byl Stratil časově omezen jen na několik minut, neboť, jak sám 

říká, „nechtěl zdržovat ostatní zákazníky“68.   

Stratil sám tuto disciplínu, které se poté s různými obměnami věnoval po 

celá devadesátá léta i na počátku nového tisíciletí, nazývá fotoperformance, 

neboť jeho příspěvkem není autorství fotografií, nýbrž samotné pózování, 

aranžmá, performance a konfrontace veřejnosti se svým podivínstvím. 

Vznik fotografií na zakázku měl za následek určité odcizení a 

objektivizaci69, která byla v přímém rozporu s vypjatým osobním gestem, které 

                                                            
63 Řeholní pacient, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/reholni-pacient, vyhledáno 7. 7. 2012 
64 POSPISZYL (pozn. 54), 105 
65 Ibidem, 106 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 NEDOMA (pozn. 50) 
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napůl sebeironicky odkazovalo na atmosféru velkých černých kreseb, atmosféru 

plnou askeze a spirituality, a jehož autentičnost a síla výpovědi byla 

konfrontována s odcizujícím a banalizujícím prostředím vzniku. Dále lze říct, že 

fotografie vzniklé ve fotoateliéru tematizovaly pro Stratila tak důležitý čas a 

procesualitu vzniku jeho děl. V neposlední řadě bylo využití profesionální 

provozovny v duchu antiuměleckého přístupu k umění, jednalo se o způsob 

tvorby, který „zpochybňuje tradičně pojatou uměleckou práci“70. Umožňovalo 

konfrontaci uměleckého a veřejného, exaltovaného a civilního, sakrálního a 

banálního71. Ostatně v době, kdy běžný člověk využívá nejrůznější abstraktní 

systémy a technologie, kterým sám nerozumí a neumí je vytvářet, kdy 

kupříkladu cestující k tomu, aby se dostal z Londýna do Los Angeles, 

nepotřebuje ani přesně vědět, kde L.A. je, natož rozumět technologii a řízení 

letadla,72 je příznačné, že i umělec někdy přenechá samotnou výrobu svého 

díla někomu jinému. 

Své pózování v době Řeholního pacienta Stratil někdy doplňoval různými 

atributy, jako jsou vidličky, krucifix, čínská dračí maska, ale také dětské 

záchodové prkýnko, záchodový zvon nebo potápěčské ploutve. [8] Z původních 

občankových fotografií vznikaly zvětšené černobílé autoportréty. Hravost 

fotografií vedla také k různým narážkám a vzkazům kolegům umělcům a 

ironické asociaci na český body art. „Ve fotkách jsem reagoval jednak na 

Václava Zykmunda a samozřejmě také na Milana Kozelku, performera, který se 

vyjadřoval tak provokativně, že si odseděl svoje léta v kriminálu.“73 „Částečně 

se to odvíjelo od mých úvah o Milanu Kozelkovi, pokoušel jsem se zhodnotit 

tradici a náladu českého body artu. (...) A trochu jsem si z toho chtěl dělat 

legraci.“74 

Narážky na český body art se projevovaly zejména v atributech asociujících 

sebepoškozování, jejich ironie však spočívala v jejich malé závažnosti. V 

porovnání s Milanem Kozelkou, ale také Petrem Štemberou, Janem Mlčochem 
                                                            
70 Martina PACHMANOVÁ: Prázdná množina Václava Stratila, in: Labyrint Revue 3-4/IX, 1998, 

137. 
71 Vlasta ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO: Řeholní pacient – jeho koncept a postkoncept. Ateliér, 22/IV, 

1991, 6 
72 Anthony GIDDENS: Důsledky modernity, Praha 2003, 103 
73 PTÁČEK (pozn. 29), 33 
74 POSPISZYL (pozn. 54), 105 
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nebo Karlem Milerem, kteří v 70. letech podstupovali skutečně bolestivé akce, 

mnohdy na hranici lidských sil, Stratilovy kolíčky připnuté na kůži, zapíchnutá 

plastová vidlička nebo vypnutá žehlička působí spíše úsměvně. Kromě 

ironických narážek na body art lze v souboru nalézt další odkazy na umělecké 

osobnosti, zejména na Josepha Beuyse, jehož může připomínat kulatý klobouk, 

který se vyskytuje na několika fotografiích v tomto cyklu, a parafráze na 

Warholův portrét Josepha Beuyse. [10] 

Rozsáhlý cyklus, na kterém Stratil pracoval i po jeho prvním vystavení ve 

Špálově galerii (v roce 1991) až do roku 1994,75 je možné rozčlenit do tří 

různých celků. Jeden je věnovaný bizarním pseudostylizacím, odkazům 

k historii a dějinám umění a humorným vzkazům kolegům umělcům, druhý nám 

představuje mnicha, fotografie mají určité spirituální vyznění, [12] ale 

„s humorným použitím banálních rekvizit, jež nám umožňují zvážnět a usmívat 

se zároveň.“76 Třetím jsou civilní portréty připomínající občankové fotografie. 

Celým cyklem se prolíná zvláštní spirituální pocit, který je vždy vzápětí 

zpochybněn až příliš profánními rekvizitami (záchodový zvon, kolíčky, žehlička). 

Podobně vyznívají také autorské texty, které se k němu volně pojí. Spirituální 

vyznění Řeholního pacienta i některých předchozích autorových děl (velké 

černé kresby, série Krucifixů, lavírované biblické motivy z dob studií) vychází 

z křesťanského cítění autora. S katolickou vírou se Václav Stratil ztotožnil již 

v dětství díky výchově rodičů. Václava Stratila ovlivnila tvorba Jakuba Demla a 

Jana Čepa nebo také olomouckého básníka Petra Mikeše, autora básně Hle 

luny dukát, kterou Stratil ilustroval stejnojmenným cyklem kreseb a fotografií. 

„Řeholního pacienta hodně ovlivnili moji oblíbení katoličtí spisovatelé Jakub 

Deml a Jan Čep. Dostal jsem se k nim přes tatínka. Ale více než kdy předtím 

v něm vynikla tendence, kterou jsem, jak se domnívám, vždycky v sobě měl: 

postavit proti vážnosti humor a obráceně. Když se mě lidé ptali, jestli to myslím 

vážně, odpovídal jsem v tom smyslu, že to cítím jako ambivalentní téma. A co 

se ještě týká religiozity: vždycky, když jsem se v ateliéru podíval do toho 

prázdného objektivu, ať už jsem byl nebo nebyl aranžovaný, tak jsem si prožil tu 

                                                            
75 Řeholní pacient (pozn. 63) 
76 ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO (pozn. 71) 
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„vteřinu věčnosti“. Do toho okamžiku se nakumulovaly všechny důvody, proč 

jsem se do téhle ikonografie obouval.“77  

Řeholní pacient se stal nemalým zdrojem inspirace pro autorovu další 

tvorbu, kromě přirozené návaznosti dalších fotografických cyklů se stává 

podkladem pro různá kopírování, dokreslování, překreslování78 a vytváření 

nových kreseb podle těchto fotografií (například fotografie s liščím ohonem 

v ústech pro výstavu Zatoulaný pes). 

 

 
3.4.1 Motiv dvojice - 4+1 

V roce 1993, tedy ještě v době, kdy Stratil pokračoval v práci na Řeholním 

pacientu, vznikla menší série 4+1, ve které se poprvé objevil motiv dvojice, 

kterému se Stratil věnoval ještě v sériích Václav Sylva (1998), Česká krajina 

(1998 -1999) a Dvojice (2002 - 2003).  

Série 4+1 zachycuje na devíti fotografiích Václava Stratila s jeho tehdejší 

přítelkyní, umělkyní Ľubomírou Kmeťovou (dnes Kmeťovou-Portelovou79) a 

dotýká se tak tématu partnerství. Na první fotce jsou dvě polopostavy Stratila a 

Kmeťové, oba mají založené ruce a dotýkají se rameny. Mají na sobě černobílé 

společenské oblečení. Zajímavým detailem je hra s asymetrií obličeje, zdá se, 

že oba mají šikmé nosy, takže jejich nosy, ač jsou k nám otočeni víceméně 

čelem, směřují na fotkách jakoby k sobě. Tento detail, který se vyskytuje na 

většině fotek z celé série, a velmi nakrátko ostříhané vlasy obou způsobují, že 

jsou si oba partneři napohled podobní, takže série vyvolává otázky ohledně 

vzájemné podobnosti a ovlivňování partnerů. [13] 

Identifikace, kterou možná Stratil tímto způsobem demonstruje, má své 

kořeny už v raném dětství. Podle Freuda je naše osobnost výrazně ovlivňována 

identifikací s blízkými osobami. Nejčastěji se jedná o ztotožnění s rodiči, jejichž 

výchova výrazně ovlivňuje naše Nadjá, naše svědomí, které přebírá úlohu 

                                                            
77 PTÁČEK (pozn. 30), 32 
78 Václav Stratil. Nové kresby (kat. výst.), Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec 

Králové 1994, nepag. 
79 Ľubomíra Kmeťová - Portelová, Artlist, in: http://artlist.cz/?id=2569, vyhledáno 7. 7. 2012 
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autority rodičů.80 Tento princip ale funguje i v dospělosti. Často se můžeme 

identifikovat se svými sexuálními partnery a měnit vlastní já k jejich obrazu. 

Ovlivnění vlastního Já sexuálním objektem je příznačné zejména u žen.81  

Další tři fotografie zobrazují akty obou partnerů, nejprve každého zvlášť a 

potom obou stojících vedle sebe. U této fotky oba spojují osy jejich těl, neboť 

oba přenášejí váhu na nohu, která je blíž vedle stojícího partnera. [14] 

Jak zmiňuje ve svém textu Jiří Valoch82, může se u tohoto díla jednat opět o 

příspěvek k problematice autorství. Vždyť všechny fotografie byly zhotoveny 

profesionálními fotografy ve veřejných fotoateliérech, a tak (kromě oněch 

anonymních fotografů) by celé dílo mohla prezentovat jako svou práci Stratilova 

partnerka, která je také umělkyně. 

 

3.4.2 Václav Sylva  

V roce 1998 navázala na tuto sérii dvojice fotografií s názvem Václav Sylva, 

na které se nechali vypodobnit Václav Stratil se svojí další přítelkyní Sylvou 

Novotnou. Fotografie vznikly krátce poté, co se Stratil odstěhoval do Brna.83 

Umělec v této době pořizoval záznamy většiny aktivit svého ateliéru. Vytvořil 

četné záznamy z vernisáží, večírků i svého společného života se svojí tehdejší 

přítelkyní Sylvou a především ze svých performancí.84  

Na první fotografii [15] vidíme usmívající se pár u stolu; drží se za ruku, 

popíjejí kávu a na stole je snad vánoční dekorace. Na druhé fotografii [16] 

Stratil vzal své partnerce blond paruku a rukou si zakrývá spodní část obličeje, 

Sylva Novotná má krátké tmavé vlasy, takže na první zběžný pohled to vypadá, 

jako by si přesedli, Stratil je Sylva a Sylva je Stratil. Z nějakého důvodu se již 

neusmívají ani nedrží za ruce a vypadají spíše posmutněle. Fotografie je 

zachycuje z větší vzdálenosti, takže mizí dojem intimity z první fotografie a 
                                                            
80 Sigmund FREUD: Strukturální rozbor psychické osobnosti, in: Nová řada přednášek k úvodu 

do psychoanalýzy, Londýn 1940, 54-55 
81 Ibidem, 54 
82 Jiří VALOCH: Umění spojující modernu a postmodernu?, in: Ladislav DANĚK (ed.): Václav 

Stratil. Kresby 1955-2000, Olomouc 2000, 65 
83 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14), 201 
84 Ibidem. 
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ukazuje se přeplněný bar. Kromě komentáře k problému vztahů, zaběhnutých 

rolí a masek ve vztahu, je důležitá souvislost se Stratilovými transvetitními 

převleky a performancemi, o kterých se ještě zmíním později. Prohození rolí se 

stane dále jedním z hlavních témat série Česká krajina. 

 

3.4.3 Česká krajina 

V souboru Česká krajina (1998-1999), který Stratil vystavil v roce 1999 

v Malé galerii Rudolfina, jsou opět hlavním tématem vztahy, tentokrát nejen 

partnerské, ale také společenské. Velkoformátové barevné fotografie 

„nastiňovaly osobní okruh autora a zároveň byly subjektivním výkladem vztahů 

na české výtvarné scéně“85. Úzký výběr osob ve spojení s názvem výstavy a 

monumentálními fotografiemi mohl působit poněkud provokativně, neboť to 

vyvolávalo dojem, jako by se vztahy na české scéně točily pouze okolo Stratila. 

V sérii se objevily fotografie umělce (Stratila) a kurátora (Martina Dostála). 

[17] Skupinový protrét Stratila s výtvarnou skupinou Luxsus, mladých umělců, 

jako je František Matoušek, Jakub Špaňhel a David Adamec, kteří Stratila 

přibrali k některým svým výstavním vystoupením jako čestného hosta86. Dále je 

tu portrét Stratila spolu s rodinou Jiřího Davida, dvojportrét Václava Stratila 

s jeho přítelkyní Sylvou Novotnou (také umělkyní a Stratilovou tehdejší 

odbornou asistentkou na brněnské FaVu) nebo dvojportrét s galeristou, 

mecenášem a kurátorem Karlem Babíčkem. Fotografie tak nastiňují zákulisí 

uměleckého světa, komentují důležité vztahy ovlivňující mnohdy podobu umění, 

vztah umělce a kurátora, umělce a galeristy, umělce a umělecké skupiny. 

Fotografie vznikly za spolupráce s paní Marešovou v ateliéru Langhans ve 

Vodičkově ulici87, vycházejí z reklamní estetiky, jsou sebestředné a vtíravé88, 

mají v sobě ale také něco z intimity Stratilovi velmi blízkých rodinných alb (v 

letech 1993–1997 Stratil navázal na tradici, kterou v jeho rodině zavedl jeho 

                                                            
85 Česká krajina, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/ceska-krajina, vyhledáno 7. 7. 2012 
86 Martin DOSTÁL: Luxsus, in: Detail, 3/III, 1998, 3 
87 Martin DOSTÁL (ed.), Václav Stratil. Česká krajina. Text Martin Dostál. Praha, Galerie 

Rudolfinum 1999., nepag. 
88 Ibidem. 
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otec, a vytvářel a vystavoval vlastní „umělecká“ i „rodinná“ alba a vystavil také 

listy z alb, které pro něj vytvořil jeho otec). 

Důležitou roli hraje oblečení a různé drobné rekvizity (sluneční brýle, 

paruka). Stratil se staví jednou do role rebelského umělce s warholovskou 

parukou, na další fotografii ho ale rebelství přechází, když stojí v levných 

džínách a vytahaném tričku vedle majestátně vyhlížejícího galeristy a 

mecenáše, Karla Babíčka, majitele galerie Behémót, který má na sobě drahý 

oblek.  

Ne zcela jednoznačně působí dvojice fotografií s kurátorem Martinem 

Dostálem. Na jedné fotografii kurátor sedí v křesle a Stratil vedle něj poněkud 

úslužně postává. Na druhé fotografii sedí oba dva, Stratil působí velice 

sebevědomě, kurátor je natočen k němu a má zvláštně zasněný výraz. 

Přestože dílo působí napohled ironicky, jedná se zde především o 

nejednoznačnost. „Mé dvojportréty s kurátorem Martinem Dostálem nelze 

přesně, a již vůbec ne vážně nazvat ironií. Je to pro mě spíše obecněji 

položená otázka, kdo jsme a do jaké míry si lze měnit společenské úlohy. (…) 

Tyto dvojportréty se mohou vedle věci veřejné, jako je kurátorování, 

pochopitelně dotýkat také věcí velmi intimních. Na jedné straně je někdo mohl 

interpretovat jako „poslední obraz“, pro někoho jiného se ovšem stejně dobře 

mohlo jednat o vyjádření latentní homosexuality. Co se mi dnes jeví jako 

zásadní, je významová nestabilita.“89 „Zdá se mi, že dnes nemusí být zcela 

jasné, kdo je na výstavě kurátorem a kdo je umělcem.“90 

Na další fotografii se Sylvou Novotnou se Stratil představuje jako vzorný 

partner a milenec, kterému oblečení i doplňky ladí s outfitem jeho partnerky. 

 

3.4.4 Dvojice 

„Do fotoateliérů chodím dál, zdaleka to neskončilo Řeholním pacientem, jen 

ta atmosféra už je jiná. Pracuji s jemnějšími nuancemi. Mám rád fotografie, na 

kterých vypadám téměř civilně. V Brně, kde teď částečně žiji, jsou fotografové 

                                                            
89 PACHMANOVÁ (pozn. 70), 197 
90 Ibidem. 
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jiní než v hlavním městě. Mají trochu víc času, a tak mi třeba i sami od sebe 

upraví límeček. Fotil jsem tam i cyklus dvojportrétů, na kterých se objevuji 

s mladými hochy. Žena za fotoaparátem si musela myslet, že jsou to mí 

milenci.“91 

K tématu dvojice se Stratil vrátil znovu v letech 2002-200392 Série Dvojice 

tematicky navazuje na Českou krajinu, „ale oproti ní si víc pohrává s autorovou 

schopností vytvořit svou stylizací pendant ke druhé osobě.“93 [18] Stratil se zde 

nechal vyfotit se svými syny Aloisem a Štefanem, se svou partnerkou, vedle 

sběratelů a spolupracovníků. Spolu s osobou, se kterou Stratil pózuje, 

reprezentují vztah, který k ní Stratil má, pomocí oblečení (ve většině příkladů 

spolu ladí stylem i barvou oblečení i účesem), pozicí a mimikou. Opět se zde 

nabízí téma identifikace s blízkými osobami, ale také masky, které si mnohdy ve 

společnosti různých osob nasazujeme a připodobňujeme se jim svým 

chováním, abychom se jim zalíbili a nějakým způsobem splnili jejich očekávání. 

Série byla vystavena v roce 2006 v Ateliéru Josefa Sudka. 

 

3.5 Déja Vu 

Fotografie z cyklu Déja Vu souvisí úzce se Stratilovými performačními 

aktivitami 90. let. Stratil v této době pořádal improvizované přehlídky 

nacistického spodního prádla a chodil na vernisáže v převleku za Hitlera. 

Fotografie z cyklu Déja Vu vznikly ve spolupráci s fotografickým ateliérem 

Viktorin. Paní Viktorinová, vdova po známém meziválečném fotografovi, po roce 

1989 fotoateliér obnovila tak, že celé prostředí včetně nábytku a rekvizit 

vypadalo přesně tak jako před válkou. Zde Stratil vytvořil fotografii 

s hitlerovským knírkem. [21] „Tuto fotku mám rád, protože paní Viktorinová 

pracuje se starými retušemi a výsledek pak vypadá skutečně jako autentická 

fotka ze čtyřicátých let.“94 

                                                            
91 POSPISZYL (pozn. 54), 105 
92 Dvojice, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/dvojice, vyhledáno 7. 7. 2012 
93 Ibidem. 
94 POSPISZYL (pozn. 54), 105 
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Především je třeba nepřehlédnout určité komické vyznění série, které je 

pochopitelně daleko zřetelnější u fotografií s nacistickým spodním prádlem, ale 

nevytrácí se ani z této fotografie z ateliéru Viktorin. (Méně výrazné je naproti 

tomu u fotografií s knírkem na holém pozadí.) Přes chladnou masku a sako 

působí Stratilův Hitler sám o sobě vlastně spíš uboze. Ostatně paní Viktorinová, 

když převlek uviděla, prohlásila prý: „Pane, vy nevypadáte jako Hitler, ale spíš 

jako sudetský statkář.“95 Mám dojem, že i sám knírek působí na Stratilovi 

komicky, a působil by snad dnes komicky i na samotném Hitlerovi, kdyby 

neasocioval nestvůrnosti, o které se dotyčný zasloužil. Nicméně Stratilovým 

záměrem nebylo možná pouhé zesměšnění, ale také upozornění na tabu, která 

ohledně jakékoli zmínky o Hitlerově osobě přetrvávají.  

Nakonec i zde je možno znovu připomenout problém identifikace. Stačí si 

vzpomenout na masovou hysterii, kterou prožívaly davy ve třicátých a 

čtyřicátých letech, a uvědomíme si, kolik muselo být takových sudetských 

statkářů, kteří jako by Stratilově fotce z oka vypadli. A možná i kolik takových 

ještě bude. 

 

3.6 Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkou 

Na expresivitu série Řeholní pacient navázal Stratil v roce 2000 sérií 

s názvem odvozeným od poněkud zvláštně znějícího reklamního sloganu Nic 

není víc sexy, než Camel se rtěnkou. Opět s velmi vypjatým použitím rekvizit a 

opět s notnou dávkou humoru. Hra s podobou a s identitou se proměnila 

především ve hru s věčně mladým a věčně „sexy“ reklamním světem a s ním 

nerozlučně spojenou image. Technicky fotografie navázaly na předchozí 

Českou krajinu. Jednalo se o velkoformátové barevné fotografie s reklamní 

estetikou. Stratil se představil v roli stárnoucího muže, který si ze všech sil 

pěstuje svoji image sportovce, umělce - bohéma, rockové hvězdy, bláznivého 

homosexuála či transvestity. Pod všemi atributy mládí a bláznovství jsou však 

                                                            
95 Ibidem. 
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na fotografiích důkladně vykreslené vrásky a stárnoucí tělo, a tak zpod masky 

pokradmo prosvítá dojemný příběh o „setkání s neodvratným během času.“96 

Stratil zde „dovedl svou sebetransformační zběsilost k dokonalosti“97, mění 

se z nebezpečně vyhlížejícího muže v červené sportovní mikině a metalických 

brýlích do androgynní bytosti v růžové košili a s výrazným make-upem, odtud 

zase v neškodného staříka ve flanelové košili či plavkách nebo do podivného 

fašisty v nacistickém spodním prádle.98 Některé převleky jsou zachyceny na 

dvou fotografiích, které působí jako diptych. Například sebevědomá osoba 

s čírem popotahující z cigarety, která je oblečena v růžové košili a na rukou má 

bílé rukavičky, [19] má k sobě pendant, na kterém sedí v úplně stejné póze 

(lokty opřené o stůl) a cigaretu drží ve vzduchu. [20] Zdá se, jako by se muž za 

cigaretu na první fotografii schoval a teprve poté, co ji dal stranou, můžeme více 

nahlédnout za jeho masku. 

Podobně jako v Řeholním pacientu je tu kladen důraz na zrak a zakrývání 

zraku. Tentokrát výhradně brýlemi, často s klapkami proti slunci, nebo jinými, 

slunečními a plaveckými. Ve fotografii s jednou klapkou zvednutou a jednou 

přiklopenou, můžeme hledat citaci fotografií Zdyla Snorka a Řeholního pacienta 

s jedním okem otevřeným a druhým zavřeným. 

Soubor byl vystaven v roce 2000 v galerii Behémót. 

 

3.7 Série 7 

V rámci Stratilových fotografických cyklů je vhodné zmínit také nevelkou 

sérii sedmi cibachromů, připravenou pro výstavu v pražské Gandy Gallery 

v roce 2001. Autorem snímků byl fotograf Jiří Lamač99. Na snímcích vidíme 

stárnoucího muže v místech spojených s jeho rodinou a původem. Snímky mají 

melancholické, kontemplativní vyznění. Patrná je zde také inspirace z rodinných 

                                                            
96 Jiří PTÁČEK: Stratilova poslední klauniáda?, in: Ateliér 19/XIII, 2000, 10 
97 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14), 202 
98 Největší soubor fotografií jsem našla na této stránce: 

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/stratil/?page=stwicz&page2=prwi1&menu=2 (vyhledáno 7. 7. 
2012), některé další jsou k nalezení jako ilustrační materiál k článkům o výstavě.  

99 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14), 201 
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alb. Fotografie většinou nezastírají, že se jedná opět o inscenované situace. 

[22] „Václav Stratil znovu doložil, že skvěle vnímá atmosféru odcizení a že ji 

dokáže zprostředkovat výběrem situací a póz, jež na fotografiích zaujímá.“100 

Oproti předchozím fotografickým souborům, které obvykle působí svými 

bláznivými převleky a teatralitou, tato série, vzniklá 3 roky po odstěhování do 

Brna, odkazuje ke Stratilovým kořenům, k Olomouci a k atmosféře děl jeho 

oblíbeného spisovatele a venkovského kněze Jakuba Demla. (K dílům Jakuba 

Demla se Stratil odkazuje v průběhu celé své tvorby velmi často, ať už 

jednoduše nápisy Deml nebo odkazy na jeho nejznámější díla - výstava 

Zapomenuté světlo). 

 

3.8 Docent  

Série Docent pochází s let 2001-2003.101 Stratil se v ní představil jako 

„starý, vlídný muž s konzervativním vzezřením“102; umělec odkazuje kromě 

problému stárnutí také na svou pedagogickou kariéru v Brně (na brněnské 

Favu, kde působí od roku 1998).  

Metamorfózy vzhledu se v této sérii značně omezily. Ačkoli se ještě občas 

setkáváme s různým střihem vousů a vlasů, převládají drobnější změny jako 

„jinak nasazené brýle s kostěnými obroučkami, malé odlišnosti ve výrazu a 

v úhlu, pod nímž Václav Stratil pohlížel do objektivu.“103 [23] 

Při pohledu na tuto sérii je zřetelné, že se Stratilův zájem ubírá 

jednoznačně k minimalizaci rekvizit a k civilnímu vyznění fotografií. To také 

vyplývá z rozhovoru s Tomášem Pospiszylem, z umělcovy odpovědi na otázku, 

zda ho po letech stále překvapuje výsledná fotografie, nebo zda si ji dokáže 

představit předem: „Někdy mě baví banalita výsledné fotografie, kde se jakoby 

nic neděje. Je tam jen příjemná nuda trapného focení. A někdy se tam odehraje 

něco, co z té fotografie přímo září a o čem vím, že jsem neplánoval. To platí 

hlavně o fotografiích bez rekvizit - ty za vás hodně pracují a vy jste spíš jen 
                                                            
100 Ibidem. 
101 Docent, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/docent, vyhledáno 7. 7. 2012 
102 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14), 202 
103 Ibidem. 
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nosič celého aparátu. Když se jdeš fotit jen sám za sebe, tak nejvíc záleží na 

prožitku tváře. Tady bývám překvapen nejvíc.“104 

Pouhý výraz ve tváři bývá ovšem často méně srozumitelný než rekvizity a 

výrazná stylizace, neboť jak poznamenává Petr Kožíšek: „Asi jsou ve velké 

výhodě ti, kteří Václava Stratila osobně znají.“105 Nicméně významová 

ambivalence je evidentně autorovým záměrem. 

 

3.9 Nedělám nic  

Na sérii Nedělám nic Stratil pracoval po dobu osmi let, v letech 1998-

2006106. Fotografie z této série mají podobu a velikost pasového fota. Nedělám 

nic navazuje v rovině rozpracování tématu proměny identity na sérii Řeholní 

pacient, avšak podstatně minimalističtěji. Fotografie také nevznikly ve 

fotostudiu, ale ve fotokabinkách. 

 S různými rekvizitami je nakládáno civilněji než v sériích Řeholní pacient a 

Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkou. Stratil se zde omezil na rozdíly 

v oblečení, v délce a střihu vlasů a vousů a v přirozených fyziognomických 

změnách obličeje. Občas se objeví rekvizity jako sluneční brýle (motiv zakrytí 

očí, který se vyskytuje již v dřívějších cyklech), kříž na krku nebo kšiltovka. 

Rozdíly v mimice jsou spíše minimální. [24] 

Domnívám se, že vedle hry s proměnlivostí identity u této série právě díky 

jejímu poměrně minimalistickému vyznění, díky využití automatizované 

fotokabinky a pro dlouhou dobu jejího vzniku opět obzvláště vyniká jeden ze 

základních konceptů Stratilovy tvorby, zájem o procesualitu a čas. Připomíná to 

období černých kreseb, kdy si Stratil zapisoval do deníku, že po dobu 10 (a 

více) let každý den přešrafuje jeden čtverec107. Tentokrát po dobu osmi let 

Stratil navštěvuje fotokabinky a zaznamenává proměny, které s ním dělá čas.  

 

                                                            
104 POSPISZYL (pozn. 54), 106 
105 Petr KOŽÍŠEK: Obočí pro změnu zdvižené, in: Umělec, 2/2006, 87 
106 Nedělám nic, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/nedelam-nic, vyhledáno 7. 7. 2012 
107 STRATIL (pozn. 36), 30-31 
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3.10 Čistá mafie 

Menší soubor Čistá mafie vznikl jako poddíl Nedělám nic. Fotografie mají 

opět standardizované rozměry průkazového fota. Objevují se zde nové motivy. 

Na některých fotografiích se Stratil jakoby skrývá, až na jedné není vidět vůbec. 

[25] Někde Stratil připomíná vlivné muže z cizích zemí, někde se stylizuje do 

buddhistického mnicha, jinde zase připomíná bohatého tenistu z Ameriky nebo 

jakéhosi podezřelého vyznavače islámu.  

Soubor měl být vystaven v galerii Behémót. Zákulisí projektu půvabně líčí 

kurátor Jiří Ptáček ve sborníku Médium kurátor: „Zcela unikátním debaklem byla 

spolupráce s Václavem Stratilem na výstavě Čistá mafie. Původní záměr „Jiří 

Ptáček představí malbu Václava Stratila, jak ji neznáte“ vzal za své, když autor 

odmítl mnou vybranou kolekci. Náhradní, společně posouzený cyklus 

„občankových“ fotografií vypadal slibněji. Jenže Václav Stratil usoudil, že musí 

přijít s provokativním gestem. Rozhodl se vystavit jedinou černou občankovou 

fotografii, během vernisáže na ni vrhat nože, hrát k tomu na kytaru a zpívat. 

Kurátorova úloha se omezila na záchrannou komunikaci s nešťastným 

galeristou a veřejností. Včetně improvizace na tiskové konferenci, na kterou 

Václav Stratil nepřišel s logickým vysvětlením, že „mafie na tiskovky nechodí“. 

Performance proběhla úspěšně a Stratilův neurotický folk vyhnal polovinu 

návštěvníků ještě před koncem vernisáže.“108 

 

3.11 Pozdější série  

Po roce 2003 se Stratil postupně přestával věnovat fotografickým cyklům a 

začal se věnovat malbě. Na fotografické autoportréty navázal autoportréty 

malířskými. Jak sám řekl loni v rozhovoru s Jiřím Ptáčkem: „Možná pocit, že 

roztok je nasycen, u fotografií přišel v okamžiku vydání monografie I´m History 

[2005], již Jiří Skála připravil pro pražský Tranzit. Zjistil jsem, že jejich program 

je tou knihou dostatečně vyřčený.“109  

                                                            
108 Jiří PTÁČEK: 1127 neomalených kurátorů, in: Korecký David (ed.): Médium kurátor: role 

kurátora v současném českém umění, Praha 2009, 179 
109 PTÁČEK (pozn. 30), 35 
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V poslední době se však umělec k fotografickým cyklům opět vrací, neboť 

princip opakování a vlastní citace je jedním z nejvlastnějších jeho tvorby. 

Nejnovější fotografický cyklus navazuje na sérii Docent, změny se obyčejně 

omezují na výraz v obličeji a dokonce i oblečení zůstává stále stejné. 

Fotografie, které Stratil stále nechává vytvářet v komunálních ateliérech,110 mají 

pasový formát a modré pozadí.111 [26] 

 

   

                                                            
110 Ptáček: 66 prací. Tisková zpráva k výstavě v Domě umění v Českých Budějovicích 2012 
111 Nejnovější sérii je možné vidět od 22. 6. do 19. 8. 2012 na výstavě 66 prací v Domě umění 

v Českých Budějovicích. 
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4. Další aspekty Stratilovy tvorby  

4.1 Přezdívky 

Jedním z nejpodstatnějších projevů Stratilovy hry s proměnami vlastní 

identity je signování svých děl nejrůznějšími přezdívkami. To se započalo již 

v sedmdesátých letech s přezdívkou HuHaba a na konci let osmdesátých se 

Zdylem Snorkem. V devadesátých letech a zejména od počátku nového 

tisíciletí, spolu s umělcovým návratem k malbě však nabralo střídání přezdívek 

zběsilou rychlost. Objevují se například přezdívky Miloš, Alois Doštál, Václav 

Kniczak, Milan Kniczak, Tonda, Ľada, Neboštík, Děda, Bába, End či K. Malevič.  

Tato vlastnost není v našem prostředí (a pokud je mi známo, ani v širším 

kontextu) příliš častá.112 Nejznámějším příkladem v literatuře je již zmiňovaný 

Søren Kierkegaard, umělcův oblíbený filozof, který používal širokou škálu 

přezdívek, jejichž vyznění korelovalo s vyzněním knihy. Ve svém díle použil 

téměř 15 pseudonymů, které zastupovaly různé způsoby myšlení. Například 

pod přezdívkou Johannes de Silentio napsal dílo Bázeň a chvění, pseudonym 

Nicolaus Notabene se pojí k dílu Předmluvy. Touto metodou „nepřímého 

sdělení“113 Kierkegaard nechtěl zamaskovat své autorství, ale chtěl zachytit 

subjektivní způsoby myšlení a předložit je čtenáři, aniž by se z nich staly 

„nějaké identifikační vzory, které by měl [čtenář] jednoduše převzít“114. 

Podobně jako u Kierkegaarda Stratilovy přezdívky svým zněním předjímají 

obsah díla či spíše souboru děl, který se k nim pojí. Podobně jako u známého 

dánského filozofa zachycují přezdívky široké spektrum subjektivních přístupů. 

Se všemi svými alter egy se však Stratil ztotožňuje. (Ve svém Životopise 

například píše: „V těchto sedmdesátých letech jsem hodně kreslil, maloval, 

dělal živou hudbu. Tehdy jsem se jmenoval Hu Haba.“115) 

                                                            
112 V našem prostředí například Igor Korpaczewsky maluje obrazy pod přezdívkou KW a dělá 

instalace pod přezdívkou Q. 
113 Reiner THURNHER:  Søren Kierkegaard, in: Reiner THURNHER  / Wolfgang RÖD / Heinrich 

SCHMIDINGER, Filosofie 19. a 20. století III.: Filozofie života a filozofie existence, Praha 
2009, 24 

114 Ibidem. 
115 STRATIL: Životopis (pozn. 48), 26 
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Stratilovi se patrně jedná o odlišení jednotlivých systémů, které vytváří 

mnohdy i naráz. Kupříkladu v době, kdy pracoval na cyklu Řeholní pacient, 

tvořil nejprve ještě díla pojící se ke Zdylu Snorkovi, poté vytvořil sérii 4+1 a 

začal pracovat na Zatoulaném psu. Díla z cyklů Nedělám nic a Docent vznikala 

paralelně s prvními obrazy se signaturou Miloš. 

K jednotlivým přezdívkám se pojí určité Stratilovo životní období nebo 

alespoň určitá historka. Například pod přezdívkou Miloš vytvořil Stratil řadu 

expresivních maleb. [27] Miloš bylo prý jméno nájemníka, který dříve obýval 

Stratilův dům v Brně-Obřanech116 a pak zemřel. Stratil se pokusil vcítit do 

atmosféry prostředí a tvořit pod „Milošovým vlivem“. Obrazy ze série 

„Milošových smrtelných obrazů“117 vznikaly od roku 2003, kdy se Stratil do 

domu v Obřanech nastěhoval.118 

Přibližně od tohoto roku se také počíná Stratilův návrat k malbě. 

Fotografické cykly na dlouhou dobu opustil. Na počátku Stratilova návratu 

k malbě stálo téma lišky. Jednalo se o téma z dětství. „V raném dětství jsem 

chtěl být mysliveček, miloval jsem Josefa Ladu, kterého dodnes považuji za 

nejoriginálnějšího umělce vůbec.“119 „V letech 1954 - 1956 jsem namaloval 

zhruba 700 lišek.“120 Autor se k tématu poprvé vrátil v roce 1999, soustavně se 

mu však věnoval v letech: 2004 - 2006,121 kdy se liška stala jeho novým 

autoportrétem. „Byl to pro mě určitý konceptuální program, tyhle poetický 

sebereflexe. (...) jsou to vlastně bajky, jsou to autoportréty, je to příběh, s tím, 

že jsem si na tom vždycky zkoušel nějakou novou typologii malby.“122 [28] 

Stratil se dále věnoval textovým obrazům i malbě abstrakce. U mnohých 

obrazů se v signatuře objevuje přezdívka Děda. Jedná se o stylizaci do starého 

bezzubého muže, který nemůže pořádně vyslovovat, a proto šišlá. „Šišlání“ se 

                                                            
116 Jiří PTÁČEK: Text k výstavě v Galerii České pojišťovny v Praze, in: 

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/kino-noki-tokio, vyhledáno 7. 7. 2012 
117 Ibidem. 
118 Ibidem. 
119 STRATIL: Životopis (pozn. 48), 24 
120 Karel OUJEZDSKÝ: Lišky. Rozhovor s Václavem Stratilem, Český rozhlas 2007, in: 

http//intermedia.ffa.vutbr.cz/lisky-rozhovor-cesky-rozhlas, vyhledáno 7. 7. 2012 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
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projevuje často ve Stratilově psaném projevu a jeho zvláštností je, že se háčky 

objevují i nad písmeny, nad nimiž to není gramaticky možné. 

V návaznosti na fotografické autoportréty začal Stratil vytvářet autoportréty 

v malbě. Snad největší množství autoportrétů vzniklo v rámci cyklu s názvem 

Dobrý pastýř (vystaven v brněnské galerii U Dobrého pastýře v roce 2009). [30] 

V tomto cyklu se Stratil odkazuje na problematiku učitelství a křesťanství. 

Vzpomíná na svého otce pedagoga a zároveň rekapituluje své vlastní učitelské 

zkušenosti. Vytváří nové „aritmetické“ systémy, ve kterých zásadní roli nehraje 

skutečná hodnota čísel, ale jejich vizuální stránka.123 [29] 

 

4.2 Motiv přivlastnění si cizí tvorby 

Dalším výrazným rysem Stratilovy tvorby, souvisejícím úzce s problémem 

identity, je citace a přivlastnění si cizí tvorby. I zde lze připomenout problém již 

zmiňované identifikace. Na scénu ale přichází také benjaminovská problematika 

originálu a kopie.  

Walter Benjamin napsal v roce 1950: „I při vysoce dokonalé reprodukci 

odpadá jedno: ‚Zde a nyní‘ uměleckého díla - jeho neopakovatelná existence na 

místě, na němž se nalézá.“124 Umělecké dílo tím ztrácí svou pravost, své 

„hmotné trvání“ a „historické svědectví“. Umělecké dílo tak ztrácí svoji „auru“ a 

je otřesena jeho autorita.125 

Zpočátku Stratil kopíroval a překresloval své vlastní práce. Například 

mnohé černé kresby z 80. let byly ještě na konci dekády pokresleny různými 

expresivními znaky a symboly a v polovině 90. let byly některé z nich polepeny 

samolepkami v rámci tvorby koláží z barevných samolepek a tapet126. Koláží 

z barevných samolepek dotvářel Stratil také rodinná alba (nejprve vlastní, 

                                                            
123 Jiří PTÁČEK: Dobrý pastýř, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/dobry-pastyr-cyklus, vyhledáno 

4. 7. 2012 
124 Walter BEJAMIN: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Walter 

BEJAMIN: Dílo a jeho zdroj, 19 
125 Ibidem, 20 
126 Koláže se objevily na výstavě Česká AbstraHce, která proběhla ve Špálově galerii v roce 

1996. 
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posléze zakoupená127). V první polovině 90. let Stratil překresloval a přešrafoval 

kopie některých svých fotografií z cyklu Řeholní pacient.128 V této době kreslil i 

přes kopie některých známých uměleckých děl z historie (na výstavě Myši 

v roce 1994 v galerii JNJ vystavil Giorgionovu Venuši „oblečenou“ ve 

šrafovaném myším kožíšku, v téže době také šrafurou dotvářel některé 

koupené svaté obrázky)129. Ve stejném roce vystavil Stratil v Rudolfinu soubor 

Zatoulaný pes, drobné tušové obrázky a jejich zvětšené kopie, s cílem zjistit, 

zda ony kopie budou stále mít „auru“ uměleckého díla. 

Zvětšené kopie drobných obrázků odhalily mnohé detaily, které na originálu 

nebyly patrné. Podobně jako konstatoval Walter Benjamin: „[technická 

reprodukce] Může například zdůraznit fotografií takové vidění originálu, které je 

přístupné pouze pohyblivé čočce, libovolně si vybírající ohnisko pohledu, a 

nikoli lidskému oku, nebo může určitými postupy, jako je zvětšení nebo 

zpomalení, zachytit obrazy, které jsou pro běžnou optiku vůbec nedostupné.“130 

Zajímavým momentem ve vztahu k Stratilově výstavě je také postřeh: „A tím, že 

technika reprodukci dovoluje, aby vyšla vstříc vnímateli v jeho nynější situaci, 

aktualizuje to, co je reprodukováno.“131  

Na tzv. Společné výstavě v Nové síni v Praze v roce 1997 vystavil Stratil 

černobílé xerokopie nejznámějších Boštíkových obrazů. „Nivelizace Boštíkovy 

duchovně založené tvorby a "společné" autorství výstavy přispělo k dobovým 

diskuzím o tom, co je poselstvím malby a kdy se vytváří.“132 [31] V našem 

prostředí se jednalo o první gesto tohoto druhu. Stratil zjišťoval, zda budou 

Boštíkovy obrazy působit stále i jako zreprodukované. Nepoužil však kvalitní 

reprodukci, ale zvětšeninu nekvalitní černobílé reprodukce, na které při zvětšení 

vynikl rastr tisku. Takto prezentované Boštíkovy obrazy se paradoxně nápadně 

podobaly Stratilovým velkým kresbám. Tak se vedle „ambivalence mezi poctou 

a zneuctěním, loupeží duchovního majetku a diskusí nad tím, jak žijeme s 

                                                            
127 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14), 196 
128 Václav Stratil. Nové kresby (pozn. 80), nepag. 
129 Slavická, Milena: Zatoulaný pes a Myši. Ateliér, 24/VII, 1994, 1 
130 BENJAMIN (pozn. 124), 19 
131 Ibidem, 20 
132 Boštík, in: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/bostik, vyhledáno 7. 7. 2012 
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duchovním majetkem skrze jeho nedokonalé reprodukční klony“ 133 staly 

Boštíkovy xerokopie rovněž antitezí Stratilovy „osobní historie a vlastní osoby 

jako součásti společenského mýtu.“134 

Stratil byl Boštíkovým dobrým známým a jeho díla si vážil. Podobně jako je 

dobrým přítelem Jiřího Davida, jehož koncept zrcadlového zkopírování každé 

poloviny tváře a vytvoření dvou různých portrétů, jeden z dvou levých polovin 

tváře a jeden z dvou pravých, převzal pro svou výstavu autoportrétů Skryté 

podoby (název je také shodný s Davidovým). Také autor fotografií je v obou 

případech stejný, fotograf Martin Polák.135 Na otázku, co pro něj takovéto 

zcizení znamenalo, odpověděl Stratil: „Já nevím, jestli se jedná o zcizení. 

Zcizení je tajný, ale já jsem to otevřeně přiznal. To je snad normální, že 

v něčem, co započal někdo druhý, svým vlastním způsobem pokračuju.“136 

Nejedná se pouze o nejznámější případy, kdy si Stratil přivlastnil tvorbu 

Jiřího Davida a Václava Boštíka. Důležitým momentem je také vystavení práce 

umělcova otce (jeho rodinná alba a učební pomůcky - latinské tabulky). [32] 

Úsměvná je vzpomínka umělcovy bývalé ženy Jarmily v rozhovoru z roku 1993: 

„[Vystavovala jsem] jenom když byla Nová intimita137, tam bylo pár mých 

obrázků a byly uvedeny jako Václav Stratil: Obrázky mé ženy.“138 

 

4.3 Performance 

Performance je jednou ze základních složek Stratilova díla. Už v 80. letech 

souvisely jeho velké černé kresby s procesem vyhroceného tělesného aktu. 

Stratil dokonce v rozhovoru s Jiřím Ptáčkem podotýká, že tento aspekt byl 

                                                            
133 PTÁČEK: Text k výstavě v Galerii České pojišťovny (pozn. 116) 
134 Ibidem. 
135 OUJEZDSKÝ (pozn. 22) 
136 Ibidem. 
137 Výstava Nová intimita proběhla v pražské galerii Pi-Pi-Art v roce 1991. 
138 STRATILOVÁ Jarmila: Jarmila Stratilová (Rodinný portrét v interiéru), in: ŠUSTROVÁ 

Petruška: Rodinný portrét v interiéru. Rozhovory s manželkami umělců, Výtvarné umění 
1/XVII, 1993, 72 
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v jeho tvorbě přítomný už v sedmdesátých letech, když pracoval v komuně 

v Praskové ulici.139  

V 90. letech z principu performance vycházejí celé fotografické cykly 

počínaje od Řeholního pacienta. Zpočátku je performance pouze jakousi 

„procesuální složkou konečného fotografického zobrazení“140, posléze 

v průběhu devadesátých let se Stratilova performance osvobozuje. 

Stratil performoval nejčastěji na vernisážích, spolu se studenty, se svým 

starším synem Aloisem nebo s ostravskými performery Petrem Lysáčkem a 

Jiřím Surůvkou.141 Převleky ke svým performancím dokumentoval i používal 

v rámci větších fotografických cyklů (Déja Vu, Nic není víc sexy než Camel se 

rtěnkou, Nedělám nic).  

Stratilovy performance opět mají mnoho společných rysů s problematikou 

identity. Jednalo se totiž obvykle o různé společensky nevhodné převleky, které 

poukazovaly na různá tabu nebo měly společnost pouze vytrhnout „z letargie a 

mechanického jednání“142.  

Nejčastějším Stratilovým převlekem byl transvestita, [33] převlek související 

s fotografickými cykly Václav Sylva a Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkou. 

„...důležitým faktorem se stala jakási angažovaná transvestie, společensky 

nevhodný převlek spojený se společensky nevhodnými činy. Podobně jako ve 

svých fotografiích usiloval [Stratil] o různé podoby, které určovaly různost jeho 

identity, tak se také ve svých performancích snažil rozostřit hranici mezi 

teatrálními, promyšlenými činy umělce a spontánními výstupy pomateného 

pobudy.“143 

Mezi další převleky patřili například Andy Warhol nebo Adolf Hitler, o 

kterém byla již řeč dříve, v rámci cyklu Déja Vu. Jednou z nejznámějších 

Stratilových akcí, kterou podnikal spolu s Petrem Lysáčkem, byla návštěva 

ostravského Domu umění ve špinavém dělnickém oděvu.144 V rámci výstavy III. 

                                                            
139 PTÁČEK (pozn. 30), 28 
140 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14), 198 
141 Ibidem. 
142 Ibidem, 199 
143 SKÁLA / PTÁČEK (pozn. 14), 198 
144 Ibidem. 
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ročníku malířského sympozia v roce 2006 v Galerii Brno se Stratil nastěhoval 

do galerie na celou dobu trvání výstavy a proměnil ji ve své koncertní pódium a 

ateliér, který průběžně doplňoval instalacemi.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                            
145 Výstava III. ročníku malířského sympozia, in: http://www.galeriebrno.cz/sympo3.htm, 

vyhledáno 6. 7. 2012 
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5. Závěr 

Stratilova tvorba je v českém prostředí nepřehlédnutelná. Mezi její základní 

přednosti patří nadhled, humor, mnohovrstevnatost a schopnost živě reagovat 

na atmosféru doby a zpochybňovat ustálené formy. 

Jak již psali mnozí recenzenti, od Václava Stratila je nutné čekat „cokoliv“, 

včetně děl „vyvolávajících diskuse a kontroverze“146. V rámci Stratilovy tvorby 

se tedy nutně musí objevit určité výkyvy, které ale mnohdy časem nabývají na 

významu.  

Tomáš Pospiszyl k tomu velmi výstižně píše ve své recenzi dvou 

Stratilových souhrnných výstav v roce 2001 (Kresby 1955-2000 v Muzeu umění 

v Olomouci a Velké „černé“ kresby v Domě umění v Ostravě): „[Stratil] Vytvořil 

některá díla, která dnes chápeme jako milníky českého umění osmdesátých a 

devadesátých let, okolo jiných se rozpačitě chodí jako kolem horké kaše.“147 

S tím nelze nesouhlasit, ale hodí se podotknout, že kolem některých jeho děl, 

které dnes chápeme jako milníky, se v době jejich vzniku také chodilo „jako 

kolem horké kaše“. Za všechny je možné zmínit pro mnohé nepochopitelné 

exhibicionistické gesto Řeholního pacienta a zvláště pak Společnou výstavu, 

„zhanobení“ díla kultovního malíře Boštíka gestem, které navíc už někdo před 

ním udělal. 

Pospiszyl dále píše: „(...) Stratil v posledním desetiletí přeskakuje z jednoho 

typu tvorby do druhého, aniž by mezi nimi bylo na první pohled vidět jasné 

propojení. Jak ale ukázaly dvě jmenované výstavy [Ostrava, Olomouc 2001], u 

Stratila můžeme nalézt překvapivou kontinuitu i mezi výtvory, které od sebe dělí 

několik desetiletí.“148 Tyto návraty a rekapitulace jeho starší tvorby byly pro 

Stratila vždy důležité a v poslední době nabývají stále více na významu. Stávají 

se mnohdy hlavní složkou jeho současné tvorby, až ji někdy činí divácky málo 

přístupnou.  

                                                            
146 Anděla HOROVÁ: Skryté a viditelné podoby v díle Václava Stratila, in: Ateliér 24/XI, 1998, 7 
147 POSPISZYL: Dvakrát Stratil (pozn. 62), 90 
148 Ibidem. 
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Publikum tedy může být Stratilovou tvorbou často zmateno. To je však 

způsobeno umělcovou základní vlastností „chameleona“149, který neustále mění 

svoji identitu. Vlastností, která dává umělci svobodu a činí jeho tvorbu tolik 

přitažlivou. Neboť, jak píše Jiří Valoch v recenzi k týmž výstavám, „Vybočení 

jsou zřejmě rodovou charakteristikou jeho talentu, a třeba i hybnou silou, 

vedoucí k překvapivým náletům do sfér, které často neočekáváme.“150   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
149 Radan WAGNER: Ztratil Václav identitu?, in: Revolver Revue, 4/2008, 26 
150 Jiří VALOCH: Stratilovy nálety, in: Ateliér, 6/XIV, 2001, 12 
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