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Anotace 

 

Tématem bakalářské práce „Autodestruktivní tendence v akčním umění 

70. let“ je poloha extrémního, v některých případech aţ masochistického 

uměleckého projevu, který se objevil na výtvarné scéně ke konci 60. let 20. století 

a plně se rozvinul během následujícího desetiletí. Riskantní a sebehanobící 

bolestivá umělecká díla se stala výrazovým prostředkem, skrze který umělci 

komunikovali vnitřní frustraci a napjatou atmosféru doby. Kromě obecných  

východisek akčních umělců a představení nevýraznějších osobností tohoto proudu 

se práce snaţí nastínit moţný způsob interpretace těchto projevů, přičemţ vyuţívá 

především dobového kontextu, klinických poznatků a psychoanalytického 

přístupu.  

 

 

 

Annotation 

 

The theme of the BA thesis „Autodestructive Tendencies in Performance 

Art During the 1970s“ is a posture of extreme, in certain cases even masochistic 

artistic statement, which appeared on the arts scene towards the end of the 1960s 

and continued to evolve fully during the following decade. Precarious and self-

decrying, poignant works of art became a means of expression, via which artists  

communicated their inner frustration and the strained atmosphere of the  

time. In addition to the general points of departure of the performance  

http://udu.ff.cuni.cz/pedagogove/klimesova.html


 

 

artists and a presentation of the most outstanding personalities of this  
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time, clinical observations and a psychoanalytical approach. 
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Go back to the body, which is where all the splits in Western Culture occur.
1 

Carolee Schneemann 

1. Úvod 

Existuje určitá část veřejnosti, která tzv. akční umění či umění akce za 

umělecký projev nepovaţuje nebo ho v těchto intencích akceptuje, ale neví, čím si 

jeho smysl a zařazení do umělecké kategorie vysvětlit. Nepochopení akčního 

umění jako takového následně vede k odsouzení dalších projevů, které z něj 

vycházejí. Mezi ně patří i umělecké vyjádření prostřednictvím lidského těla jako 

hlavního média – body art.
2
 V jedné z jeho extrémních poloh se umělci záměrně 

poškozují a zraňují. Veřejnost obecně hledí na sebetrýznění jako na psychickou 

poruchu či úchylku a s o to větším nepochopením se setkáme, je-li dokonce 

součástí umělecké činnosti. Následkem toho jsou výše zmíněné umělecké projevy 

opomíjeny či rovnou zavrhovány a sdělení, které dílo nese, nebo otázky, které má 

vyvolat, nedojdou svého cíle. Motivací k napsání této práce byl rovněţ osobní 

zájem na odhalení vztahů, které tyto autodestruktivní aktivity doprovází. Proto si 

na následujících stránkách poloţíme otázku, co je body art, jaké jsou jeho 

principy, kdo jsou jeho hlavní představitelé a jak se od sebe odlišují jejich 

jednotlivé přístupy. Poté se pokusíme shrnout sebepoškozující projevy v této 

oblasti umění a zjistit, co umělce k této činnosti motivuje. Bude nás rovněţ 

zajímat, jakou roli hraje v extrémním body artu společensko-politická situace, 

konkrétně období 70. let 20. století, na které se naše práce soustředí. Odpovědi na 

tyto otázky jsou pak cílem této práce. 

Co se týče relevantnosti tématu k dějinám umění, jedná se o naprosto 

podloţený vztah, neboť akční umění je neodmyslitelnou součástí historie umění. 

Nabízí se rovněţ otázka, proč se zabýváme zrovna obdobím 70. let minulého 

století. Jak uvidíme v průběhu práce, umělecké vyjádření prostřednictvím 

fyzického těla bylo v té době na vrcholu a některé projevy na poli body artu 

dosahovaly své nejexaltovanější polohy. 

                                                 
1
 „Návrat k tělu, ve kterém se nacházejí všechny rozpory západní kultury.“ Viz. WARR, Tracy / 

JONES, Amelie. The Artist´s Body. London / New York: Phaidon, 2002. 16. 
2
 Podrobný výklad tohoto pojmu v kapitole 4. Body art. 
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Literatury v češtině, která by se věnovala přímo tématu body artu, 

nenajdeme mnoho. Vztahu umění a těla se částečně věnuje Petr Rezek v knize 

Tělo, věc a skutečnost. Autorkou jediné knihy, která se pokouší shrnout projevy 

českého akčního umění je Pavlína Morganová. V své publikaci s názvem Akční 

umění se v rámci kapitoly Prožitek těla věnuje tématu tělového umění. Charakter 

celé práce je však spíše obecný, autorka nezachází do podrobných výkladů, 

nevyuţívá zásadním způsobem srovnání se světovou scénou. Vzhledem k tomu, 

ţe do této chvíle nebyla k dispozici ţádná publikace, která by projevy akčního 

umění na českém území zmapovala, vycházíme v případě této knihy především 

z obecných závěrů v ní formulovaných. Nutno podotknout, ţe nám významně 

poslouţila bibliografie uvedená v závěru. Jako další relevantní zdroj k tématu 

jsme pouţili skripta Univerzity Palackého v Olomouci Akční umění z roku 1991. I 

přesto, ţe zde autoři pouţívají starší pojmosloví (např. konceptové umění, 

happneři, piecou, coţ mimo jiné dokazuje, jak se jazyk v této oblasti rychle 

vyvíjí), objevuje se zde špatné hláskování zahraničních jmen a v závěru je 

připojeno minimum literárních odkazů, byla publikace zajímavým pramenem k 

tématu. Didaktický charakter skript navíc poskytuje jedinečnou moţnost 

vyzkoušet si jednoduchá tělesná cvičení a pokusit se tak proţít pocity aktérů – 

umělců, coţ pro mě jako autorku práce bylo velmi přínosné. Za účelem 

nahlédnout sebezraňování i ze stránky patologické jsme čerpali z publikace 

Andrey Platznerové Sebepoškozování: Aktuální přehled diagnostiky, prevence a 

léčby, která tento problém souhrnně vysvětluje. Zajímavý filozofický pohled na 

problematiku vnímání těla a tělesnosti jako takové poskytuje kniha Blanky 

Činátlové Příběh těla. Kapitola 5.1 Vnímání tělesnosti z pohledu fenomenologie, 

která se snaţí nahlédnout téma těla prostřednictvím ontologických kategorií, 

vychází především z tohoto titulu. Termíny jako akční umění, body art, 

happening, performance a event vysvětlují v obecné rovině publikace 

encyklopedického charakteru, které jsou běţně dostupné ve veřejných 

knihovnách. Dalším cenným zdrojem informací nám byly časopisecké a novinové 

články, které bylo moţné téměř vţdy dohledat v knihovně 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze nebo prostřednictvím internetu.  
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Na poli cizojazyčné literatury se zdá být situace mnohem lepší. V 

anglickém jazyce existuje mnoţství publikací, které se věnují přímo tématu body 

artu. Není ţádným překvapením, ţe dostupnost těchto publikací je v českém 

prostředí obtíţná. Národní ani Městská knihovna je ve svém fondu nemají, 

podobná situace je i v knihovně při Katedře dějin umění FF UK a při Ústavu pro 

dějiny umění AV ČR. Situaci částečně zachraňuje knihovna Vysoké školy 

uměleckoprůmyslové v Praze. K tématu současného a konceptuálního umění tu 

můţeme najít několik pramenů, převáţně v anglickém jazyce. Pro naši práci se 

zde podařilo úspěšně dohledat knihu Body Art and Performance Ley Vergine, 

často citovanou práci RoseLee Golberg Performance Art: From the Futurism to 

the Present a především objemný svazek The Artist’s Body. Prostřednictvím 

internetového kniţního portálu bylo moţné zakoupit dvě podstatné studie o 

tělovém umění, Body Art: Performing the Subject autorky Amelie Jones a 

publikaci Contract with the Skin Kathy O´Dell, která se přímo věnuje tématu 

masochismu v akčním umění. 

Z hlediska metody výkladu a členění práce, se v našem případě jako 

nejvhodnější jeví metoda tematická. V úvodní části práce jsou vysvětleny základní 

kategorie, v jejichţ intencích se body art pohybuje (akční umění, performance, 

happening…), v další části se pokusíme definovat samotný pojem body art, jeho 

kořeny, typy a polohy. V rámci této kapitoly je rovněţ představeno téma tělesnosti 

z filozofického úhlu a problematika poškozování vlastního těla z patologického 

hlediska. Prostřednictvím biografické metody podrobíme v kapitole 

Autodestruktivní projevy formální analýze tvorbu několika českých i zahraničních 

umělců, přičemţ vyuţijeme i metodu komparační, abychom zjistili, čím se 

jednotlivé umělecké projevy odlišují. 

 

2.  Pojmové vymezení 

Vzhledem k tomu, ţe body art nebo také tělové umění, jak je překládáno 

do češtiny,
3
 spadá do kategorie tzv. akčního umění, je potřeba hledat jeho základy 

                                                 
3
 V  práci se kloníme spíše k anglickému termínu, který se v současné česky psané literatuře jiţ 

plně etabloval. 
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nejdříve v této oblasti.  Hned v úvodu vyvstává otázka, co je akční umění, proč je 

povaţováno za umění a v čem tkví jeho uměleckost. Vysvětlení a definice 

souvisejících pojmů nám pomůţe lépe pochopit principy, které jsou pro body art 

klíčové. 

Pojem akční umění, nebo také umění akce, v českém jazyce zahrnuje větší 

mnoţství aktivit, jejichţ společným jmenovatelem je časový a vtělený rozměr 

uměleckého díla. V tomto širším pojetí do sebe pojímá další výrazy jako 

happening, performance či body art. Pojem performance
4
 se vţil především 

v souvislosti s akcemi 70. let, kdy se stal plnohodnotným médiem umělecké 

výpovědi,
5
 přičemţ umělecká forma happeningu je pak spojována s prvními 

akcemi Allana Kaprowa v 60. letech.
6
 Oba typy akcí jsou určitým způsobem 

plánované, důleţitou roli zde hraje pozice diváka. Zatímco happening
7
 je 

povaţován za jakousi „běţnou událost“ zahrnující určitou dávku spontaneity, 

jejímţ spolutvůrcem je divák, performance v uţším slova smyslu naopak usiluje o 

oddělení aktéra a diváka, který tak zaujímá spíše pasivní roli. Dalo by se tedy říci, 

ţe zatímco happening má své účastníky, performance má své diváky. Z dalších 

kapitol práce však vyplyne, ţe rozlišit tyto dva pojmy je komplikovanější neţ se 

zdá, a ještě se k nim vrátíme v kapitole 3.2 Performance versus happening.  

Za jednu z „podskupin“ performance povaţuje Pavlína Morganová body 

art.
8
 Naproti tomu Amy Dempseyová chápe oba pojmy rovnocenně a píše, ţe 

teprve v místech, kde se tělové umění přibliţuje rituálu, se překrývá s 

performance.
9
 Vlasta Čiháková-Noshiro například v katalogu výstavy Umění 

                                                 
4
 V českém překladu výkon, chování, provedení, představení. 

5
 Golberg píše: „At that time, conceptual art was its heyday and performance was often a 

demonstration, or an execution, of [its] ideas … Art spaces devoted to performance sprang up in 

the major international art centres, museums sponsored festivals, art colleges introduced 

performance courses, and specialist magazines appeared.“ Viz. GOLDBERG, RoseLee. 

Performance Art: From Futurism to the Present, 2nd ed. London: Thames & Hudson, 1988. 127. 
6
 V říjnu 1959 předvedl v Reuben Gallery v New Yorku Allan Kaprow 18 Happenings in 6 Parts. 

V některých případech je tohoto pojmu volně uţíváno pro podobné aktivity ve stejném období. 
7
 Do češtiny lze přeloţit jako událost či dění. Sám Kaprow však k názvu svých akcí dodává: 

„Equally, the term ‚happening„ was meaningless: it was intended to indicate ‚something 

spotaneous, something that just happens to happen„.“ Stejně byl ten termín happaening nesmyslný: 

mělo to označovat něco spontánního, něco se prostě jenom stalo.“  Viz. GOLDBERG, RoseLee. 

Performance Art: From Futurism to the Present, 2nd ed. London: Thames & Hudson, 1988. 130. 
8
 MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009. 15. 

9
 DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké školy, styly a hnutí. Praha: Slovart, 2002. 244. 
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akce
10

 body art nezmiňuje vůbec: „Umění akce zahrnuje v zásadě tři klíčové 

pojmy. Jsou to happening, event a performance.“
11

 Vidíme, ţe vymezit jasné 

hranice jednotlivých pojmů je značně problematické. Narazili jsme zde ještě na 

další pojem a tím je event.
12

 Jedná se o událost či příhodu, která se odehrává 

v krátkém časovém úseku. Pro umění 70. let je rovněţ charakteristické pouţití 

slova piece, kterým se označovala jedna konkrétní akce (doslova umělecký kus). 

V souvislosti s tématem práce je potřeba rovněţ zmínit pojem environment, jak 

bylo původně nazýváno „to, co zbylo“ z happeningu (prostředí, ve kterém se akce 

konala). V současné době je ale tento pojem pouţíván spíše ve smyslu instalace 

jako takové. 

Vzhledem k tomu, ţe bakalářská práce významně čerpá z anglické 

literatury, povaţujeme za nutné osvětlit i způsob uţití klíčových pojmů v tomto 

jazyce. Zatímco v češtině se nejčastěji setkáváme s termínem akční umění, 

angličtina hovoří ve stejné souvislosti o performance art.
13

 Pouţívá jej, stejně 

jako my v českém jazyce, v širším kontextu pro všechny formy uměleckého 

sdělení, které vyuţívají jako výrazový nástroj ţivé předvádění před diváky nebo 

za účasti diváků.   

Je potřeba rovněţ vnímat rozdíl mezi performance art a kratší 

performance. První, jak jiţ bylo řečeno, označuje celou uměleckou tendenci, 

zatímco druhý pojem odkazuje spíše k jednotlivé akci či představení. S dalším z 

pojmů action art se jiţ setkáme méně často, nicméně jedná se o zavedený termín a 

český pojem akční umění je jeho doslovným překladem. V angličtině tento pojem 

odkazuje přímo k action painting – akční malbě, kdy je barva spontánně lita či 

stříkána na plátno a fixuje se tak její dynamický průběh (viz. dále Jackson 

Pollock). Dalším termínem, který je rovněţ obtíţné přesně vymezit, je live art 

                                                 
10

 Výstava se uskutečnila v praţské galerii Mánes v roce 1993. Jednalo se o první snahu 

komplexně zhodnotit projevy akčního umění v českém prostředí. 
11

 ČIHÁKOVÁ-NOSHIRO, Vlasta. Umění akce (kat. výstavy), Výstavní síň Mánes, červenec-

srpen 1991. 16. 
12

 Tento pojem začal poprvé pouţívat a spojil ho se svými akcemi z roku 1958 George Brecht, člen 

fluxového hnutí. 
13

 Golberg ve své stěţejní knize Performance Art: From Futurism to the Present pouţívá 

především pojem performance a to i v souvislosti akcemi z počátku 20. století, kdy ještě tento 

termín nebyl ustálen. 
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(ţivé umění).
14

 Jde o nově zavedený pojem, který „není uměleckou formou, je to 

spíše ‚deštník„, který zastřešuje veškeré procesuální umělecké aktivity. … postoj 

nebo přístup k současnému umění.“
15

 Vychází z umění performance, spojuje 

umělce tvořící na pomezí tance, video artu, malby, divadla a nových médií, pro 

které není podstatný výsledek díla, ale jeho proces.
16

 V současném umění se 

objevuje mnoho novátorských aktivit, které je obtíţné zařadit do tradičních 

kategorií a live art je svou širokou definicí dokáţe pojmout. 

 

3. Akční umění 

Můţeme říci, ţe při malbě, vynecháme-li v tuto chvíli malbu gestickou, 

pouţívá umělec především oči a ruce. V akčním umění se ale do tvůrčího projevu 

zapojuje celá bytost tvůrce a tak i všechny jeho smysly.
17

 Gesta a pohyb smysly 

aktivují a „tvůrčí proces tak zprostředkuje cestu od vjemů a záţitků k duchovnímu 

významu, myšlenkovému obsahu“,
18

 coţ je smyslem těchto aktivit. Středem 

zájmu se stává samotná umělecká akce, její přítomnost, procesuálnost a nikoli 

finální výtvor. „Performance nemusí nic sdělovat, můţe pouze vybudit diváka 

k soustředění, k novému vnímání situace skutečnosti, spolupodílet se na daném 

okamţiku.“
19

 Tím se zásadně liší od dalších výtvarných forem. To co zůstává, 

např. fotografie, je pouze pozůstatkem a dokumentací. V některých případech 

nezůstává záměrně ţádná dokumentace a důraz na samotný průběh akce se tak 

ještě prohlubuje.  

Akční umělci se snaţili především o průlom ze sféry umění do reality 

ţivota. Jejich cílem bylo „vyvést umění z bezpečí galerií a jevišť do ulic“.
20

 

                                                 
14

 Stojí za zmínku, ţe Goldberg svoji knihu Performance: Live Art 1909 to the Present v druhém 

vydání přejmenovala na Performance Art: From Futurism to the Present. Za touto změnou zřejmě 

stálo jiţ nově vznikající pojmosloví. 
15

 http://www.divus.cz/umelec/article_page.php?item=918 
16

 http://www.divus.cz/umelec/article_page.php?item=918 
17

 Proto je Pollock oprávněně povaţován za předchůdce akčního umění. Svým způsobem tvorby 

zpochybnil proces tradiční malby a novou tělesnou aktivitou, která má blíţe k rituálům, se vrací k  

původní funkci umění. 
18

 ZHOŘ, Igor / HORÁČEK, Radek / HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Rektorát 

univerzity Palackého v Olomouci, 1991. 10. 
19

 Rozhovor Petra Marka s Tomášem Rullerem, červenec 1989. Přepis tohoto rozhovoru poskytl 

umělec Pavlíně Morganové, viz. MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. vyd. Olomouc: 

Nakladatelství J. Vacl, 2009. 135. 
20

 MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009. 25. 

http://www.divus.cz/umelec/article_page.php?item=918
http://www.divus.cz/umelec/article_page.php?item=918
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Goldberg k tomuto dodává: „Peformance has been considered as a way of 

bringing to life the many formal and conceptual ideas on which  the making of art 

is based. Live gestures have constantly been used as a veapon against conventions 

of established art.“
21

  

Přispěli k tomu mimo jiné značnou měrou futuristé, kteří jiţ počátkem 20. 

století prolomili v rámci svých varieté bariéry mezi umělcem a publikem a 

„donutili“ diváky ke spolupráci. Osvobodili je z jejich pasivní role voyerů, aby 

prostřednictvím umělcovy fantazie pochopili jinak obtíţná a komplikovaná 

představení, často s politickým podtextem. Performance se stala způsobem 

komunikace napříč uměleckými ţánry. „Thanks to us, the time will come when 

life will no longer be a simple matter of bread and labour, nor a life of idleness 

either, but a work of art“,
22

 cituje Goldberg ve své knize Marinettiho, vedoucí 

postavu italských futuristů. Rovněţ Jindřich Chalupecký se domnívá, ţe hlavním 

úkolem uměleckého díla je učinit ze ţivota estetický jev.
23

 Skutečnost potom 

uvidíme jako velkou hru a umělecké dílo se bude dít samo pro sebe a ze sebe. 

„Odhalíme-li i podstatu tohoto dění a původ udávání, objevíme zboţný vztah ke 

světu. V novém prostoru a čase jsou věci očištěny, navráceny samy sobě a na 

theatru světa člověk sám je hercem hry kosmu“,
24

 píše Chalupecký. Je potřeba 

zmínit, ţe jeho definice přechází v určité fázi v definici náboţenství. Podle jeho 

slov člověk dříve umění a náboţenství nerozeznával a v současném světě, kdy se 

tolik oddálil od své podstaty, má skrze umění opět moţnost navrátit se ke 

skutečnému bytí.  

 

3.1 Historie akčního umění 

Akce podobající se performance se objevují jiţ na počátku 20. století u 

prvních avantgardních směrů – italských a ruských futuristů – kde se staly 

                                                 
21

 „Performance byla povaţována za způsob, jak přivést k ţivotu myšlenky konceptuálního umění, 

na kterých je umělecká činnost zaloţena.“ Viz. GOLDBERG, RoseLee. Performance Art: From 

Futurism to the Present, 2nd edition. London: Thames and Hudson, 1988. 7. 
22

 „Díky nám jednou přijde den, kdy uţ ţivot nebude o chlebu a dřině nebo zahálce, ale stane se 

uměleckým dílem.“ Idem. 30. 
23

 Srv. s myšlenkami francouzského umělce Yvese Kleina, který povaţoval samotný ţivot za 

umění. 
24

 CHALUPECKÝ, Jindřich. Cestou necestou. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 95. 
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svébytnou uměleckou formou, nicméně bez ustáleného pojmosloví. Futuristé 

proklamovali nové šokující přístupy a nejrůznějšími způsoby diváka provokovali. 

Tím se velmi podobali hnutí dada, jehoţ kořeny sahají do roku 1916, kdy se 

v curyšském kabaretu Voltaire začaly konat první improvizované večírky. 

Dadistické kabarety se brzy staly uměleckou senzací a toto hnutí, v čele 

s Tristanem Tzarou, zaujalo na umělecké scéně přední postavení. Na rozdíl od 

futurismu se dadaistické principy rozšířily aţ do Spojených států amerických, kde 

našly ohlas v okruhu Marcela Duchampa. Hnutí dada pak následně ve 20. letech 

vyústilo v surrealismus, který dále rozvíjel tradice provokativních večírků a 

dadaisty objevený kult náhody prostřednictvím automatické kresby. Svou 

koncentrací na jazyk surrealisté ovlivnili především budoucí podobu divadla, 

zatímco hlavní futuristické a dadaistické zásady „chance, simultaneity and 

surprise“
25

 – náhoda, současnost a překvapení – se staly podstatnými předpoklady 

budoucího vývoje performance. 

Výjimečnou pozici získala performance v letech 1921-1932 také na 

německém Bauhausu, kde se stala součástí výukového plánu.
26

 Významným 

způsobem rozšířila princip totálního uměleckého díla,
27

 který byl na Bauhausu 

rozvíjen. Performance zde měla, na rozdíl od provokativních a politicky 

otevřených večírků futuristů, dadaistů a surrealistů, spíše hravý a satirický 

charakter. Aktivity na Bauhausu upevnily její pozici plnohodnotného uměleckého 

média, která však byla záhy narušena příchodem druhé světové války. 

V Americe se začala performance rozvíjet ve 30. letech 20. století. 

Příčinou byla jednak vlna emigrace, která přesunula evropské centrum 

surrealistických aktivit na americký kontinent a také zaloţení Black Mountain 

College v Severní Karolíně v roce 1933. Surrealistický automatismus se společně 

s abstraktním expresionismem stal základním východiskem pro action painting – 

akční malbu. Její hlavní představitel Jackson Pollock stříkal a lil barvu 

energickými gesty přímo na pláto poloţené na zem. Do popředí se tak dostává 

                                                 
25

 GOLDBERG, RoseLee. Performance Art: From Futurism to the Present, 2nd edition. London: 

Thames and Hudson, 1988. 96. 
26

 Architekt budovy Bauhausu Walter Gropius dokonce navrhl pro této účel scénu s hledištěm, 

nicméně projekt nebyl realizován. 
27

 Jedná se v podstatě o Gesamtkuntswerk – syntézu všech druhů umění – termín, který pouţil 

v polovině 19. století operní skladatel Richard Wagner. 
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samotný proces tvorby a stává se důleţitějším neţ finální obraz, čímţ se přibliţuje 

k jednomu z hlavních principů akčního umění.
28

 

Zásadní vliv na rozvoj performance měl skladatel John Cage, který na 

Black Mountain College uspořádal v roce 1952 improvizovaný večer, do kterého 

zapojil různé výrazové prostředky. V sále probíhala výstava bílých obrazů 

Roberta Rauschenberga, který zároveň pouštěl na gramofonu staré nahrávky, 

přednášela se poezie, David Tudor hrál na piano a později přeléval vodu 

z jednoho kbelíku do druhého, Merce Cunningham společně s dalšími tančili, na 

strop sálu se promítal film a autor akce, oblečen do černého obleku, četl 

ze ţebříku úryvek z textu Mistra Eckharta. „Anarchic event“
29

 sklidil úspěch a 

naznačil nekonečné moţnosti performance.  

 

3.2 Performance versus happening  

Rezek a Morganová v souvislosti s Cageovým eventem nehovoří o 

performance, ale o happeningu, poněvadţ je zde kladen důraz na náhodu: „Kaţdý 

happening je jako celek událostí nebo je z jednotlivých událostí komponován. 

Cage důraz na událost vystihuje slovy, ţe se zajímá o cokoli, co se můţe stát. Tím 

se objasňuje jeho důraz na náhodu, který s sebou nese také odpoutání se od 

subjektivního zřetele.“
30

 Událost, která následovala, se nám obvykle vryje do 

paměti ve vzpomínce. Poţadavek na ni uţ v sobě totiţ nese sama událost. Víme, 

ţe to co se právě děje, na to budeme vzpomínat. „Tzv. nezapomenutelné události 

jsou ty, na které se bude vzpomínat – vyznačují se přítomností všech tří časových 

dimenzí naráz ve zvláštní jednotě, která se liší od obvyklé spoludanosti minulosti, 

budoucnosti a přítomnosti.“
31

   

Dovolme si na tomto místě malou odbočku a podívejme se, kdy je 

v literatuře pouţíván termín happening a kdy performance. Toto téma by 

vystačilo na samostatnou práci, pro nás je však v tuto chvíli důleţité rozdíly 

                                                 
28

 Nutno poznamenat, ţe se nejedná o izolovaný umělecký projev. V Evropě rozvíjí gestickou 

malbu např. Georges Mathieu a Hans Hartung. Mathieu dokonce demonstroval akční malbu 

v rámci veřejných vystoupení. 
29

 GOLDBERG, RoseLee. Performance Art: From Futurism to the Present, 2nd edition. London: 

Thames and Hudson, 1988. 127. 
30

 REZEK, Petr. Tělo, věc a skutečnost. 2. vydání. Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2010. 57. 
31

 Idem. 57. 
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alespoň nastínit, aby se čtenář v pojmech a citovaných pasáţích lépe orientoval. 

Jak jsme jiţ zmínili výše, jedním z neopomenutelných faktorů je náhoda. Jsou-li 

události během akce neplánované a vyvíjí-li se spontánně, měli bychom být blíţe 

k happeningu, jsou-li jednotlivé kroky přesně promyšlené, hovoříme spíše o 

performance. Cageův anarchistický event na Black Mountain College se sice 

skládal z dopředu plánovaných aktivit, ale jejich průběh byl náhodný. Nikdo 

nevěděl, jak akce dopadne. Podle tohoto kritéria by se tedy mělo jednat o 

happening. Je ale potřeba zmínit, ţe v sále byly předem připraveny ţidle pro 

diváky a celá akce se před nimi odehrávala jako představení, coţ je zase typické 

pro performance.  

 Rezek zmiňuje jako další z hlavních rysů happeningu „práci s publikem“, 

tzn. způsob zapojení diváků do akce, zatímco performance má spíše charakter 

představení, na které se divák pouze dívá a nevstupuje do děje. Zhoř nenechává 

způsob práce pouze na autorovi a ptá se, jestli publikum vůbec chce na akci 

participovat. Podle něj je málokterý divák ochotný podstoupit obtíţné situace. 

Nechá se pozvat ke hře, pokud je nezávazná a nejde mu příliš „pod kůţi“. Není 

mu příjemné proţívat umění před ostatními, chce jej proţívat privátně, bez 

vnějších projevů, tzn. tam, kde nejsou příliš drastické situace a naopak přináší 

pozitivní záţitky. Diváci nemají odvahu zapojit se do mezních situací. „Události 

odlišného druhu musí umělci inscenovat bez účasti diváků. Tím se ortodoxně 

pojímaný happening mění v jiný typ akce, totiţ v představení – performance.“
32

 

Řekneme-li „bez účasti diváků“ je tím myšleno, ţe se neúčastní události jako 

takové, nicméně můţe být přítomno omezené mnoţství umělcových přátel či 

známých. Jako zajímavý příklad bychom na tomto místě mohli zmínit akci 

Biograf, provedenou v Terezíně v roce 1976 Petrem Štemberou a piece Mariny 

Abramovič nazvaný Rhythm 0. V první akci se snaţil autor navodit situaci, která 

se za nacistické okupace odehrávala v Malé pevnosti terezínského ghetta. Zatčení 

zde byli nuceni sedět dlouhé hodiny proti bílé zdi a při sebemenším pohybu je 

dozorci ihned bili. Štembera se tedy posadil na lavici do jedné z cel a vedle sebe 

poloţil důtky a nápis: „Pohnu-li se, bijte.“ V druhé akci předloţila srbská 

                                                 
32

 ZHOŘ, Igor / HORÁČEK, Radek / HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Rektorát 

univerzity Palackého v Olomouci, 1991. 20. 
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umělkyně publiku 72 věcí a vyzvala přihlíţející, aby s jejím tělem manipulovali, 

jak se jim zachce. Sama zaujala vůči jakékoli akci diváků naprosto pasivní roli. Je 

evidentní, ţe obě akce počítaly se zapojením diváka. Umělec se záměrně vystavil 

ohroţení zvenčí obraceje se sám do sebe, k vlastnímu psychickému a fyzickému 

ovládání. Jak píše Pavlína Morganová, ţádný z diváků nepřekročil práh cely, ve 

které se Štemberova performance dehrávala. Podle ní tato situace svědčí o 

nepřipravenosti českého diváka na takový druh uměleckého záţitku.
33

 Naopak 

šestihodinový piece, který Abramovič předvedla v roce 1974 v Neapoli, diváky 

k účasti vyprovokoval. Sama autorka k tomu dodává:  

“In the beginning the public was really very much playing with me. Later 

on became more and more agressive. It was six hours of real horror. They will cut 

my clothes, they will cut me with the knife close to my neck and drink my blood 

and then put the plaster over the wound. They will carry me around half naked, 

put me on the table and stabbed the knife between my legs into the wood. And 

even somebody put the bullet into the pistol and put it to my hand seeing if I press 

it.“
34

 

  Kdyţ performance skončila, umělkyně nečekaně vykročila směrem 

k přítomnému publiku, které strachy rozuteklo. Na tomto příkladu je patrné, ţe 

italská veřejnost byla schopna účastnit se i tak náročných akcí uţ v první polovině 

70. let a nezbývá neţ podloţit názor Morganové, ţe v Československu nebyla 

veřejnost na takto specifický druh umění připravena.  

Téma zapojení publika do akcí je v rámci performance velmi důleţité a 

objevuje se jiţ na počátku 20. století u skupiny italských futuristů, kteří hovoří o 

širším zapojení publika do variety theatre, který kolem roku 1913 provozovali.  

„… variety theatre coerced the audience into collaboration, liberating them 

from their passive roles as ‚stupid voyuers„. (…) Moreover, it explained ‚quickly 

                                                 
33

 MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství J. Vacl, 2009. 116. 
34

 „Na začátku si se mnou diváci spíš pohrávali. Později byli víc a víc agresivní. Bylo to šest hodin 

naprostého hororu. Stříhali mi šaty, řízli mě noţem velmi blízko u krku a pili mou krev a pak dali 

přes ránu náplast. Přenášeli mě polonahou, poloţili mě na stůl a zapíchli nůţ do dřeva mezi mé 

nohy. A někdo dokonce nabil pistoli a dali mi ji do ruky a čekal, jestli zmáčknu spoušť.“ 

Transkript záznamu pro MoMA, New York. Viz. 

http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/190/2000 

http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/190/2000
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and incisively„, to adults and children alike, the ‚most abstruse problems and most 

complicated political events„.“
35

 

Co se týče našeho sporu o uţívání termínů happening versus performance, 

poukáţeme v závěru ještě na další způsob, a tím je obecná praxe uvádět jako 

happeningy akce, které následovaly po prvním veřejném uvedení 18 Happenings 

in 6 parts Allana Kaprowa v roce 1959.     

 „Despite the very different sensibilities  and structures of these works, they 

were all thrown together by the press under the general heading of ,happenings„, 

following Kaprow´s 18 Happenings. None of the artists ever agreed to the term, 

and despite the desire of many of them for clarification, no ,happening„ group was 

formed, no collective manifestos, magazines or propaganda issued. But whether 

they liked it or not, the term ,happening„ remained. It covered this wide range of 

activity, however much it failed to distinguish between the different intentions of 

the work or between those who endorsed and those who refuted Kaprow´s 

definition of happening as an event that could be performed only once.“
36

  

Ale ani Morganová ani Rezek tuto obecnou rovinu nesdílí a o happeningu 

mluví jiţ v souvislosti s akcemi, které se odehrály ještě před 18 Happenings. 

V závěru výše uvedené citace se navíc dozvídáme, ţe Kaprow měl i vlastní 

kritérium – happening mohl být proveden pouze jednou. 

Nezbývá nám, neţ kostatovat, ţe uţití obou termínů kolísá v závislosti na 

osobních preferencích autora daného textu a obsahuje-li jedna citace pojem 

happening a druhá performance, pokusme se je v tuto chvíli vnímat jako 

synonyma s důrazem na jejich společného jmenovate, kterým je akční umění. 

 

3.3 Rozdílné projevy v USA a Evropě 

Centrem akčního umění v USA se v  60. letech 20. století stal New York. 

Pod názvem Fluxus zde byla v roce 1961 oficiálně zaloţena umělecká skupina, 

                                                 
35

 Variety theater nutil publikum ke spolupráci, uvolňoval je z jejich pasivních rolí hloupých 

voyerů. Navíc se tak daly velmi rychle dětem i dospělým vysvětlit i ty nejméně srozumitelné 

problémy a komplikované politické události.“ GOLDBERG, RoseLee. Performance Art: From 

Futurism to the Present, 2nd edition. London: Thames and Hudson, 1988. 17. 
36

 GOLDBERG, RoseLee. Performance Art: From Futurism to the Present, 2nd edition. London: 

Thames and Hudson, 1988. 132. 
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jejíţ program naplňovaly právě různé polohy performance a happeningu. Avšak 

mimo Spojené státy se japonští (v  Osace vzniká skupina Gutai) a evropští umělci 

rozvíjeli stejně aktivně. Mnoho z těchto umělců, např. Robert Filliou, Ben 

Vautrier, Daniel Spoerri, Ben Patterson, Joseph Beuys, Nam June Paik, Thomas 

Smidth, Wolf Vostell nebo Jean-Jacques Lebel, západní pobřeţí Ameriky 

navštívili nebo tam své práce zaslali, přičemţ tato vzájemná konfrontace odhalila 

rozdílné přístupy na poli akčního umění. „… americké happeningy byly zaměřeny 

na sebereflexi (sebeuvědomění) účastníků, zatímco evropské – přesněji řečeno 

německé – měly nezřídka výrazný politický podtext (proti válce, proti neofašismu, 

proti zboţnění konzumní společnosti).“
37

 V Evropě byl kladen důraz na vzhled, 

estetickou stránku happeningu (prostředí atd.), zatímco američtí tvůrci se více 

obraceli ke vzdělanému publiku – happeningy byly organizovány galeriemi nebo 

univerzitami. V Čechách, např. v akcích Milana Kníţáka participuje náhodné 

publikum. K rozdílnému pojetí evropského a amerického happeningu se vyjadřuje 

i Chalupecký. Podobně jako Zhoř vidí násilnické postupy – rozvrácení, divoké 

efekty – jako příznačné pro Evropu. Oproti tomu má v sobě americké nové umění 

„něco jemného a poetického a snad i music-hallového,“
38

 pomáhá si Chalupecký 

citací Al Hansena. Tento umělec provedl v roce 1961 na jednom z newyorských 

dvorků Happening v Hall Street, který volným a improvizovaným způsobem 

plynule přešel do obyčejného ţivota – odtud tedy ţivot jako estetická událost. 

„Poetičnost“ newyorského happeningu vychází z pouţívání všedních materiálů.  

 

4. Body Art  

Výraz body art pouţíváme obecně v těch případech, kde je jako 

vyjadřovacího prostředku uţíváno lidského těla. „Autor vyuţívá své tělo 

k vizualizaci určitých sdělení nebo sémantických pojmů“,
39

 píše Morganová. Na 

rozdíl od sochy a obrazu, které jsou nositeli určité symboliky, tělo toto sdělení 

                                                 
37

 ZHOŘ, Igor / HORÁČEK, Radek / HAVLÍK, Vladimír. Akční tvorba. Olomouc: Rektorát 

univerzity Palackého v Olomouci, 1991. 19. 
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přímo realizuje a reprezentuje.
40

 Sdělením je probíhající děj, aktivita, činnost. 

Termín poprvé pouţil kritik Willoughby Sharp v časopise Avalanche (Lavina), 

kdyţ zde v článku Body Works z roku 1970 shrnul to, co se ojediněle objevovalo 

na různých místech:  

„These nine works
41

 share a common characteristic – the use of the artist´s 

own body as sculptural material. Variously called action, events, performances, 

pieces, things, the works present physical activities, ordinary bodily functions and 

other usual and unusual manifestations of physicality.“
42

  

Umělcovo tělo se stává subjektem i objektem zároveň. Tělové aktivity 

intermediálních uměleckých projevů převáţně vyuţívají právě základních 

fyziologických hodnot rukou, nohou, obličeje i celého těla. U diváků hraje roli 

vizuální záţitek, pro umělce ale výtvarné aspekty nejsou prvořadé, spíše se stávají 

součástí širšího souboru vjemů a činností.“
43

 Rozpětí tělových aktivit je velmi 

široké. Od lyrických poloh (např. tvorba Soni Švecové) se zvyšuje podíl vlastního 

tělesného proţitku: námaha, sebepřemáhání, bolest a strach se stávají integrální 

součástí události, v níţ performer pouţívá tělo jako „zdroj dosud nepoznané, ‚jiné 

sensibility„.“
44

 

Je na místě ptát se, jak v některých případech odlišit běţnou tělesnou 

činnost od uměleckého aktu? Na tuto otázku Morganová jasně odpovídá: „Na 

rozdíl od obecného konání, v body artu je umělcova tělesnost nejvýraznějším 

prvkem a cílem akce“.
45

 

Ještě by nás mohlo zajímat, jaký postoj zaujímá body art vůči 

performance. Na základě jiţ dříve uvedených poznatků můţeme říci, ţe se body 

art v určité fázi s performance překrývá, resp. je její součástí a začíná být vnímán 

právě v souvislosti s rozvojem performance.  Ta se na evropské i americké půdě 
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koncem 50. let zařadila mezi legitimní umělecké projevy. Deset let po druhé 

světové válce, která byla pro celou společnost značně vysilující, někteří umělci 

cítili, ţe si jiţ s obecně populárním abstraktním expresionismem nevystačí. 

Vnímali jako nezodpovědné uzavírat se ve svých ateliérech, kdyţ se „venku“ 

řešily významné politické a sociální problémy. Za této atmosféry vyšlo umění 

počátkem 60. let do ulic. Typickým příkladem toho jsou aktivity Fluxového hnutí 

a jejich agresivní styl performance, který se šířil po evropských městech jako 

Amsterdam, Kodaň, Düsseldorf a Paříţ. Role umělce se mění, stává se jakýmsi 

katalyztátorem společensko-politického dění. Tělo umělce se dostává do popředí a 

body art se začíná profilovat jako samostatná umělecká forma. 

 

4.1 Archetypální předlohy 

Divadlo – stylizované lidské jednání, které odkazuje k prastaré tradici 

obřadů a magických rituálů. Zhoř uvádí, ţe jiţ v renesanci začleňoval Leonardo 

da Vinci do slavností „sochy“ z ţivých osob.
46

  

Tanec (především balet) – specifické tělové umění, odvozené 

z pradávných magických rituálů stejně jako body art. Podle Chalupeckého lze 

první uměleckou tvorbu přisoudit právě tanci: „… Body-art není neţ pokusem 

vrátit umění onomu prvotnímu tělovému impetu … jeho pramenům.“
47

 Hranice 

mezi moderním tancem a performance se často úplně stírají. Jak tedy poznáme, 

kdy jde o tanec a kdy o performance? „Vychází-li akce z pohybu, jehoţ je 

schopen pouze trénovaný tanečník, jde o balet. Pokud dominuje obecně lidská 

interakce s místem nebo časem, hranice se otevírá směrem k body-artu.“
48

  

V kontextu akčního umění se kromě tance objevuje ještě téma hry, pro niţ 

je charakteristická spontaneita a improvizace. Zásadním rozdílem je, ţe činnost 

provozovaná jako akční umění, je vţdy záměrná a předem promyšlená, 

s konkrétním cílem a pravidly. Některé sice mají otevřený konec, ale vţdy v rámci 

předem stanovených mantinelů. „Na rozdíl od hry má umění akce tematizovat 
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určitou oblast poznání – např. dotyk, pohyb, prostor, čas, námahu, příjemnost 

nebo bolest – a pokud své téma nevyjádří, i přes svou hravost vyznívá do 

prázdna.“
49

 

 

4.2 Formální rovina termínu 

Po formální stránce se termín v česky psané literatuře objevuje jak s 

pomlčkou (body-art), tak bez ní. Sama Morganová k tomu v doslovu druhého 

vydání své knihy Akční umění dodává, ţe přestoţe v prvním vydání pouţívala 

řadu odvozenin s pomlčkou (body-artisté), tento přepis se neuchytil a proto 

v novějším vydání publikace pouţívá forem body art, body artisté, body artové 

umění atd. Činíme tak i my s odkazem na literaturu, ze které práce vychází.  

Můţeme konstatovat, ţe se body art úzce dotýká také mimouměleckých 

oblastí spojených se zdobením a rituálními úpravami těla, jako je např. tetování, 

piercing, rituální obřízka apod. V současné době je podníceno především 

společenskými trendy nebo snahou vyjádřit příslušnost k určité sociální skupině. 

Literaturu, která se této oblasti věnuje a termín body art pouţívá v tomto kontextu, 

nebereme v rámci práce v úvahu. 

 

4.3 Klíčové postavy 

Celé dějiny umění 20. století a konceptuální umění obzvlášť, ovlivnily 

myšlenky francouzského umělce Marcela Duchampa, autora pisoáru jako Fontány 

či Sušáku na lahve. Konceptualismus vychází z premisy, ţe dílo sestává 

z myšlenek či konceptů, materiál povaţuje za pouhé nástroje sdělení těchto 

myšlenek nebo se fyzického objektu vzdává úplně a k předání myšlenky pouţívá 

pouze ústní či psaný projev.
50

 Za umělecké dílo je moţné povaţovat prakticky 

cokoli a tak se do umění dostává jako materiál i lidské tělo. V souvislosti 

s Duchampem bychom dokonce mohli mluvit o rozdělení epochy na období 
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„předduchampovské“ a „poduchampovské“.
51

 Duchampova díla z počátku 20. 

století jsou na svou dobu velmi progresivní, a i kdyţ tehdy nenalezl pochopení, 

následný vývoj umění toto směřování víceméně potvrdil.  

Připomeňme na tomto místě znovu amerického umělce Jacksona Pollocka, 

který se svou gestickou malbou podílel na „zničení“ klasického pojetí obrazu. Do 

tvůrčího procesu zapojil celé své tělo a výsledná malba tuto tělesnou energii a 

pohyb dokázala zachytit. 

Pro dalšího Francouze Yvese Kleina bylo umění způsobem ţivota. 

Odsuzoval malíře sedící se štětcem v ateliéru a jako „ţivé štětce“ si opatřil 

modelky, které potíral modrou barvou a za doprovodu váţné hudby a před zraky 

svátečně oděného publika je otiskoval na plátno. „They became living brushes … 

at my direction the flesh itself applied the colour to the surface and with perfect 

exactness.“ 
52

 Tato díla nazýval Antropometrie a první z nich předvedl v Paříţi 

v roce 1958. Zároveň tím strhl pomyslnou bariéru tvořenou zdmi ateliéru a odhalil 

veřejnosti celý umělecký proces tak, ţe nic nezůstalo skryto. V souvislosti 

s tématem práce je podstatné zejména další Kleinovo dílo Saut dans le vide (Skok 

do prázdna) z roku 1960 [1]. Manipulovanou fotografii, kde se umělec vrhá z 

vysoké zídky s rozevřenýma rukama na chodník pod ním, povaţuje Morganová za 

„precedent riskantních akcí pozdějších body artistů“.
53

 Klein měl ve skutečnosti 

pod sebou plachtu, která jej při pádu zachytila a která byla z fotografie 

vyretušována. Snímek, otištěný na titulní stránce časopisu Dimanche, a následný 

článek Le peintre de l´espace se jette dans le vide! (Malíř prostoru se vrhá do 

prázdna!) měl „dokazovat“ autorovu schopnost pohybovat se ve stavu beztíţe a 

ironicky tak reagovat na měsíční expedice NASA. 

Italský umělec Pietro Manzoni pracoval podobným způsobem jako Yves 

Klein, nicméně šlo mu především o „potvrzení“ těla jako legitimního uměleckého 

materiálu. Stejně jako Klein se domníval, ţe je potřeba zásadně změnit dosavadní 

umělecké postupy, otevřít dveře ateliérů, odhalit celý umělecký proces a 
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především zabránit tomu, aby se díla stala relikviemi, které budou zdobit stěny 

muzeí a galerií. Zatímco Kleinova tvorba vycházela z vnitřního mystického 

zápalu, italský umělec se zaměřil na všední realitu: „Manzoni´s [demostrations] 

centred on the everyday reality of his own body – its functions and its forms – as 

an expression of personality.“
54

  Výstava Living Sculpture (Ţivá socha), která se 

konala v roce 1961 v Miláně, tvoří zajímavou paralelu ke Kleinovým 

Antropometriím z roku 1958. Manzoni zde ještě více eliminuje umělecké 

prostředky – zbaví se plátna a za umělecké dílo prohlásí samotné lidské tělo, které 

signuje a doloţí certifikátem: „This is to certify that X has been signed by my 

hand and is therefore, from this date on, to be considered an authentic and true 

work of art.“
55

 Barva známky na certifikátu pak určovala, jaké části těla a za 

jakých podmínek platí za umělecké artefakty. Za umění mohlo být prohlášeno 

celé tělo nebo jeho část, či jen určitá tělesná činnost, jako spánek, zpěv apod.  

Krátce na to prohlásil Manzoni za umělecké dílo celý svět: v roce 1958 umístěním 

metaforického piedestalu – Base of the World – do dánského parku. To, ţe pro něj 

byl důleţitý i fyzický výkon umělce, dokazují následně vytvořená díla – Artist´s 

Breath (Umělcův dech), nafouknuté balonky prodávané společně s podstavcem – 

a Artist´s Shit (Umělcovo hovno), plechovky s vlastními exkrementy, přičemţ 

jejich cena odpovídala ceně zlata ve stejné hmotnosti. Manzoni zemřel velmi 

mladý v roce 1963 ve věku 30 let. Yves Klein podlehl srdečnímu infarktu o rok 

dříve ve věku 34 let.  

 Americká umělkyně Carolee Schneemann sehrála v roce 1964 

multimediální orgiastickou podívanou Meat Joy (Potěšení za masa), která 

transformuje lidské tělo do pohybující malířské koláţe.
56

 V akci, kterou autorka 

popisuje jako erotický obřad a oslavu masa jako materiálu,
57

 pouţívá syrové ryby, 

kuřata, barvu a krev zvířat, kterou jsou potřísněna svíjející se nahá těla muţů a 

ţen. Poprvé tuto akci představila v Paříţi, podruhé ve stejném roce v Judson 

Memorial Church v New Yorku. V díle se odráţí jeden z předních společensko-
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politických problémů 60. let, jakým byla sexuální otevřenost a ţenská 

emancipace. „V Potěšení z masa převzala řídicí roli Schneemann coby ţena a 

dirigovala animalistické chování účastníků akce. Předvedla umění bez smokingu, 

které je špinavé jako ţivot sám.“
58

 Na rozdíl od předchozích umělců, kteří zemřeli 

velmi mladí, měla Schneemann moţnost ovlivnit i následující dekádu a tak se 

k jejím akcím ze 70. let ještě v jedné z následujících kapitol vrátíme podrobněji. 

 Na stejném místě, kde se odehrálo Potěšení z masa podruhé, v 

newyorském Judson Church, se v roce 1962 zformovala taneční skupina Judson 

Dance Group. Tanečníci pouţívali improvizaci ve snaze zjistit, kam aţ jsou 

schopna jejich těla zajít, namísto toho, aby se učili zavedenou techniku: „… to 

find out what our bodies could do, not learning somebody else´s pattern or 

technics.“
59

 Zaměřují se na jednoduché tělové akce, umělecky zpracovávají 

kaţdodenní aktivity jako chůzi, dýchání či dotýkání se. Vzrůstající zájem o 

minimalismus rovněţ vedl skupinu ke zdůraznění tanečníkova těla jako objektu. 

 „… it could be  handled like an object, picked up and carried, and so that the 

objects and bodies could be interchangeable.“
60

  

 Američan Bruce Nauman vychází z Manzoniho i z Duchampa. Na jedné 

ze série jedenácti fotografií z let 1966-67 pózuje nahý na podstavci uprostřed 

bazénu a předkládá veřejnosti vlastní tělo jako umělecké dílo. Autoportrét jako 

fontána záměrně reaguje na Duchampův slavný otočený pisoár, dílo z roku 1917. 

Nauman zde není jen autorem, ale stává se z něj aktivní objekt; sám je fontánou, 

které prýští voda z úst. V rozhovoru s W. Sharpem uvedl: „If you can manipulate 

clay and end up with art, you can manipulate yourself in it as well. It has to do 

with using body as a tool, an object to manipulate.“
61

 

 „Rituální“ polohu body artu předjímají aktivity vídeňských akcionistů, 

hnutí které jiţ od svého počátku působilo značně kontroverzně. Rakušané Rudolf 

Schwarzkogler, Otto Mühl, Alfons Schilling, Günter Brus a hlavní představitel 
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hnutí Hermann Nitsch se pouštěli do extrémních akcí, které v sobě nesly prvky 

divadla, rituálu a náboţenských praktik. Tělo se pro ně změnilo v nosný prvek 

expresivního výrazu, prolamovali estetické i etické hranice, které diktuje 

uměleckému směru veřejný ţivot a jeho normy. Představitelé akcionismu se 

inspirovali teoriemi Sigmunda Freuda a při svých akcích odhalovali potlačované 

pudy, sexuální tabu, úzkosti a agrese. Významným prvkem jejich tvorby je pak 

tematizace střetu křesťanství a pohanství. Některé akce byly přímo inspirovány 

biblickými motivy a získaly tak silně religiózní a rituální podtext. „Tělo se stalo 

nositelem duševního dění, obětí sebezraňování, avšak ve svých dalších 

významných plánech odkazovalo k mysterĳním kořenům a zapovězeným 

obřadům, jichţ se mohli původně zúčastnit jen vyvolení.“
62

  

První akci uskutečnilo vídeňské hnutí v roce 1962. Mühl ve svém ateliéru 

poléval Nitsche, oblečeného do bílé košile a přivázaného u zdi v pozici 

ukřiţovaného, krví, kterou nechával volně stékat na zem. Prostřednictvím silného 

emotivního záţitku z fyzického kontaktu s  krví se Nitsch pokoušel dospět 

k vykoupení. V 80. letech rozvinul Nitsch veřejné akce do série festivalů Orgien 

Mysterien Thaeter (OMT, Divadlo orgií a mysterií), kde se rituální ukřiţovaní a 

destrukce staly prostředkem katarze: „Comedy will become a means of finding 

access to the deepest and holiest symbols through blasphemy and desecration…“
63

 

Hromadné několikadenní orgie odkazující k dionýským slavnostem se odehrávaly 

na autorem zakoupeném zámku Prinzendorf v Dolním Rakousku. Účastníci sem 

mohli volně přicházet i odcházet, aktivity zahrnovaly rituální vyvrhování zvířat, 

manipulaci s jejich vnitřnostmi a s krví nebo noční procesí kolem zámku s dalšími 

zvířaty. 

Jiţ zmíněný Otto Mühl pouţíval tělesnost také jako výrazový prostředek, 

on sám byl však pouze iniciátorem akcí; jejich realizace byla prováděna 

pozvanými účastníky. Svými akcemi chtěl upozornit na atmosféru ve Vídni na 

přelomu 19. a 20. století, kdy se formovaly moderní názory na původ hysterie, 

začalo se otevřeně hovořit o sexualitě, strachu z kastrace apod. Názornou ukázkou 
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můţe být Degradation of a Venus (Poníţení Venuše) z roku 1963, kdy aktérka 

pasivně přijímá vše, co je s ní prováděno.
64

 Autor na ní lije barvu, hází odpadky, 

manipuluje s jejím tělem: „Because I live in technically civilized world, I 

sometimes have the need  to wallow in mud like a pig. All smooth surfaces incite 

me to dirty them with intensive life.“
65

 V roce 1968 předvedl v Mnichově před 

promítáním svého filmu Pissaction, kdy se na pódiu snaţil vymočit do úst svého 

přítele, dalšího akcionisty Güntera Bruse.  Akce ve svém druhém provedení na 

Filmovém festivalu o rok později v Hamburku vyvolala takový skandál, ţe k 

dosavadnímu zákazu Mühlova veřejného vystupování v Rakousku se přidalo i 

Německo.  

V roce 1965 kráčel Brus, celý natřený bílou barvou a s černými pruhy na 

obličeji a těle, centrem Vídně, přičemţ byl během této akce za značného 

pobouření veřejnosti zatčen. Den po své první veřejné akci představil Brus ve 

vídeňské galerii Junge Generation sérii fotografií, která v názvu nese samotné 

slovo sebepoškození: Self-painting, Self-mutilitation. Černé čáry na obličeji 

pokrytém bílou barvou naznačují rány způsobené ostrými předměty, které jsou na 

fotografiích rovněţ zachyceny. 

V roce 1968 se Brus a další akcionisté zúčastnili diskuze na vídeňské 

univerzitě na téma pozice a funkce umění v pozdně kapitalistické společnosti. 

Nahý Brus se v posluchárně postavil se na ţidli, oholil si hrudník a stehna, 

vymočil se do sklenice, ze které se i napil a následně se vykálel a exkrementy si 

rozmazal po celém těle.  Poté si lehnul na zem a za zpěvu rakouské státní hymny 

před publikem masturboval. Za znevaţování státního symbolu byl vyhoštěn do 

Berlína, jeho aktivity byly v post-fašistickém Rakousku vnímány jako nebezpečné 

aţ do roku 1976. 

Rudolf Schwarzkogler na rozdíl od dalších akcionistů neprezentoval své 

akce veřejně, ale pouze prostřednictvím fotografií. Vyplývalo to zřejmě z jeho 

introvertní povahy, s realizací mu jako aktér pomáhal Heinz Cibulka.  
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„Zranitelnost a pocitová uzavřenost, kdy nelze téměř vyjít ze sebe a vydat 

se vnějšímu světu, byla konstantní součástí Schwarzkoglerovy mentality, její 

změny vyjadřují posuny v jednotlivých akcích: od nahého těla na počátečních po 

neprodyšně zafačované u závěrečných, na nichţ se jiţ za vrstvou obvazů skrýval 

autor sám.“
66

 

Schwarzkogler pracoval s materiály a předměty pouţívanými ve 

zdravotnictví – obvazy, hadičkami, náplastmi apod. Často si na tělo pokládal i 

mrtvé ryby, které pak obvazoval. Na fotografiích aranţuje části lidského těla jako 

zátiší. Obvazy, kterými je tělo omotané představují izolaci – nemoţnost 

komunikovat s okolím. 

Rakouská vláda se celé akcionistické hnutí snaţila potlačit, autory 

několikrát vyhostila ze země či je na čas uvěznila, Nitsch ještě navíc čelil 

obvinění z týrání zvířat. O pár let později navazuje na akce vídeňských akcionistů 

poloha extrémního body artu. 

 

4.6 První generace body artistů 

Jak je patrné z předchozí kapitoly, první body artová díla se objevila jiţ v 

první polovině 60. let 20. století. Do té doby je vyuţívání vlastního těla jako 

výtvarného prostředku jedním z nepříliš často vídaných jevů. Na konci této 

dekády se jiţ jedná o dominantní formu akčního umění, která se rozšířila po celém 

světě. Co způsobilo takový rozmach? Z části se jednalo o reakci na neosobní 

povahu tehdy populárního konceptualismu a minimalismu. V umění chyběla 

přítomnost tvůrce a tak umělci reagovali pouţitím vlastního těla.
67

  Výstiţně cituje 

Dempseyová v úvodu kapitoly o body artu Vita Acconciho: „Co jsem mohl dělat, 

kdyţ byl minimalismus tak skvělý? Chyběl jen zdroj. Musel jsem odkrýt zdroj.“
68

 

Na druhé straně je potřeba si uvědomit, ţe přítomnost těla umělce – přirozená 

sociální dimenze umělecké produkce – byla od zániku avantgard na počátku 20. 

Století potlačována. Tělo, které do pozadí odsunul modernismus se svým důrazem 

na význam a hodnotu uměleckého díla, se nyní během 60. let snaţí „prodrat“ na 
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povrch. Vzestup body artového umění v podstatě potvrdil dramatické sociální a 

kulturní změny, které nyní zahrnujeme pod pojem postmoderna.  

Na konci 60. let jiţ můţeme hovořit o první neoficiální generaci body 

artistů. Jedním z hlavních aktérů byl výše citovaný newyorský umělec Vito 

Acconci. Jeho první tělové akce dobře ilustrují přechod z jedné umělecké roviny 

do druhé. Ještě jako básník se v roce 1969 snaţil prostřednictvím těla zorientovat 

v jiném prostředí, neţ byly stránky s texty: „… defining my body in space, finding 

a ground for myself, an alternate ground for the page ground I had as a poet.“
69

 

Slova, se kterými pracoval, nyní směřuje sám na sebe jako na obraz. Namísto 

básně na téma „following“ předvedl Acconci Following Piece, kdy na ulici 

pronásledoval náhodně vybrané osoby, aniţ by dotyční cokoli tušili. Další akce 

Points a Blanks prohlubovaly umělcovu vnitřní introspektivu, snaţil se vidět sám 

sebe tak, jak ho vidí okolí: „I was a sort of margin surrounding the audience…“
70

 

V roce 1970 ale přichází změna a autor se z okraje „přesouvá“ do centra dění – 

jeho tělo se stává klíčovým bodem pro videa, která následovala (např. Hand and 

Mouth). Těmto vesměs intimním projevům body artu však scházela publicita a 

stejně jako básník touţí po vydání své básně, bylo pro Acconciho nutné vystoupit 

začátkem 70. let se svými akcemi veřejně.  

Kromě Acconciho a jiţ zmíněných vídeňských akcionistů, Carolee 

Schneemann a Bruce Naumanna, ještě připomeňme japonskou „malířku puntíků“ 

Yayoi Kusamu. „Její“ skupinky muţů a ţen pomalovaných typickými barevnými 

puntíky několikrát pobíhaly po centru New Yorku, dokud je nezastavila policie. V 

jedné ze svých dalších akcí, nazvané Grand Orgy to Awaken the Dead at MoMA 

(1969) v Muzeu moderního umění v New Yorku, představila autorka seskupení z 

osmi nahých těl ve fontáně muzejní zahrady. Chtěla tak poukázat na samotný 

název instituce, ve které se akce konala: „What is modern here? …Van Gogh, 
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Cézanne, those other ghosts, all are dead or dying. While the dead shows dead 

artists, living artists die.“
71

 

V rámci „Fluxfestů“ se představili i další body artisté, Nam June Paik 

(Fluxus International Festival of New Music, Wiesbaden, 1962) a jeho pozdější 

manţelka Shigeko Kubota (Perpetual Fluxfest, New York, 1965). Tato japonská 

umělkyně předvedla dílo, kdy na papír poloţený na zemi malovala štětcem 

zasunutým ve vagině (Vagina Painting). Tím, ţe pouţívá své vlastní pohlaví jako 

umělecký nástroj, Kubota v podstatě paroduje Antropometrie Kleina, který 

pouţíval jako nástroj právě ţenské tělo, a zároveň Pollockovu gestickou malbu. 

Stejné národnosti byla i další členka fluxového hnutí, Yoko Ono, která během 60. 

let několikrát předvedla jednu ze svých nejznámějších akcí,  Cut Piece. V kleče na 

pódiu s nůţkami před sebou vyzvala publikum, aby si z ní odstřihli část jejího 

oblečení. 

V Čechách se první body artové práce objevují v druhé polovině 60. let. 

Podobné projevy jako u Yvese Kleina můţeme sledovat u malíře Rudolfa Němce, 

který podobně jako francouzský umělec otiskuje své tělo na plátno. Problematiku 

body artu uvedli do českého prostředí jako první především akční umělci Petr 

Štembera, Jan Mlčoch a Karel Miller. Morganová hovoří v tomto kontextu o 

prvních čistě body artových projevech v souvislosti s tvorbou Miloše Šejna ze 2. 

poloviny 60. let.
72

 

 

5. 70. léta 20. století 

Body artové umění dosáhlo během 70. let svého vrcholu. Tělesné aktivity 

z této doby odráţely úzkost a dezorientaci individua ţijícího ve světě 2. poloviny 

20. století. Celé umění této dekády významně poznamenaly uţ události roku 1968, 

a proto je nutné vnímat konec 60. let jako neoddělitelnou součást nastupujícího 

desetiletí. Tento rok se stal mezníkem jak v kulturním tak společenském ţivotě 

celé Evropy a Spojených států. Násilí války ve Vietnamu dosahovalo vrcholu, 

partyzánské jednotky Vietkong zahájily masivní ofenzívu Tet, po celých 
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Spojených státech sílily válečné protesty a rasové nepokoje, v Paříţi a v Římě 

probíhaly studentské demonstrace a barikády, do Československa vpadla vojska 

Varšavské smlouvy, v Polsku kulminovala antisemitská kampaň, byl zavraţděn 

Martin Luther King ml. a Robert F. Kennedy… Válka ve Vietnamu USA 

ekonomicky vyčerpala, vývoz amerického zboţí sniţovala silná konkurence 

z Německa a Japonska a v červnu 1972 navíc propukla aféra Watergate, která 

měla za následek odstoupení prezidenta Nixona. Ekonomické problémy, do nichţ 

se Spojené státy začátkem 70. let dostaly, přetrvávaly celé desetiletí. Podobě tomu 

bylo např. ve Velké Británii. Ta postupně přecházela z ekonomiky průmyslu na 

ekonomiku sluţeb, přičemţ tento přechod měl za následek řadu hospodářských 

problémů, zásadním způsobem vzrostla nezaměstnanost, mnoţily se dělnické 

stávky, přísun asijských přistěhovalců vyvolával nepokoje a v roce 1974 padla 

konzervativní vláda. Nesmíme zapomenout ani na náboţenskou krizi v Severním 

Irsku a bombové útoky, za nimiţ stála nacionalistická organizace IRA. 

Zatímco studenti stavěli barikády, umělci se s opovrţením vyjadřovali o 

institucích a galeriích. Snaţili se zprostředkovat svoji tvorbu veřejnosti sami, aniţ 

by přenechali tuto roli kritikům umění. Jejich vlastní tělo se stalo tou 

nejbezprostřednější formou sdělení. Umění, redukované na pouhou myšlenku, 

více vyhovovalo dobovému naladění, bylo nehmotné, a pokud po něm nezůstaly 

významné stopy, tak i neprodejné. Nepopiratelný vliv na mladou generaci umělců, 

a tedy i scénu 70. let, měla také výuka prvních umělců-konceptualistů na 

vysokých školách.  

 

5.1 Vnímání tělesnosti z pohledu fenomenologie 

„Ţivot je podmíněn existencí těla a bytí v něm. Tělo můţe být naším 

nástrojem, místem našeho bytí, předmětem nebo překáţkou našeho konání.“
73

 

Body art znovu objevuje tělo jako základní podmínku lidské existence. 

Ukazuje a prozkoumává všechny moţnosti, ale i omezení, se kterými je člověk 

nucen ve svém těle ţít. Prostřednictvím těla dobývá nové obzory, rozšiřuje 
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smyslový kontakt se světem.
74

 Umělec body artista tyto zkušenosti stupňuje a 

divák je intenzivně proţívá s ním. Tělové akce rovněţ dokáţou významným 

způsobem tematizovat základní ontologické kategorie jako je prostor a čas. Okolní 

prostor nevnímáme pouze tak, ţe jej změříme, ale jeho rozprostraněnost můţeme 

poznávat hmatem i sluchem, můţeme se s ním lépe seznámit prostřednictvím 

pohybu, chůzí, pádem nebo letem.
75

 Proţívání druhé kategorie – času – můţe být 

specifickou tělovou zkušeností. Čas lze vnímat subjektivně i objektivně. Minuta je 

obecně chápána jako velmi krátký časový úsek, ale za určitých okolností můţe být 

i velmi dlouhá, např. nachází-li se umělec v této chvíli ve vypjaté a nebezpečné 

poloze. Pokud se během určitého časového úseku děje něco nepříjemného, 

přejeme si všichni, aby čas rychle uběhl a nepříjemnost co nejdříve skončila. 

Pomalé a dlouhé pohyby navozují pocit netrpělivosti, čas se jakoby prodluţuje, 

divák se začíná nudit a přeje si, aby čas utíkal rychleji. Se všemi těmito aspekty 

tělový umělec cíleně pracuje. Jak publiku, tak umělci se dostává přímého záţitku 

času. S pojmem „nekonečného trvání“ pracuje například Marina Abramovič. Se 

svým bývalým partnerem Ulayem uskutečnila v roce 1980 piece Rest Energy [2], 

kdy se dvojice udrţuje v rovnováze pouze prostřednictvím napjatého luku s 

šípem, přičemţ hrot míří přímo na srdce umělkyně. Dva malé mikrofony ukryté 

pod oděvem přenášejí v průběhu celé akce do éteru tlukot srdcí obou partnerů, 

který se během 4 min a 10 vteřin neustále zrychluje. Jakékoli selhání by v tomto 

případě mohlo mít za následek váţné zranění. Sama Abramovič o tomto díle 

hovoří jako o jednom z nejnáročnějších v celé své umělecké kariéře a popisuje 

oněch několik minut jako nekonečných.
76

 

Zajímavým způsobem zkoumá téma tělesnosti Blanka Činátlová ve své 

knize Příběh těla. Prostřednictvím klíčových textů světové literatury mapuje 

způsoby ztvárnění a vyuţití těla a tělesnosti v kultuře od starověku aţ po 

současnost. Ve filozofické inspiraci v úvodu píše: „Základním úhlem pohledu 

není pouze schopnost vnímání jako taková, ale tělesnost – to znamená způsob, 
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jakým se lze dívat na naši situaci.“
77

 Základním předpokladem vidění je tělo. 

Činátlová zde pouţívá termín „zkušenost ţitého těla“, jehoţ autorem je 

francouzský filozof Maurice Merleau-Ponty: „Zkušenost ţitého těla představuje 

naprosto jedinečnou schizofrenii – tělo reflektované a zároveň reflektující, viděné 

a zároveň vidoucí.“
78

 Člověk si kromě toho, ţe vidí a pozoruje, uvědomuje také 

viditelnost svého vlastního těla – je také viděn a pozorován. Tělesnost je tedy 

základní osou, středem světa. V této souvislosti autorka zmiňuje také myšlenku 

českého filozofa Jana Patočky, který tělo označuje pojmem „nulový předmět“. Má 

zde na mysli reflexi našeho těla, „jeţ se nám jeví tak blízké a samozřejmé, ţe jej 

ani netematizujeme, ale zároveň za určitých okolností je naopak tak tematizované 

jako ţádný jiný předmět (bolest, slast, nemoc, hlad). Proto má tělo charakter 

lidské situace, interesovanosti, zakořeňuje nás do věcí a převádí z prostoru těla do 

prostoru světa.“
79

 Pouţije-li umělec své vlastní tělo jako nástroj, vyuţívá přesně 

těchto intencí. Své tělo tematizuje záměrně a sleduje tak nejzákladnější rys lidské 

existence: srze své tělo se vztahuje ke druhým a ke světu.  

U některých umělců je tematizace přirozených tělesných pocitů hlavní 

sloţkou díla (např. bolest u Mariny Abramovič, Giny Pane, Vita Acconciho nebo 

Chrise Burdena), jindy je podpůrným prostředkem postupného procesu 

směřujícího k vyššímu uvědomění (Milan Kníţák, Petr Štembera). Jako příklad 

směřování k meditaci prostřednictvím askeze uveďme Kníţákovy akce z konce 

60. let, které jako reprezentant „Fluxus East“ uskutečnil ve Spojených státech: 

„Chci dělat jen velmi jednoduché a náročné obřady. A chci dělat jen velmi málo. 

Chci, aby byly velmi čisté, bez zbytečností a co moţná nejmaximálnější ve svém 

účinku. Méně jest více,“
80

 píše umělec teoretikovi Chalupeckému. Posun 

k rituálním praktikám zde jasně potvrzuje i pouţití slova obřad. Na Douglasově 

univerzitě provedl autor 17. prosince 1968 Ležící obřad, jehoţ námět je velmi 

prostý: Všichni leží na podlaze se zavázanýma očima. Velmi dlouho. Na účastníky 

však tato akce musela mít velmi intenzivní účinek. V lednu následujícího roku 

zopakoval v Higginsově domě v New Yorku Obtížný obřad, provedený jiţ dříve 
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v Čechách. Skupina účastníků, uzavřená ve společné místnost, nesměla po 24 

hodin jíst, pít, kouřit, mluvit ani se dorozumívat jiným alternativním způsobem a 

poté se mlčky rozejít. Akce se nakonec rozhodlo účastnit pouze šest lidí, z toho tři 

po několika hodinách místnost opustili. Jak píše Morganová, zákazy a omezení 

různých činností po určitou dobu mohou připomínat iniciační rituály či zkoušky 

starých národů.
81

 Nemoţnost komunikace celou akci ještě umocňovala. Účastníci 

se v takto extrémních podmínkách, kdy byli nuceni potlačit základní fyzické i 

sociální potřeby, jistě nevyhnuli úvahám o podstatě vlastní existence. Německý 

performer Joseph Beuys se na čtyřiadvacetihodinovou akci v galerii Parnas ve 

Wuppertalu (1965) připravoval několikadenním hladověním a po celou dobu pak 

stál jako novodobý stylita na bedně, odkud manipuloval předměty v místnosti. 

 

5.2 Míra násilí v tělovém umění 

Tělo se stalo mocným prostředníkem k vyjádření celé řady pocitů a 

problémů včetně násilí, vlastní identity, sexuality, nemoci či smrti. Nelze sestavit 

přehledné, jasně vymezené kategorie, do kterých by jednotliví umělci přesně 

„zapadli“. Tendence se často překrývají, objevují se v různých polohách, divák 

můţe z hlediska interpretace díla vyzdvihnout jednou to, podruhé ono. Historici 

umění často dělí body art tematicky, podle způsobu práce s tělem (nebo naopak 

míry jeho absence). My se v souladu s tématem práce o takové dělení rovněţ 

pokusíme, nicméně měřítkem pro nás v tomto případě bude fyzická náročnost, 

případně bolest proţívaná během umělecké aktivity. 

 Jeden z okruhů body artu bychom mohli nazvat „romantickým“. Umělci 

zde nemají potřebu vyjadřovat se prostřednictví náročných fyzických aktivit, 

jejich akce se naopak vyznačují určitou dávkou poetičnosti. Patří sem např. tvorba 

brazilských autorů, Lygie Clark a Hélia Oiticicy. Clark vytvářela ve 2. polovině 

60. let práce, které byly po vizuální stránce velmi moderní a nové a zároveň 

naprosto jednoduché uţitím zdánlivě bezcenného a běţného materiálu, který byl 

součástí kaţdodenního ţivota brazilské metropole. Dále do tohoto okruhu 

můţeme zařadit aktivity usilující o propojení vlastní tělesnosti s přírodou, o 
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obnovu vztahu, který byl člověkem ţijícím v moderní společnosti přerušen, jakýsi 

symbolický návrat do „lůna Matky Země“. Vyplývá to zřejmě z faktu, ţe lidské 

tělo samotné je povaţováno za nejdokonalejší dílo přírody. Umělci často pracují 

s tématem putování krajinou, začleňují se do ní nebo tematizují přírodní zákony. 

Velmi často se v této poloze body art prolíná s land artem, který pracuje primárně 

s krajinou a přírodním materiálem (u body artu zůstává stále hlavním prvkem 

tělo). Ještě jako student vytvořil v roce 1967 anglický umělec Richard Long A 

Line Made by Walking, chůzí sešlapaný pruh trávy na louce, přičemţ ţivotnost 

díla byla dána tím, jak rychle bude vegetace schopna znovu vyrůst. 

V českém prostředí „putovali“ krajinou umělci jako Miloš Šejn či Jiří 

Valoch. V roce 1974 uskutečnil Jan Mlčoch Výstup na horu Kotel. Petr Štembera 

přemístil dva větší balvany z jedné části Prahy do druhé v akci příznačně 

pojmenované Přenášení kamenů. Pro Šejnovu výtvarnou práci je důleţitým 

prvkem snaha splynout s přírodou. Tento intenzivní pocit sounáleţitosti proţíval 

prostřednictvím série akcí nazvaných Bdělé snění,
82

  v rámci kterých si například 

lehl do spadaného listí apod. Na začátku 80. let se dalším představitelem tohoto 

„poetického“ proudu stal Vladimír Havlík, který se svým Pokusem o spánek – 

přikrytý pásem drnu jako peřinou – pokusil o maximální splynutí s „Matkou 

Zemí“. 

Další okruh body art zahrnuje akce, které jsou fyzicky náročnější, často 

riskantní, vyţadující plné fyzické nasazení. Autoři se snaţí jejich prostřednictvím 

prozkoumat limitní faktory svého těla. Tento proud klade důraz na extrémnost 

situace, které je tělo záměrně vystaveno. Milaa Kozelka se pokusil splynout 

s povrchem země v Suchdole u Prahy, kde se nechal během 30 minut zapadat 

sněhem a na podzim u Karlových Varů čekal 4 hodiny na zapadání listím. 

Nejextrémnější je ale jeho další Splynutí z roku 1979, kdy autor vylezl na skálu a 

za větru a deště k ní zůstal několik hodin přitisknutý. Rovněţ Štemberovo Spaní 

na stromě (1975) jeví jako krajně riskantní. Karel Miler zase v akci Identifikace 

(1973) – podobně jako Klein ve Skoku do prázdna – přepadává stočen do klubíčka 

z hromady panelů. Americký umělec Dennis Oppenheim, který se během 60. let 

věnoval land artu, začal kolem roku 1969 pouţívat vlastní tělo, které následně 
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stavěl do velmi extrémních pozic, ve kterých se snaţil vydrţet tak dlouho, dokud 

nezkolaboval. Terry Fox, se proslavil především dílem Levitation z roku 1970, 

kde si v uzavřené místnosti lehl do kruhu v hromadě hlíny, předem vyznačeného 

vlastní krví, a s ampulkami základních lidských tekutin jako moč, krev, mléko a 

voda v ruce, se 6 hodin pokoušel levitovat. Návštěvníci galerie poté mohli 

obdivovat umělcův otisk, který autor následně prohlásil za svou nejlepší sochu. 

Na pozadí bouřlivých politických událostí vykrystalizovala i 

nejexpresivnější poloha body artu, pohybující se v mezích sadomasochistického 

exhibicionismu, někdy aţ na hranici ohroţení ţivota. Vito Acconci, Chris Burden, 

Berry Le Va, Stuart Brisley, dvojice Marina Abramovič/Ulay, Gina Pane, Rudolf 

Schwarzkogler a umělec známý pod jménem Stelarc vytvářejí bolestivá, 

sebepoškozující díla. V Čechách jsou typická maximálním osobním nasazením 

celá 70. léta, nicméně takto expresivní poloha blízká americkému body artu se 

v našem prostředí objevila pouze ve tvorbě Petra Štembery. Právě na tvorbu této 

poslední skupiny se zaměřuje naší práce.  

Na přelomu 70. a 80. let se body art stává východiskem další výtvarné 

práce. Mění se politická situace a umění na tyto změny reaguje novými přístupy. 

Nicméně násilí v umění zůstává dodnes. Masochistické prvky vykazuje tvorba 

amerického umělce Boba Flanagana, který vyuţíval rituální bolesti pro boj 

s cystickou fibrózou, francouzská umělkyně ORLAN své tělo záměrně upravuje 

plastickými implantáty a jiţ zmíněný Stelarc si od roku 2007 „pěstuje“ na 

předloktí třetí ucho, do kterého plánuje v budoucnu umístit mikrofon. 

 

6. Autodestruktivní projevy  

Násilí na těle se stalo klíčovým prvkem ke zdůraznění psychického utrpení 

jednotlivce a společnosti jako celku. Na počátku 70. let začalo velké mnoţství 

umělců z různých zemí pouţívat vlastní tělo velmi nekonvenčním způsobem. 

Přesto, ţe všichni pocházeli z jiného prostředí, zdá se, ţe sdíleli podobné zájmy, 

které bychom dnes mohli zařadit pod pojem masochistická performance. Pokud 

bychom hledali odpověď na otázku, proč si umělec působí dobrovolně bolest, 

měli bychom se zaměřit především na vztah mezi umělcem a publikem. Umělec 
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se záměrně zraňuje před přítomnými diváky, ne v soukromí bez svědků (aţ na 

určité výjimky). Z toho vyplývá, ţe tento vztah je pro něj klíčový. O´Dell to 

nazývá jakýmsi smluvním vztahem či smlouvou,
83

 kterou divák uzavře tím, ţe 

akci přihlíţí: „Each of the individuals involved agreed to tacit or specified terms 

of a ,contract„ with the artist.“
84

 Tyto smlouvy jsou paralelou našich kaţdodenních 

vztahů s okolím – i my uzavíráme nepsané dohody nebo smlouvy, které ale nejsou 

vţdy v našem nejlepším zájmu. 

Několik umělců, jmenovitě Vito Acconci, Chris Burden, Gina Pane a 

partneři Abramovič/Ulay, dokázalo ve své tvorbě dosáhnout aţ na ty nejzazší 

psychologické a fyzické limity. Vedle nich zde byli ještě další umělci, kteří 

obraceli násilí proti své vlastní osobě, přičemţ někteří z nich rovněţ velmi 

extrémním způsobem, nicméně na příkladu pěti výše jmenovaných je moţné 

objasnit podstatu a význam všech dalších uměleckých projevů v této oblasti. Je 

důleţité rovněţ rozlišit, kdy je násilí záměrně simulované, jako např. aranţované 

falešné končetiny na fotografiích vídeňských akcionistů. Naším cílem je objasnit 

především skutečný násilný čin spáchaný na vlastním těle. 

Vraťme se ještě k pouţitému slovnímu spojení masochistická 

performance. Masochismus je primárně spojován se sexualitou a je vnímán jako 

úchylka. Masochisticky orientovaný jedinec je fascinován agresivitou, která je 

směřována vůči jeho osobě (bití, svazování, řezání, slovní agrese) a která ho 

sexuálně vzrušuje. Bylo by mylné chápat tento termín v uměleckém kontextu 

v tak doslovném významu. Pojem poprvé pouţil na konci 19. století psycholog 

Richard von Krafft-Ebing. Odvodil jej od jména spisovatele erotických povídek 

Lepolda von Sacher-Masocha, který udrţoval smluvený vztah se ţenou, která jej 

fyzicky trestala. Teorií masochismu se poté zabývali i další vědci, včetně Freuda; 

aţ v roce 1971 vyšla v anglickém překladu první detailní analýza Sacher-

Masochových textů z pera francouzského filozofa Gilla Deleuze. Ten poukázal na 

velmi důleţitý do té doby opomíjený faktor – nutnost smlouvy mezi trestaným a 

tím kdo trestá. „The second characteristic of masochism is the taste for the 
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contract, the extraordinary appetite for the contractual. There is no masochism 

without a contract with the woman.”
85

 Podstatou tohoto kontraktu je to, ţe co bylo 

předtím zákonem zakázáno, je nyní jedním z jeho prostředků (tzn. smlouvou) 

dovoleno. Především toto je důvodem, proč si od Deleuze tento termín 

vypůjčujeme. Domníváme se, ţe mezi diváky a umělcem existuje právě podobný 

druh smlouvy.
86

  

 

6.1 Patologická definice sebepoškozování 

Na tomto místě dáváme prostor lékařskému oboru a předloţili definici 

sebepoškozování z hlediska psychopatologie.  

Sebepoškozování, automutilace (self-harm, self-injury, self-mutilation) – 

jedná se o poruchu pudu sebezáchovy, který směřuje k zachování vlastní 

existence. Můţe mít různé varianty jako utlumení obranných projevů, zesílení 

obranných reakcí nebo agresivní reakce. „Vesměs jde o psychické chování 

spojené s autoakuzacemi,
87

 pacient se trestá za domnělé prohřešky. Dochází 

k bičování, pořezání, polykání kovových předmětů, pálení kůţe cigaretou, 

v drastičtějších případech k autokastraci, vypichování očí, amputaci prstů apod.“
88

 

Automutilace můţe být rovněţ vyústěním autoagrese, agrese zaměřené 

vůči vlastní osobě. Nemůţe-li se jedinec chovat agresivně k určité osobě nebo 

v určité situaci, dochází k přenesení agrese a jejímu obrácení vůči vlastní osobě.
89

 

Platznerová popisuje autoagresivní chování jako „maladaptivní (tzn. sociálně 

neţádoucí chování) odpověď na jinak nezvládnutelný akutní a chronický stres,“
90

 

a dále připouští, ţe kromě náboţenských praktik či snahy „vylepšit“ svůj vzhled 
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piercingem či tetováním, můţe být sebepoškozování i formou sociálního nebo 

politického protestu.
91

  

Jiţ jsme se zmínili o bouřlivé politické situaci, v jejímţ pozadí stál 

především ozbrojený konflikt ve Vietnamu v letech 1964-1975. Intervence USA 

v této válce vyvolala odpor v řadách americké veřejnosti, konaly se masivní 

protiválečné demonstrace a rostla obliba mírových hnutí.
 92

 Po polovině 60. let se 

ze Spojených států rozšířilo hnutí hippies, které pod heslem mír a láska ostře 

vystupovalo proti veškerým konfliktům. Pacifismus stoupenců hippies, oblíbený 

především mezi mladými lidmi, ovlivnil i politické dění mimo USA. V roce 1968 

propukly studentské protesty téměř po celé Evropě – v Západním Berlíně, 

Londýně, Římě, Varšavě i Bělehradě. Např. univerzitní nepokoje na paříţské 

Sorbonně postupně ochromily téměř celou Francii. Za svá práva se rozhodlo 

protestovat i černošské obyvatelstvo v USA. Cílem tohoto výčtu není dokázat, ţe 

sebepoškozující chování umělců je formou politického protestu. Pokud by tomu 

tak bylo, situace by byla velmi jednoduchá a vystačili bychom si s diagnózou 

poruchy pudu sebezáchovy. Nepopíráme ale, ţe atmosféra ve společnosti a 

umělecké projevy konce 60. a začátku 70. let spolu nesouvisí. Samozřejmě, ţe akt 

amerického umělce Chrise Burdena, který se v roce 1971 nechal střelit pistolí do 

ramene, odkazuje k násilí vietnamské války, je ale potřeba tento čin chápat 

komplexněji a snaţit se pochopit i další vztahy, které masochistické chování 

motivují. 

Z lékařského hlediska zahrnuje sebepoškozování různé aktivity, které se 

od sebe liší svou závaţností. Některé z nich můţeme vidět i v uměleckém 

prostředí. „Nejčastěji pozorovaným automutilačním chováním je řezání (ţiletkou, 

střepem atd.), pálení kůţe a bušení hlavou. Jinými formami je škrábání, píchání 

jehlou, rozrušování hojících se ran, značkování rozpáleným kovem nebo také 

značkovací pistolí, obrušování popálené kůţe, kousání, údery, nárazy, dloubání, 

tahání kůţe a vlasů/ochlupení a další.“
93

 Nejčastějším místem sebepoškozování 

bývají ruce, zápěstí a stehna. Ostrými předměty se během svých akcí řeţe 
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Abramovič a Pane, Oppenheim se záměrně nechá spálit sluncem, Berry Le Va 

vybíhá proti zdi aţ do úplného vysílení, Burden se nechá postřelit, Acconci se 

pokouše po celém těle, Abramovič a Ulay naráţejí do stěn.  

Na pomezí se pohybuje akt svévolné sebeotravy, který můţe být 

sebevraţedným pokusem i automutilačním aktem bez sebevraţedných intencí.
94

 

V roce 1974 předvedla Abramovič piece nazvaný Rhythm 2, kdy záměrně poţila 

před publikem ve dvou fázích léky na léčbu katatonie, motorické poruchy 

(objevuje se často u schizofrenie či jiných mozkových poruch) a poté na léčbu 

deprese. Léky měly za následek střídavou mentální a fyzickou ztrátu kontroly nad 

tělem, část akce si autorka nepamatuje.  

Obecně se má za to, ţe osoby, které se poškozují, byly často v minulosti 

obětí násilí (sexuálního, fyzického, psychického). „Sebepoškozující chování má 

pravděpodobně vztah k rodinným, biologickým a psychosociálním 

etiopatogenickým faktorům.“
95

 Ţe se akční umění s masochistickými rysy 

vztahuje svými rekvizitami nebo jazykem k rodinnému prostředí, je zjevné. 

Rodina jako první formuje sociální vztahy a utváří identitu jedince. Uţitím jazyka, 

který tyto klíčové momenty vyzdvihuje, tematizují akční umělci podstatu těchto 

vztahů. Činí tak záměrně, často ovlivněni Freudovou psychoanalýzou, v některých 

případech intuitivně, bez toho, aniţ by sami měli v minulosti takovou negativní 

zkušenost. 

Na závěr této kapitoly ještě uveďme, ţe automutilační akt je moţné vnímat 

i opačně, neţ bylo řečeno. Tedy povaţovat jej ne za autoagresi, ale naopak za akt 

sebezáchrany. Cílem není smrt, ale naopak vyhnutí se jí. Jedinec se 

prostřednictvím sebepoškozování snaţí znovu nabýt kontakt se světem. „Přestoţe 

bolest, doprovázející sebepoškození, můţe být fyzicky téměř nesnesitelná, 

sebepoškozující jí dávají přednost před mentální a emoční trýzní a povaţují ji za 

efektivní prostředek tišení duševní bolesti.“
96

 Prostřednictvím skutečné bolesti se 

znovu vztahuje ke světu.  
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6.2 Motivace  

Na vztah mezi uměleckými aktivitami, které realizují prostřednictvím 

jazyka masochismu, a politicko-společenskými událostmi jsme jiţ poukázali. 

V recenzi Carolyn Black výstavy Giny Pane v galerii Arnolfini čteme: „Pane´s 

work was affected greatly by the political activities in Paris and Europe during the 

1960s and 1970s, when student protests occurred in response to the war in 

Vietnam.“
97

 Tuto reflexi dokazuje i všeobecný posun od relativně klidné 

performance 60. let, která měla charakter společenské recese, k existencionálně 

váţnému body artu 70. let. Byly však boje za lidská práva a válka ve Vietnamu 

skutečně jedinými impulzy, které vedly umělce k tomu, aby poškozovali své tělo? 

Při interpretaci uměleckých děl, jejichţ součástí jsou bolestivé a násilnické 

akty, hraje důleţitou roli publikum. Reakce diváků je neoddělitelnou součástí díla: 

„It is no longer enough for the artist to rely on pain to simulate art… An audience 

is necessary with the purpose of engaging spectators in the entire process of 

suffering along with the artist.“
98

 Publikum svou přítomností v podstatě dílo 

dotváří. A jak píše Dana Milstein, umělci se mohou pokusit diváka otevřeně či 

skrytě zmanipulovat a dovést ho tak k „poţadované“ empatické reakci.
99

 Zdá se, 

ţe tento vztah by mohl být pro pochopení a vysvětlení masochistického body artu 

klíčový. 

 

6.2.1 Metafora & psychoanalýza 

Základní definice body artu odkazuje k uţívání těla jako vlastního 

materiálu. Subjekt (umělec) se stává objektem (umělecké dílo). V tomto vztahu 

přetvářejí umělci sami sebe prostřednictvím fantazie, přičemţ hlavní význam 

spočívá ve hře se symboly. Pouţívají své tělo k obraznému vyjádření pocitů nebo 

situace, metaforicky. O´Dell se domnívá, ţe zmíněný masochismus uţívají umělci 
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jako metaforu pro vyjádření klíčových momentů ve vývoji osobnosti.
100

 

Konkrétně se má jednat o fáze, které v psychoanalýze popsal i Sigmund Freud a 

Jacques Lacan. První z nich hovoří o stadiu orálním (zhruba první rok ţivota, kdy 

kojení vyvolává fixaci především na uspokojení v oblasti úst), análním (druhý aţ 

třetí rok, zdroj uspokojení se přesouvá na anus) a falickém (čtvrtý rok ţivota). 

Během falického stadia se realizuje fáze oidipovská, charakterizovaná 

oidipovským komplexem.
101

 Francouzský psychoanalytik Lacan je autorem teorie 

tzv. zrcadlové fáze, kdy se dítě poprvé zahlédne v zrcadle a je nuceno 

konfrontovat tento odraz s  představou o svém vlastním já. Přijímáním obrazu 

sebe sama (druhého já) pak formuje svou vlastní identitu. Poté vstupuje podle 

Lacana do roviny „Symbolična“
102

 a snaţí se najít své místo v dané společnosti, 

která je tvořena symboly – jazykem a zákony. Součástí tohoto období je jiţ 

zmíněná Freudova oidipovská fáze.  

Podle psychoanalýzy je dosaţení této úrovně doprovázeno bolestivým 

procesem – v pozdně orální fázi se dítě musí vyrovnat s odtrţením od matky, která 

ho přestane kojit, a podruhé, kdyţ ho vyděsí v zrcadle jeho vlastní obraz. Podle 

O´Dell tematizují umělci v rámci svých masochistických performancí právě tyto 

bolestivé fáze a snaţí se prostřednictví různých pomůcek a prostředků provést 

diváka zmíněným psychickým vývojem osobnosti.
103

 Ústa, často pouţívané 

zrcadlo či postel jsou metaforami odkazujícími k orální, zrcadlové a oidipovské 

fázi. Jako příklad uveďme akci Discours mou et mat, kterou v roce 1975 

představila Gina Pane v Amsterdamu. Oblečená celá v bílém a se slunečními 

brýlemi hrála autorka na cimbály zabalené v bavlně, které ve skutečnosti vydávaly 

zvuky mou a mat (měkký a nudný). Za doprovodu klasické hudby a promítání 

fotografií své matky a babičky rozbila pěstmi na malé kousíčky dvě zrcadla, 

přičemţ na jednom z nich byla nakreslená ústa a na druhém nápis „odcizení“. Poté 

si sedla před publikum a pomalým, aţ obřadným, pohybem si ţiletkou prořízla 

spodní ret. Po celou dobu měla autorka na těle umístěný mikrofon, který přenášel 
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do reproduktorů její zrychlený dech. Násilím zničené zrcadlo, pořezaná ústa a 

symboly matky a babičky odkazují k bolestivému ukončení orální fáze a přechodu 

do nového stadia. Poškozený ret je metaforou agrese vyvolané definitivním 

odtrţením od matky. Kromě uvedených symbolů pouţívá Pane i další odkazy ke 

kojeneckému období dítěte, např. hračky a mléko.  

Chris Burden provedl v roce 1974 na School of Art Institute v Chicagu 

akci nazvanou Velvet Water: „Today I am going to breathe water, which is the 

opposite of drowning, because when you breathe water, you believe water to be 

richer, thicker oxygen capable of sustainig life.“
104

 A poté se za prudkých 

trhavých pohybů, lapajíce po dechu, snaţil udrţet hlavu v umyvadle s vodou co 

nejdéle. Neúspěšný pokus se snaţil několikrát zopakovat, aţ byla akce po pěti 

minutách ukončena kolapsem autora. Performance představovala Burdenovu 

touhu navrátit se do „nerušené blaţenosti“, do prenatálního stádia v děloze, kde 

dítě „dýchá“ vodu. (Ve skutečnosti dostává dítě matčinu okysličenou krev přes 

pupeční šňůru, dýchat nepotřebuje a plíce má plné plodové vody.) Nicméně hlavní 

roli v této akci hrají opět ústa. Fotografie zkřivených úst, lapajících po dechu, ze 

kterých vytéká směs vody a slin pokaţdé, kdyţ Burden vytrhne hlavu z umyvadla, 

tyto úvahy ještě posiluje.[3] 

 

6.2.2 Smluvní právo 

Na tomto místě se vraťme ke zmíněnému pojmu „smlouvy“ mezi umělcem 

a divákem. Samotný význam pojmu a s ním související smluvní právo, prošel od 

konce 60. let a v průběhu následující dekády určitými změnami. Tím, ţe americká 

vláda předkládala veřejnosti zkreslené informace o průběhu války ve Vietnamu, 

došlo k rozporu mezi skutečnými fakty a tím, co bylo jako fakta předkládáno. 

Ozbrojené násilnosti byly bagatelizovány (např. masakr ve vesnici My Lai) a 

počty obětí manipulovány podle potřeby. Propast mezi tím, co vedoucí politické 

síly prezentovaly, a míněním veřejnosti se neustále zvětšovala. Následkem toho 

                                                 
104

 „Dnes budu dýchat vodu, coţ je opak utonutí, protoţe kdyţ dýchate vodu, očekáváte, ţe to je 
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upadala důvěra občana ve stát a odmítnutí války ve Vietnamu bylo v podstatě i 

odmítnutím tohoto způsobu „komunikace“. Podstata smluvního práva, kdy člověk 

„říká to, co míní“, tím byla silně narušena. Bolestivý efekt tohoto rozpadu 

zopakovali umělci prostřednictvím metafory masochismu. 

 

6.3 Chris Burden 

Velmi známým a ukázkovým dílem vlny masochistického body artu je 

Shoot [4] Chrise Burdena z roku 1971: „At 7:45 pm I was shot in the left arm by a 

friend. The bullet was a cooper jacket 22 long rifle. My friend was standing about 

fifteen feet from me.“
105

 Burden popsal akci tak jednoduše, jako by se jednalo o 

policejní záznam. Veřejnost byla šokována. Nechápala, ţe by něco takového mělo 

být povaţováno za umění. V rozhovoru s Willoughby Sharpem Burden řekl:  

„Sharp: Why is your work art? 

Burden: What else is it? 

Sharp: Theater? 

Burden: No, it´s not theater. Theater is more mushy, you know what I 

mean? … It seems that bad art is theater. Getting shoot for real…“
106

 

V podstatě šlo o velmi signifikatní dílo body artu 70. let, na které můţeme 

aplikovat i náš pojem „smlouvy“. Do Burdenovy akce nikdo z diváků nezasáhl, 

bylo jejich volbou nechat ji proběhnout tak, jak ji autor naplánoval. Stejně tak se 

mohl na poslední chvíli rozhodnout střelec a autorův poţadavek odmítnout. Kaţdý 

z přítomných s průběhem tiše souhlasil a stal se tak součástí díla. Kromě toho 

Shoot odkazuje ke vzrůstající míře násilí ve společnosti: „America is a big shoot-

out country“
107

, řekl Burden. 
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Toto i další díla podobně symýšlejících umělců vyvolávají ještě další 

otázku: Vnímají umělci během masochistických aktivit fyzickou bolest? Nemají 

strach? Burden přece nemohl vědět jistě, ţe se střelec netrefí jinam neţ do ruky. 

„Sharp: You didn´t think it was dangerous? 

Burden: I knew it was dangerous, but I figured it would work perfectly, the 

bullet would just nick the side of my arm. It didn´t work out that way, but 

it wasn´t bad wound. 

Sharp: So it doesn´t matter much to you whether it´s a nick or it goes 

through your arm. 

Burden: No. It´s the idea of beeing shot at to be hit. 

Sharp: …. Why is that interesting? 

Burden: Well, it´s something to experience. How can you know what it 

feels like to be shot if you don´t get shot?“
108

 

V dubnu roku 1973 předvedl Burden ve svém ateliéru pouze pro tři diváky 

performance Icarus. Nahý si lehl uprostřed místnosti na zem a asistenti o jeho tělo 

opřeli v pravém úhlu dvě dvoumetrové skleněné desky (křídla), která polili 

benzínem a zapálili sirkami. Performer po několika sekundách vyskočil a sklo se 

s hlukem roztříštilo o podlahu. Icarus vyjadřoval novodobou verzi řecké báje o 

nepodařeném pokusu létat. Burden v této akci vyzdvihuje jedinečnou zkušenost, 

tento „experience“ je ale klíčový pro celou jeho tovrbu: „I can only experience 

getting gazoline lit close to me once, because if I do it again I´ll know what to 

expect. The unknown´s is gone. I mean, there´s no point in ever getting shot 

again.“
109

 

 

                                                 
108
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6.4 Vito Acconci  

V roce 1970 vytvořil Acconci sérii fotografií, na které se nahý muţ 

v pokroucených figurách kouše do rukou, nohou a ramen. Jako důkaz bolesti po 

sobě kaţdé kousnutí zanechalo hluboký, místy aţ krvavý otisk zubů. [5] Ty autor 

potřel inkoustem a otisknul jimi různé plochy jako razítkem. Odtud pochází i 

název díla – Trademarks (obchodní značky). Acconciho snahou bylo prokázat, ţe 

tělo je jeho vlastní (dílo): „…the author defines himslelf by his work.“
110

 

Setkáváme se zde opět se známým motivem úst. Zatímco Jones má za to, ţe jsou 

zdůrazněna ve smyslu zprostředkovatele mluveného jazyka a zástupce 

konzumu,
111

 O´Dell pod vlivem psychoanalýzy chápe autorovo opakované 

kousání do vlastní pokoţky jako simulaci přilnutí a odtrţení od těla matky (její 

pokoţky). 

Na počátku 70. let vytváří Acconci první veřejné, ale přesto stále intimní 

akce. Např. v opuštěném přístřešku šeptal kolemjdoucím v  ranních hodinách svá 

tajemství (Telling Secrets, 1971). Zapojení dalších osob vedlo Acconciho 

k myšlence silového pole (power-field).
112

 Zajímala ho energie, kterou kaţdý 

člověk „vyzařuje“ a která zahrnuje všechny moţné interakce s dalšími osobami a 

předměty v rámci hmotného světa.
113

 Zjednodušeně řečeno, šlo mu o dynamiku 

vztahu jedince s okolím. Acconciho následující práce jsou na této myšlence 

zaloţeny, snaţí se vytvořit speciální prostor, ve kterém by mohl téma silového 

pole mezi sebou a druhými dokonale rozvinout. Chce, aby publikum bylo 

přítomné a stalo se součástí jeho činnosti – aby vstoupilo do jeho fyzického pole. 

Pokud jsme dříve zmínili, ţe se Acconci symbolicky přesunul z „okraje“ do centra 

dění, je jeho tendence v tuto chvíli opačná. Nejde uţ o neutrální pozorování sebe 

sama zvenčí, ale o personifikaci oné nepřítomnosti, která Acconcimu poskytuje 

široké pole působnosti: „It´s more powerful to exist around four walls or under a 
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floor than one place. I have more points to act from…“
114

 Autor zde naráţí na dílo 

Seedbed (Semeniště) z roku 1972, které zmíněnou myšlenku „silových polí“ 

přesně vystihuje. Acconci strávil přes tři týdny pod uměle zvýšenou podlahou 

newyorské Sonnabend Gallery, kde pravidelně kaţdý den osm hodin masturboval. 

Sexuální fantazie, které v něm návštěvníci chodící nad ním vzbuzovali, pak byly 

prostřednictvím reproduktorů přenášeny do prostoru galerie. „I wanted myself as a 

presence that would exist during the viewer´s presence, that would be at more 

than one point – I wanted myself to be a part of the space in which the viewer 

was.“
115

 Je důleţité zmínit, jak důleţitou roli hrály v Acconciho tvorbě názvy. Být 

ukryt pod falešnou podlahou byl pro autora způsob, jak být přítomný i nepřítomný 

zároveň, přičemţ tato pozice evokovala výrazy jako „v podzemí“ či „v zemi“ a 

následně vedla ke slovu „seedbed“ – semeniště, záhon. 

Posledním dílem, které uzavírá Acconciho sérii ţivých performancí a práci 

s videem, je Command Performance z roku 1974. Název bychom mohli přeloţit 

jako nařízená či přikázaná performance – v prázdné místnosti vyzýval autorův 

hlas příchozí, aby se posadili na nasvícenou ţidli (do „centra dění“), naproti které 

byla umístěna kamera a monitor: "Come to me... Now you are there, where I used 

to be... It's your turn to play the fool for them."
116

 Acconci zde myšlenku silových 

polí posouvá ještě dále, převrací vztah umělec-divák a zároveň předznamenává 

své další směřování k interaktivní architektonické instalaci, kterou se zabývá 

dodnes. 

 

6.5 Akční umění a feminismus 

Feminismus byl úzce spojen s bojem za lidská práva a se studentskými 

protesty. V 60. letech se proto dostávají do popředí feministická hnutí a mluvíme 

v této souvislosti o tzv. druhé vlně feminismu.
117

 Mnohé ţeny se účastnily 
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tehdejších politických aktivit, začaly zakládat své vlastní nezávislé organizace, 

které se zabývaly převáţně feministickými otázkami. V souvislosti 

s feministickým hnutím se do popředí dostává např. problém socializace, jazyka a 

postavení ţen v rozličných oblastech společenského ţivota.  

Ţenské tělo v body artu záměrně radikalizuje malířsky ztvárněný ţenský 

akt ve snaze dokázat, ţe nejde pouze o objekt „muţského zájmu“. Aktivistkami na 

tomto poli byly především Carolee Schneemann a brazilská umělkyně Lygia 

Clark. Obě se snaţily změnit „pollockovské“ vnímaní umělce skrze gestické 

záznamy na plátně – důkazy jeho dynamické činnosti – a touhu „být součástí 

malby“ otočily do feministické polohy „mít“ malbu na vlastním těle. 

Legitimizovaly tak svá těla jako umělecké předměty. Typickým příkladem je akce 

Eye Body, kterou Schneemann uskutečnila v roce 1963. Pokrytá barvou, olejem, 

křídou a dalšími materiály reprezentovala malbu jako energickou aktivitu, zároveň 

ukazovala sebe samu jako tvořící umělkyni (uţ není potřeba umělcových „stop“ 

na plátně) a ještě prezentovala své tělo jako ţenský akt. 

Umělkyně jako Gina Pane, Mary Kelly, Ana Mendieta a Hannah Wilke se 

prostřednictvím destruktivního jazyka snaţily vyzvdvihnout přítomnost ţeny 

v muţském světě. Typicky feministicky provokativní je tvorba rakouské 

umělkyně VALIE EXPORT,
118

 která bořila mnohá sociální tabu ve snaze 

poukázat na genderovou nevyrovnanost. Například v Action Pants: Genital panic 

(Akční kalhoty: Genitální panika, 1969) si autorka oblékla kalhoty bez rozkroku a 

s odhalenými genitáliemi a s replikou zbraně v ruce vešla do kinosálu plného 

diváků, kteří sledovali film. V roce 1971 předvedla ve Vídni performance 

Eros/ion, ve které je tělo nositelem symbolů a náznaků pro sémantickou 

analýzu.[6] Dílo zkoumá vztah mezi sociálními znaky a tělem, vztah mezi 

materiálem a tělem.  Umělkyně se nejdříve nahá kutálela přes skleněnou desku, 

poté přes skleněné střepy a nakonec přes arch papíru. Střepy zanechaly na jejím 

těle krvácející ranky, které se na papír otiskly. „The cuts in my skin … are 

meaning to my intima, to the insight skin of the veins, the inside of the body … 

the body is a projection surface when viewed from outside … the incisions are 

                                                 
118

 Umělecký pseudonym, který naznačuje význam „export“ (prodej), se vţdy píše verzálkami. 

Odkazuje k umění jako ke zboţí a rovněţ poukazuje na umění vytvořené ţenou, která je sama 

zboţím.  
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openings to inside, they open up the image, they are the cut on the projection 

surface of representation.“
119

 Symbolická funkce těla se řezem otevřela a 

významy se mohly rozvinout. 

 

6.6 Gina Pane 

Tvorba francouzské umělkyně čerpá především z momentů kaţdodenního 

ţivota, které staví do nové roviny a snaţí se na nich ukázat, ţe násilí je jeho 

běţnou součástí. V Non-anaesthetized climb (Výstup bez narkózy, 1971) lezla 

Pane po kovovém ţebříku, jehoţ příčky byly obroubené výčnělky ostrými jako 

břitva. S krvácejícími dlaněmi a bosýma nohama lezla neustále nahoru a dolů. V  

akci, kterou Pane předvedla ve svém ateliéru pouze za účasti fotografa, testuje 

nejen své osobní hranice, ale odkrývá i skryté vnitřní rány, která si kaţdý neseme 

v sobě, a které jsou prostřednictvím bolestivé akce performerky obnaţeny. Během 

akce nenechá diváka odpočinout: „By her suffering, her risking, she disrupts his 

indifference and hostility, she channels his repulsion, making him aware of what 

they carry.“
120

 

Jak jsme viděli, důleţitou roli v tvorbě Pane hrají symboly, které 

prostřednictvím metafory odkazují ke klíčovým údobím lidského ţivota, 

především ke zrození (syrové maso) a kojeneckému věku (mléko). „The body and 

its image for a non-linguistic communication.“
121

 Pane se na své akce pečlivě a 

dlouho připravuje. Její body artové aktivity dokumentuje kromě fotografií a videí 

i velké mnoţství skic a poznámek. 

Na závěr ještě uveďme známé dílo Death Control, video z roku 1974. [7] 

Na dvou monitorech vedle sebe byl promítán odlišný záznam. První z nich 

představoval autorku v posmrtné poloze, s detailním záběrem na obličej pokrytým 

                                                 
119

 „Ty řezné rány jdou do mé intimty, dovnitř mých ţil, do mého těla … tělo je projekční plocha, 

kdyţ jej vidíte zvenčí… zářezy jsou otvory dovnitř, otevírají obraz, jsou to řezy na projekční ploše 

reprezentovaného.“ Viz. WARR, Tracy / JONES, Amelie. The Artist´s Body. London / New York: 

Phaidon, 2002. 116. 
120

„Svým utrpením a riskováním narušuje jeho netečnost a projev nesouhlasu, směruje jeho odpor 

a ukazuje mu, co (v sobě) nese.“ Viz. PLUCHART, Francois. Risking as the Practice of Thought. 

In Flash Art, February-April 1978, 80-81. 40. 
121

 VERGINE, Lea. Body Art and Performance: The Body as a Language. Milan: Skira, 2000. 
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ţivými červy: „Covered with maggots, my flesh detached by maggots: flesh of my 

flesh, two flashes living together, one nourishing itself from the other: process of 

life in a continuum of time.“
122

 Na druhé obrazovce byl záběr z dětské oslavy 

narozenin, jak ničí dort. Do juxtapozice se tak dostaly dva momenty lidského 

ţivota. Chvíle, kdy se narodíme, kterou pak kaţdý následující rok oslavujeme a 

přitom se zároveň nezadrţitelně blíţíme smrti. Ze smrti se podle Pane stal 

netolerovaný fakt, tabu, a protoţe dialog s ní začíná uţ narozením, měli bychom 

tomuto momentu věnovat zvýšenou pozornost. 

 Pane od extrémního body artu upustila v roce 1979, poté co se váţně 

zranila při akci Mezzogiorno a Alimena.
123

 Pořízené fotografie ji ale provázely i 

další sochařskou kariérou, umisťovala je do svých objektů. 

 

6.7 Marina Abramovič/Ulay 

Srbka Marina Abramovič a německý performer Ulay (vlastním jménem 

Frank Uwe Laysiepen) představují v autodestruktivním body artu směr, který 

bychom mohli nazvat jako experimentální. Dvojice prostřednictvím umění akce 

objevuje limity svých vlastních těl a zkoumá vztah mezi performerem a divákem. 

Jako pro partnery je důleţitou součástí jejich tvorby i téma genderu, nicméně 

v jiném smyslu. Ulay v rozhovoru s Helenou Kontovou na toto téma uvedl: 

„I think people are always thinking of us as a symbol for man and woman: 

and of course in a biological  way we are … Of course there is a difference 

between Marina and me, but equally there is a difference between  one man and 

another. So we negate the general idea of man and woman. I think the two of us 

are more liberated than feminist or non-feminist artists, or any single artist. 

Because a single artist, a single person can´t get the results we do. We have two 

impulses of two people, and there is one result.“
124

  

                                                 
122

 „Pokrytá červy, mé maso pojídáno červy: maso mého masa, dvě masa ţijící vedle sebe, jedno 

vyţivující to druhé: kontinuální ţivotní koloběh.“ Viz. WARR, Tracy / JONES, Amelie. The 

Artist´s Body. London / New York: Phaidon, 2002. 101. 
123

 O´DELL, Kathy. Contract with the Skin. University of Minnesota Press, 1998. 76. 
124

 „Myslím, ţe nás lidé vţdy vnímají jako symbol muţe a ţeny a samozřejmě po biologické 

stránce tomu tak je. Samozřejmě, ţe je rozdíl mezi mnou a Marinou, ale stejně tak je i rozdíl mezi 

dvěma muţi. Takţe s tím obecným pojmem muţe a ţeny nesouhlasíme. Myslím si, ţe my dva 
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Dvojice začala spolupracovat aţ ve 2. polovině 70. let. Do té doby 

vytvořila Abramovič řadu významných a dodnes kontroverzních děl. Velmi 

významně ji ovlivnilo prostředí, ve kterém vyrůstala. Byla dcerou vysokých 

komunistických hodnostářů v tehdejší Jugoslávii, ale zároveň ji vychovávala 

náboţensky zaloţená babička v duchu srbské pravoslavné církve. Tato 

ambivalence se odráţí v základu uměleckých aktivit a jako napětí mezi tělem a 

rozumem je tematizováno v cyklu Rhythms (Rytmy) z let 1973-74. 

Prvním z nich je performance Rhythm 10 (1973), kdy se Abramovič 

strefovala v rytmu ruské hry noţem mezi prsty. [8] Za účelem prozkoumat prvky 

rituálu a gest, pouţila srbská umělkyně dva kazetové přehrávače a dvacet noţů, 

kterými se snaţila co nejrychleji zabodávat do mezer mezi prsty a pokaţdé, kdyţ 

se zranila, vyměnila nůţ za jiný. Po dvaceti zraněních nahranou pásku otočila a 

akci podle ní opakovala, přičemţ se snaţila dodrţet stejný rytmus včetně 

bolestivých „chyb“. Jejím záměrem bylo prozkoumat fyzické a mentální limity 

těla - bolest a rytmické bodání, dvojitý zvuk, moment kdy se setkávala minulost 

s přítomností.  

V Rhythm 5 (1974) zapálila Abramovič benzínem nasáklý půdorys 

pěticípé hvězdy, do které vkročila aţ poté, co si ostříhala vlasy a nehty. Ty pak 

obřadně vhodila do plamenů, jako symbol fyzického i psychického očištění od 

komunistické minulosti. Ve vrcholné fázi performance vstoupila do středu hořící 

hvězdy, kde ztratila po chvíli následkem nedostatku kyslíku vědomí. Její nehybné 

tělo muselo vynést z plamenů několik přihlíţejících diváků. Abramovič chápala 

ztrátu vědomí jako selhání: “I was very angry because I understood there is a 

physical limit: when you lose consciousness you can‟t be present; you can‟t 

perform.“
125

 

                                                                                                                                      
jsme mnohem uvolněnější neţ feminističtí nebo ne-feminističtí uměleci, nebo neţ jakýkoliv 

jednotlivý umělec. Protoţe samotný umělec, jednaosoba, nemůţe mít výsledky jako my dva. My 

máme dva podněty, které vyústí v jeden výsledek.“ Viz. KONTOVÁ, Helena. Marina 

Abramovič/Ulay, In Flash Art, February-April 1978, 80-81. 43. V novějším videozáznamu se 

Abramovič vyjádřila ve smyslu, ţe vnímá sama sebe především jako umělce, který podle ní nemá 

pohlaví. Viz. http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/8059792/Marina-Abramovic-Im-

a-mirror-for-the-public.html# 
125

 „Byla jsem hodně naštvaná, protoţe jsem pochopila, ţe existuje určitá fyzická hranice, za 

kterou nemůţu jít: kdyţ ztratíte vědomí, nejste přítomní a nemůţete účinkovat.“  Transkript videa. 

Viz. http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/190/2000 

http://www.moma.org/explore/multimedia/audios/190/2000
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Téhoţ roku představila Abramovič další piece, ve kterém chtěla vyzoušet 

jaké to je ztratit kotrolu nad svým tělem po fyzické i duševní stránce.
126

 O díle 

Rhythm 2 jsme se zmínili jiţ v souvislosti s dobrovolným poţitím léků za účelem 

sebeotravy v rámci psychopatologického výkladu sebepoškozování. [9] Dodejme 

ještě, jakou tělesnou reakci medikamenty vyvolaly. Léky pro léčbu katatonie 

(ochablosti svalů) měly za následek záchvat, který se projevil nekontrolovatelným 

škubáním ve svalech. Zatímco tělo nebylo moţné ovládat, mysl autorky zůstala 

svěţí a celou akci byla schopna do detailu vnímat. Po odeznění efektu poţila 

Abramovič druhý lék, tentokrát určený pro léčbu deprese. Její fyzické tělo zůstalo 

přítomné, ale mysl ochabla a na několik hodin ztratila vědomí. 

Další akce se v rámci zmíněné série uskutečnila v Neapoli, kde před sebe 

umělkyně umístila 72 různých přemětů (růţi, peří, rtěnku, med, nůţky, ţiletky, 

skalpel, zbraň s nábojem a další), které mohli diváci libovolně pouţít k manipulaci 

na jejím těle (Rhythm 0, 1974). „I am the object. During this period I take full 

responsibility.“
127

 Klíčovým tématem performance je zde především vztah umělce 

a publika, smlouva, kterou umělkyně s publikem uzavřela, ji postavila do role, ze 

které nemohla sled událostí ovlivnit. „What is the public limit to the artist?“
128

 Po 

celých šest hodin zůstala Abramovič naprosto pasivní vůči jakékoli aktivitě ze 

strany diváka. Tato pasivita účastníky provokovala a způsobila, ţe se s 

postupujícím časem chovali čím dál tím agresivněji. V závěru performance ji 

jeden z účastníků vloţil do dlaně nabitou pistoli a poloţil prst na spoušť. Její 

dojem z celé akce byl děsivý: „What I learned was that ... if you leave it up to the 

audience, they can kill you.”
129

 

O tom, ţe umění nemusí být krásné, jsme se přesvědčili na několika 

místech této práce. Abramovič v roce 1975 předvedla akci, která na zaţitý způsob 

vnímání umění ironicky reaguje přímo svým názvem - Art Must Be Beautiful, 

Artist Must Be Beautiful (Umění musí být krásné, umělec musí být krásný). 
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 http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2010/oct/20/marina-abramovic-lisson-gallery 
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„Já jsem objekt. Během této doby přebírám plnou zodpovědnost.“ Transkript videa. Viz. 

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2010/oct/20/marina-abramovic-lisson-gallery 
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 „Kam aţ sahá hranice mezi divákem a umělcem?“ Transkript videa. Viz.  

http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/8059792/Marina-Abramovic-Im-a-mirror-for-

the-public.html# 
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 „Zjistila jsem, ţe pokud to necháte na publiku, jsou schopni vás zabít.“ Viz. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Abramovi%C4%87#cite_note-4  

http://www.guardian.co.uk/artanddesign/video/2010/oct/20/marina-abramovic-lisson-gallery
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Podstatu díla, kde si autorka drastickým způsobem češe vlasy a při tom opakuje 

název díla, vysvětluje v rozhovoru s italským historikem umění Germano 

Celantem: „There are many people who believe in art as a cure, something that 

heals. Previously it was something spiritual, and now it‟s also physical and 

mental. I think that a work of art really produces an effect of the psyche.”
130

 

Pokud ale krásné obrazy tiší bolest, co v nás evokují bolestivé a násilné akce? 

Abramovič se domnívá, ţe úkolem umění je zneklidňovat: „At that time, I thought 

that art should be disturbing rather than beautiful.”
131

  

Strach ze smrti, utrpení a bolesti je podle srbské umělkyně společenské 

tabu, se kterým se snaţí vyrovnat prostřednictvím performance. Pomocí energie, 

kterou jí publikum dává, proţívá tyto momenty za diváky: „I became a public 

mirror. If I can do it in my life, they can do it in their lives.“
132

 

V roce 1976 se Abramovič seznámila s Ulayem. Kaţdý z dvojice přinášel 

do uměleckého vztahu vlastní zázemí, tradice a smysl pro rituál. Dokázali 

fungovat bez toho, aniţ by převaţovala ţenská nebo muţská stránka. Společně 

vytvořili sérii uměleckých akcí, kde jejich těla definovala nový prostor pro 

komunikaci s divákem. V Relation in Space (Vztah v prostoru, 1976) se oba 

partneři pohybovali po místnosti jako dvě planety opisující oběţnou dráhu a 

jejichţ energie se vzájemně prolínaly. Abramovič k  umělecké spolupráci s 

Ulayem dodává: „The main problem in this relationship was what to do with the 

two artists‟ egos. I had to find out how to put my ego down, as did he, to create 

something like a hermaphroditic state of being that we called the death self.“
133

 

                                                 
130

 „Mnoho lidí věří, ţe umění je něco co jim pomůţe, co je vyléčí. Původně mělo spirituální 

charakter, dnes je to také fyzická a duševní záleţitost. Myslím si, ţe umělecké dílo má opravdový 

vliv na lidskou psychiku.“ Viz. CELANT, Germano. Marina Abramovic: Public Body, Installation 

and Objects, 1965-2001. Milano: Edizioni Charta, 2001. 18. 
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 „V té době jsem si myslela, ţe umění má znepokojovat, spíš neţ aby bylo krásné.“ KAPLAN, 

Janet A. Deeper and Deeper: Interview with Marina Abramović. In Art Journal, Summer 1999, 

vol. 58, no. 2. 19. 
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stadium něčeho, co jsme nazývali smrtí samo o sobě.“ Viz. KAPLAN, Janet A. Deeper and 

Deeper: Interview with Marina Abramović. In Art Journal, Summer 1999, vol. 58, no. 2. 10. 
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Pojem „death self” vytvořili oba umělci v rámci akce Breathing in/ 

Breathing out (1977). Přitisknuti ústy k sobě dýchali dech svého partnera do té 

doby, neţ vyčerpali veškerý kyslík. Tato velmi osobní performance rozvíjela 

myšlenku schopnosti jedince pohltit, změnit a zničit ţivot druhé osoby. 

Posledním společným dílem dvojice byla chůze podél Velké čínské zdi 

v roce 1988 (The Great Wall Walk). Marina a Ulay vyrazili kaţdý z jednoho 

konce, aby se uprostřed po třech měsících setkali. Původní záměr uskutečnit zde 

svatební rituál se však změnil v symbolické „sbohem“, kdy se oba umělci vydali 

na samostatnou ţivotní cestu. 

 

6.5  Situace v Československu 

Extrémní body art se brzy dočkal ozvěny i v českém prostředí. Uţ na konci 

60. let předvedl Milan Kozelka několik akcí v přírodě pod názvem Kontakty 

(1967-1969), které vyţadovaly nesmírné fyzické nasazení a často byly velmi 

riskantní. Kozelka si tak kromě psychického proţitku chtěl ověřit i vlastní 

moţnosti v konfrontaci s přírodním ţivlem. 

Umělecké akce z přelomu 60. a 70. let se obecně vyznačují odklonem od 

veřejného k osobnímu.
134

 Nástup normalizace ukončil veškeré naděje na 

svobodný svět bez státních hranic. Politická situace prohloubila u mnoha umělců 

tendenci k introspekci a médiem se zde stává lidské tělo, jediný svobodný „svět“. 

Problematiku těla je potřeba v československém akčním umění chápat na pozadní 

tradic místní kultury a v politickém kontextu odlišném od západní Evropy nebo 

USA. 

Jednou z nevýraznějších osobností českého body artu 70. let byl Petr 

Štembera. Jeho tvorbu zcela bezprostředně ovlivnil záţitek z Paříţe z roku 1968, 

kdy strávil deset dní za hranicemi bez peněz a bez jídla.
135

 Uvědomil si, ţe fyzická 

deprivace má obohacující význam duševní i duchovní. To jej přimělo 

k pomyslnému odchodu z veřejného prostoru do prostoru vlastního těla. Jeho akce 

jsou typické svými sklony k asketismu, autor v nich podstupuje extrémní fyzickou 
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zátěţ a vystavuje se náročným podmínkám. Toto vědomě podstupované nebezpečí 

má u Štembery „eminentně vnitřní, nikoli sociální motivaci“.
136

 Jde mu především 

o to prozkoumat, poznat a posléze přijmout své vlastní tělo (Narcis 1, 1974) a 

uvědomit si jeho bezprostřední provázanost s přírodou. V roce 1975 představil 

dvě významné akce českého body artu: Spaní na stromě a Štěpování. V prvním 

z nich, jak název napovídá, spal po třech dnech a nocích beze spánku na stromě, 

v druhém si „způsobem obvyklým v sadařství … vštěpoval větvičku keře do 

paţe“.
137

 Obě díla spojuje snaha o symbolické splynutí s přírodou a potřeba 

zahrávat si s vlastním tělem a jeho moţnostmi. Zmíněný motiv rizika a 

sebezraňování má konkrétně ve Štěpování extrémní podobu. [10] Štembera si 

tímto způsobem dokonce přivodil otravu krve. V Hašení (1975) uhasil vlastní krví 

vytékající z řezu na ruce hořící šňůru. V sérii skoků (Skok I. a II., 1976) se zabývá 

myšlnekou, na kolik je moţné překročit pomyslnou mez. Skok do ohně, proti zdi, 

do ţíraviny připomíná záměrem vystavit se nebezpečné situací a bolesti akce Giny 

Pane. V rozhovoru s Karlem Srpem na otázku jestli neriskuje příliš mnoho, 

odpovídá: „… I kdyţ určitá rizika zde jou, tak náš ţivot vlastně uto dimenzi 

postrádá. (…) A to mě právě přitahuje, ţe riziko k existování bytostně patří a ţe 

vlastně jsme ošizeni o určitý aspekt, velice důleţitý, se kterým počítáme 

minimálně.“
138

 

V roce 1976 předvedl v maďarském Zsolnay–Muzeu Přednášku, akci 

během které klečel na hrachu, četl z knihy Martina Heideggera stále tentýţ 

odstavec a po kaţdém odstavci se napil vodky. K vědomí přišel po 20 hodinách. 

V tomto, pro Štemberu typickém sebetrýznění s filozofickým podtextem, hraje 

velkou roli symbolika. Např. proces kynutí těsta, které zhasíná svíčky, můţeme 

chápat jako zvizualizované plynutí času. 

Bezprostředně pod vlivem politických událostí (Charta 77) vznikla 

performance Lukostřelec (1977). Oblečen do nacistické košile vystřelil Štembera 

do publika šíp. Svou vnitřní agresi obrátil k druhým – směrem k divákovi.  
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Politický aspekt Štemberových děl je nezanedbatelný. Sebetrýznění je u 

něj často „iracionální odpovědí na temnotu doby“.
139

 V rozhovoru s Pavlínou 

Morganovou Štembera přiznal, ţe „nebýt obludné atmosféry zde v 70. letech, 

nevzniklo by téměř nic z akčního umění, určitě ne v té podobě, jak bylo 

realizováno.“
140

 

Institucionalizace performance na začátku 80. let Štemberu odradila od 

dalších aktivit a na tento typ umění rezignoval.   

Akce Jana Mlčocha měly na rozdíl od asketické praxe Petra Štembery 

důsledně introspektivní a v jistém smyslu psychoanalytický charakter.
141

 Mlčoch 

si akcemi navozoval určité poetické a archetypální situace, které chtěl proţít. 

Z našeho pohledu extrémního body artu je důleţité zmínit, ţe riziko, které 

podstupoval, však u něj vţdy respektovalo hranice příběhu či rituálu. 

 V roce 1974 se Mlčoch nechal zavěsit se zavázanýma očima a ucpanýma 

ušima do půdního prostoru. Akce Zavěšení - Velký spánek byla pokusem 

dosáhnout absolutní izolace od světa a navodit stav mimo naši přítomnost. [11] 

„Daří se to, dokud se tíţe lidského „zde“ nehlásí jako bolest. Do tohoto okamţiku 

se daří být „nikde“, tj. nevztahovat se k ţádné jednotlivé věci a takřka splynout 

s celkem světa.“
142

 Ve stejném roce se motiv izolace objevil ještě v akci Igelitový 

pytel (1974), do kterého se Mlčoch uzavřel. Setrval v něm 34 min aţ do chvíle, 

kdy nad sebou začal ztrácet kontrolu a prořízl se noţem ven. Zmíněnou akci 

můţeme interpretovat jako snahu o návrat do prenatálního stadia v děloze matky a 

následné zrození. 

Téma smrti, které se částečně objevuje i v Zavěšení, zpracoval ještě 

později v akci Pohled do údolí (1976), kdy pozval přátele v určitý čas na místo, 

kde se předem zahrabal 30 cm pod zem. Zpřítomnil tak téma smrti, pohřbeného 

těla, blízkosti a vzdálenosti zároveň.  

Ze stejného důvodu jako Štembera, ukončil Mlčoch na konci 70. let své 

umělecké aktivity. Dvojici českých umělců ještě doplňoval Karel Miler, nicméně 

jeho pojetí tělového umění vycházelo především z experimentální poezie. 
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Prvky masochistického body artu obsahuje také akce Pavla Büchlera, 

českého umělce, který na počátku 80. let emigroval do Velké Británie. V roce 

1977 se pokusil v rámci performance 2000 m n. m. naboso a naslepo vystoupit po 

zasněţeném svahu Lomnického sedla. 

Vývoj umění v 80. letech zaznamenal odklon od konceptuálního umění. 

Umělcem, který během tohoto desetiletí dokázal udrţet kontinuitu akčního umění, 

byl Tomáš Ruller. Autor, kterého Morganová řadí do pozdního proudu tělového 

umění (postmoderní performance), uskutečnil na sídlišti v Opatově mezi 

hromadou štěrku a bahnitým jezírkem představení 8. 8. 88. Tento den se vyválený 

v bílé sádře vyšplhal na hromadu štěrkopísku, odkud se svalil dolů, v louţi si 

zapálil bundu a v plamenech padl do mělkého jezírka. Zabahněný se poté opět 

vyšplhal na vrchol hromady a na závěr nabídl publiku chléb a víno. V neutěšeném 

prostředí (jako doba sama) předvedl Ruller dílo symbolického a politického 

vyznění. „V našich krajích se stalo zvykem nereagovat adekvátně ani na násilí 

páchané bezprostředně na nás samých, a právě s tím Ruller podvědomě 

pracuje…“,
143

 cituje Morganová Zdeňku Gabalovou a vyzdvihuje „terapeutický“ 

charakter performance, který má dopad nejen na autora, ale také na diváky 

spoutané dobovou skepsí. Vlivem postmoderní atmosféry tíhla Rullerova tvorba k 

tendenci divadelní narativnosti. 

 

7. Závěr 

Cílem práce bylo prozkoumat oblast extrémního body artu, který se na 

konci 60. let 20. století rozvinul ve svébytnou uměleckou formu. K pochopení 

podstaty práce s tělem bylo nutné nejprve definovat východiska akčního umění 

obecně. Představili jsme klíčové osobnosti, které měly zásadní vliv na podobu a 

směřování tohoto uměleckého projevu. Práce se striktně neomezuje na umělecko 

historické hledisko, vyuţívá mimo jiné poznatků klinické medicíny a psychologie. 

Zároveň nahlíţí téma tělesnosti z filozofické perspektivy. Poskytuje tak relativně 

ucelený obraz zkoumané problematiky. 
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V průběhu práce se podařilo nalézt odpovědi na klíčovou otázku 

poloţenou v úvodu – co umělce motivuje k tak extrémnímu zacházení s tělem. 

Došli jsme k závěru, ţe tato motivace vychází z politické a společenské situace 

70. let. Atmosféra, v USA ovlivněná především válečným konfliktem ve 

Vietnamu a ve východní Evropě represivními totalitními reţimy, vedla k frustraci 

umělců, která vyústila ve specifické podoby body art. V průběhu výzkumu se 

ukázalo, ţe většina uměleckých aktivit čerpá z psychoanalytického diskurzu. 

Cílem práce nebylo zmapovat veškeré projevy sebepoškozujícího 

výtvarného jazyka, ale vyzdvihnout jeho klíčové představitele, jejichţ tvorba 

vytyčila limity tohoto směru. Největšího ohlasu se body artu dostalo ve Spojených 

státech, na českém území našel rovněţ své příznivce, nicméně nikdy nedosáhl 

takové intenzity jako v zámoří.  
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