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Anotace

Ve své práci jsem se věnovala umění Ivana Kafky z hlediska fungování multiplicity.

Na  základě  podrobnějšího  průzkumu  charakteru  Kafkových  děl  jsem  dospěla  k 

vymezení důležitých aspektů v jeho tvorbě: práce s časem, místem a multiplicitou. 

První a druhý aspekt jsem v práci krátce zanalyzovala. 

Multiplicitu  jako  širší  fenomén jsem definovala  pomocí  kategorií,  vytvořených pro 

účely této práce. Tak typ užití multiplicity na způsob  masy je charakterizován jako 

soubor neživotných elementů bez autonomie. Pro multiplicitní zobrazení typu davu je 

naopak  typická  vyšší  míra  individuality  jednotlivých  částí,  které  ale  zůstávají 

významotvorným prvkem vzhledem k celku díla. Na základě těchto kategorií jsem se 

pokusila  sestavit  diagram,  který  naznačuje  souvislosti  mezi  charakterem  obrazu 

(jedinečný – multiuplicitní) a typologií vztahů částí k celku (škála možností na ose 

pojem a jeho  protiklad).  Aplikací modelu „rozšířeného pole“ Rosalind Krauss jsem 

dospěla k diferenciaci dalších dvou momentů multiplicitních obrazů, a to na principu 

sériovosti a seriality, kde hlavním vektorem je narativita. 

Takto charakterizovanou multiplicitu jsem aplikovala na konkrétní díla Ivana Kafky, 

která jsem vybrala tak, aby skrze příklady bylo možné co nejlépe vysvětlit navržený 

model  vztahů  multiplicity  a  jedinečnosti  v  umění  obecně.  V  závěru  jsem se  pak 

pokusila ukázat, že by bylo možné tuto strukturu multiplicity vysledovat i v případě 

děl jiných umělců. 
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Abstract

I have paid attention to artworks of Ivan Kafka especially to the problem of 

multiplicity. On the background of the reseach of Kafka's work I have described some 

aspects of his art work in more common way: dealing with time, with space and with 

multiplicity. I have shortly analyzed first two aspects.

On  the  other  hand  is  multiplicity  much  wider  phenomena,  I  have  defined  with 

categories  which  were  created specially  for  this  work.   The category  of  mass is 

defined by non-living unifique parts of one coplex without any autonomy. The second 

type labeled as crowd type, typically contains some level of individuality. On such 

background I tried to create a diagramatic structure, which was postulated according 

to  Rolasind  Krauss'es  „expanded  fields“.  This  should  better  show  the  relations 

between terms like mass, crowd, seriality and serial type of multiplicity. I have also 

applied these categories on particular Ivan Kafka's artworks, but in the end I suggest 

to asser this system of multiplicity categories on other artists artworks as well. 

Klíčová slova:

Ivan Kafka multiplicita dav  masa rozšířené pole narativita

Key words: 

Ivan Kafka multiplicity crowd      mass expanded field narativity
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„V mnohosti psaní je vlastně vše k rozmotání a nic k dešifrování“1 

R. Barthes: Smrt autora

„...formulace je pravým úkolem historika umění. 
Jeho prací není přebírat existující pojmy, 

podřazovat pod ně rozmanitý materiál,
a redukovat tím jeho specifičnost. 

Měl by konstruovat pojmy nové a usilovat skrze ně 
o citlivější vystižení lokálního prostředí.“

Jan Wollner: Art & Antiques2

1. Multiplicita v umění

Čím  dál  častěji  se  setkávám  s  díly,  která  odkazují  k  mnohosti.  Z  českých 

příkladů lze zmínit díla Jana Nálevky (instalace 3000 kusů ručně linkovaných A4 

listů papíru Můžeme ztratit všechno, jen čas ne, 2012), ze zahraničních pak třeba 

velká  část  děl  Damiena  Hirsta  (například  2050  různobarevných  puntíků  Spot 

Painting, 1994) a nebo Aj Wejwej jako zástupci velkého světa umění (sto milionů 

porcelánových ručně malovaných Slunečnicových semínek prezentovaných v Tate 

Modern v Londýně, 2010). Opakovaně jsem se sebe ptala: co je to, co mají tato 

díla společného, ačkoliv jinak si nejsou příliš blízká? Nejde tu totiž jen o formální 

podobnost mnohosti elementů: jak se pokusím ukázat v této práci, mnohost se 

promítá i do vlastní struktury díla a má vliv na naše vnímání celého díla a tedy i  

podíl na významu. Mnohost je totiž často odrazem současného způsobu vnímání, 

skládání  probíhá  na  principu  adice  bez  hierarchie,  ale  zato  s  odkazy  na 

mimoumělecká témata. Mnohost formální souvisí se způsobem, jak o díle máme 

přemýšlet a jak s ním zacházet. To se pokusím přiblížit a vysvětlit v následujícím.  

Aplikace  otázky  po  způsobech  fungování  multiplicity  v  umění  na  díla  Ivana 

Kafky není náhodná. Zajímalo mne, jak se fenomén multiplicity projevoval v dílech 

umělce, který vyrůstal  v jiné společnosti  než já. Umění, jeho recepce a reflexe 

trendů  či  aktuálních  problémů,  které  řešili  umělci  „na  Západě“  byly  v 

Československu v době normalizace, konkrétně v době normalizace od 70. let,  

1 Roland BARTHES: Smrt autora, in: Aluze 10, 2006, 76
2 Jan WOLLNER: Filatelistická abstrakce. Recenze výstavy Ludmily Padrtové v Plzni,  Art & 

Antiques 2013/7 + 8, 102-103
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zejména pak v 80. letech velmi odlišné od dnešní situace. Přesto můžeme právě 

dílo Ivana Kafky, který je daleko známější v zahraniční, než v českém prostředí, 

směle  zařadit  mezi  umělce,  kteří  tvoříce  v  našem prostředí,  dosáhli  evropské 

úrovně.3 Na druhé straně ale nelze kolonky vytvořené pro takzvaně západní umění 

zde aplikovat, pokud vůbec, pak jen po řádném kritickém zanalyzování. 

Pro vyjadřování myšlenek o světě uvnitř i vně mysli autora díla lze zvolit různé 

modely, formy, zpracování, postupy či koncepty. Všem jim je pak společné, že se 

nějak vztahují ke způsobu vnímání a myšlení svého tvůrce čili interpreta. V ideální 

případě  i  vykládaného  umělce.  Právě  vizualizace  způsobu  myšlení  jakožto 

mnohočetného,  jistým  způsobem  uspořádaného,  systematizovaného, 

nehierarchizovaného  systému,  mě lákala.  Co  je  na  interpretaci  nezobrazivých, 

abstraktních  forem  v  umění  napínavé  a  dobrodružné,  je  pokusit  se  viděné  a 

prožité,  zkrátka  vnímané,  umělecké  dílo  popsat  slovy  a  zařadit  či  zpracovat. 

Výzvou,  kterou  předkládá  dílo  Ivana  Kafky,  je  vyrovnat  text  s  obrazem  (viz 

například poměrně dlouhé názvy, které autor svým dílům dává), tedy racionální a 

emocionální  složku  díla  uchopit  verbálně.  Formální  i  významovou  multiplicitu 

převést komplexně do  slov a tak odhalit kontexty, které v sobě díla skrývají. Co se 

slova multiplicita týče, obsahuje v sobě zajímavý rozpor: je totiž příbuzné jak s 

slovem  multipl –  tedy  vyjádřením  jakéhosi  pohybu  množením,  a  zároveň  je 

spojeno i s množstvím – tedy označením statického stavu.

Pokusila jsem se sestavit vybádané výsledky fungování multiplicity i jednoty v 

uměleckých  dílech  do  diagramu,  který  by  popisoval  vztahy  mezi  jednotlivými 

elementy  i  roli  recipienta,  kterou  v  celé  své  práci  považuji  za  velmi  důležitou 

[obr.1].  Mým cílem tedy  nebylo  porovnat  dílo  Ivana  Kafky  s  díly  zahraničních 

autorů nebo naopak v rámci české scény, to čeká na jiné badatele,4 stejně tak 

3 O větší popularitě v zahraniční svědčí mimo jiné i to, že kromě souborného katalogu díla, který 
si Ivan Kafka připravil sám,  jsou katalogy zahraniční pečlivější a obsáhlejší než ty k 
umělcovým českým výstavám, kterých bylo (do roku 2005) v zahraničí 14, v domácím prostředí 
pak 18. Srovnej kvalitu a inovativnost textů: 
Barbara BARSCH / Ev FISCHER: Ivan Kafka, katalog k výstavě v ifa Gallery Berlin 14. Mai bis 
26. Juli , Berlin 1998; Karel Srp: Ivan Kafka, katalog k výstavě v Galerii hlavního města Prahy 
1992.

4 přehled bibliografie i všech realizací in: Ivan KAFKA / Karel SRP / Jiří MACHALICKÝ: Ivan 
Kafka 1975-2005, Praha 2006, 210-213
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životopis umělce jsem zpracovala nejstručnějším možným způsobem proto, že je 

sice nezbytnou částí  každé uměleckohistorické práce. Jelikož ale monografická 

studie  mým cílem nebyla,  bylo  možné čerpat  pouze  z  dostupných druhotných 

pramenů. Snažila jsem se od počátku položit si takové otázky, které by vedly k 

ozřejmení  výše  načrtnutého  problému  multiplicity,  jako  fenoménu  doposud  jen 

vágně  podchyceného,  v  české  literatuře  pak  jen  zřídka.  Dalším  podnětem byl 

katalog výstavy  Příběhy bez konce. Po přečtení jsem zjistila, že neodpovídá na 

moje otázky, naopak spíše pokládá další. Tak rozlišení mezi serialitou a sériovostí 

bylo sice teoreticky podloženo, nicméně chybělo aplikování na konkrétní umělecká 

díla.  Multiplicita  zde  pak  byla  sice  inzerována  jako  spojující  téma  výstavy  (i 

katalogu), ale nedošlo na hlubší propracování či prozkoumání jak to, že funguje v 

různých dílech různým způsobem.  

Proto, že multiplicita pro mne nebyla od počátku jasně uchopitelný problém, ale 

spíše soustava otázek, probíhala specifikace a ujasňování i  definování pojmů i 

kategorií až v průběhu bádání. Pokusila jsem se tedy tyto otázky zodpovědět a 

dospěla jsem na základě teorie rozšířeného pole americké kritičky umění Rosalind 

Krauss5 k modelu fungování vztahů a kategorií  multiplicity. Tyto jsem se potom 

rozhodla aplikovat na vybraná konkrétní díla Ivana Kafky. 

Vybrala jsem si 4 umělecké projekty, instalace z pozdější doby, v nichž se Kafka 

zabýval  multiplicitou výrazněji.  Plno prázdna (1992),  Přítomná minulost,  minulá  

přítomnost (1992-93), Sedm hromad pro Stein / O několika zdánlivých jistotách a  

jedné jisté nejistotě (1988) a cyklus Pytlíků (Čeští pytlíci, 2003-4, Němečtí pytlíci, 

2003-2005,  Belgičtí  pytlíci,  2003-2005,  Rakouští  pytlíci,  2003-2004,  a  Proměna 

Českých pytlíků v Pytlíky EU, 2008). Jak ještě dále ukážu, instalace jsem vybrala s 

ohledem na struktury fungování multiplicity a tedy i na principy, které bych ráda ve 

své práci ukázala, nechci tedy tvrdit, že vybírám reprezentativní vzorek Kafkových 

děl,  ani  snad  „nejlepší  díla“.  Vybírala  jsme  naopak  díla  tak,  aby  mi  pomohly 

ilustrovat teoretické formulace. 

5 Rosalind KRAUSS: Sochařství v rozšířeném poli, překlad Jan SLÁDEK / Stuart ROBERTS, in: 
Karel CÍSAŘ (ed.): Brno Art Open 2011. Sochy v ulicích. Stav věcí. Brno 2011, 130-143

10



2. Vymezení problému a načrtnutí otázek

Walter  Benjamin  viděl  ve  fotografii  a  ještě  spíše  ve  filmu,  obecněji  pak  v 

možnosti technické reprodukovatelnosti, nebezpečí pro pravost, auru a působení 

uměleckých  děl.6 Svým  typicky  dystopickým  způsobem,  plným  entuziasmu  z 

představy nevratné proměny popisuje, jak skvělé to bude, až kategorie pravosti a 

originality nebudou platit v dnešním smyslu slova a jedním dechem dodává, že to 

rozhodně  není  nic  špatného,  ale  naopak  oslavování-hodného.7 Do  důsledku 

domyšleno  to  však  vypadá  asi  takto:  fotografie,  jakožto  symbol  technické 

reprodukovatelnosti,  nevedla  ke  zvýšené  poptávce  po  originálních  a 

neopakovatelných  obrazech  (uměleckých  dílech  obecně),  ta  je  daleko  starší. 

Pouze krizi autorství a originality zviditelnila a umožnila pojmenovat a zabývat se 

jí. Právě zaměření na jedno – singulární umělecké dílo, před nímž se divák sám 

najde, definuje, je podle Davida Ganze a Felixe Thürlemanna v dějinách umění 

spíše výjimečné než běžné.8 Jak tito autoři  ukazují,  byl  obraz v plurálu vnímán 

víceméně vždy  jako  negativní,  špatný  obraz.  Mnohost  jednoho  obrazu  je  jistě 

spojená s opakováním, tedy magickou praktikou, užívanou pro zvýšení účinku – ať 

už  jde  o  opakování  modlitby  –  otčenáš,  tibetské  mlýnky  či  rytmické  pohyby 

tanečníků  různých  náboženství  a  rituálů.  Opakování  a  zmnožení  tedy  posiluje 

účinek  obsahu,  na  druhé  straně  je  ale  jaksi  nebezpečné,  vyšší  počet  je  hůře 

kontrolovatelný, což při magické roli obrazu není jen tak.9 Magická role a funkce 

obrazu dnes přetrvává jen ve velmi omezené míře. Ručně vytvořená reprodukce je 

oproti technické vždy nutně nedokonalá: opisování či obkreslování s sebou nese 

vždy  chyby  či  zkreslení  (většinou  nezáměrně),  z  čeho  pravděpodobně  plyne 

opovrhování netechnicky reprodukovanými díly, jakožto nepravými, druhořadými a 

vlastně nežádoucími. Jediné pravé zmnoženiny jsou vytvořené za pomoci či cele v 

6 Walter BENJAMIN: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in: Labyrint 
Revue 23-24/2008, 166 - 174

7 Diarmuid COSTELLO: Aura, Face, Photography: Re-reading Benjamin today, in: Andrew 
BENJAMIN (ed.): Walter Benjamin and Art, New York 2004, 164-184

8 David GANZ / Felix THÜRLEMANN (eds.): Das Bild im Plural, sborník z konference konané v 
Kostnici 2009, 7-38

9 Igor ZHOŘ: Princip seriality aneb standardizace jedinečného, in: Kaliopi CHAMONIKOLA: 
Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění, katalog výstavy v Moravské 
galerii v Brně, Brno 1993, 41
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režii boží (nadlidské): veraikony jsou toho skvělým příkladem. 

Nechci  se  ale  v  následující  práci  věnovat  historickým příkladům pravých  a 

nepravých obrazů v plurálu. Mým cílem je poukázat na konkrétní problém, na nějž 

jsem v  průběhu  bádání  nad  multiplicitou  v  umění  narazila,  totiž:  jak  vnímáme 

takové obrazy, které jsou složené z mnoha malých, často průmyslově či technicky 

reprodukovaných  elementů?  Vztahujeme se  k  nim jinak  než  k  dílům,  jimiž  se 

obyčejně dějiny umění zabývají, tedy obrazům v singuláru? Jak tvoří a předávají 

recipientovi své sdělení, jak se dostat k jejich významu.  Tyto otázky pramení z 

mého přesvědčení, že je tomu jinak, než u obrazů, které jsou singulární (otázkou 

definice či vymezením jednotlivých skupin se budu podrobněji zabývat v kapitole 

4.4.). Při zkoumání multiplicity jsem narazila na několik způsobů chápání tohoto 

fenoménu. Pokusila jsem se navrhnout, jak jinak by multiplicita mohla být chápána 

když jsem dospěla k tomu, že jsem odmítla vysvětlení, podle nějž je multiplicita 

zkrátka  ikonografickým motivem,  který  je  umělci  používán,  když  chtějí  vyjádřit 

symbolicky cosi, čeho je hodně. Pro potřeby této práce jsem se rozhodla používat 

pojmy  masa a  dav  (definuji je v kapitole 4.4.3. a 4.4.4.), které sice nejsou nijak 

ustálenými,  ale  domnívám  se,  že  mi  jejich  použití  usnadní  práci  a  dovolí  mi 

poukázat komplexněji na některé aspekty multiplicity, které jiné pojmy nezahrnují. 

Mimo  jiné  je  také  nutné  podotknout,  že  literatura  k  tomuto  tématu  není  nijak 

početná, jak ukážu v následující kapitole. 

2.1. Téma multiplicity v literatuře

Motiv  multiplicity  v  umění  není  záležitostí  pouze  současného  a  nedávného 

umění, ač se domnívám, že právě v umění 2. poloviny 20. století jej nalezneme v 

hojné míře, a to nejen na formální úrovni, ale také, a možná daleko častěji, na 

rovině významové. Vybraná díla, která jsem se ve své práci rozhodla zkoumat, 

pak spojují oba módy vyjádření mnohosti. Důvody, které mě vedou k tomu, že na 

tvorbu Ivana Kafky aplikuji  teorie současné a nikoliv například tradiční formální 

analýzu  nebo  Rieglovy  kategorie  Kunstwollen  a  proto-receptivní  estetiky v 

pozitivisticky  duálních  pojmech  (haptické/optické),  ač  by  to  jistě  bylo  možné, 

vycházejí z mého přesvědčení, že současné teorie umění umí daleko těsněji  a 
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pronikavěji  vysvětlit,  jak  vnímáme  umění  dnes.  Tedy  nikoliv  o  formálních 

konceptech či dobovém pozadí, tam tradiční postupy nejen formální analýzy stále 

platí, ale spíše o tom, co nám konkrétní dílo může říci dnes. 

Historickému  přehledu  se  zde  nebudu  podrobněji  věnovat,  protože  to 

překračuje možnosti jedné diplomní práce: ostatně jeden ze zdrojů, které ve své 

práci zpracovávám je sborník z konference Das Bild im Pural,10 která byla celá 

věnovaná tomuto tématu, a ani tak zdaleka nevyčerpala všechny možné aspekty 

tohoto  fenoménu.  Přesto  některé  odkazy  na  starší  umění  zde  budu  používat, 

většinou pro ilustraci širšího přesahu i rozsahu zkoumaného problému. Oba editoři  

konference i sborníku, David Ganz a Felix Thürlemann z univerzity v Kostnici, se 

věnují  multiplicitě  podrobněji  (a  oba  také  do  sborníku  zařadili  své  vlastní 

příspěvky), přehled témat, kterým se věnují, shrnuli v úvodním textu, který jednak 

nastiňuje problematiku plurality (či  multiplicity) obrazů i průlet dějinami umění s 

poukazem  podoby  fenoménu,  na  což  samozřejmě  navazují  i  krátké  uvedení 

jednotlivých příspěvků. V rámci úvodního textu rozlišují několik typů „das Bild im 

Plural“ neboli: obrazu (sg.) v množném čísle, což pro autory znamená umělecké 

dílo,  které  chápeme  jako  uměleckohistorickou  jednotku,  které  je  ale  samo 

pluralitní,  zmnožené. Prvním jsou obrazové soubory (Bild-Ensambles), což jsou 

kooperované  struktury,  dále  pak  složené  obrazy  (Summierenden  Bilder),  tedy 

obrazy  složené  z  více  částí  a  poslední  kategorií  jasnou  tu  tzv.  hyperobrazy 

(hyperimages), což je nejlépe vysvětleno odkazem na hypertext a jako struktury 

propojování různých úrovní pomocí odkazů. Složené obrazy a obrazové soubory 

používám pro své bádání, jak rozvedu v kapitole 4.4.1. Podstatě hyperobrazů se 

věnuje Felix Thürlemann více v samostatné studii a ráda bych je podrobila dalšímu 

výzkumu, bohužel to však překračuje meze této práce.11

Dalším důležitým zdrojem i inspirací mi byl katalog výstavy Příběhy bez konce, 

kterou uspořádala Kaliopi Chamonikola v Moravské Galerii v Brně v roce 1993.12 

10 GANZ / THÜRLEMANN (eds.) 2009, (pozn 8)
11 např. Felix THÜRLEMANN: Vom Einzelbild zum Hyperimage, in: Ada NESCHKE-HEUTSCHKE 

(ed.): Les hermenéutiques au seuil du XXI 'ene siecle, Löwen/Paris 2004, 223-247
12 Kaliopi CHAMONIKOLA: Příběhy bez konce. Princip série v českém výtvarném umění, katalog 

výstavy v Moravské galerii v Brně, Brno 1993
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Koncept, vtělený do podtitulu „Princip série v českém výtvarném umění“, vypovídá 

o  snaze  podchytit  fenomén  seriality  horizontálně  v  současném  a  nedávném 

umění,  tedy  bez  tendence  historické  perspektivy  nebo  hledání  východisek.  Z 

katalogu je patrné, že serialita zde nebyla chápána nijak ortodoxně, jako narativní  

princip,  ale  víceméně  formálně:  tedy  jako  opakování  stejných  či  podobných 

elementů v uměleckých dílech.13  

Chamonikola popisuje u seriality  několik momentů,  které jí  zajímají,  přičemž 

neustále  naráží  na  polarity,  na  protilehlé  extrémy:  „Střet  jedinečného  a 

zaměnitelného,  určitého  a  nekonečného,  umělecky  pravdivého  a  uměle 

inscenovaného,  originálního  a  multiplicitního  jsou  některé  z  pojmových 

kategorií...“14 Sama v interpretaci  posouvá přirovnání  působení  na diváka ještě 

dále, když seriální díla vidí jako sešikované vojáky, tedy jasné nebezpečí z totality, 

a  nebo  naopak  všeobjímající  klid  řádu  východních  náboženství.  Chamonikola 

uzavírá úvodní text katalogu prezentací svého přístupu k serialitě a uměleckým 

dílů,  mezi  nimiž  je  samozřejmě  zastoupen  i  Ivan  Kafka  dílem  O  mohoucí  

nemohoucnosti (1989). Zmíněna je přitom racionalita takovýchto děl, kdy řád je 

nutně  racionální,  ač  máme  dojem,  že  odráží  to,  co  je  obsaženo  přirozeně  v 

přírodě, ale výstava Příběhy bez konce by naopak měla prezentovat „romantičtější 

pól  kreativity“,  ne  tak  racionální.  Tento  fakt  pak  potvrzuje  výsledný  dojem  z 

výstavy, zprostředkovaný katalogem, totiž: nejenže se autorce nepodařilo sledovat 

nějakou linii, ale není ani jasné, proč vybrala a zahrnula ty konkrétní umělce, které 

prezentovala. U některých tak byla díla s principem seriality či multiplicity v tvorbě 

naprosto  výjimečná,  některá  zase  sledují  přísně  geometrické  a  racionální 

tendence, jiná zastoupená konkrétní díla nejsou seriální (Lamr, Rittstein, Humhal). 

Igor Zhoř si všímá použití slova repetice, které pochází z hudební terminologie a 

podtrhuje  tak  důležitost  rytmu  u  multiplicitních  děl.  Dále  odkazuje  na  Waltera 

Benjamina a jeho esej o technické reprodukovatelnosti uměleckých děl, skrze niž 

poukazuje na provázání s kapitalistickou společností. Tento poslední argument je 

sice jednoduchý a v zásadě má jistě relevanci, bylo by ale potřeba více vysvětlit, 

13 Texty v katalogu napsali Igor Zhoř, mimojiné teoretik, který působil již kolem skupin 12:15 a 
Tvrdohlavých, Jiří Kroupa a Kaliopi Chamonikola.

14 CHAMONIKOLA 1993, (pozn. 12), 5

14



jaký  je  vztah  děl  vzniklých  pod vlivem kapitalistických praktik,  ale  vytvořených 

uvnitř společnosti řízeného ne/dostatku. Jiří Kroupa pak v příspěvku, kde nejprve 

ukáže, že chápe multiplicitu v podstatě jako ikonografický motiv,  rozlišuje mezi 

sériovostí a seriálností. První zmíněná je podle něj synchronní vyvíjení variací na 

dané  téma,  ars  combinatoria (barokní  pojem:  struktura  emblémů  se  nemohla 

rozvíjet v cyklech ani lineárně, ale jaksi variabilně od vzorů či předobrazů, použitý 

v daném kontextu prý Wernerem Hofmannem)15, jde o proměnu v režimu schéma 

–  variace,  typický  je  pak  pohyb  v  cyklu.  Seriálnost  je  naproti  tomu  režimem 

schéma – inovace, tedy jde kupředu a vyvíjí se lineárně. Rozlišením těchto dvou 

módů mnohosti pak dosáhneme, podle Kroupy přesnějšího pochopení fungování 

těchto děl. Více ho zajímají díla tzv. sériová, které navrhuje zkoumat metodami 

antropologicko-umělecko-historickými, například Rezeptionsästhetik. 

2.2. Metodologické vymezení

Pustila jsem se tedy do bádání po linii, kterou Jiří Kroupa naznačil ve zmíněném 

příspěvku  do  katalogu  výstavy  o  sériovosti  a  mnohosti  v  českém umění,  totiž 

recepční  estetikou tak,  jak ji  v  eseji  Kunstwissenschaft  und Rezeptionsästhetik 

navrhl  založit  Wolfgang  Kemp.16 Tedy  uměleckohistorickou  metodou,  která 

přistupuje k výtvarným dílům z hlediska toho, jak je vnímal divák-recipient. Zda 

jako progresivní, slučující či neslučující se s jeho názory a představami o umění, 

zda  vlastně  byly  obrazy  vnímány  jako  umění  anebo  zda  byly  užívány  jako 

předměty (skoro) denní potřeby. Tato metoda se soustřeďuje na obraz sám, tak 

jako se v poststrukturalismu začal soustřeďovat na text sám. Kemp se dívá na 

obraz  nikoliv  pozitivisticky  jako  na  mrtvý  předmět  zkoumání,  věc,  která  je 

dokladem určitých tendencí. Obraz je pro něj odpovědí na otázku, kterou musíme 

teprve najít, je to živá platforma, která nám dodnes může něco říci a která v sobě 

obsahuje  mnohovrstevnatý,  nikoliv  jednoznačný,  význam.  Právě  ona  mnohost 

významů, které jakožto recipienti můžeme vnímat, z nichž žádný není nadřazený 

jinému, se mi zdá pro potřeby interpretace díla nedávného umění vhodný. 

15 Jiří KROUPA: Poznámky nad významem „série“, in: CHAMONIKOLA 1993, (pozn. 12), 81
16 Wolfgang KEMP: Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik, in: Wolfgang KEMP: Der 

Betrachter ist im Bild, München 1985, 7-26; Jiří KROUPA: Metody dějin umění. Metodologie 
dějin umění 2, Brno 2010, 251-252
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Domnívám  se  totiž,  že  předmět  mého  bádání,  tedy  díla,  která  mnohost  či 

multiplicitu  obsahují  v  sobě  jak  obsahově,  tak  také  na  formální  rovině,  když 

zároveň  je  nutné  zdůraznit,  že  obě  složky  od  sebe  nelze  odtrhnout,  vyžaduje 

metodu, která toto zahrnuje již na ve své definici. Situovanost recipienta/diváka, 

ale i badatele,  souvisí samozřejmě s postojem postmodernismu, který zahrnuje 

právě  zpochybnění  možnosti  existence  jediného  platného  náhledu/vysvětlení 

(modernistickým  termínem:  znemožňuje  objektivitu),  na  místo  něj  staví 

člověka/recipienta samého, kterému navíc ještě zdůrazní jeho situovanost (rasu, 

rod, národnost,  politické názory, vzdělání,  třídu,...).  Výsledkem je jednak konec 

„velkých příběhů“, nejen dějin umění, ale i nutnost neustálé sebe-reflexe, jednak to 

dovoluje mimo jiné uchopit skutečnost jakožto neustále živou a proměňující se.17 

Teoretickou  oporou  tu  může  být  aplikace  některých  poststrukturalistických 

literárněvědných  teorií.  Jsem  si  plně  vědoma  rozdílnosti  fungování  textu  a 

obrazu,18 jak to  ale vyjádřil Miroslav Petříček, současná filozofie i literární věda se 

zabývají podobnými problémy jako teorie umění.19 Ve zmíněném článku (původně 

příspěvku  z  konference  o  Janu  Mukařovském)  přibližuje  především  jeden 

Mukařovského strukturalistický pojem, který se mi zdá velmi příhodný i  pro mé 

bádání,  totiž  sémantické  gesto.  Sémantické  gesto  „vyjadřuje  celostní  ráz 

sémantické  intence  uměleckého  díla,  tedy  onen  fakt,  že  umělecké  dílo 

nepoukazuje na určitý výřez skutečnosti, nýbrž že vyzývá k tomu, abychom zaujali 

postoj  ke  skutečnosti  v  celku...“20 Poukazem  na  post/strukturální  sémantiku  a 

Derridovu dekonstrukci – totiž teorii postihující změny vztahování se i fungování 

subjektů a objektů (v našem případě Obrazu/Média a Recipienta) v postmoderní  

době, otevírá Petříček, skrze příklady Mukařovského estetických teorií a pojmů, 

prostor pro ozřejmení charakteru  a interpretaci uměleckých děl postmoderní doby. 

Postmoderna totiž situaci jednoduchého významu indexu a systému odkazování 

změnila:  pojmy  jako  Baudrillardovo  simulakrum (kopie  bez  originálu)  nebo 

17 vycházím zde z: David MACEY: Dictionary of Critical Theory, London 2000, 305-307
18 Obraz je tu míněn jako nerozlišené medium: malba, socha, fotografie či objekt.
19 Miroslav PETŘÍČEK: Pojetí umění v pražském strukturalismu a „dekonstrukce“, in: Jiří 

ŠEVČÍK / Pavlína MORGANOVÁ / Terezie NEKVIDOVÁ / Dagmar SVATOŇOVÁ: České umění 
1980-2010. Texty a dokumenty, Praha 2011, 191

20 tamtéž, 195
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Derridovo suplementum (vždy nutně chybějící a nevyřčený dodatek vyjádřeného, 

který  je  ale  pro  význam stejně  důležitý  jako  vyřčené)  jako  příklady týkající  se 

významu uměleckých děl, tuto novou nejistotu a nesamozřejmost dobře ukazují a 

teoreticky  podchycují.  Petříček  v  textu  řeší  vztahy  jako  základní  jednotku 

významu,  které  jsou  v  současnosti  (tento  pojem  používá  Petříček  místo 

zdiskreditovaného pojmu realita) souřadné, nikoliv hierarchické (tedy v lingvistické 

terminologii parataxe nikoliv syntaxe či hypotaxe). Současnost je mnohovrstevnatá 

a rozdrobená. „Postmoderna znamená rozchod s rozvrhem universálního vědění,  

jednotného a  jediného platného obrazu světa“,  píše  Petříček.  Dalším pojmem, 

který pak v souvislosti s tím navrhuje jako relevantní, je Derridova diférance, což je 

označení vztahu, který je „pohybem i strukturou současně“. Toto, jak Petříček píše 

v dalším odstavci, má poměrně velké důsledky pro vnímání uměleckých děl (tedy 

nejen pro jejich tvorbu). V situaci, kdy estetická hodnota z díla sice nezmizela, a to 

u  Ivana  Kafky  vidíme  zřetelně,  ale  zároveň  již  není  nijak  nadřazenou,  je  na 

recipientovi, jaký kontext a jakou hodnotu svou vlastní subjektivitou rozvine, slovy 

Petříčkovými  a  Derridovými:  konkretizuje  diferenciací  tj.  kategorizováním  a 

porovnáváním s jinými viděními díly či prožitky všedními i  nevšedními. „To jest:  

umělecké dílo není pouhá mnohost [estetické i jiných funkcí], nýbrž je v něm vždy  

přítomen či načrtnut rovněž poukaz na možné sjednocení všech jeho složek: tento  

poukaz je obrácen k vnímateli jako tomu, kdo má za úkol tuto jednotu uměleckého  

díla svou recepcí konkretizovat.“21 

Multiplicita obrazu a textu se, díky rozdílné recepci i procesu tvorby v určitých 

aspektech liší, přesto ale povaha odkazování nebo očekávání a nástroje recipienta 

jsou minimálně srovnatelné. Pokud se vrátíme k Janu Mukařovskému a jeho teorii 

strukturalistické estetiky, pojem sémantické gesto nám dovoluje pojmenovat onen 

specifický  způsob  fungování  uměleckého  díla  (které  vždy  nějak  závisí  na 

recipientovi, čímž odkazuji zpět k teorii recepční estetiky Wolfganga Kempa), který 

je zároveň dynamickým pohybem i statickou strukturou.  Domnívám se,  že tato 

teoretická konstrukce pro uchopení děl Ivana Kafky, která leží na pomezí land-

artu, postminimalismu evropského (= krotkého) střihu a performancí, je užitečná. V 

21 PETŘÍČEK (pozn. 19) 192
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souvislosti  s  tím bych ale  ráda připojila  drobnou úvahu,  která mi  vyplynula při 

uvažování nad možnostmi, jež multiplicita poskytuje. Totiž tendence postupovat při  

interpretování uměleckých fenoménů a umění, kterého se multiplicita týká, spíše 

induktivně,  postupuje od detailů k  větším celkům a nikoliv  deduktivně,  tedy od 

obecných  předpokladů  k  jednotlivostem,  detailům.  Přitom  o  induktivní  metodě 

panuje přesvědčení, že je empiricky ověřitelná a tedy vědečtější. Tento postřeh se 

dá jistě vyložit právě odkazem na lepší ověřitelnost a tedy věděcké počínání, jenže 

právě v případě multiplicity je otázka, zda jde o celek rozdělený na menší části  

nebo naopak jednotlivosti spojené ve větší celek, důležitá a jistě je potřeba si jí u 

každého zkoumaného díla zodpovědět. Vědeckost této opačné metody, domnívám 

se není o nic menší než u indukce, jen je potřeba řádné argumentace. Jelikož se 

domnívám,  že  zvolená  metoda  postupu  ovlivňuje  i  to,  jak  a  co  vnímáme  a 

přemýšlíme  o  tom,  budu  postupovat  od  celku  díla  a  života  Ivana  Kafky,  až  k 

detailům jednotlivých děl, pokusím se přitom o co nejpřesvědčivější argumentaci, 

která bude nicméně směřovat k vysvětlení fungování multiplicity konkrétně u Ivana 

Kafky.
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3. Mezi deklarovanou samotou a vyjadřovanou mnohostí

Ivan Kafka se narodil v neobvyklé datum 29.2.1952 do neobvyklé rodiny, jeho 

otcem byl malíř Čestmír Kafka, matkou grafička a ilustrátorka Olga Čechová. Jak 

uvádí  většina  autorů  historiografických  textů,  zejména  z  katalogů  (např.  Josef 

Hlaváček22 i  Karel Srp23), můžeme v Kafkově tvorbě číst vztah k přírodě, který si 

budoval, již jako malý chlapec na chalupě na Českomoravské Vysočině.24 Tento 

vztah je ale  dvojaký, totiž  právě zmíněnou pololegendickou formulku o dětství, 

ovlivňování a přírodě je možné číst,  zvláště pak když jde o specifickou krajinu 

Českomoravské  Vysočiny,  jako  nezbytný  základ  pro  pozdější  land-artové 

realizace,  nebo  také  zdůraznit,  tak  jako  to  píše  Josef  Hlaváček,  poměřování, 

limitování  přírody  a  neúnavné  vtiskávání  řádu  něčemu,  co  mělo  dosud  pouze 

vlastní pravidla a řád. František Šmejkal to, podobně jako Kaliopi Chamonikola v 

katalogu Příběhy bez konce, nazývá myšlením „antiromantickým“.25 A romantikem 

Kafka vskutku není, ač citlivost mu naopak jistě nechybí. Díky spojení citlivosti k 

příběhům,  logickému  uvažování  a  karteziánsky  jednoduchému  a  preciznímu 

zpracování nápadů, patří podle mého mínění mezi nejlepší české umělce. Hlubší 

přesah,  až existenciální  rozměr  je  pak vyvozován ze  záliby  ve sbírání  motýlů, 

které  odkazuje  na  uchopování,  třídění  a  pořádání  světa  v  němž  žijeme.  To 

zahrnuje  jak  dobrodružství  v  přírodě  (pozorování,  chytání),  její  téměř  vědecké 

zkoumání  (preparování  či  třídění  dle  druhů  a  rodů)  až  po  věcně  chladné 

organizování (připichování do připravených krabic). Všechny tyto polohy lze najít i  

v díle Ivana Kafky. Nebudu se zde snažit vyvozovat z výše zmíněného nějaké 

vlivové linie,  přesto zde lze vidět Kafkovu kreativitu vždy asi korigovanou touhou 

po jasném, čistém konceptu, který by byl  uchopitelný najednou,  do nějž je ale  

potřeba se ponořit, být uvnitř, pohlcen. 

22 Josef HLAVÁČEK: Příběhy (díla) I.K., in: KAFKA / SRP / MACHALICKÝ 2006, (pozn. 4), 41
23 Karel SRP: Některé realizace Ivana Kafky, in: Ivan Kafka, katalog k výstavě v GHMP, 1992
24 V Kafkových textech a katalozích se vyskytuje nesprávné označení Českomoravská Vysočina, 

které je ale  místními lidmi natolik oblíbené a zažité, že jsem se jej rozhodla používat i v této 
práci. Správná forma by byla buďto geografické označení Českomoravská vrchovina nebo 
označení správní jednotky kraje Vysočina. 

25 František ŠMEJKAL: Kafkova geometrie přírody, in: Ivan Kafka, katalog výstavy v 
Makromolekulárním ústavu v Praze, Praha 1985, nepag.
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Ivan Kafka studoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara v Praze,26(1967-

71)  a  po  několikanásobném nezdařeném pokusu  dostat  se  na  vysokou  školu 

(poprvé VŠUP, poté scénografie na DAMU), jehož důvodem nepřijetí byl kádrový 

profil  rodiny  Kafků27,  působil  v  rámci  povinné  vojenské  služby,  jako  letištní 

meteorolog (1974-76). Ještě předtím však stihl absolvovat roční praxi uměleckého 

kováře v Jihlavě, což můžeme číst jako výbornou přípravu pro pozdější pečlivě 

perfektní  zpracování  Kafkových  děl.  Zde  znovu  lze  číst  tendenci  ke 

kategorizování,  třídění  a  uchopování  přírodních  projevů  skrze  řád,  tabulky  a 

přesné míry. Jistě tu však působí další, pro moje zkoumání podstatné momenty, 

totiž souřadné (nehierarchické) řazení (jak motýlů, tak meteorologických dat) a pak 

neustálý  konflikt  aktuální  situace  =čas,  výsledků  dlouhodobých  neustále  se 

opakujících aktivit  =paměť místa i dějů a v první řadě mnohost a neukončenost 

onoho narůstání, množení dat i objektů  =multiplicita, přičemž jejich význam pak 

nespočívá ani v pouhém součtu, ani v každém jednotlivém prvku. Všem společná 

je směs abstrakce estetické/vizuální a slovní/myšlenkové. 

Zde jsem chtěla ukázat určitou kontinuitu hlavních témat a motivů z díla Ivana 

Kafky, jejichž souvislost s profesním životem (dá-li se tak říkat zálibě a povinné 

vojenské službě) je jednak zřejmá a jednak neoddělitelná,  může však, do jisté 

míry, sloužit i jako referenční rámec pro pokus o širší interpretaci díla. 

První díla Ivana Kafky, fáze probíhající asi do roku 1985, zahrnovala díla land-

artová:  šlo  většinou o geometrické tvary,  u kterých zkoumal  způsob vztahu ke 

krajině,  k  okolí  a   prostředí  vůbec.  Autora  ovlivnila  zkušenost  samotářského 

povolání meteorologa, která se projevila v úplně prvním díle, které jako takové 

prezentuje  i  Kafka  sám:  Povídka  o  skládání,  vlání  zvedání (1975-6)  [obr.2]. 

Jelikož dílo existuje, tak jako naprostá většina Kafkových děl, pouze v záznamech 

fotografií – šlo o větrný meteorologický červenobílý rukáv, upevněný na stromě, 

volně vlající s větrem.  Je snadné si představit, že Kafkovi šlo pouze o princip či 

26 Josef HLAVÁČEK, heslo Ivan Kafka, in: Anděla HOROVÁ (ed.): Nová encyklopedie Českého 
výtvarného umění A-M, Praha 1995, 333; informační systém AB art Jiřího Hůly:  http://abart-
full.artarchiv.cz/osoby.php?
Fvazba=detail&i=&Fmistoumrti=&Fprijmeni=Kafka&Fjmeno=Ivan&FnarozDen=&FnarozMes=&
FnarozRok=&FumrtiDen=&FumrtiMes=&FumrtiRok=&Fmisto=&Fobor= , vyhledáno 26.6.2013

27 Lenka LINDAUROVÁ, Rozhovor s Ivanem Kafkou, in: Art & Antiques 2006/6, 52-63
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experiment:  kde  nešlo  ani  o  souhru  s  konkrétním místem,  spíše  o  poznačení 

místa, vytvoření místa s pamětí. Tento poslední fakt pak upomíná na to, že pouhá 

jednoduchá  aplikace  „západní“  kolonky  land-art  (nebo  minimalismus)  není 

možná.28 V  případě  Ivana  Kafky  šlo  o  zpracovávání,  ovládnutí  kusu  krajiny, 

potřeba  v  podmínkách  komunistického  normalizovaného  Československa 

poměrně snadno pochopitelná jako psychologická nutnost mladého člověka, který 

si potřebuje ve světě vymezit vlastní prostor, v němž se bude cítit volně (Kafka 

nerad  používá  slovo  svoboda).29 Tedy  tendence  skoro  opačná,  než  návrat  do 

přírody a k přírodním materiálům. V Kafkově případě sice jde o přírodu, nicméně 

spíše  proto,  že  se  jaksi  nemůže  bránit,  než  o  oslavu  její  divokosti  a 

neposkvrněnosti či o potřebu zanechat v rozlehlé krajině stopu člověka. Ostatně 

zabývá se vždy kulturní krajinou kultivovanou člověkem. Kafkovy instalace jsou 

vždy intimní a rychle podléhají rozpadu, v čemž jej můžeme srovnat s jiným land-

artovým  evropským  umělcem,  Skotem  Andym  Goldworthym.  Krychle  –  ať  už 

plexisklové nebo jen trubkové-duralové či nakonec tvořené jen výplní přírodního 

materiálu  jsou  dobrým příkladem.  Karel  Srp,  Josef  Hlaváček  i  Jiří  Machalický 

shodně uvádějí jako příklad vykročení z této fáze u Kafky dílo zvané Rezignace 

(1980): Ivan Kafka se pokoušel v  Cyklu bez názvu o sestavení krychlí pouze z 

materiálu,  lze  asi  říci  i  sestavit  materiál  do  tvaru  krychle,  ale  vzhledem  k 

předchozím pokusům s tvarem krychle (série Pro soukromou maxipotřebu (1979), 

preferuji první způsob popisu. Obě zmíněné série dnes známe pouze z fotografií, 

které  jsou  ostatně  pro  celou  Kafkovu  tvorbu  velmi  důležité,  když  pomocí 

správného úhlu pohledu určuje divákovi správný názor.30 Posledním – nezdařeným 

– byl pokus o krychli z písku. Krychle se však sesypala do hromádky, která cyklus 

28 Na jiném příkladě, to ukazuje názorně Tomáš POSPISZYL: Srovnávací studie, Praha 2005, 
131-156

29 LINDAUROVÁ 2006, (pozn. 27), 55
30 Zde bych ráda udělala drobnou poznámku k interpretaci: Max Imdahl navrhl jako alternativu k 

Panofského interpretační metodě ikonologicko-ikonografické svou ikoniku. Ta se zakládá na 
tom, že je nutné zahrnout do interpretace jak dílo samé (studium kompozice) tak textové 
podklady (prameny) ale také cosi navíc, co divák před uměleckými díly cítí, zažívá. Proslavil se 
mimo jiné tím, že prohlašoval, že tzv. ikonickou hodnotu díla mohou najít i studenti jiných 
oborů, než jen dějiny umění, pokud budou mít dostatek informací. Ptal se na otázky typu: získal 
motiv zobrazením tímto způsobem i jiné kvality, než jaké má v jiných případech? Jakou roli ve 
významu hraje  kompozice a jakou divákova pozice?  Tato metoda či přístup, se mi zdá 
speciálně pro zmíněné dokumentační fotografie Kafkových land-artových děl poměrně vhodná, 
protože umělec kladl velký důraz na kompozici fotografií i úhel záběru, který často prozradil 
více než osobní účast.  
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uzavřela.  Práce  s  kontrasty  a  elementárními  situacemi,  stejně  jako 

demonstrovanou citlivost k materiálům můžeme sledovat i u série nenápadných 

realizací  Nabírání (1980-83),  kdy  autor  vždy  z  dosud  neporušeného  množství 

materiálu lopatou nabral a odstranil část. Zbyla díra, stopa, index akce. Obě zde 

zmíněné charakteristiky: citlivost k materiálům a množství i  cit  pro kontrasty se 

táhnou  Kafkovou  tvorbou  až  do  dnes  (to  dokazují  například  stále  probíhající  

projekty Omšení (podrobněji viz dále).

Několik  dalších  děl,  jako  diptych  Přemístění (1981)  (čtverec  ztvrdlého  a 

popraskaného bahna ze dna vypuštěného rybníka přemístěný na čistou zem a 

naopak prezentace díry ve tvaru čtverce, zbylá ve dně rybníka v popraskaném 

bahně) nebo Prosvětlení (1986), které uzavřely Kafkovo krajinné období (s jedinou 

pozdější výjimkou Koberce pro náhodného houbaře I-VII realizované každoročně 

ve stejný čas v letech 1986-1993). 

Od roku 1980 pak můžeme u Ivana Kafky sledovat nástup děl, která jsem si 

hromadně označila jako hromady, které jsou na pomezí mezi objektovými díly a 

instalacemi. Využívají často fenomén multiplicity, který je v pojmu hromadění již 

implicitně obsažen. Kromě hromadovosti je dalším výrazným fenoménem chybění 

vrcholu/vyvrcholení. Jistě je zde správné tušit erotické a intimní kontexty (Velmi  

podivný  jarní  kopeček (1988)),  které  snad  ani  neupozorňují  na  mýtičnost  či 

archetypální charakter, ač je tu můžeme jistě také číst. Daleko spíš je jim vlastní 

tázání se po prostých otázkách života, vesmíru a vůbec...31

Prvními  hromadami,  které  však  nebyly  hromadami  formálně,  pouze 

nahromaděním  materiálu,  jsou  projekty  Zaplnění (1982,  realizace  1990)  a 

Přesložení (1982). Materiálem tu byl starý lisovaný novinový papír. Zde je, myslím, 

velmi  důležité  zdůraznit,  v  kontextu  diskuse  o  multiplicitě,  že  tato  díla  mají 

charakter  drobení  velkých  jednotek,  myšlení  typu  dedukce  tedy  od  celku  k 

detailům, následovaný i indukcí, tedy skládáním instalace z mnoha malých částí,  

31 Jde o parafrázi citátu ze humorné sci-fi trilogie v pěti dílech Douglase ADAMSE: Stopařův 
průvodce po galaxii (Praha, 2002). Základní zápletkou je vyřešení důležité otázky Života, 
vesmíru a vůbec, kterou má řešit obří počítač = planeta Země. Odpovědí je pak prosté: 42. 
Pointa příběhu klade důraz na důležitost správného položení otázek vzhledem k očekávané 
formě odpovědi. Toto téma se mi zdálo do jisté míry aktuální.
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jak je tomu u dalších Kafkových děl. Nicméně stále ještě jde o kompaktní objekty, 

které  vytvářejí  sice  určité  situace,  ale  stále  jsou  ještě  uchopitelné  či  lépe 

pojmutelné do mysli cele. Důležité navíc začínají být i názvy, které objektům či 

instalacím Kafka dává: tak fotografie s názvem  Bílá koule na Bílé hoře (1984), 

prozradí  i  někomu,  kdo  nebyl  přítomen  tvorbě  nebo  neviděl  výsledek,  v  čem 

spočívá vtip či pointa díla. Název funguje jako součást konceptu významu díla: 

Dva stavy možného snažení (1987) a Skutečnost a sen / dvě skutečnosti (1990) 

nebo u 7 kamenných hromad pro Stein / O několika zdánlivých jistotách a jedné  

jisté nejistotě (1988).

3.1. Nonkonformní forma

Volné  uskupení  12:15  Pozdě,  ale  přece,  které  Ivan  Kafka  společně  s 

generačními  souputníky  Michaelem  Rittsteinem,  Petrem  Pavlíkem,  Vladimírem 

Novákem a Václavem Bláhou spoluzakládal. Dalšími brzy zapojenými členy jsou 

Ivan Ouhel, Jiří Beránek, Tomáš Švéda a ještě později připojení Kurt Gebauer a 

Jiří  Sopko.32 Velmi různorodý výčet osobností,  i  to, že informace o datu vzniku 

skupiny se rozcházejí (heslo 12:15 Pozdě, ale přece v Nové encyklopedii Českého 

výtvarného umění uvádí 1987, heslo Ivan Kafka tamtéž uvádí 1988)33, ukazuje na 

volnou  strukturu,  kterou  12:15  skutečně  mělo.  Mimo  jiné  neexistoval  žádný 

program – tím bylo,  vzhledem k době,  v  níž se skupina formovala,  především 

společné setkávání a vystavování. První společné vystoupení proběhlo roku 1988, 

výstavou na zámku v Kolodějích u Prahy, kde Ivan Kafka vystavil  Velmi zvláštní  

jarní kopeček  [obr. 3].  Název  Pozdě, ale přece měl jednak upomínat na tradici 

sdružování umělců ve skupinách, která byla díky politicko-společenské situaci v 

druhé polovině 20. století nuceně přerušena. Zároveň šlo, podle Kafkových slov, i 

o  ironické zhodnocení  vlastního postavení  v  rámci  uměleckého světa i  situace 

soudobé výtvarné scény jako takové,  což bylo dáno samozřejmě, do velké míry, 

hlavně politicko-společenskou situací v Československu. Kafka vysvětluje34 název 

32 Jiří ZEMÁNEK: Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa, in: Marie PLATOVSKÁ / 
Rostislav ŠVÁCHA (eds.): Dějiny českého výtvarného umění VI/I, II 1958-2000, 519; Josef 
HLAVÁČEK:  heslo Volné uskupení 12:15, pozdě, ale přece, in: Anděla HOROVÁ (ed.) Nová 
encyklopedie Českého výtvarného umění N-Ž, Praha 1995, 914

33 tamtéž
34 Osobní sdělení, 22.7. 2013
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jako  snahu  poukázat  na  opožděnost  a  neaktuálnost  a  čecháčkovství  ve 

společnosti, ale hlavně na umělecké scéně. V době, kdy schůzování bylo naopak 

vynucené  a  povinné  téměř  pro  každého  člena  společnosti  ztratila  jednoduše 

dobrovolná spolková činnost na atraktivitě, výjimkou bylo krátké období od roku 

1957, kdy bylo povoleno zakládání tzv. tvůrčích skupin umělců, do cca poloviny 

60. let, kdy vzniklo spoustu menších a nepříliš trvalých skupin umělců: Trasa, Máj 

57, Umělecká skupina Proměna, Tvůrčí skupina Říjen, Skupina G, Trasa, UB 12. 

Právě na  konci  80. let  zakládají  umělci  střední  generace  (průměrný  věk členů 

12:15 v době zakládání byl  41 let)  svoje spolky: tak ve stejném roce vystupují 

Tvrdohlaví  (název  je,  stejně  jako  u  12:15,  ironickou  humornou  hříčkou, 

postmoderní odkazování a humor jsou Tvrdohlavým vlastní) o dva roky později, v 

roce  1989  pak  skupina  Pondělí.  Všechny  tři  skupiny  mají  několik  společných 

znaků: totiž kromě humoru se snaží  překonat  individualismus česk/oslovensk/é 

scény, která tak reagovala na zpřísněné podmínky normalizace, kdy všichni umělci  

museli být pod dohledem, povinně ve Svazu československých výtvarných umělců 

(1949-89,  od  1972  pak  Svaz  českých  výtvarných  umělců),  který  dohlížel  a 

kontroloval veškeré veřejné výstupy i společné aktivity. 

Jak  ve  skupině  12:15,  tak  i  v  rámci  česk/oslovensk/é  scény  se  Ivan  Kafka 

vymykal  a  vždy  zaujímal  víceméně  solitérní  pozici.  V  rozhovoru  s  Lenkou 

Lindaurovou35 k  tomu říká,  že  si  již  jako  malé  dítě  rád  hrál  sám,  nejlépe pod 

stromem, stranou od ostatních,  kteří  ho trochu iritovali.  O kus dál,  ve stejném 

interview, si ale skupinu umělců – kamarádů 12:15 chválí jako invenční prostředí,  

ve  kterém  se  všichni  zúčastnění  naučili  praktickým  umělecko-provozním 

dovednostem:  pořádat  výstavy,  tvořit  a  šířit  „propagační  materiály“  i  vzájemné 

toleranci a snad i jakési vzájemnosti. Ve Volném uskupení 12:15 Pozdě, ale přece 

lze  zpětně  vysledovat  dvě  hlavní  linie  tvorby:  figurativní  tvorbu  s  námětem  a 

vyzněním  tzv.  české  grotesky36,  kam  je  možné  zařadit  Michaela  Rittsteina, 

pozdějšího člena Jiřího Načeradského, ale i Jiřího Sopka. Výrazná a expresivní 

barevnost i tématická divokost  jsou hlavními poznávacími znaky této linie. Druhou 

linii  tvorby  vysledovatelnou mezi  členy 12:15 je  to,  co  lze  nazvat  existenciální 

35 LINDAUROVÁ 2006, (pozn. 27) 54
36 HLAVÁČEK 1995, (pozn. 26) 333
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figurace:  témata  jsou  těžší  než  v  předchozím  případě,  přesto  v  centru  zájmu 

zůstává člověk obecný, nikoliv však groteskně zpotovořený či zdeformovaný, ale 

melancholický.  Tuto linii  můžeme vidět  částečně u Ivana Ouhela,  více u Petra 

Pavlíka,  některá  díla  Václava Bláhy by sem také „patřila“  (neustálý  problém a 

nebezpečí formálního kategorizování v umění spočívá samozřejmě v tom, že větší 

část  děl  nezapadá  do  žádné  kolonky  a  menší  část  do  všech).  Podobně, 

existenciálně  laděné  práce  tvořil  například  i  Jiří  Beránek,  který  má  jinak 

charakterem  tvorby,  tedy  velkými  (samozřejmě  nefigurativními)  instalacemi  v 

přírodě  i  veřejném prostoru,  ke  Kafkovi  nejblíže.  V  díle  Ivana  Kafky  můžeme 

vysledovat syntézu všech předchozích témat, či snad přístupů k tvorbě: groteska 

se přiklonila k ironii a existenciální témata se rozšířila i o otázky národní identity a 

paměti. Způsob vyjadřování má blízko k zobrazování pomocí metafory spíš než ke 

konkrétním  příkladům.  Obecně  sdílná  témata  lidskosti  (humanity?)  stále 

setrvávající  převážně  ve  figurativní  poloze,  jak  ve  smyslu  zobrazivé,  tak 

zobrazující  postavy.  U  Ivana  Kafky  lze  určitou  část  tvorby  vidět  jako  kriticky 

reflektované metamorfované či metaforické společenství nebo společnost, dav či 

masu – jak ukážu dále. 

Částečně  byla  osamocenost  jistě  způsobena  prostě  lidskou  povahou  Ivana 

Kafky, částečně pak i charakterem tvorby (jedno s druhým samozřejmě souvisí).  

Díla  autora  můžeme rozdělit  do  tří  skupin:  vyloženě  land-artové  zásahy,  site-

specific  a  environmentální  projekty,  tedy  cosi  jako  land-art  mimo  přírodu,  a 

nakonec konceptuální sochařská díla a instalace. Jednak u nás v rámci tvůrců 

land-artu  či  environmentů,  popisovaných  občas jako  český  minimalismus37 (viz 

podrobněji  o  vztahu  Ivana  Kafky  a  euroamerického  minimalismu  a 

postminimalismu v kapitole 5.2.1.), nešlo nikdy o nějakou širší platformu či skupinu 

umělců, naopak většina projektů měla jen jediného diváka = tvůrce samého nebo 

velmi omezený okruh blízkých přátel – v případě fotografické dokumentace. Ale 

díla Ivana Kafky jsou založená nikoliv na kolektivním ne/vědomí, mýtech, rituálech 

atp. jako je tomu například u Kafkova kolegy ze skupiny 12:15, Jiřího Beránka 

(mezi  jinými  např.  Jan  Steklík  či  Zorka  Ságlová  nebo  i  některé  aktivity  s 

37 např. Hana ROUSOVÁ: Prostor volnosti podle Ivana Kafky, archiv autorky. 2; Jiří 
MACHALICKÝ: Související horizonty, in: KAFKA / SRP / MACHALICKÝ 2006, (pozn. 4) 44
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následnými  artefakty  Milana  Knížáka,  zejména  ze  70.  let)38,  ale  na  racionální 

konstrukci,  která se  trefně a často  i  s  humorem (ironií)  potkává s  každodenní 

realitou. Nejde tedy o společné prožívání akce/tvorby/prostoru, ale prostě o bytí na 

místě a ještě více pochopení konceptu. V tomto kontextu je nutné zmínit právě 

důležitou roli fotografie při dokumentaci děl, která jsou často nestálá (Cyklus bez 

názvu,  Vymezení,  Společný  Jyväskylský  kopec, 1986).  Právě  u  uměleckých 

instalací  Ivana  Kafky  může  fotografická  dokumentace,  díky  přesně 

komponovaným úhlům pohledu zprostředkovat, mnohdy stejně mnoho, možná i 

více, než fyzická návštěva místa. 

38 Pavlína MORGANOVÁ: Akční umění, 2. vydání, Olomouc 2009, 63-74
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4. Interpretační perspektivy

Přestože  se  chci  v  této  práci  věnovat  především  multiplicitě,  jejíž  některé 

aspekty chci  ukázat  na díle jednoho umělce, není  to jediný možný významový 

rámec,  který  díla  Ivana Kafky  vykazují.  Je samozřejmě možné je  vykládat  o  z 

jiných  úhlů  pohledu. Mnohovrstevnatost  tvorby  tohoto  umělce  je  nejčastěji 

popisována vzhledem k vývoji od land-artových realizací až po instalace speciálně 

připravené  pro  konkrétní  místa,  případně  galerie.  Teoretici,  kteří  o  Kafkových 

dílech psali, se většinou shodují na tom, že jsou předem přesně vymyšlená, do 

detailů perfektně zpracovaná a významově bohatá, což se projevuje na způsobu 

psaní  interpretačních  textů,  které  jsou  povětšinou  více  úvahami  nebo  naopak 

popisem než skutečně kritickým rozborem.39 Částečně to  může být  způsobeno 

také  neuchopitelností  abstraktní  formy  instalace  složené  z  reálných  objektů: 

neúprosně geometrický rastr výstražných kuželů (Výstraha z radosti I a II,  1992-

97) nebo nafouknutých igelitových tašek –  Pytlíků (cyklus  Čeští  pytlíci, 2003-4, 

Němečtí  pytlíci,  2003-5,  Belgičtí  pytlíci,  2003-5,  Rakouští  pytlíci, 2003-4,  Pytlíci  

EU,  2003-4). V opisování abstrakce slovy, není český dějepis umění příliš dobře 

vybaven, popis abstraktních děl často uvázne na popisu nebo naopak spirituálně-

duchovních úvahách.40

Není sice mým cílem sepsat biografickou práci o celém díle Ivana Kafky, přesto 

bych  se  ráda  věnovala  několika,  podle  mého  názoru,  důležitým  momentům 

autorovy tvorby. Ty totiž, vedle multiplicity, s níž nezbytně souvisí a tvoří celek díla, 

jsou mimo jiné dokladem, že mnohost díla není jen formální záležitostí a řadí tak 

Kafku mezi  umělce, kteří  zpracovávají  všelidskou skutečnost a problémy, které 

doba  přináší.  Jinými  slovy  dokazují,  že  jde  o  umělce,  který  tvoří  současné 

relevantní  umění,  které  odpovídá  na  současnou  situaci,  ač  nutně  z  jednoho 

konkrétního úhlu pohledu. 

39 Často přetiskovaný text: HLAVÁČEK 2006, (pozn. 22) ; nebo text v katalogu k výstavě v GHMP 
Karel SRP, Praha 1992, nepag.

40 Viz například zmiňovaný text Františka Šmejkala (pozn. 25) nebo Josefa Hlaváčka (pozn. 22) 
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4.1. Otázky života, vesmíru a vůbec...

Význam fotografické dokumentace, s níž pracuje naprostá většina Kafkových 

interpretů a teoretiků, kteří dílo vykládají, je především informační. Už jen proto, že 

skoro polovina výstav a realizací se uskutečnila v zahraničí a i s ohledem na výše 

zmíněnou  důležitost  fotodokumentace  děl,  která  viděl  jinak  jen  autor  sám.  na 

druhé straně si Kafka dává záležet, aby fotografie přesně zachytila myšlenku díla. 

S fotografiemi jsem pracovala samozřejmě i já, na úvod interpretační části  své 

práce tedy upozorním na fakt, že budu pracovat pouze s fotografiemi děl, které 

většinou zachycují díla z autorem preferovaného úhlu pohledu. 

Jak  jsem  již  uvedla,  Kafka  nepracoval  vědomě  s  pojmy  jako  rituál,  mýtus, 

kolektivní nevědomí, ale naopak s vědomými aspekty společenského a lidského 

bytí  vůbec, které k životu v současnosti  přirozeně patří,  ať už se touto rozumí 

jakákoliv doba. Našli bychom mezi nimi témata politická, sebe identifikační, sebe-

prezentační, národní i společenské vědomí a zařazení nebo také paměť, vztah ke 

krajině a obecněji prostředí, v němž se jedinec realizuje a prožívání individuálního 

času oproti věčnosti. Zkráceně bychom mohli říci, že se jedná o témata žitá, ne 

vždy  však  dostatečně  artikulovaná.  Umění  je  pak  cesta,  jak,  například  vedle 

filozofie, tyto aspekty denní zkušenosti popsat, zviditelnit a přitom se nedopustit  

přílišné  doslovnosti,  která  u  formulování  podobných  všelidských  a  přesto 

individualizovaných problémů nutně hrozí. Pro umění zpracovávající společenské 

jevy, je pak multiplicitní vyjádření víc než příhodné.

4.2. Sebe-identifikace v krajině/prostoru

Role krajiny či  prostředí  je  u  každého jedince velká:  jaká je to  krajina,  jaký 

prostor jedinci dává a co od něj naopak požaduje? První realizace Ivana Kafky 

jsou situované do krajiny, nechci zde používat slovo příroda, protože jde o krajinu 

kulturní,  člověkem  obydlenou  –  ač  třeba  ne  bezprostředně  –  a  vesměs  tedy 

bezpečnou. Autor často pracuje s křehkými kontrasty. Zásahy nejsou nijak trvalé a 

ani násilné, přesto jsou v krajině jasně rozpoznatelné jako autorské gesto člověka 

– tvůrce. Tento prvek je, domnívám se, velmi důležitý: umělec jako tvůrce, který 
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má realizaci  své myšlenky plně pod kontrolou,  stimuluje  ji  a  řídí.  Tedy nejprve 

přichází  imaginace,  poté  realizace,  vždy  je  tu  ale  cítit  silná  kontrola,  která  se 

projevuje mimo jiné i v preciznosti a jednoduchosti výsledného uměleckého díla. 

Výše zmíněné platí  jak pro venkovní realizace, tak pro instalace ve výstavních 

interiérech. 

Krajinou,  v  níž  byla  většina  raných  realizací  vytvořena  je  Českomoravská 

Vysočina, odkud „rod Kafků“, jak to autor sám říká, pochází.41 To je krajina vysoce 

kulturní, tedy taková, kde jsou stopy lidské činnosti všudypřítomné, přesto nijak 

výrazné (meze, udržované louky, staré cesty i  mimo silnice, ale také velká, po 

kolektivizaci rozoraná pole a  regulované toky, nádrže a rybníky), především je to 

krajina poměrně nepřehledná a svébytná: nenechá se tedy snadno podmanit a 

díky  terénním  podmínkám  vrchoviny  se  vyhnula  i  barokním  komponovaným 

úpravám. Naopak je ale také svébytná, určující jasná pravidla a jaksi drsná, i v té 

popsané domestikovanosti.  Pokud do této krajiny Kafka zasazoval  svoje díla – 

krychle zaplněné různým materiálem, vytvořil  tak jakýsi  vzdorovitý  objekt,  další 

lidský  zásah,  který  měl  pomoci  definovat  úběžník,  vztahy  mezi  jednotlivcem a 

prostorem kolem něj, který je sám o sobě drsný a určující tvrdě pravidla hry.

Do velké míry stejná logika platí pak pro Kafkova díla kdekoliv jinde: v městské 

krajině (Vymezení na Jánském vršku v na Malé straně v Praze), na chmelnici v 

Mutějovicích (Zavěšení, 1983) nebo na zahradě francouzského zámku Chateau 

de Beaumanoir v Bretagni (Prostor volnosti i skleslosti III, 1975-1999 [obr4]). Vždy 

jde o dočasný, nepřehlédnutelný zásah, který s citlivostí pro kompozici Ivan Kafka 

vyfotografuje  (případně  nechá  vyfotografovat)  tak,  že  dominuje  okolí,  které  ač 

často z něj  není  příliš  mnoho na fotografii  vidět,  je  pro dílo  samo podstatným 

partnerem.  A to  i  v  případě,  že  jde  „pouze“  o  white  cube,  čistě  bílou  plochu 

výstavní místnosti, jako v případě realizace pro Benátské bienále (Odnikud nikam, 

1992-93) nebo pro Novou síň (Rej, 1995), kdy právě ona bílá inertní „kostka“ je 

podmínkou  konkrétního  účinku  formálně  čistého  díla.  Jde  tedy  vždy  o  práci  s 

účinkem kontrastu, ne o spolupráci nebo poměřování, ty by vyžadovaly jakousi 

41 Ivan Kafka v prezentaci v rámci cyklu Středy na AVU, 9.2. 2009 i osobní sdělení 22.7.2013 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209251000070003-stredy-na-avu/ , vyhledáno 4.7. 2013
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akceptaci, ne protiobranu.

Právě používání kontrastů jako dramatizačního prvku je dalším aspektem práce 

s prostorem a specificky pak s krajinou. Tak jde, co se krajiny týče, například o 

instalace (či akce?) z  Cyklu bez názvu, kde v několika případech byl i umělcem 

samým zdůrazňován protiklad okolí: krychle ze sněhu v krajině bez sněhu, krychle 

z kamenů v krajině bez kamení atp. Je přitom celkem jedno, zda šlo o manipulaci 

divákem skrze zorný úhel fotografie, protože tyto realizace nikdo, kromě autora 

samého pravděpodobně neviděl, nebo zda byl materiál přinesený na místo z větší 

či menší dálky. Daleko důležitější je důraz na vyhrocení protikladů, pólování mezi 

určitým a neurčitým (respektive určeným a hledaným) prostorem. Krajina u Kafky 

funguje  stejně  jako  jakýkoliv  jiný  prostor,  je  tedy  nutně  pevně  daná  svými 

vlastnostmi, nikoliv ale polohou: ta ostatně u většiny děl, která nebyla vytvořena na 

objednávku galerie/výstavy ani není jinak určena: v katalogu/soupisu díla, který 

Kafka  sám  sestavoval,  dohledáme  často  pouze  všeobecný  odkaz  na 

Českomoravskou Vysočinu, konkrétní místa u land-artových realizací „pro osobní 

potřebu“ chybí.42

4.3. Práce s časem / pamětí

Dalším aspektem,  který  je  v  dílech  Ivana  Kafky  podstatný,  je  rozměr  času. 

Nejen  land-artové  projekty,  které  s  časem  a  potažmo  rozpadem  pracovaly 

explicitně jako například série tří Omšení (Malé omšení o rozměrech 20x20x20cm, 

1999-2019, krychle je ponořena v Baltském moři u Kleinklützhöved, druhá je na 

zámku Plüschow;  Omšení,  o  rozměrech 17x17x17cm,  1982-1999,  krychle byla 

ponořena v rybníce na Vysočině a byla vystavena vedle své sesterské krychle, 

Velké omšení o rozměrech 50x50x50cm, 1995-2045, krychle je ponořena v řece 

Ounas u Rovaniemi ve Finsku,  druhá je deponována v místním muzeu),  autor 

stanovil již jako součást konceptu díla, že jeho spolutvůrcem je čas a živel vody.  

Tři dvojice krychlí tří různých rozměrů, které Kafka vytvořil z monolitu kamene., 

rozměry hrany krychlí se vždy odvíjely od plánované doby, kterou mají obě krychle 

strávit odděleny. Určil pak, že jedna ze dvojice krychlí bude po určený čas uložena 

42 KAFKA / SRP / MACHALICKÝ 2006, (pozn. 4), 164-174
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ve vodě (rybník, moře, řeka) a druhá ze dvojice, ve stejné velikosti a ze stejného 

kamene, bude po stejný čas uložena na suchu v autorově ateliéru nebo místním 

muzeu. Výsledkem pak bude za určený čas instalace obou krychlí vedle sebe. 

Mělo by tedy vzniknout znovu dílo, které bude založené na konfrontaci protikladů, 

ač  jejich  rozpětí  může  být  jak  materiální  (v  případě,  že  jedna  od  druhé  bude 

viditelně více/méně omšelá) tak také konceptuální (v případě, že rozdíl  nebude 

zas tolik patrný). Mohlo by se zdát, že důležitým aspektem je tu také náhoda, která 

zapůsobí  na  jednu  nebo  druhou  krychli  (vodní  nebo  suchozemskou)  a  určí 

rozdílnost  výsledného  porovnání.  Jenže  Kafka  jednak  předem určil  jak  dlouho 

budou krychle odděleny a zde tedy o náhodu nejde, jednak určil i místo – vodstvo, 

kde  bude  každý  ze  tří  vodních  krychlových  sourozenců  uložen  a  tedy  i 

předpokládanou  míru  omšení.  První  výsledek  Malého  omšení je  již  známý  a 

změna  kvality  povrchu  a  dokonce  i  velikosti  vodní  krychle  byla  překvapivá, 

nicméně těžko lze říci, že jde o náhodu. Důležité tedy není u díla sledovat, kde se 

zabydlel  který  živočich  nebo  řasa,  alespoň  ne  z  pohledu  interpreta,  myšlenka 

autora,  která  má  jasná  pravidla,  bude  fungovat  pouze,  pokud  tato  budou 

dodržena.43 Role  času  je  tu  tedy  zvýrazněna  jeho  ovládnutím  a  omezí  se  na 

působení. Na rozdíl od předešlé kategorie  místa/prostoru/krajiny, která zde hraje 

právě jen roli prostředí či prostředníka mezi tehdy a teď, není tento element nijak 

ovládnut a kontrolován je jen do určité míry. Například pokud by někdo vodní nebo 

suchozemskou část projektu zcizil a výsledný efekt by tak pozbyl významu. 

Mezi projekty, které byly do určité míry závislé na plynutí a vnímání času byl 

Cyklus bez názvu, kdy Ivan Kafka sestavoval krychle z různých materiálů (kamení, 

větvičky, sníh, led, listí, pokus s pískem) a ty následně fotil a nechal jejich osudu, 

nebo také cyklus Lesní koberec pro náhodného houbaře I – VII [obr.5], kdy autor 

v parku Stromovka na podzim vytvořil  každý rok jeden koberec (možno vnímat 

jako mandalu) ze spadaného barevného listí několika druhů stromů.  Jak jsem již 

zmínila  několikrát  dříve,  pro  Kafku  byla  důležitá  jak  realizace,  tak  ale  také 

dokumentace  v  podobě  fotografií.  Na  nich  je  čas  víceméně  nečitelný:  nesvítí 

slunce, neprší, není zde stínu, jedinou indicií je někdy použitý materiál. Sníh a led 

43 Sám Ivan Kafka k tomu v prezentaci pro AVU říká, že vlastně není úplně jisté, zda bude vodní 
krychle finského Velkého omšení ještě někdy nalezena. (pozn. 41), vyhledáno 6.7. 2013
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odkazuje na zimní část roku, barevné listí  na podzimní.  Čas tedy měl  hrát roli 

uklízeče,  zametače  stop.  Nepodařilo  se  mi  najít  jakékoliv  fotografie,  které  by 

zachycovaly objekty v době rozpadu, který musel nutně za krátkou dobu nastat a 

jistě by byl vizuálně zajímavý. Kafkovi jde vždy o ideální případ, který zapadá do 

myšlenkových kategorií konceptu. 

Nicméně i v konceptu samém se kategorie času vyskytuje, a to jako čas, který 

vyměřuje  konečnost  existence.  Můžeme  tak  říci,  že  umělec  pracuje  s  časem 

diváka, jehož život se jeví vedle trvalých pevných tvarů geometrických těles a řádu 

kompozic objektů jako křehký, konečný a nejistý. Pokud pak Kafka pracuje s výše 

zmíněnými netrvalými materiály, jde naopak o zdůraznění druhé stránky lidského 

života  a  existence:  totiž  linearita  a  nevyhnutelnost  konce.  I  když  je  nechává 

zestárnout nebo rozpadnout pouze v naší imaginaci. V tématu existence lidské 

bytosti  jsou témata  jako opakování,  multiplikace,  řád  a uspořádání  mimořádně 

důležitá.  Ivan Kafka by se sice pravděpodobně bránil  přílišnému zdůrazňování 

existenciální složky svých děl, což však neznamená, že zde není přítomna.

S prožívaným, spotřebovaným časem, který je pociťován i na straně recipientů, 

souvisí  i  téma  paměti.  Paměť  jako  specifická  funkce  času  (je  na  něm  přímo 

závislá) se od určitého momentu vyskytuje v umění 20. století poměrně často.44 Je 

to jednak od tzv. archivního impulzu kolem roku 200045,  v našem prostředí pak 

souvisí s jakýmsi vystřízlivěním z popřevratové euforie možností (trávení času). S 

přechodem od jedné fáze k jiné je tematizace paměti spojená ostatně vždy. Tak 

Kafkovo  nejvýraznější  dílo  pracující  s  pamětí  bylo  uskutečněno  v  Berlíně 

(Akademie  der  Künste),  hlavním městě  evropské paměti.  V  případě díla  Linie 

paměti (2005) [obr. 6], můžeme mluvit o objektu, který paměť či historii zahrnuje v 

sobě ale zároveň ji výtvarným zpracováním tematizuje jako křehkou a nestálou. 

Navazuje  také  materiálově  na  svou  starší  tvorbu:  Přesložení (1988-1990)  a 

Vyplnění (1990), které byly (vedle subtilního špejlového Vymezení) jedny z prvních 

výrazných zásahů do městského prostředí. Ivan Kafka zde pracoval s archivními 

44 Aleida ASSMANN: Erinnerungsräume, München 1999, 359-371
45 Hal FOSTER: 2003, in: Hal FOSTER / Rosalind KRAUSS / Benjamin H. D. BUCHLOH / Yve-

Alain BOIS: Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, postmodernismus, Praha 
2007, 668 
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svazky  s  dokumentací,  podle  zákona  o  archivnictví,  vyřazenými  z  evidence 

Německého  státního  archivu,  tedy  použil  autentický  materiál,  který  zastupoval 

autentické jednotlivce, žijící kdesi v německé společnosti. Naskládal je v balících 

svázaných  ze  skartovaných  útržků  originálních  listin  a  dokumentů  (zdravotní 

dokumentace,  daňová  přiznání.  ..).  Paměť  a  čas,  který  jednak  uplynul  pro 

povinnou skartaci (čili znehodnocení, definitivní konec) materiálů, ale především 

dokumentace určitého časového úseku německých občanů, který byl zaznamenán 

a poté zničen jako nepotřebný.

Bylo  by  jistě  možné  podobné  projekty,  které  pracují  s  časem uvězněným v 

objektech,  z  nichž  jsou  instalace  složené,  přirovnat  ke  Kafkově  zálibě  v 

entomologii a vrátit se tak znovu na začátek. Sbírání a instalování hmyzu (motýlů i 

brouků)  do  jakýchsi  schránek,  paměťových  konzerv,  kde  je  čas  zamrazen  v 

nejlepším možném stavu, ono dokonalé tehdy, které je ale tady teď. Kromě jiného 

ale má tato asociace ještě jednu zajímavou odbočku: totiž čas autora, který strávil  

pečlivou prací. Pokud se na spotřebu času podíváme z této strany, pak se nabízí k 

ilustraci  několik  zajímavých  děl.  Jedním  z  nich  je  instalace,  jejíž  reprízou  se 

prezentovala Česká republika na Benátském Bienále v roce 1997, totiž  Odnikud 

nikam (první  varianta:  1992-1993  Galerie  Mánes),  dalším  pak  vedle  podobně 

působícího  Vymezení (1981,  Jánský  vršek,  variace  Totéž  v  bleděmodrém 

(Regensburg, 1990) a Totéž v bledězeleném (Buch bei Berlin, 2000), kterému se 

budu podrobně věnovat v šesté kapitole, a  Neuchopitelná rovina (2000, Forum 

Kunst Rottweil).  Pracnost,  trpělivost a přesnost,  kterou podobná díla od autora 

vyžadují, je v často považována za samozřejmou součást tvorby uměleckého díla 

a je málokdy zmiňována v odborných pracích, nicméně, zde mám své důvody, 

proč tento laický postřeh („to  muselo dát práce!“)  do interpretace díla zařazuji.  

Totiž čas strávený při zavěšování a vyvažování drobných předmětů, ať už šípů 

nebo kousků vaty,  je uložen v díle samém a recipient si  jej  může odžít znovu. 

Činnost tvorby samé pak má v případě Ivana Kafky téměř meditativní charakter. 

Jak autor sám o svém díle říká, je pro něj důležitý hlavně proces vzniku a objekt 

sám,  nikoliv  už  tak následné osudy díla,  které  se  rozpadá,  degraduje nebo je 
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dokonce rozkradeno.46 Aplikací pohledu z pozice recipienta, což je pro recepční 

estetiku legitimní východisko, je možné dojít k závěru, že díky času, který autor do 

díla trpělivou prací vložil, funguje pro recipienty jako ujištění, že panuje ve světě 

řád.  Odkazuje  se  tak  i  na  rytmus  a  čas.  Rytmus  práce  a  pohybu  i  množství 

jednotek času, které byly použity pro vytvoření jednotlivých elementů díla, je přímo 

úměrné mnohosti objektů. Toto upomíná dále na souvislost s ornamentem: tedy 

opakující se jednotkou zapojenou v celku. Což je mimo jiné právě odlišnost od díla  

složeného z mnoha částí, které ale nejsou nijak propojené, tedy nedovoluje nám 

to  použít  teorii  ornamentu  na  problém  multiplicity  (více  viz  kapitolu  4.4.). 

Domnívám se,  že  touto  (drobnou)  souvislostí  s  ornamentem,  který,  je-li  ručně 

vyveden, implikuje dojem pracnosti („to muselo dát práce!“), je možné vysvětlit jak 

dojem snadného uchopení díla a tedy určitou vstřícnost uměleckého díla ze strany 

diváků (líbivost, pochopení), tak na straně druhé  částečně i nezájem o teoretické 

zpracování tématu umělecké tvorby vykazující multiplicitu.

4.4. Multiplicita, dav, masa a teorie

Díla Ivana Kafky mají kromě zmíněných významových souvislostí s krajinou či 

prostorem a časem, respektive pamětí,  důležitý  aspekt,  na který se budu nyní 

soustředit. V dosavadní literatuře se dočteme některé náznaky, stejně tak jako v 

případě  zpracování  krajiny  a  času  u  umělců  Kafkovi  podobných,  nicméně  o 

multiplicitě  nebylo  napsáno  doposud  příliš  mnoho,  a  protože  by  zaměření  na 

multiplicitu v díle Ivana Kafky mělo být hlavním tématem této práce, začnu trochu 

ze široka teoretickým úvodem. Pokusím se v následujícím oddíle ukázat, co je to 

multiplicita, jak  jsem o ní přemýšlela a jak s ní navrhuji dále uměleckohistoricky 

pracovat.

Pokud  se  soustředíme  na  způsob  vnímání  multiplicitních  obrazů  divákem 

(recepční estetika/metoda), tedy na to, jak jsou vnímány obrazy, které jsou celky 

složenými z více samostatných částí, prezentované ale jako celek jeden, zjistíme, 

že nelze mluvit o jednom druhu. I mezi příklady z dějin umění najdeme různé typy 

a  způsoby  práce  s  multiplicitou.   Pro  příklad  uvedu  některé  tyto  druhy  bez 

46 KAFKA  2009, (viz pozn. 41)
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jakéhokoliv  nároku  na  kompletnost:  tak  jsou svým způsobem obrazy v  plurálu 

ikonostasy, kde nevnímáme pouze jeden konkrétní obraz (ač může jako takový být 

v  muzeu či  odborné publikaci  z  různých důvodů být  prezentován),  ale  soubor, 

který naopak můžeme rozlišit na dílčí části, která každá má svůj vlastní význam – 

to  bývá ostatně přesně ten důvod, proč máme jednotlivé části vystaveny v muzeu 

či studovány v knize samostatně: aby byl zjištěn význam co nejkonkrétněji. Takový 

typ obrazů nazývá Felix Thürlemann hyperimages.47 Jde o soubor uměleckých děl, 

který  zahrnuje  jednotlivé  samostatně  interpretovatelné  prvky,  které  jsou 

kontextuálně  i významově provázány mezi sebou (odkazem je tu linkování jako u 

hypertextu). Na tom, proč jsou málokdy takové celky popisovány jako celky – a to 

platí  vedle  ikonostasů  i  u  západních  polyptychů  (které  jsou  dnes  navíc  často 

rozesety  v  různých  muzeích),  se  často  podepsala  i  muzealizace,  proběhlá 

většinou v 19. a počátcích 20. století, kdy byl ideálem singulární obraz.48

Jako dobrý příklad charakteru paralely se nabízí ornament. Jak ale uvádí Lada 

Hubatová-Vacková,  v  knize  věnované nejen modernistickému ornamentu  Tiché 

revoluce uvnitř ornamentu49, jedním ze základních poznávacích znaků ornamentu 

je sice opakování stejných elementů, ale jedním dechem je potřeba dodat, že ty 

jsou vždy nějak propojeny, provázány - komponovány navzájem do jednoho celku, 

ač se to někdy děje absencí. Ornamentální vzorec nelze rozlišit na jednotlivé části, 

jde o celek, dalo by se říci propojenou síť, složenou z detailů, nikoliv samostatných 

elementů. Právě podstata ornamentu jako potenciálně nekonečně velké plochy, 

vyplněné kompaktním rastrem-ornamentem. Ze zmíněné publikace vyplývá mimo 

jiné i to, že předlohy, kde je předkreslený vždy jen jeden element, působí jinak, než 

výsledná  aplikace  opakujících  se  zmnožených  částí  na  vetší  ploše.  Toto 

nedovoluje říci, že multiplicitní obrazy jsou vlastně ornamentem vysokého umění. 

Zdůrazněním výše zmíněného slova navzájem bych ráda poukázala na fakt, který, 

zdá se mi, brání navázat přímo na teorie ornamentu a vzít ji  jako interpretační 

rámec  pro  vysvětlení  různých  multiplicitních  obrazů.  Díla,  o  která  mi  zde  jde 

47 THÜRLEMANN 2004, (pozn. 11)  223-247
48 O muzealizaci jako problému pro vnímání např: Christipher S. WOOD: Das Bild ist immer 

schon Plural, in: GANZ / THÜRLEMANN, (pozn. 8), 90
49 Lada HUBATOVÁ – VACKOVÁ: Tiché revoluce uvnitř ornamentu, Praha 2011, 21

35



především, takovou vzájemnou provázaností  jednotlivých elementů nedisponují, 

ač  je  v  nich  často  estetická  dekorativní  funkce  také,  a  mnohdy  i  významně, 

zahrnuta.  Toto se dá demonstrovat tak,  že bychom jeden element ze struktury 

vyjmuli  a  pozorovali,  co se děje:  okolní  prvky neutrpí,  ale  stanou se najednou 

bezzubé  a  nefunkční.  Dojde  také  k  významovému  posunu.  Paradoxním 

zdůrazněním chybějícího prvku, což dokazuje právě to, že u děl Ivana Kafky nejde 

o  ornamenty,  kde   by  jednotlivé  části  byly  závislé  na  sobě  navzájem,  ale  o 

mnohost samostatných nezávislých prvků. Na druhou stranu jsou některé otázky 

společné  i  dílům,  jimiž  se  chci  zabývat  dále:  ohraničení,  opakování,  vnímání 

mnohosti  v  jednotě.  Ernst  H.  Gombrich  pak  v  rámci  teorie  ornamentu  a 

multiplikace elementů (především ornamentu) poukazuje na svázání s přírodním 

řádem, který je ale často racionálně abstrahován,podřízen kontrole.50

4.4.1. Obraz v singuláru a v plurálu

Rýsuje se zde tedy otázka, proč je z pohledu diváka mnohost obrazů něčím 

zajímavá, nebo dokonce proč může probouzet otázky a které to jsou? Jak píší 

David Ganz a Felix Thürlemann v úvodu k již zmíněnému sborníku Das Bild im 

Plural51, toto téma klade teoretické otázky jak po jedinečnosti a mnohosti, tak ale i 

otázku  po  specifických  formách  vnímání  obrazů  (Wahrnemungsmuster)  a 

způsobech instalace. Všem těmto aspektům se budu věnovat dále.  Nejdříve je 

nutno pojmově vymezit, co vlastně chápu jako obraz v plurálu (Pluralbild, protiklad 

je Einzelbild). Ganz a Thürlemann ukazují ve zmíněném sborníku několik přístupů 

k  definování  jednotlivého  a  mnohého/multiplicitního  obrazu,  další  lze  nalézt  v 

nečetné literatuře. 

Pro Wernera Hofmanna52 je důležitým dělícím kriteriem jednota nebo mnohost 

možných  hledisek,53 neboli  na  základě  teorie  perspektivy  a  z  ní  vycházejícího 

50 Ernst Hans GOMBRICH: The Sense of Order. A Study of Psychology in Decorative Art, Oxford 
1979, 67-72

51 GANZ / THÜRLEMANN 2005, (pozn. 8), 8 a n.
52 Werner HOFFMANN: Die Moderne im Rückspiegel. Hauptwerke der Kunstgeschichte, 

München 1998, 16
53 Zdeněk Pinc na přednáškách v úvodu do filozofie rád uváděl, že slovo názor má původní 

význam „úhel pohledu“ v geometrii, ten byl právě proto myšlen jako jeden správný názor, který 
platí pro všechny stejně
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principu jednoho úběžníku, který se má nacházet v oku diváka. Singulární obraz 

tak,  podle  tohoto  způsobu  vymezení,  neexistuje  právě  před  renesančním 

vynálezem perspektivy a naopak již není, když se umění od počátku 19. století  

zbavuje  dědictví  pravidel  perspektivy  konstruované  a  věnuje  se  realismu 

vjemovému, aniž by nutně perspektivu jako takovou nějak výrazně anticipovalo. 

Potíží při definování mnohosti nebo autonomie obrazu podle práce s perspektivou 

je několik: jednak se tu počítá znovu s oním fiktivním divákem, který je vlastně jen 

bodem,  úběžníkem  obrazu,  pasivním  adresátem  a  nikoliv  „aktivním 

spolupracovníkem“  na  významu  díla,  jak  jsem  jej  definovala  v  kapitole  o 

metodologickém východisku práce, nebo dokonce reálným člověkem s vlastními 

myšlenkami,  vzpomínkami a potřebami.  Především však by nám takové dělení 

nedovolilo vůbec zahrnout formální podobu uměleckých děl, protože každý obraz, 

který  byl  vytvořen  pro  více  diváků  (oltářní  retábly,  pomníky  a  památníky  na 

náměstích, ale i jakékoliv nové umění, kde se automaticky počítalo s vystavením v 

muzeu atd.), by automaticky patřil do kategorie mnoho-perspektivních obrazů, ač 

jich řada nesplňuje hledisko multiplicitních obrazů. Dalším nedostatkem, který by 

interpretaci  komplikoval,  je  velmi  náročné  přizpůsobení  na  kategorii  sochy, 

případně instalace, protože i tyto jsou zahrnuty v pojmu obraz. Z principu může být  

jednopohledový pouze reliéf, a to ještě pouze některý. Naopak všechny plastiky či 

instalace, což je v případě Ivana Kafky důležité, by byly zahrnuty jednomyslně pod 

vícepohledová díla. Síto, které toto dělení vytváří je pro naše potřeby příliš hrubé.

Jiný  přístup  k  definování  multiplicitních  obrazů,  nabízí  Wolfgang  Kemp.54 

Pluralitu  obrazů  vidí  jako  určitý  znak  či  charakteristiku,  která  byla  vlastní 

středověkému  vnímání  obrazů.  Ukazuje  na  příkladě  středověkých  sakrálních 

obrazů (vitráží i oltářních retáblů) to, co nazývá Bildsysteme (obrazový systém) a 

co je podle něj typické pro pozdní evropský středověk. V rámci tohoto systému 

pak rozlišuje Kemp narativní a tematické mnohočetné obrazy. Pojem narativity je 

pro bádání o mnohosti obrazů důležitý. Z Kempova rozdělení vyplývají dva póly, k 

nimž můžeme obrazy vztáhnout: tedy dynamičnost (narativita) a statičnost (téma). 

Narativitu  můžeme u  multiplikativních  obrazů  sledovat  jako  sériovost/seriálnost 

54 Wolfgang KEMP: Mittelalterliche Bildsysteme, in: Marburger Jahrbuch 22 / 1989, 122-23
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(viz dále). Příkladem tu může být cyklus příběhů z bible na dveřích kostela Sta. 

Sabina v Římě, zdobené malované nebo vyřezávané rámy obrazů, komiks nebo 

nelineární  síťování  významů,  které  nakonec  složí  příběhů  více,  zobrazení  tzv. 

Arma  Christi,  mnemotechnické  obrázkové  pomůcky  nebo  programy  soch  na 

fasádě kostelů a katedrál, nebo jak se domnívám i díla Ivana Kafky.

Jiný  přístup  poskytuje,  příspěvek  Christophera  S.  Wooda,  který  nabízí 

provokativní tezi, že totiž každý obraz je z podstaty již v množném čísle, je vždy již 

nějak mnohý. Základem teorie je fakt, že obraz téměř nikdy nevnímáme samotný. 

Každý obraz je  ve vztahu k jinému obrazu,  minimálně k obrazům našeho těla 

(vzpomínky, imaginace). A samozřejmě také nemůžeme vnímat jen jeden obraz v 

čase, vždy jde o řadu obrazů, protože čas je lineární a vnímání zase do určité míry 

jednokanálové.55 Definuje  přitom  mnohost  obrazů,  jimiž  se  zabývá  jako 

„...neměřitelné  množství,  bez vnitřní  diferenciace – stejně tak, jako mluvíme o  

vodách  (plurál  Wassern,  waters,  les  eaux).  Neboť  v  plynutí  zážitku/prožitku  

mnohosti obrazů je stejně málo možné vyřadit jeden obraz, jako je nemožné pro  

sebe vyčlenit 'jednu vodu'.“56 Chápe vydělování a zkoumání jednotlivých obrazů 

jako  uměleckohistorickou  konstrukci,  která  sice  pomáhá  obrazy  zkoumat  a 

popisovat, která se ale neslučuje s realitou a s naší každodenní zkušeností. V této 

souvislosti je možné ostatně připomenout i tezi, že obrazy domestikované za skly 

v  muzeích,  nás  mají  do  určité  míry  vlastně  chránit  před  přílišným  (nejen 

emotivním)  působením.57 Toto  emotivní  (vlastně  nějak  magické)  působení 

zmnožením  samozřejmě  narůstá,  jak  jsem  již  upozorňovala  v  souvislosti 

opakování a modliteb. Kromě toho má samozřejmě ono omezení či vykrojení z 

mnohonásobné reality do čistého prostředí white cube muzea i roli zjednodušení: 

je daleko snadnější obrazy uchopit rozumově po jednom, než jako celek interiéru 

kostela, když zůstaneme u příkladu oltářních retáblů. Mnohonásobné obrazy nás 

vybízejí  daleko  více  k  emotivnímu  uchopení.  Toto  bych  –  v  návaznosti  na 

Woodovu  metaforu  o  vodstvu  a  vodách  –  ráda  ilustrovala  na  jednom,  dosud 

nezmíněném, Kafkově díle. Jde o dílo  O mohoucí nemohoucnosti (1989-1990) a 

55 Více k vnímání obrazů: Ernst H. GOMBRICH: Umění a iluze, Praha 1985
56 cit. z WOOD 2005, (pozn. 48), 87 (překlad autorka)
57 Milena BARTLOVÁ: Skutečná přítomnost, Praha 2012, 343 a n.
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tématem je zde jednoznačně právě multiplicita: 20 elektrobloků na bílých štíhlých 

podstavcích,  několikrát  větších  než  časovače  samy,  na  něž  jsou  připevněny 

vteřinové ručičky s nastaveným intervalem nekonečné jedné vteřiny.  Ty  neustále 

nervózně poskakují, ale čas neukazují: ve chvíli, kdy se divák zaměří na jeden z 

nich, ostatní jeho pozornost velmi rychle odpoutají a mnohost tak ruší jakékoliv 

soustředění a ve výsledku právě tento pocit je samou podstatou díla. Nic nikam 

nedospěje,  nic  se  nikam  neposune,  rozumové  uchopení  není  nijak  výhodné, 

naopak brání nám užít si působení díla. 

Zajímavý  a  velmi  lákavý  výklad  charakteru  multiplicity  uvádí  Jiří  Kroupa  v 

katalogu k výstavě Příběhy bez konce, kde bylo mimo jiné vystaveno i posledně 

zmíněné Kafkovo dílo.58 Odkazuje na postřeh americké kritičky Kim Levin, která v 

kritikách umění 70. a 80. let nazývá způsob, jímž se v umění projevuje jednota, 

která obsáhne mnohost, za cosi jako  ikonografický motiv. Taková definice by nám 

umožnila se tématem zabývat na rovině mimo kategorie formy a obsahu, neboli ve 

warburgovském smyslu pojmu symptomatické formy jako nad či meziobrazového 

fenoménu. Ikonografický přístup k „mnohosti  v celku“ nám sice dovolí nehledat 

složitě konstruovaná vysvětlení pro formální odlišnosti jednotlivých zpracování, a 

dokonce  se  nebudeme muset  zbytečně  pídit  po  definici  a  hranicích  označení 

mnohosti, ale na druhou stranu zbytečně omezí interpretaci děl, v nichž bychom 

multiplicitu jako ikonografický motiv identifikovali, na hledání významu a kontextu 

konkrétního díla. To pravděpodobně vedlo Kaliopi Chamonikolu, autorku výstavy a 

editorku  katalogu,  kde  je  Kroupův  příspěvek  otištěn,  k  sestavení  výstavy  a 

katalogu,  kam  zařadila  i  autory,  kteří  multiplicitu  využívají  jen  zřídka  nebo 

výjimečně. Neuchopila ji zde jako tendenci nebo jako určitý přechodný typ obrazu, 

jako například autoři sborníku Das Bild im Plural David Ganz a Felix Thürlemann, 

ale jako motiv, který je autonomní a tedy je možné ho nalézt u různých autorů v 

různé míře, celkem nezávisle na dalších okolnostech. 

Z různorodosti  přístupů k definování  pojmu multiplicity  v  umění,  je  vidět,  že 

nejde o jasně ohraničenou záležitost. Možná že nejdůležitější charakteristiky by 

58 KROUPA 1993 (pozn 12), 33

39



zde byly nehierarchičnost a horizontalita, tedy vlastnosti, které připisujeme jaksi 

ohraničeným celkům nebo uskupením lidí.  Antropologická (či  až antropomorfní) 

rovina je tu tedy nějak přítomná, u vědomí, že jediní recipienti, na které můžeme 

brát ohled, jsou lidé. 

S Aby Warburgem bychom tak mohli mnohost (multiplicitu) chápat jako jakýsi  

motiv na způsob formule patosu, pracující  sice s emocemi,  ale nevyjadřující  je 

přímo, živoucí fenomén, který může být modifikován v různých dobách v různých 

podobách, vždy však je a musí být vnímán individuálně. Podle E.H. Gombricha 

ostatně nebyly formule patosu Warburgem chápány jako stylistický fenomén, ale 

spíše jako psychologický symptom, index stavu kolektivního vědomí.59 Představu 

masy či davu jistě můžeme považovat za příznak nebo antropologickou konstantu, 

která se v jistých dobách ukazuje naléhavěji a jindy méně. V různých případech 

pak na sebe bere různé konotace a kontexty: tu slouží pro kritiku masovosti, tu 

více  moralistické,  tu  oslavné:  lid  v  socialistickém  realismu,  atp.,  ale  kde 

pocit/prožitek mnohosti je vždy víceméně stejný. Antropomorfní prvek přirovnání 

elementů  mnohočetných obrazů k  mnohohlavým skupinám lidí,  sice  není  vždy 

namístě, nicméně, jak se domnívám a podrobněji podložím argumenty, v případě 

děl Ivana Kafky relevantní je. 

4.4.2. Pojmové uchopení problematiky 

Na tomto místě bych tedy ráda osvětlila, co rozumím pod pojmy masa a  dav, 

které jsem zvolila v názvu práce, a které, jak se domnívám, mohou být užitečné 

pro přiblížení  se z abstraktních výšin teorie k odpovědi  na konkrétnější  otázku 

interpretace multiplicity v tvorbě Ivana Kafky. Nástroje pro definování pojmů mi 

částečně poskytla kniha Eliase Canettiho Masa a moc, která je právě s ohledem 

na  výše  zmíněnou  mnohovrstevnatost  motivu  mnohosti,  užitečným 

interdisciplinárním pramenem, ačkoliv sociologové ji z hlediska svého oboru dnes 

považují za překonanou. 

59 Ernst H. GOMBRICH: Aby Warburg. An intellectual biography, London 1925, 309; podobně 
Cornelia ZUMBUSCH: Wissenschaft in Bildern. Symbol und dialektisches Bild in Aby Warburgs 
Mnemosyné-Atlas und Walter Benjamin Passagen-Werk, Berlin 2004, 73
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Dále  bych jen chtěla krátce vysvětlit, proč jsem se rozhodla pojmy masa a dav 

používat,  ačkoliv  nejsou  nijak  zavedené.  Hlavním důvodem je,  že  v  literatuře, 

kterou mám k dispozici, nebo ke které jsem se prostřednictvím internetu dostala, 

je  multiplicita  řešena  buďto  na  obecné  úrovni,   nebo  naopak  v  poměrně 

specifickém úhlu, který ale dílům, které jsem se rozhodla objasnit a interpretovat, 

nevyhovuje, pokud zde vůbec je nějaká speciální terminologie zavedena. Ve výše 

zmíněném  sborníku  Das  Bild  im  Plural se  příspěvky  soustředí  především  na 

odlišení obrazových souborů a složených jednotlivých obrazů, ať už ve formě Bild-

Ensambles, Summierende Bilder nebo Hyperimages. Jde především o situaci, kdy 

jsou obrazy, které lze brát i jako samostatné, zahrnuty – ať už druhotně nebo od 

počátku  –  do  většího  souboru.  Jeho  význam  je  většinou  plně  autonomní,  na 

jednotlivých  částech-singulárních  obrazech  závislý  jen  do  určité  míry.  Tento 

koncept je velmi zajímavý, ale je zjevné, že se odlišuje od pojetí multiplicity, tak jak 

jsem si jí definovala v této práci já. Domnívám se, že tyto teorie se pro mou práci 

dají  využít  jen  velmi  omezeně,  například  v  ideji,  že  multiplicita  je  fenomén 

teoreticky uchopitelný, který je možné dále utřídit. Pokusila jsem se tedy sestavit 

jakýsi malý systém pojmů, které by snad mohly lépe a přesněji popsat, co se děje 

v případě Kafkových děl, na něž budu níže vysvětlené pojmy dav, masa, sériovost 

a serialita aplikovat. 

4.4.3. Dav, co jím rozumím a proč  

K definici  davu si vezmu na pomoc Psychologii davu Gustava le Bona (1841-

1931). V pomyslném souhrnu „Psychologie davu v deseti bodech“ podle Miloslava 

Petruska60 čteme hned na druhém místě: „Specifickým rysem davového chování je 

to, že dav má jiné vlastnosti, než je souhrn vlastností jedinců, kteří dav tvoří; dav 

je  novou  psychosociální  kvalitou.“  O  kus  dál  pokračuje:  „dav, který  může  být 

vysoce heterogenní (složený z lidí různých profesí, způsobu života, intelektuálních 

dispozic či životních zkušeností, různého věku a pohlaví), se proměňuje v útvar, 

„který  má  kolektivní  duši“.61 Jsem  si  vědoma  toho,  že  le  Bon  měl  davem ve 

60 Miloslav PETRUSEK: Mezi Jamesem Georgem Frazerem a Salmanem Rushdiem, předmluva 
k: Elias CANETTI: Masa a moc, Praha 2007, 14

61 tamtéž
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skutečnosti na mysli to, co Canetti pojmenoval masou (v originálech les foule a die 

Masse),  charakterizoval to však natolik odlišně, tedy s důrazem na rozrůznění, 

které je pouze zastřešeno významem nadindividuálních pohnutek,  že je lze od 

Canettiho masy odlišit. 

V kontextu děl výtvarného umění, pro než jsem vybrala zařazení do kategorie 

davu, je důležitá právě individualizace jednotlivých elementů. Nebývají co do počtu 

elementů,  tak  rozsáhlé  jako  multiplicitní  obrazy,  které  označuji  pojmem  masy, 

zároveň  to  ale  není  jediným poznávacím znakem:  tím je  jistá  míra  autonomie 

jednotlivých prvků. Nabízí se tu otázka, z čeho se dá tato individualizace usuzovat, 

podle jakých kritérií ji poznáme? Domnívám se, že tak lze uchopit výtvarná díla,  

která jsou sice složena z mnoha (více) částí a kde je tento fakt nějakým způsobem 

důležitý. Příkladem mohou být například již zmíněné středověké oltáře obsahující 

mnoho částí, jako například oltář Mistra Bertrama (1379-1383) či typ obrazů Arma 

Christi,  malované  obrazy  šlechtických  obrazáren,  modernictické  surrealistické 

koláže Toyen, nebo dílo Martina Kippenbergera: Boden-Collage für Claudia Skoda 

(1976).

Obrazy, u nichž můžeme multiplicitní charakter pojmenovat jako dav, se často 

vyznačují přesahem, kontextualitou a pohybem. Jde tu o dynamiku, která vychází 

z nestability, z nejistoty o správném či úplném pochopení významu díla. Taková 

díla nejde často obsáhnout najednou a je tedy třeba věnovat dílu čas a svůj vlastní  

pohyb, jak případně fyzický, tak ale především mentální. Neboli význam u těchto 

děl teprve získáváme, nedostáváme jej hotový, ale je následkem mentální aktivity 

doplněné  emočním  prožitkem.  Jejich  vnitřní  energii  můžeme  označit  jako 

dynamickou, na rozdíl od těch, která nás ohromují počtem částí – tedy nesčetnou 

masou – kde je snad možné mluvit o statickém působení. To, čemu já zde budu 

říkat  masa (viz níže),  označuje Christopher  Wood jako falešný obraz v plurálu 

(Pluralbild),62 který hraje na notu množství formálního, nikoliv vnitřní významové 

mnohosti. Vnitřní význam je ale pro dav velmi důležitý, ačkoliv není často čitelný 

na  první  pohled,  nebo  obecně  není  tak  snadné  zjistit,  co  jednotlivé  elementy 

62 WOOD 2005, (pozn. 48)
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spojuje  v  dav,  což  mimo jiné  může působit  daleko labilněji  a  tím pádem jaksi 

nebezpečně.  Pocit  ohrožení  vzbuzený  neuspořádaným  množstvím  (davem)  je 

pravděpodobně společný všem lidem a je tedy jaksi přirozený. Obrana proti davu 

(násilným)  vnesením  řádu  je  pak  typickou  obrannou  reakcí,  kterou  můžeme 

pozorovat v praxi diktátorů již od dob antického Říma.

4.4.4. Masa, co tím rozumím a proč

Rozdělení,  které jsem si  definovala na počátku, má význam právě proto, že 

téma,  které  se  snažím  popsat,  je  nevypočitatelné,  rozpínavé  a  rozlehlé. 

Antropologický  až  antropomorfní  rozměr  děl,  jejichž  tématem  je  mnohost, 

multiplicita,  je dán lidskou zkušeností.  Tvůrci  i  recipienti  jsou konec konců lidé, 

kteří mají vždy již zkušenost se společenstvím jiných lidí.  Vymezením masy se 

Canetti v knize Masa a moc poprvé vydané roku 1960, přepracovávané však již od 

20. let, příliš nezdržuje. Naopak, jde rovnou k věci a masu nedefinuje, protože má 

evidentně pocit, že snadnější a snad i přesnější je neurčité pojmy používat než 

popisovat.  Rozlišuje  tak  masu otevřenou  od  uzavřené,  otevřenou  pak 

charakterizuje jako  masu nekonečnou, neustále vtahující nové a nové elementy 

(lidi),  ale  také  velmi  rychle  náchylnou  k  rozpadu,  tedy  krátkodobou.  Zde  je 

zajímavý motiv nestability, když naopak masa působí velmi trvalým dojmem. Masu 

uzavřeného typu pak vidí jako shluk lidí,  do něhož je možno vstoupit jen skrze 

zvláštní proces (koupení vstupenky, vykonání určitého aktu, dovoluje zde jasné 

rozlišení na oni (tam venku) a my (tady mezi sebou)). Trvání tohoto typu je podle 

Canettiho obvykle dlouhodobější. Každá masa pak je, podle autora, poznamenána 

tendencí  množit  se,  být  co  největší  a  nejobsažnější,  „zvlášť  ale  počítá  s 

opakováním.“63 

Vynecháme-li některé sociologické kontexty, které ale Canetti přirozeně sleduje, 

jako  je   chování  masy,  potřeba  vůdce  apod.,  můžeme jako  důležitý  rys  textu 

vyzdvihnout,  že  je,  stejně  jako  třeba  jeho  současník  Walter  Benjamin  nebo 

Siegfried Kracauer64 masou fascinován. Většina autorů před Canettim masu a dav 

63 Elias CANETTI: Masa a moc, Praha 2007, 58
64 Siegfried KRACAUER: Ornament Masy, Praha 2008, 66-76
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vnímali  ryze negativně (José Ortega y Gaset: Vzpoura davů (1930)),  jako cosi 

příliš spojeného s lůzou, lidem, revolučností a chaosem, který byl pro intelektuály 

a akademiky nepřijatelný. Emocionální a na prožitek soustředěný popis  masy a 

jejího  působení  a  moci  je  sice pro sociologii  dnes již  nepřijatelný,  pro  potřeby 

mezioborového přesahu však může být, vědomím všech omezení, docela dobře 

použitelný. 

Co tedy rozumíme pod pojmem masa, když odečteme důraz na chování mas a 

jedinců  v  nich?  Jak  si  můžeme  dovolit  použít  tento  sociologický  termín  pro 

interpretaci  výtvarného díla?  Masa  je  v  tomto  případě součtem neživých,  tedy 

schopnosti sebereflexe a vlastního jednání a rozhodování pozbývajících elementů, 

které spojuje určitá okolnost. Tato okolnost či kontext, může být ale nemusí, přímo 

významem  uměleckého  díla,  co  je  však  s  výše  zmíněnou  charakteristikou 

Canettiho  společné,  je  důraz  na  množství,  opakování  a  rytmus.  A právě  tyto 

vlastnosti dávají mase význam, sílu i moc. Každá částečka může být i maličko jiná. 

Barevné listy, větvičky či nafouknuté pytlíky u Ivana Kafky nebo linkované papíry 

Jana  Nálevky  (viz  úvod  a  závěr)  jsou  vždy  co  nejpodobnější,  přesto 

nepostřehnutelně jiné..), přesto musí mít vždy v sobě zahrnut spojující moment: 

konceptuální, formální, významový. Teprve tento spojující moment vytváří celek, o 

němž je pak možno mluvit. 

Nejdůležitější  vlastností  masy je  pak stabilita.  Zobrazení,  která mají  masový 

charakter  se  vyznačují  jak  stabilitou  a  klidem,  který  pramení  z  mechaničnosti 

opakování, mechaničnost je uklidňující, ba dokonce může mít nudící a uspávací 

charakter (vzpomeňme na imaginárně a tedy i vizuálně fungující koncept efektu 

„počítání oveček“ před spaním). Přesto však, pokud zmnožení (byť i mechanické) 

dosáhne určité meze, je recipientova reakce emocionální a snad tedy i  silná a 

probouzející (imaginaci). Odhalit moment, od kdy již jde o emocionálně prožívanou 

reakci na mnohost a kdy maximálně o zájem či už uklidňující efekt, není možné 

teoreticky,  to  znamená  s  akademickým  odstupem.  Emoční  reakce  probíhá  v 

přítomnosti díla samého, při pozorování reprodukce (např. fotografie díla nebo i 

originální  fotografie  mnohosti  jakýchkoliv  objektů)  můžeme  zapojit  nanejvýš 
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imaginaci. 

Vztah polarity  mezi  masami  působícími  klidně a  těmi  vyvolávajícími  emoce, 

pocit nebezpečí a ohrožení je pro pojem  masy typický a díla, u nichž můžeme 

mnohost  charakterizovat  jako  masovou,  balancují  často  právě  na  této  hraně.65 

Pokud zůstaneme u emocí, jež masa a tedy i díla, která takto označíme, mohou 

působit,  totiž strach i klid, pak je velmi zajímavé zkoumat, kdy díla působí jako 

nebezpečí a kdy jako meditativní prostředek. Domnívám se, že to do velké míry 

závisí na recipientovi, zároveň ale i na účelu díla, účinku zamýšleného umělcem, 

což  je  samozřejmě  znovu  spojeno  s  významem  a  samozřejmě  použitým 

materiálem.  Nicméně  ona  dualita  a  zejména  polarita  rozpětí  významů  je 

pozoruhodná. U Ivana Kafky můžeme pozorovat právě takovou zajímavou polaritu 

na příkladu Neuchopitelné roviny, která ač je z vaty a má býti příjemným, měkkým 

mrakem vznášejícím se uprostřed místnosti, přesto však působí (z fotografií) do 

jisté míry nepřístupně, mrtvě, odtažitě. Naopak Rej, tedy změť zbraní zavěšených 

od stropu, může působit daleko víc hravě, zábavně a nikoliv existenciální tíži nebo 

vyvolávat  strach.  Ještě  dalším  příkladem  pak  může  být  uklidňujícím  dojmem 

působících  7  hromad  pro  Stein oproti  nepříjemnému  pocitu,  který  vychází  ze 

Zdvojení (1995). Jak ještě dále rozvedu, je tu velmi důležitá role recipienta: jeho 

individuality,  vědomostí,  emocí,  atp.  nikoliv  však  z  pohledu  umělce,  ale  pro 

teoreticky konstruovaný význam díla.

4.5. Teorie rozšířeného pole

Pokud jsme si definovali, co znamená masa a co lze rozumět pod, víceméně 

pracovními pojmy masy a davu, je potřeba také definovat vztahy mezi nimi a vztah 

zkoumaných  výtvarných  děl  k  oběma  zmíněným  skupinám.  Vezmu  si  zde  na 

pomoc model rozšířeného pole, který vytvořila a aplikovala na moderní sochařství  

Rosalind Krauss.66 Její  výchozí premisou je nutnost najít  adekvátní myšlenkový 

model, který by dovoloval zahrnout moderní sochu do již existujících kategorií, bez 

toho, aby bylo nutno je ohýbat. Jde přitom především o minimalismus a land-art. 

65 Tento moment popisuje na trochu jiném základě CHAMONIKOLA 1993 (poz. 12), 7
66 KRAUSS 2011, (viz pozn. 5)
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Neboli Rosalind Krauss se zdá, že socha jako taková byla z podstaty vázána na 

své místo či architekturu, což ji přibližovalo pomníku. „Zdálo by se, že logika sochy  

je neoddělitelná od logiky pomníku.[...]  Nalézá se na určitém místě a významu  

nebo využití  tohoto místa také symbolickým jazykem vypovídá. […] Kvůli těmto  

vyznačujícím funkcím, bývají sochy obyčejně figurální a vertikální, jejich podstavce  

tvoří  důležitou  součást  sochy,  neboť  působí  jako  prostředník  mezi  skutečným  

místem a reprezentujícím znakem“67,  píše Krauss. Z tohoto vyzdvihuje Augusta 

Rodina  jako  prvního  opravdu  revolučního  sochaře,  který  překonal  osudové 

předurčení vazby sochy na místo, zejména v Bráně pekel (1885-1917) a pomníku 

Balzaca (1891-1898),  který  se  nikdy  pomníkem  nestal.  Pokud  se  tedy  podle 

Krauss v moderně stala socha autonomní a samostatnou, odkazující pouze sama 

k sobě, nikoliv již k místu, kde stojí, a účelu, jejž má naplňovat, nelze ji řadit do 

stejné kategorie jako klasickou tradičně chápanou sochu. Tak právě s nástupem 

land-artu a minimalistu, kdy se místo a způsob bytí v prostoru staly samy do určité 

míry  tématem děl  samotných,  volá  Krauss  po  uchopení  právě  tohoto  aspektu 

sochařství. Našla ho v aplikaci tzv. Kleinovy grupy na dualitu sochy jako objektu, 

vztahujícího se ke krajině nebo k architektuře. Póly krajiny a architektury mají proti 

sobě dvojici ne-krajina a ne-architektura, které mají pomoci definovat snahy land-

artových a minimalistických sochařů a o vyrovnání se o oběma situacemi. Totiž 

Částečně  zasypaná  kůlna Roberta  Smithsona  (1970)  je  pro  Rosalindu  Krauss 

příkladem díla zpracovávajícího polaritu krajiny-architektury.  Pozice ne-krajiny a 

ne-architektury,  tedy  negativním  vymezením  definující  se  umělecká  díla, 

pohybující se někde mezi, pak patří klasické soše, která se však tímto rozšířením 

myslitelného pole dostala na jeho okraj, periferii. „Rozšířené pole je tedy tvořeno 

problematizací  souboru  protikladů,  mezi  nimiž  je  zavěšena  modernistická  

kategorie  sochy.“68 Matematický  model,  který  Krauss  pomáhá  nabourat  tuto 

dualitu, polaritu buď/anebo, se mi pak zdá vhodným východiskem i pro upravení 

vztahů v rámci snahy definovat multiplicitu. Ostatně sama Krauss na konci textu 

navrhuje pro malbu, tedy obraz, rozšířit pole nad půdorysem  vyznačeným dvojicí 

jedinečnost – opakovatelnost. Na přiloženém obrázku [obr. 7] je diagram, kterým 

67 tamtéž, 133
68 tamtéž, 138
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Krauss  ono  rozšířené  pole  vysvětlovala,  a  jelikož  je  Kleinova  grupa  obecným 

matematicko-logickým  principem,  pak  je  na  místa  proměnných  možné  dosadit 

hodnoty  mnohosti  a  jedinečnosti.  Zdá  se  mi  vhodné  pokusit  se  o  vlastní 

interpretaci s tím, že diagram drobně upravím tak, abych jeho použitím nepokřivila 

zkoumaný materiál. 

4.5.1. Adaptace teorie rozšířeného pole

Jak jsem se snažila v předchozích kapitolách ukázat, některé obrazy (obrazy 

jakožto díla výtvarného umění obecně) nelze bez kategorie mnohosti postihnout v 

interpretaci jako celek. To ostatně ukazuje například i Christopher Wood69 a jak 

jsem  se  snažila  ukázat  v  celé  čtvrté  kapitole  této  práce,  je  i  pouhé  binární 

rozdělení na jedinečné a mnohočetné obrazy málo důsledné. Díky aplikaci modelu 

rozšířeného  pole  na  problém současného a  nedávného  obrazu,  zastoupeného 

dílem Ivana Kafky, bude možné fenomén multiplicity  ukázat s ohledem na různé 

mezistupně  a  přechodné  stavy,  které  vedle  pólů  jedinečné a  mnohé v  dílech 

výtvarného umění existují. V následujícím se tedy tento svůj navrhovaný model 

pokusím popsat.

Základem je logická struktura, která dává oporu našemu myšlení o obrazech. V 

případě výchozího diagramu Rosalind Krauss, se pokusím tento model posunout 

ještě o kousek blíže případu umění Ivana Kafky a aplikuji model do trojrozměrného 

modelu  jehlanu,  který  víceméně odpovídá původnímu plošnému modelu,  který 

bychom jakoby zabalili dohromady [viz obr. 8]. 

Základní polaritou je jedinečný obraz versus multiplicitní obraz. Ty lze definovat 

pomocí pojmů: obraz v singuláru a v plurálu, nicméně pro zjednodušení budu nyní 

používat  tyto  pojmy.  K  nim pak  ještě  vytvoříme  ne-jedinečné a  ne-mnohé, až 

dostaneme kompletní čtverec. Rosalind Krauss psala text, který teorii vysvětluje v 

roce  1979,  od  té  doby  se  však  model,  který  by  odpovídal  našemu dnešnímu 

způsobu  myšlení,  poněkud  změnil.  Totiž  Krauss  vytvořila  strukturu,  která  je 

rozšiřovatelná, flexibilní a neukončená. Dnešnímu myšlení by, podle mého názoru, 

69 WOOD 2005, (pozn. 48)
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daleko spíše odpovídal model sítě s uzlovými body, které jsou však v síti  jaksi 

neuspořádaně,  nesystematicky  umístěny,  ale  zároveň  mohou  mít  uvnitř  samy 

poměrně pevnou vnitřní strukturu a systém, různou velikost apod. Tedy modelová 

představa by dnes odpovídala nikoliv přehledné rovnoměrné síti, ale nepravidelné 

síti, jejíž hustota i dosah nejsou nijak omezeny. Jedním takovým uzlovým bodem 

může být právě strukturní model fungování multiplicity.

Jak ukazují autoři příspěvků ve sborníku Das Bild im Plural, není multiplicita jen 

nedávným  či  současným  jevem  a  v  dějinách  umění  je  dostatek  příkladů  pro 

takovou argumentaci. Někteří badatelé tvrdí,  že většina obrazů je mnohočetná, 

jiní,  že  většina  je  jedinečná.  U  obrazů,  které  se  zakládají  na  jednotě  či 

jedinečnosti, je tohoto účinku dosahováno někdy za pomoci úběžníku perspektivy, 

někdy jinými kompozičními triky, jindy zase barevností, ze všeho nejčastěji je pak 

poznáme po významu. Uměleckohistorickým rozborem lze zjistit,  zda byl obraz 

míněn jakožto jediný a jedinečný, nebo zda patří do většího souboru vzájemně 

provázaných děl, či je mnohost vetknuta přímo do struktury obrazu. Nejlépe snad 

osvětlím, co znamená singulární obraz, na nějakém příkladu.

Vhodným se i pro tento účel zdá být dílo Ivana Kafky Temné světlo (1991-1993) 

[obr. 10],  které  bylo  realizováno  v  roce  1993  v  rakouské  Kremži  v  místním 

minoritském kostele. Jedná se o veliký černý kužel, který je zavěšen uprostřed lodi 

kostela ze stropu dolů tak, že příchozí má špičku víceméně v úrovni očí. Materiál, 

černý  krepový  papír  nastříhaný  do  malých  třásní,  dokonale  pohlcuje  světlo  a 

objekt tak ozvláštňuje prostor kostela díky své přítomnosti, Všechna pozornost je 

koncentrována  na  prožívání  prostoru  změněné  přítomností  a  blízkostí  onoho 

objektu,  který  je  napůl  nepřátelský  a  napůl  dokonale  zapadá.  Interpretace  se 

směřuje na kontext, prostorovou dispozici a souvislosti. Název díla pak podporuje 

poetické  vyznění,  v  tomto  případě  tedy  ani  nenavádí  k  pochopení  významu. 

Formální podoba ani  významové konotace nejsou nijak spojeny s multiplicitou: 

nejde zde o zmnožení prvků, ani provázání mezi dalšími díly. Máme před sebou 

jedno dílo, obraz v singuláru. A důležitá je tu také role diváka či recipienta. Jeden 

výjev,  uzavřený,  jakkoliv  komplikovaný a  celistvý,  vnímaný  najednou,  je  to,  co 
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označuji za obraz v singuláru. Opakem je multiplicitní obraz, kde mnohost formální 

zasahuje do významu a naopak. Odlišení singulárního a plurálního obrazu by byla 

první důležitá polarita, v diagramu reprezentovaná jako jedinečnost a multiplicita.

Další dvojicí, kterou jsem doplnila do systému podle Krauss upravené Kleinovy 

grupy,  polarita  ne-jedinečnost a  ne-multiplicita vychází  z  potřeby  rozrůznění, 

rozšíření spektra možných charakterů obrazu. Rozlišení těchto dvou pólů doplňuje 

oba  výše  zmíněné  o  přechodné  stavy,  které  oscilují  na  hraně  významu,  jinak 

řečeno: jako  ne-jedinečná (či ne-jednotná) je možné označit díla, která sice jsou 

vnímána  jakožto  singulární,  ale  mají  vnitřní  strukturu  zmnoženou.  Formální 

jednota je zde podřízena (nicméně je stále závislá) rovině významové. Proti tomu 

stojí ve struktuře rozšířeného pole významu obrazu v postmoderní době pojem ne-

multiplicitní. Tato kategorie pak zahrnuje díla, která sice stejným způsobem jako 

kategorie davu balancují na hraně multiplicitního a jedinečného, nicméně na jiném 

místě této hranice. Proti ne-jedinečnému stojí  ne-multiplicitní proto, že jde sice o 

negaci plně multiplicitního – ve významu i formě – ale zároveň nejde o jedinečné, 

protože je rozrůzněno vnitřně, zmnoženo.  
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8) Diagram struktury fungování multiplicity v uměleckých dílech. Autor: Anežka Bartlová, grafické 

ztvárnění: Tomáš Bartl

Na obrázku [obr. 8] je možné tedy vidět zápis vztahů v právě popsané čtveřici 

pojmů:  jedinečnost  –  multiplicita a  proti  tomu  ne-jedinečnost  (ne-jednotnost)  –  

ne-multiplicita  (ne-mnohost).70 Podle  vzoru  diagramu  Rosalindy  Krauss  pak 

můžeme  tyto  vztahy  provázat  mezi  sebou:  totiž  vést  souvislost  mezi  díly 

jedinečnými a  ne-multiplicitními a  druhou,  která  vyznačí  díla  pohybující  se  na 

hraně  multiplicitního a  ne-jednotného.  Abych tyto  kategorie lépe popsala,  bude 

myslím možné ztotožnit  první  z obou možných kombinací (či  hraničních stavů) 

jako  to,  co  jsem  již  dříve  označila  pojmem  dav a  druhou  z  obou  kategorií 

uměleckých děl pak popsat pojmem masa. Charakter vnitřních vztahů obrazů typu 

davu,  které  svou  vnitřní  zmnoženou  strukturou  balancují  na  pomezí  mezi 

jedinečností  a ne-multiplicitou, se projeví nejlépe, pokud jej popíšeme za pomocí 

způsobu  slučování,  tzv.  syntaxe.  Syntaxe  je  způsob  řazení  prvků  či  symbolů, 

70 Tyto pojmy používám jako synonyma: jedinečnost-jednota a multiplicita -mnohost.
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například v jazyce, který pomáhá zkoumat, v jakých vztazích a jak jsou k sobě 

konkrétní prvky skládány.71 Právě důraz na skládání, tedy adici, a z nich vzniklý 

význam, který ale jednotlivé prvky předtím nenesly (např. představíme-li si význam 

jednotlivých slov, nemusí tento být totožný s významem celé věty, ačkoliv je tento 

význam  celku  důležitý).  Kategorie,  kterou  jsem  pojmenovala  dav,  je  právě 

založena na slučování, adici prvků, když je zároveň možné zkoumat změny vztahů 

a proměny celkového významu uměleckých děl spolu s přidáváním či ubíráním 

jednotlivých elementů.

Kategorii,  kterou jsem přiřadila k  ose  ne-jedinečnost a  multiplicita, je možné 

pojmenovat  jinak  též  masa.  Masa je,  podle  mého  názoru,  právě  dokonalým 

příkladem a ztělesněním onoho  hraničního stavu  (jak  jsem popsala  v  kapitole 

4.4.4.) právě proto, že je statická, multiplicitní, ale zároveň jednotná, protože jedná 

a  navenek  vystupuje  vždy  jako  celistvý  organismus.  Pokud  jsem  díla  na  ose 

multiplicity  a ne-jedinečnosti nazvala   pojmem  masy,  je  možné  přiřadit  i 

charakteristiku  typického  vnitřního  uspořádání  struktury,  totiž 

lingvisticko-strukturalistický termín parataxe. Parataxe patří do oboru jazykovědy i 

logiky: jde o způsob řazení elementů či symbolů, bez ohledu na jejich význam a na 

význam,  který  by  mohl  vzniknout  následkem  takového  řazení.  Jde  o 

nehierarchické, souřadné řazení jednotlivých elementů, což si můžeme představit 

jako řazení slov za sebou ve slovníku. Právě tak, jako je tomu v uměleckých dílech 

typu  masy,  kde  nevládne  žádná  hierarchie  a  význam  celku  nezáleží  na 

jednotlivých  částech,  je  na  nich  závislý  pouze  vzdáleně,  například  početně. 

Hranice, kdy už můžeme mluvit o davu či mase a kdy jde ještě o uskupení dvou tří 

prvků,  může  být  nezřetelná  a  vlastně  nedefinovatelná,  pokud  se  orientujeme 

pouze podle množství prvků v souboru. Zde je totiž nutné přidat poslední článek 

naší struktury (diagramu), totiž diváka/recipienta. 

Recipienta  umisťuji  na  vrchol  struktury,  což  nemá  symbolizovat  nějakou 

nadvládu diváka nad celou  složitou  sítí  vztahů,  ale  má ilustrovat  vztahy,  které 

vznikají  mezi  ním  (díky  jeho  situovanosti  a  individualitě)  a  jednotlivými  výše 

71 kol. autorů nakladatelství Ottova: Slovník cizích slov, Praha 2000, 627 
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popsanými momenty struktury a zároveň i odstup, který od má od díla. Recipient 

má ústřední postavení, které do určité míry a z určitého úhlu pohledu spoluurčuje 

význam i charakter uměleckých děl. Tak člověk, který neviděl ze série fotografií  

Cyklus bez názvu  nebo z cyklu Pro soukromou maxipotřebu nic než jednu jedinou 

fotografii krychle, by toto dílo jistě zařadil na jinou osu než ten, kdo zná detailně 

všechna díla Ivana Kafky. Stejně tak je možné zařadit na jiné místo a do jiných 

souřadnic vztahů dílo Prostor volnosti (i skleslosti) III [obr. 4] pokud jej hodnotíme 

jako takové a jinak, pokud známe i velmi podobné dílo Daniela Burena (Art-sur-

mer, 2009 [obr. 11]) zahrnující 100 stožárů a meteorologických rukávů v různých 

barevných  kombinacích,  které  instaloval  na  pláži  v  DenHaavenu  (Belgie). 

Burenovo dílo vychází z jiných podmínek a důvody k velmi podobné realizaci je 

tedy potřeba hledat jinde, což by se do jisté míry projevilo při zanesení obou děl  

do  výše  popsané  struktury.72 Větrné  rukávy  používané  Ivanem  Kafkou,  jsou 

antropomorfickými zástupci společnosti,  které bychom mohli zařadit na osu  ne-

multiplicitní –  jedinečné,  kdežto  u  Burena  jsou  v  podstatě  velmi  podobné  a 

podobně nepřirozeně až dysfunkčně zmnožené – naplnění funkce by stačil jeden. 

Jsou jednolitým monumentem, který je sice vnitřně rozrůzněn či zmnožen, a tedy 

by spadal spíše na osu  multiplicitní – ne-jedinečné. Kafka vytváří rukávový  dav, 

Buren rukávovou masu. Přitom pozice recipienta, jako toho, kdo si musí být těchto 

rozdílů vědom, je tu primární a bez toho, kdo může dílem procházet, porovnávat 

ho s již viděným a případně kategorizovat, je dílo jen mrtvým objektem. Proto jsme 

se rozhodla mu přidělit tak významnou úlohu.

Zbývá mi ještě vysvětlit, jak budou fungovat dva další momenty diagramu: totiž 

osa  jedinečné a  ne-jedinečné a paralelně k tomu  multiplicitní a  ne-multiplicitní. 

První  dvojici  přiřazuji  k  dílům,  která  vykazují  sériovost.  Tento  jev  popsal  velmi 

zajímavě ve svém příspěvku Jiří Kroupa.73 Sériovost je vlastně také do jisté míry 

statická,  nicméně má určitý  specifický účel  svého opakování,  nejde většinou o 

nekonečné  množství  a  důležitým  momentem  je  produkce,  tedy  neuzavřenost, 

neukončenost. Kroupa přiděluje principu sériovosti pojem variace, tedy obměna v 

72 o podobném paralelismu mezi československými díly výtvarného umění a díly zahraničními 
píše např. POSPISZYL 2005 (pozn. 28)

73 KROUPA 1993, (pozn. 12), 9 
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rámci  určitého  daného  prostoru  –  jehož  hranice  jsou  samozřejmě  také  velmi 

křehké. Tak Kafkův  Cyklus bez názvu v tomto schématu zařadíme do kategorie 

první, osa jedinečné a ne-jedinečné, tedy sériové, když ale připočteme i poslední 

realizaci,  která  je  autorem dodávána spíše  s humorem.  Nepodařená krychle z 

písku, která nakonec skončí jako hromada, občas pojmenovaná Rezignace74, což 

je  v  kontrastu  s  názvem  Cyklu  bez  názvu poměrně  nápadné.  Rozdíl  mezi 

jednotlivými  částmi  díla  se  stane  najednou  výrazný  natolik,  že  se  z  něj  stane 

inovace, a my si nejsme jisti, zda poslední písková anti-krychle ještě je, nebo už 

není  součástí  cyklu.  Do pravidla  se dostala  neočekávaná situace,  která změní 

vnímání  i  předešlého.  Tento  cizorodý  prvek,  který  se  v  pravidelné  struktuře 

drobných variací vyskytl, můžeme nazvat narativitou.75  

Podobně hraje narativita roli  i u druhé skupiny, totiž děl, která bychom mohli 

zařadit na osu multiplicita – ne-multiplicita a které bych nazvala serialitou. Serialita 

(znovu dle J. Kroupy) se tu vyznačuje tendencí k inovaci, dobrým příkladem je 

seriál, čili například komiks. U Ivana Kafky se tento případ neuplatňuje, kromě již 

zmíněné anti-krychle z písku (tzv.  Rezignace). Jednotlivé obrazy jsou nové, jiné 

než předešlé,  ale  přesto  spolu souvisejí,  přesto  mají  často  něco z  předešlého 

(stejná scenérie či jednající postavy). Narativita, neboli vyprávění příběhů, která je 

jak příčinou vzniku seriálu  obrazů,  tak  tím,  co určuje celkovou podobu.  Přitom 

počet  obrazů  je  málokdy  možné  nekonečně  zvětšovat.  Častěji  jde  o  nějakým 

způsobem definovaný soubor (tedy nikoliv naprosto volné asociace nekonečně se 

větvící),  přesto  je  charakteristicky  dynamický  a  jakákoliv  další  inovace  může 

přinést nový posun významu, ale narativita zajišťuje vždy určitou kontinuitu, čili 

linearitu.    

Tak nejde nakonec o rozšířené pole (expanded field), ale více o strukturování 

pravidel  uvnitř  modelu  multiplicity.  Struktura  zde  není  volně  otevřená,  jako  u 

Rosalind Krauss76, ale naopak víceméně uzavřená v jakémsi jehlanu, což je nutné 

74 KAFKA 2006, (pozn. 4), 22
75 Robert S. NELSON / Richard SCHIFF (eds.): Kritické pojmy dejín umenia, Bratislava 2004, 92 

a n. 
76 Ač i u Rosalind Krauss nejde o volné rozšiřování donekonečna, naopak, pokud se na strukturu 

diagramu a teorie podíváme kriticky, je nutné si připustit, že již jen snaha začlenit vše do jedné 
fungující struktury je v intencích modernistické teorie umění, která zná vztahy pozitivní – 
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kompenzovat  možností  umisťovat  jednotlivá  umělecká  díla  na  osy,  nikoliv  do 

konkrétních bodů v diagramu, jak je tomu u Krauss.  Tento poněkud abstraktní 

teoretický  konstrukt  vysvětlila,  vysvětlím  nejlépe  na  konkrétních  příkladech  z 

tvorby Ivana Kafky.

přitakávající a vztahy negativní – vymezující. Právě proti přežívajícím tendencím modernity 
první poloviny 20. století se však Krauss snažila vymezovat. Dnes by pravděpodobně daleko 
více vyhovovalo současné situaci v umění i skutečnosti vytvoření mapy či sítě uzlových bodů, 
kolem nichž vznikají paralelní struktury, tak jak se snažím předvést v této práci i já. Totiž nechci 
a asi ani nemohu si nárokovat platnost větší než pro jakou byl tento model vnitřních vztahů ve 
struktuře multiplicitních děl vytvořen. 
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5. Multiplicita v díle Ivana Kafky 

Na  tomto  místě  bych  ráda  ukázala,  jak  může  podobný  model  fungovat  při 

interpretaci konkrétních děl. Z tvorby Ivana Kafky jsem si vybrala  Plno prázdna 

(1991-92) v konfrontaci s dílem Přítomná minulost, minulá přítomnost (1991-92) a 

v druhé konfrontační skupině pak dvojici  Sedm hromad pro Stein / O několika  

zdánlivých jistotách a jedné jisté nejistotě  a cyklus Pytlíci (Čeští pytlíci,  Rakouští 

pytlíci, Němečtí pytlíci,  Pytlíci EU). Ráda bych je porovnala z hlediska kategorií k 

tomu  teoreticky  výše  předpřipravených:  masa a  dav,  serialita  a  sériovost,  ve 

spojení s narativitou.

5.1. Masová díla

Začnu odpovědí  na otázku,  proč jsem se rozhodla podle vytvoření  struktury 

popisovat  dvě  dvojice  uměleckých  děl.  Jednak  jde  jistě  o  nejlepší  cestu,  jak 

přiblížit teorii: totiž jednak právě vytvořený diagram a k němu obrázek, dále pak i 

proto, že je potřeba model verifikovat a nejde tedy jen o přizpůsobení, znásilnění, 

uměleckého materiálu předem daným potřebám, což jistě do odborného textu a 

vědy nepatří. 

Jako  první  dvojici  zde  popíšu  aplikaci  kategorií  masy a  davu.  V  předchozí 

kapitole  jsem vymezila  masu  jako  fenomén,  který  se  v  pomyslné  jehlanové 

struktuře nachází na hraně jehlenu vymezené multiplicitou, ne-jedinečností a rolí 

recipienta. Dílo, které chci v následující podkapitole interpretovat s pomocí pojmu 

masy, je Plno prázdna. Jde o jednorázovou instalaci, aplikovatelnou podle dispozic 

konkrétního prostoru, což mění i konkrétní rozměry. Jde o nakloněnou rovinu, aluzi 

na podlahu galerie – vyplňující celou vymezenou plochu, která se asi v úhlu 45° 

naklání proti recipientovi a nabízí tak možnost přehlédnout celý povrch. Na něm 

jsou vyskládány pingpongové míčky, pěkně vedle sebe. Všechny stejné, stejně 

velké, nepotištěné, čistě bílé. Ivan Kafka vzpomíná, že si jich tehdy pro výstavu v 

Galerii hlavního města Prahy, na Staroměstské radnici, půjčil z továrny na jejich 

výrobu asi  100 000 kusů,  z nichž 70 000 kusů použil  pro instalaci,  zbytek byl 

náhradní. 
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Multiplicita  zde  značí  zmnožení  –  naprosto  neuvěřitelné  množství 

pingpongových míčků, které zde úplně ztratily, ve shodě s tím jak byla masa výše 

definována, jakoukoliv původní funkci a vlastnosti, které každý z nich měl a plní 

teď jen jednu jedinou funkci: jsou výplní. Jde tak o ukázkový příklad masy jakožto 

statického množství, jehož identita je odvozována nikoliv od jednotlivých elementů, 

ale od jejich množství (nikoliv přesného počtu) a tedy dojmu jednoty v mnohosti. 

Statičnost spolu s parataxí jako dva principy, které ovládají vnitřní uspořádání 

Plno prázdna, vyzařují klid, který můžeme cítit – dokonce i z fotografií – je jedním 

pólem, druhým je pak již zmíněná tíseň z nutnosti podřídit se řádu. Polarita klidu 

meditativního rytmického opakování  a pocitu  ohrožení  pravidelností  řádu,  který 

nezná lidské nedokonalosti a výjimky, tvoří důležitý moment napětí v díle. Jak si 

všímá i Simona Mehnert,77 zpracovává Kafka často téma společnosti, nikoliv však 

v  jejích  konkrétních  problémech  a  nedostatcích,  ale  spíše  obecně.  Obecné 

problémy,  spojené  často  s  lidskými  existenciálními  problémy,  které  jsou  ale 

zpracované  s  lehkostí,  humorem  a  ironií,  je  možné  najít  i  zde.  Ostatně 

antropomorfní  kategorie  masy zde  nebyla  vybrána  náhodou.  Masa, asociuje 

typický  (snadno  kritizovatelný)  produkt  komunismu,  společenský  fenomén 

revolučního  potenciálu,  ale  v  dlouhodobějším pohledu  naopak  vede  k  ubíjející 

stejnosti a organizovanosti. Vláda řádu nad individualitou je právě ten dojem, který 

vyvolávají i Kafkova, vždy lehce ironicky kritická, díla.  Plno prázdna tak můžeme 

číst jako masu glajchšaltovaných individuí, která se nechají poslušně zorganizovat 

do úhledných řad, místo toho, aby přirozeně skákaly všude možně při hře – tedy 

svém prvotním poslání.  Ironická kritika  vyzní  nejlépe v  kombinaci  názvu,  který 

evokuje  složitost  vesmíru  a  lidské  existence,  s  faktickou  podobou  díla.  Plno 

prázdna tak jednak pomocí protikladu upozorňuje na skutečnost, že míčky jsou 

duté, prázdné a že jich je v daném prostoru plno, zároveň pomocí paralelního 

významu prázdna jakožto  prázdna v  duši  či  vyprázdněnosti  smyslu  ukazuje  či 

konstatuje neduhy společnosti.  V tomto dvojím protikladném významu je skryta 

hra se slovy i významy, kterou Kafka rád s diváky hraje. V celkovém výsledku není 

důležité,  zda  jsou  všechny  části  naprosto  identické,  což  ostatně  v  některých 

77 tamtéž, 17
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případech Kafkových děl, která působí naprosto shodným dojmem, není dodrženo. 

Například  u  Vymezení nejsou  všechny  špejle  stejné,  ale  dohromady  působí 

dojmem  jednolité  masy.  Jistě  však  právě  průmyslově  vyráběný  artikl  – 

pingpongové  míčky  –  má  daleko  blíže  k  vytváření  dojmu  masového  díla než 

předměty, kde je těžší nevnímat jejich rozdílnost. Nicméně se domnívám, že jde 

daleko více o mnohost než o vzhled konkrétních elementů. Ostatně vnitřní vizuální 

jednotu a emocionální sílu, které z Plno prázdna sálají na recipienta, zdůrazňuje i 

Simona Mehnert v katalogu k jedné z Kafkových výstav v Berlíně.78 Zde si dovolím 

první  ze  tří  krátkých  exkurzů  do  obecnějších  teoretických  otázek,  které  se 

multiplicity obecně a masovosti konkrétně dotýkají. 

5.1.1. Autorství vs. průmyslová výroba

Pokud zkoumáme umělecká díla typu masy, nápadně se tu připomíná, že ono 

rozdělení je vlastně závislé na technologii výroby elementů, z nichž jsou taková 

díla  vytvořena.  Mechanická  výroba,  reprodukovatelnost,  je  pravděpodobně 

důležitým  momentem  masových  děl,  ale  není  jedinou  podmínkou:  v  případě 

použitých přírodnin, tomu tak například není (cyklus Kafkových děl Lesní koberec 

pro náhodného houbaře I – VII je toho názorným příkladem). Fenomén masové 

strojové výroby samozřejmě silně ovlivnil jak společnost, tak také výtvarné umění. 

Teoreticky se tomuto problému věnoval Walter Benjamina po něm i další autoři. 

Řečeno parafrází Benjaminova slavného výroku, měli bychom se ptát, ne, kdo je 

vlastně  autorem  průmyslových  výrobků,  ale  lépe,  jak  se  změnila  představa 

autorství,  vlivem  průmyslové  výroby?79 Následkem  bylo  nové  určení  toho,  co 

vůbec  může  být  uměleckým  dílem.  Jak  ukázal  například  Marcel  Duchamp: 

uměním může být i  průmyslově vyrobený výrobek. Diskuse, které svým gestem 

Duchamp vzbudil, nejsou pro zkoumání nedávného umění důležité, nicméně onen 

důležitý  posun,  který vedl  k  institucionalizaci  konceptuálního umění,  je  potřeba 

zmínit. Ivan Kafka od osmdesát let později používá sériově vyráběné předměty, 

například  pingpongové  míčky,  nebo  výstražné  dopravní  kužele  (Výstraha  z 

78 Simona MEHNERT: Ivan Kafka, katalog výstavy v Galerii ifa v Berlíně, 14.5.-26.7. 1998, 17
79 Původně zní věta v českém překladu Martina Rittera takto: „Pokud se předtím plýtvalo mnoho 

důvtipu na rozřešení otázky, zda je fotografie umění, aniž by se přitom nejprve položila otázka: 
Zda se vynálezem fotografie nezměnilo umění samo...“ in: Benjamin 2008, (pozn. 6) 169 
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radosti I,  1992-1994) či  meteorologické rukávy (Prostor volnosti  i  skleslosti  I-III, 

1975-1999) již bez jakéhokoliv problému v uznání díla za umělecké. Přesto nebo 

právě proto je zajímavé se zamyslet nad tím, jaké konotace tento stav s sebou 

nese. 

Ivan Kafka v publikaci,  v  níž  rekapituluje  své dosavadní  dílo,80 vždy pečlivě 

uvádí, které instituce či  firmy zapůjčily materiál  či  části  jednotlivých instalací.  V 

rozhovoru k tomu říká, že toto sponzorství (ač zde nejde o darování, ale často 

bezplatné zapůjčení) je pro něj velmi důležité v rámci tvorby díla. Instituce a firmy 

se  tak  dostávají  částečně  do  role  spoluautorů,  kteří  do  určité  míry  ovlivňují 

výsledek díla. Za autora díla bude ale vždy označován pouze umělec, který přišel 

s  konceptem  –  myšlenkou,  která  je  realizována  pomocí  materiálů  získaných 

různými  způsoby  (nalezením,  zakoupením,  půjčením,  DYI,  ukradením,..).  Bez 

konkrétního autora si stále ještě umělecké dílo neumíme představit a na příkladu 

Ivana Kafky lze ukázat, že tomu tak není pouze z požadavků uměleckého trhu, ale 

také z potřeby dějin umění, které rády třídí  a kategorizují,  i  přes jasnou snahu 

umělce svou úlohu umenšit. Nechci zde však tvrdit, že se Kafka svého autorství 

vzdává.  Použitím  přírodních  nebo  průmyslově  vyráběných  materiálů,  které  je 

jednodušší získat ve velkém množství, má nepochybně vliv na výslednou podobu. 

Když  Roland  Barthes  poukázal  právě  na  situaci,  která  následovala  této 

proměně autorství, tentokrát již ne jen z pozice umělce samého, ale jako teoretik; 

měl na mysli  hlavně teorii  psaní,  vnímání psaní...(„ono černobílé,  kde se ztrácí 

veškerá identita, počínaje tou, která patří tělu, jež píše“.81 Přesto, že zde jsou jisté 

problémy při  aplikaci  tohoto  návrhu na umění,  především text  je  vnímán vždy 

lineárně v čase i „prostoru“ kdežto obraz nikoliv. Další odlišností, která zde hraje 

jistou roli, je, že kategorie pravého či nepravého (textu) od dob vynálezu knihtisku 

vlastně neexistuje.

Barthes navrhuje vzdát se kategorie autora vůbec a soustředit se na prožitek (či 

akt) psaní – tedy vytváření významu ve spolupráci se čtenářem. V závěru textu 

80 KAFKA 2006, (pozn.4)
81 BARTHES 2006, (pozn.1) 76
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píše“...zrození čtenáře musí být zaplaceno smrtí Autora.“ To, jak jsme viděli, není v 

našem případě možné docela,  protože Umělec  či  Médium přenášející  obraz  z 

oblasti vnitřní do viditelné, vnější podoby, je zkrátka jeden z vrcholů trojúhelníku. 

Přesto je podnětné uvažovat o situaci autorství jako takového, právě v kontextu 

díla,  jehož estetika je na hranici  mezi průmyslově multiplikovanými předměty a 

napodobením situace přirozené. Navrhuje-li Barthes nepovažovat Autora za něco 

víc než „toho kdo tvoří“ (abych tak parafrázovala jeho výrok),82 pak je to právě ona 

dávka autorství,  kterou zde můžeme aplikovat i  na díla výtvarného umění: totiž 

Autor je vždy nedělitelně spojen jak s Dílem, tak ale i s recipientem, jehož dílo 

nutně potřebuje, ač jím může v jistých případech být i sám autor-umělec.

V  případě  environmentálních  děl,  jako  například  tvorba  Ivana  Kafky,  je  pak 

určitě důležité právě gesto umělce, který tvoří vždy znovu současnou situaci pro 

diváky/recipienty. Vnímat totiž neumíme jinak, než tady a teď. Zde bychom snad 

mohli uplatnit další z tezí Barthesova textu: totiž že Autor se v tomto případě jasně 

rodí  ve  chvíli  recepce.  Snaha  odstřihnout  se  od  kontextu,  historie  a 

předporozumění  dílu  vede k  upřednostnění  okamžiku  a  tedy  i  aktuální  aktivity 

(čtení  či  lépe  vnímání).  Je  přitom  jisté,  že  v  případě  uměleckých  děl  nelze 

redukovat veškerý význam na ono tady a teď a vymazat tak paměť objektu i místa. 

Přesto se domnívám, že právě v případě instalací či environmentů je přeceňování 

role Autora nebezpečné, protože nás odvádí od prožitku recipienta a tedy účinku 

díla.

Umělec (Barthesův Autor) tedy není mrtvý, je tu stále, jen jeho roli je potřeba 

chápat v souvislosti s dílem samotným, jehož podstatným omezením je medium. 

Omezení  ve  smyslu  nikoliv  negativním,  ale  spíše  omezení  ve  smyslu  pravidel 

hry.83 V případě tvorby Ivana Kafky není možné nutnou zručnost a autorský podíl  

nijak odečíst. Trpělivost a podíl ruční práce se na výsledné podobě díla podepíše 

naprosto zásadní měrou, která je ale množstvím a materiálem popřena. Vyrovnání 

70 000  míčků  nebo  vyvažování  3800  kousků  vaty  (Neuchopitelná  rovina),  je 

82 originální výrok zní: „Lingvisticky není Autor ničím víc než tím, kdo píše...“ BARTHES 2006, 
(pozn.1)

83 Jan SOKOL: Malá filozofie člověka a slovník filozofických pojmů, Praha 2007, 83-84
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nakonec zastíněno pravidelností vlastní spíše práci stroje než člověka. Tak se do 

Kafkova díla dostává estetika průmyslové výroby vlastně podruhé, tentokrát i na 

rovině instalace díla autorem. Umělec jako bůh S/tvořitel je upozaděn či popřen.

5.2. Davový efekt

Na protilehlé straně výše představeného modelu jehlanu leží pojem dav, který 

je  vymezen  osou jedinečnosti a  ne-multiplicity.  Tuto  variantu  multiplicity  v 

uměleckém díle bych ráda ukázala na díle Přítomná minulost – minulá přítomnost. 

Pro ilustraci principu alternativního k předešlému příkladu masy, jsem si jej vybrala 

nejen z důvodů jisté formální podobnosti (mnoho kulatých předmětů rozmístěných 

na  ploše),  ale  především kvůli  dalším  souvislostem.  Dílo Přítomná minulost  –  

minulá přítomnost se sestávalo ze 73 kamenných vrhacích koulí, které si pro ty 

účely  Ivan  Kafka  zapůjčil  z  různých  institucí:  muzeí  i  od  dalších  nečekaných 

vlastníků  (například  kancelář  prezidenta  ČSFR  –  památkový  odbor),  některé 

pocházely dokonce z majetku autora. Šlo tedy o materiál z různých míst, různého 

stáří  i  osudu.  Instalace  se  uskutečnila  ve  Stredoslovenskej  galérii  v  Banskej 

Bystrici  (toho času se  jmenovala  Štátna  galéria  v  Banskej  Bystrici)  v  prostoru 

historického barbakánu v zimě, na konci roku 1992 a začátku roku nového. 

Detaily z průběhu instalace zde uvádím proto, že jsou pro interpretaci důležité. 

Princip davu, jak jsem jej již výše popsala, stojí na multiplicitě prvků, které si však 

zachovávají  jistou  míru  individuality  a  pro  celek,  jež  spoluvytváří,  je  víceméně 

každý jednotlivý prvek důležitý. V případě Přítomné minulosti – minulé přítomnosti 

je vidět, jaké kontexty s sebou nesl jednak výběr konkrétních prvků: vrhací koule 

jako znak války, symboly minulých konfliktů, které vedly naše země: totiž Česko a 

Slovensko – z jejichž sbírek byly zapůjčeny. Místo konání výstavy: obranný prvek 

barbakán, jakožto součást hradeb, je další připomínkou válčení, silového řešení 

konfliktů. Všechny vrhací koule dohromady, ať už v jakémkoliv stavu zachování a 

navzdory viditelným stopám jejich konkrétní minulosti, pak tvořily jakýsi obranný 

šik, toho času klidně ležící na zemi. jenže klid je u těchto objektů pouze zdánlivý: 

kdykoliv jsou připraveny k použití,  kdykoliv se mohou stát smrtelnou zbraní (za 

podmínky  správného  použití).  Každá  koule  má  svůj  vlastní  příběh,  proč  byla 
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vyrobena, pro koho a kam dopadla, byla-li vůbec kdy použita atd. Ten se ale již 

nikdy nikdo nedozví,  protože její  přirozenost je být jednou z mnoha, anonymní 

vrhací koule. V tomto smyslu je každá z nich naprosto samozřejmě součástí davu. 

Znovu se zde otevírá otázka mechanické reprodukovatelnosti. Vrhací koule sice 

byly do určité  míry vyráběny sériově, nikoliv však plně mechanicky.  Doba,  kdy 

výstava probíhala, tedy přesně v době, kdy došlo k 1.1. 1993 k rozdělení Česko-

Slovenské federativní republiky na samostatnou Českou a Slovenskou republiku, 

dodává dílu kontext u Kafky dosud nevídaně silný. Tak se tu multiplicita setkává s 

jedinečností situace i prvků, které byly k instalaci použity. Dal také dílu výrazný 

název,  který  má  navést  recipinety  do  roviny  vážnějších  úvah  o  konfliktech, 

společnosti, historii a technologii a znovu nabízí jakýsi ironický namířený prst na 

současnou společnost, ačkoliv tentokrát má význam veskrze pozitivní – rozdělení 

našich států proběhlo hladce, bez konfliktů, války a násilí. 

Další  aspekty,  kterými  řadím dílo  Minulá  přítomnost  –  přítomná minulost  ke 

kategorii  davu je, jak jsem výše popsala, princip řazení systémem syntaxe, čili 

přidáváním prvku, adicí, která neustále posouvá význam, což můžeme ukázat na 

různých  místech  a  institucích,  odkud  byly  kamenné  koule  získány.  Poměrně 

neobvyklé je také nesystematické rozmístění na ploše barbakánu. Chybí obvyklý 

Kafkův řád a pravidlo, i to je ovšem jedna z důležitých definic davu. Dav není tak  

unifikován  a  podřízen  pravidlům  tak  přísně  jako  masa,  zachovává  si  jistou 

diferenciaci  a jednotlivým elementům ponechává individualitu (koule jsou různě 

veliké).  Na druhé straně jsou však snadno identifikovatelné v prostoru výstavy, 

protože  většinou  dokonale  kulaté,  oproti  případným  cizorodým  prvkům  jako 

kameny  apod.  Jejich  umístění  přímo  na  pravidelný  rastr  historické  dlažby 

výslednému dojmu dodává jistý  rozměr uspořádanosti  a záměrnosti.  Dynamika 

vztahu mezi nepravidelností rozmístění koulí a pravidelností dlažby a současnou 

situací rozdělujícího se státu: po výstavě byly koule zapůjčené z České republiky 

vezeny již přes řádné hranice mezi dvěma novými státy, v kontrastu s minulostí, ve 

které měly všechny prvky stejný účel a zároveň rozdílný osud tvoří napětí. Tohle 

napětí  přitom vychází  zevnitř  díla,  není  autorem přidanou  hodnotou.  Lze  tedy 

mluvit o konceptuální instalaci.
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5.2.1. Dílo a multiplicita: komponování, kompozice a teatralita

Na tomto místě by bylo vhodné vložit drobný exkurz do teorie postminimalismu, 

k němuž je Ivan Kafka někdy přiřazován. Nejprve je nutné zmínit minimalismus, 

který v 60. letech v USA rozvinuli především Donald Judd a Robert Morris, jehož 

hlavními zásadami84 bylo vymezit se proti modernistickému malířství i sochařství a 

tvořit tak cosi, co bylo dosud anti-uměním. Fried ve svém slavném textu, který měl 

původně  sloužit  jako  kritika  minimalismu,  nazývá  minimalistické  umění 

literaristickým, tedy „umění působící svou přítomností“85 a tendenci k opozici, vůči 

dosud vytvářenému umění, označuje za objektovost. Minimalistům šlo o konstrukci 

situace pro recipienta, která by byla uvědomovaná. Zkrátka završení avantgardní 

touhy propojení umění a života, způsobem, na který sice konstruktivisté pomysleli, 

ale nikdy jej  pro přílišné omezení mediem klasické sochy či  závěsného obrazu 

nemohli dosáhnout. Hlavními požadavky a měřítky minimalistického díla byl důraz 

na  jednolitost.  Doslova  Fried  píše:  „Proti  takovému  'vícedílnému,  

modulovatelnému'  sochařství  Judd  a  Morris  prosazují  hodnoty  celistvosti,  

singularity  a  nedělitelnosti  –  existenci  díla  jako  téměř  jedné  věci,  singulárního  

specifického objektu.“86 Přirovnává přitom dosavadní sochařství k antropomorfním 

formám, které  jsou také složeny z  částí,  a  tedy nikoliv  neomezené,  ale  právě 

naopak omezené svým vlastním tělem. Toho se minimalisté chtějí vystříhat a tvoří 

v lidském měřítku, tak aby dílo, šité recipientovi na míru, si mohl prožít, což ale 

podle  Frieda  vede  k  nutné  divadelnosti,  teatralitě  takového  objektového 

sochařství.  Michael  Fried  se  původně  věnoval  staršímu  umění,  především 

18. století, kde jeho tezí, například ve vlivném textu  Absorption and Theatricality 

uvádí, že obrazy 18. a 19. století byly komponovány, jako by na diváka nebraly 

ohled, jako by tam ani nikdy nebyl.87 Fried přirovnává tuto situaci k divadlu, kde 

herci také hrají tak, jako by v hledišti žádní diváci neseděli. Koncept divadelnosti 

neperformativních  uměleckých  děl,  kde  jednotlivé  elementy  zastupují  jednající 

84 Michael FRIED: Umění a objektovost, in: Tomáš POSPISZYL: Před obrazem, Praha 1998, 
48-50

85 Ibidem, s. 48
86 Ibidem str. 49, (překlad Tomáš Pospiszyl); více viz Karel SRP: Minimal & earth & concept art, 

Praha 1982, 7-59
87 Michael FRIED: Malerei und Betrachter. Jacques Louis David Blinder Belisarius, in: KEMP 

1992, (pozn.15), 208
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figury, bychom přitom daleko ochotněji viděli ve starším umění – od renesance po 

realismus  –  hůře  již  v  minimalismu.  Ten  s  divákem-recipientem  sice  počítá, 

nicméně rozhodně mu situaci připraví celou dopředu a naprogramuje, co uvidí a 

co bude cítit, takže lze jen velmi těžko říci, že s recipientem nepočítá vůbec. 

Abych se vrátila k minimalismu, z výše zmíněných charakteristik Kafkovy práce 

je zřejmé, že přiřadit jej k minimalismu není obhajitelné. V tomto případě nelze 

totiž  mluvit  o  snaze  anticipovat  modernistické  uchopení  sochy,  jak  jsem  již 

zmiňovala,  východiska  tvorby  středoevropských  autorů  jsou  odlišná  od  těch 

amerických.88 Moment  komponování  děl  a  zároveň definování  polohy a pozice 

recipienta je u Ivana Kafky velmi výrazný. Na druhé straně, je ale recipient jakoby 

popřen, neboť nemá žádnou možnost cokoliv ovlivnit nebo s dílem navázat kontakt 

(nutnost  oboustranné  akceptace  vztahu).   Pravidelnost  řádu  zná  totiž  jen  dva 

módy: buďto se jedinec poddá nebo zůstane mimo. Koncept teatrality, aplikovaný 

na  umění  minimalistů,  zde  tedy  může  pomoci  popsat   fungování  vztahu  mezi 

recipientem a dílem. Ten je založen sice na tělesné konfrontaci,  ale zároveň ji 

jednostranně popírá a s touto silně omezenou rolí recipienta je předem počítáno.89

Tak  můžeme  daleko  úspěšněji  porovnávat  Kafkova  díla  s  postupy 

postminimalismu  sedmdesátých  a  počátku  osmdesátých  let.  Postminimalismus 

sice  reagoval  na  minimalismus,  jenže  díky  lekci  pop  artu  a  počínajícího 

konceptuálního umění se již  nezříkal  recipienta osobně,  nebál  se jít  do nitra a 

zasáhnout  přímo  smysly,  emoce  a  myšlení.  Taky  bylo  často  využíváno  jak 

netradičních materiálů: tzn. jak měkkých, tak i průmyslově vyráběných a případně 

používaných pro něco úplně jiného, a především se pak toto umění soustředilo na 

prožitek recipienta – který právě přestal být nezaujatým nezúčastněným divákem a 

počal být chápán jako spolutvůrce, kterému je potřeba dát prostor. Důležitou roli  

hrála  konceptualizace tvorby:  nešlo již  jen o konkrétní  dílo  ale  stále  častěji  se 

stávalo, že vystavena byla pouze fotografická dokumentace. 

88 POSPISZYL 2005, (pozn. 28), 155
89 Ivan Kafka mi osobně vysvětlil, že pro něj je recipient daleko více divákem než partnerem, má 

přichystanou situaci, která je dimenzovaná pro určitý prožitek, ale nenechává žádný prostor pro 
recipientovu individualitu. 
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Když se vrátím k Ivanu Kafkovi definitivně, aniž bych jakkoliv znásilnila ať jeho 

tvorbu  nebo  kategorii  postminimalismu,  lze  myslím  říci,  že  postupy,  které 

postminimalismus používal a aspekty, které najdeme v tvorbě Waltera de Maria, 

některých dílech Evy Hesse a některých dílech Richarda Serry, lze najít i u Ivana 

Kafky. Důležitým rozdílem pak je měřítko instalací: Ivan Kafka velmi často vyplňuje 

celou  místnost  drobnými  prvky,  kdežto  západní  autoři  si  počínají  svobodněji  a 

vytváří  často jeden či  více větších objektů. To,  co jsem chtěla touto kapitolkou 

zdůraznit je důraz na komponování instalací s ohledem na pozici recipienta (viz 

vrchol  jehlanové  struktury  v  kap.  4.5.1.),  tak  také  na  mnohočetnost,  opozici 

singularity a multiplicity, jako postupů převzatých jak z původního minimalismu, tak 

z lekce pop artu (Andy Warhol byl mistrem multiplicity). Nicméně s ohledem na 

politicko-sociální situaci v Československu v 80. a v Česku v 90. letech je zřejmé, 

že nelze Ivana Kafku jednoduše označit za postminimalistu, protože východiska 

tvorby byla jiná.90   

5.3. Sériovost vs. serialita

Pokud jsem kategorii  masy a  davu vymezila,  podle  jehlancového diagramu, 

pomocí míry individuality jednotlivých prvků a zároveň statičnosti a dynamičnosti 

způsobu adice  (syntaxe vs.  parataxe),  pak následující  dvojice  bude vymezena 

podle jiného principu. Stále se však pohybuji v rámci struktury jehlanu, která jak 

doufám nabírá stále jasnější obrys a pomůže tak k popsání principu fungování 

multiplicity v uměleckých dílech. Následující dvě osy vymezující  základnu tvaru 

čtverce,  nad  nímž  je  jehlan  sestrojen  za  pomoci  společného  bodu  –  pozice 

recipienta – jsou definovány dvojicemi  multiplicita  a  ne-multiplicita  a druhá pak 

jedinečnost  a ne-jedinečnost.  Důvodem  k  rozlišení  od  předchozí  dvojice  je 

narativita, kterou u obou zmíněných typů vyjádření multiplicity pozoruji, kdežto u 

90 Mimo jiné jde například o to, že v československém prostředí vlastně chyběla fáze onoho 
pravého minimalismu, dále pak byli umělci do jisté míry tlačeni situací využívat materiály, které 
nebyly nijak umělecké, protože oficiálně nesměli tvořit. V 90.letech pak sice již bylo možno 
získat víceméně vše, co jinde na západě již dávno, nicméně umělecký trh nebyl (a dosud  není) 
natolik rozvinutý, aby to bylo možné ufinancovat. Posledním aspektem je pak jistá 
konzervativnost české povaze snad i vlastní (prof. Švácha ji nazývá českou přísností), která se 
novinkám a extravaganci poměrně důsledně brání. V takovém prostředí pak bylo jistě 
nejjednodušší zůstat u drobných předmětů denní potřeby, i z praktických důvodů, nejen jako 
styl umělce.  
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masy a davu není vyjadřována. Proč je narativita právě u páru  ne-multiplicitní a 

multiplicitní a  jedinečné a  ne-jedinečné  a nikoliv u předchozích typů? Z určení 

narativity91 vyplývá, že ji rozpoznáváme tam, kde se část vztahuje k celku. Neboli 

jedna část celku se liší od ostatních, principem je změna oproti předchozímu stavu 

z nějž tato odlišená část vychází. Základem je tak jistá linearita a posun v čase či 

prostoru. Ve dvojici seriality a sériovosti jde znovu o jednu dynamickou a jednu 

spíše statickou možnost vyjádření multiplicity a v tomto případě bude ona míra 

dynamiky či tendence k pohybu zároveň dělící čárou pro rozlišení obou kategorií.

5.3.1. Sériovost

Nejprve  se  budu  věnovat  sériovosti,  statičtějšímu  pólu,  který  je  vymezen 

jedinečností (zde je dobré připomenout, že pojem zde znamená více jednotnost 

než originalitu, jedinečný ve smyslu jeden, singulární objekt) a ne-jedinečnosti (jde 

vlastně  o  negaci  jedinosti/jedinečnosti).  Jak  je  možné  spojit  sebe  navzájem 

negující  póly? V textu Rosalind Krauss –  Sochařství  v  rozšířeném poli,  z  nějž 

vycházím, nejde o to, kde přesně se díla vyskytují (ač tomu její diagram až tak 

přesně  nenaznačuje),  ale  spíše  o  směr  či  vymezený  segment  pole,  které  se 

Krauss snaží myslet co nejvíc rozšířené. V onom určitém vymezeném segmentu 

pole se pak nachází množství možností, kam konkrétní dílo umístit. Protiklady tak 

slouží k vymezení východisek, vlivů či tendencí, které na dílo či v díle působí a ty 

mohou být klidně protikladné.  Ne-jedinečné nebo  anti-jedinečné neznamená zde 

rovnou  mnohé:  smysl  rozšíření,  zmnožení  možností,  kterými  dílo  popisujeme, 

jakkoliv  mohou tyto  rozdíly  být  jemné,  slouží  k  přesnějšímu charakterizování  a 

posléze i interpretování díla. Osa  jedinečné a  ne-jedinečné vyznačuje sériovost 

proto,  že  princip  série  je  v  základu  formován  opakováním  jednoho  výchozího 

obrazu, který je v dalších exemplářích variován. Variace znamená neustálou, ale 

pouze velmi drobnou nebo zprvu vůbec neznatelnou změnu oproti předchozímu 

stavu, z nějž onen další exemplář vychází,  což tvoří  linii.  První a poslední pak 

spolu mohou sdílet základní společné znaky, ale při větší sérii nepříliš zřetelně. 

Vždy je však nutno nějaké najít: pokud by tu nebyly, těžko bychom sérii rozpoznali 

91 Wolfgang KEMP: Narácia, in: NELSON / SCHIFF 2004, (pozn. 75) 92-93
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jako takovou. Abych tyto teoretické a poměrně abstraktní úvahy ukotvila, pokusím 

se je uvést na příkladu. 

Princip variace je vlastní sérii děl, které Ivan Kafka nazval poeticky ironickým 

názvem  Pytlíci a která zahrnuje instalace:  Čeští pytlíci,  Čeští pytlíci  – výletníci,  

Němečtí  pytlíci,  Rakouští  pytlíci,  Belgičtí  pytlíci  a Pytlíci  EU.  Základem série je 

instalace  Čeští pytlíci,  která byla realizována v Galerii  Navrátil  a sestává z 593 

igelitových odnosných  tašek typu nosnost  do  10  kg  ve  třech  různých  barvách 

české  trikolóry:  červená,  modrá,  bílá.  Byly  vyskládány,  tak,  že  zaplnily,  až  na 

průchod, celou místnost. Variabilita spočívala jednak v drobných posunech: podle 

místa konání výstavy se mění barevnost pytlíků reagujících na národní trikolóru 

(Kafka  si  pochvaloval  malou  proměnlivost  evropských  trikolór:  tak  Belgičtí  a 

Němečtí  pytlíci  mohli  být  vyrobeni  ze  stejných  tašek,  jen  jinak  seřazených, 

Rakouští mohli být zase rekrutováni z českých pytlíků...).  První myšlenkou bylo 

jistě srovnání antropomorfizovaného unifikovaného pytlíku s obyvatelem – malým, 

na  své  čecháčkovství  trošku  nafoukaným  človíčkem.  Metaforického  spojení  je 

docíleno názvem, v němž je záměrně udělána gramatická chybka: vtip spočívá v 

koncovce udávající životnost u neživotných igelitových pytlíků. Tašky nafouknuté 

„autorským  dechem“,  jak  Kafka  zdůrazňuje,  jsou  ideálním  ztvárněním  oné 

ufuněnosti,  nedokonalosti,  malosti  a  maloměšťáctví,  na  které  odkazuje  použitý 

materiál igelitové tašky. Variace pak poukazují na malost a nafoukanost každého 

dalšího národa, Kafka tady hraje na notu nevážnosti a možnosti úlevného smíchu, 

jak ho známe z principu grotesky. Poslední realizací pak byly, u příležitosti vstupu 

České republiky do Evropské unie:  Proměna českých pytlíků v pytlíky EU(2008), 

kdy se prolínají Čeští pytlíci a Pytlíci EU, s tím, že modří jedinci zůstávají modrými 

i  po  vstupu  do  EU  a  naopak  do  českých  se  vmísilo  pár  žlutých.92 Politicko-

sociologický  rozměr  tohoto  díla,  které  staví  na  drobných  obměnách  první 

realizace, není nutné složitě popisovat. Jedinečnost množství elementů se tu kříží  

s ne-jedinečností, která je způsobena posunem barevnosti i vyznění v jednotlivých 

mutacích instalace. Statičnost je pak dána jen malým posunem mezi jednotlivými 

variantami. 

92 Anna BURIANOVÁ: Ivan Kafka, in: Ř!  Česká národní identita v současném výtvarném umění, 
katalog výstavy v Galerii VŠUP
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5.3.2. Serialita

Serialita  je  oproti  tomu  výrazně  dynamickým  prvkem,  který  je  založený  na 

linearitě  příběhu,  narativita  je  jeho  nejdůležitější  charakteristikou.  Jiří  Kroupa 

popisuje  serialitu  jako  vývojovou  tendenci  založenou  na  inovaci.93 Každý  další 

prvek se liší od předchozího něčím novým: přidanou hodnotou přitom může být jak 

obsahový prvek, tak i formální změna, která význam posouvá dál. Dynamika se 

pak projevuje rozvrhem směřovaným kupředu, a také neočekávaností a napětím, 

které při přechodu z jednoho k dalšímu prvku cítíme. Pointa narativní řady, kterou 

recipient  na konci  očekává,  se  často  stává úběžníkem,  k  němuž je  vztahován 

význam celého díla a multiplicita je tak zatlačena do pozadí. Ivan Kafka pracuje 

tímto způsobem především v díle  7 hromad pro Stein /  O několika zdánlivých  

jistotách a jedné jisté nejistotě, realizovaným v roce 1988 v rakouském městečku 

Stein u Kremže. Jednalo se o sedm hromad (poměrně velkých – každá vážila cca 

8 tun) barevných minerálů: bílá Carrarský mramor, žlutá typ Giallo mori, červená 

hromada  italského  mramoru  Roso  Verona,  vínový  kámen  typu  Marrone, 

nazelenalý Verde alpi, hnědý kámen ze Schremseru a poslední černé/kamenné 

uhlí, z nichž byly vytvořeny kuželové pravidelné hromady, které však, až na jednu, 

neměly špičku. Ona jediná výjimka, hromada černého kamenného uhlí, která je 

poslední v řadě – ona jediná jistá nejistota – a která je zároveň ukončená špičkou, 

tedy  hotová,  finální  a  konečná,  je  ona  pointa  seriálu  o  hromadách,  zde  také 

napomáhá  interpretaci,  kdy  je  možné  identifikovat  sedm  částí  díla  s  fázemi 

lidského života, na jejichž konci je jistá smrt, o níž však nic nevíme, takže zůstává 

vlastně  nejistotou.  Motiv  chybějící  špičky  je  jedním  z  důležitých  poznávacích 

znaků Kafkova hromadového období: chybějící pointa objektu či procesu, vytváří 

napětí. Například v díle  Skutečnost + sen / dvě skutečnosti (1990) je právě ona 

chybějící  a  nahrazená  špička  zároveň  pointou  celého  díla.  Poměrně 

existencialistické  vyznění  díla,  které  ještě  podporuje  symbolická  barevnost 

hromad, je zdůrazněno druhou částí názvu. Ostatně právě rozdělení názvu díla na 

dvě části: jednu suše popisnou a druhou tvrdě existenciální ukazuje názorně ony 

dvě polohy Kafkova díla.  Každý recipient  si  může vybrat  z  obou,  která  je  mu 

93 KROUPA 1993, (pozn. 12), 81
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příjemnější,  která  k  němu  více  „promlouvá“.  Množství  jednotlivých  kamínků, 

můžeme do celkového výkladu zahrnut znovu jako jednotlivé lidské bytosti, které 

jsou momentálně v konkrétních fázích svého života. Přírodní charakter materiálu 

to jen podtrhává.

5.3.3. Narace

V  posledním  exkurzu  do  teoretického  prostoru  dějin  umění  bych  se  ráda 

zabývala  pojmem,  na  který  jsem  již  několikrát  narazila.  Naraci  není  snadné 

definovat, tak Wolfgang Kemp94 uvádí tři  možné definice či principy narace, pro 

účely této práce se mi zdá kombinace všech tří  uvedených, komplementárních 

modelů, jako nejvhodnější řešení. Kemp uvádí tři  uzlové pojmy, kolem nichž se 

pojem narace točí: transformace, tužba a nedostatek. Každý má své souvislosti a 

hraje v komplexu narace svou roli (zde můžeme tuto metonymii vzít doslova), tak 

transformace je  důležitá  pro  posun  v  příběhu,  tvorbu  linie  a  trvání  v  čase  či 

prostoru.  Tohoto  výsledku  či  efektu  je  docilováno  velmi  často  znázorněním 

protikladů.  To ostatně můžeme vidět  i  u  Ivana  Kafky:  hromady  nemají  špičku, 

poslední hromada má špičku. Případnou transformací – dosypáním vrcholku – by 

bylo  dosaženo  naplnění.  Motivem  dalšího  bodu,  touhy,  je  třetí  člen  triády  – 

nedostatek. Touha je projekcí do budoucnosti, která má být lepší než současnost, 

přitom  impulz  k  tomuto  doufání,  může  přijít  jak  zevnitř  struktury  díla,  či  

zobrazeného příběhu, tak také zvnějšku. Bůh nebo tvůrce či jiná nadřazená entita 

může dát naději do budoucna, která velmi často spočívá v odstranění nedostatku. 

Nedostatek, pak může nabývat různých rozměrů: od  nedostatku materiálního po 

duchovní strádání a nebo i nedostatek informací a mohou ho pociťovat jak postavy 

v obraze, které jsou součástí narace, tak ale i recipient – který v tu chvíli patří do 

obrazu. Je-li recipient napínán, neví, co přijde nebo jak spolu prvky souvisí, nezná 

pointu díla, pak pociťuje nedostatek informací. Stejně to ostatně funguje například 

i  u  komiksu.  Jakmile  je  nedostatek odstraněn,  ať  už přímo v obraze nebo jen 

vnějším působením (dovysvětlením,...), můžeme proces popsat jako transformaci. 

Zde tedy je zřejmé, že jeden bod bez dalších nemůže fungovat. Kemp zdůrazňuje, 

94 KEMP 2004, (pozn. 75) 97-99
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že  naratologii  (teorii  fungování  narace)  je  potřeba vnímat  ve  třech  rozměrech: 

„jako  naraci,  vyprávěnou  narátorem,  určenou  publiku“95.  Celkově  pak,  podle 

Kempa, lze naraci  charakterizovat  jako transakci:  tedy jakousi  formu pohybu a 

zároveň přenosu, důležitá je dynamika. Bez ní zbude jen nuda, což do rozhodně 

není cílem klasické narace, ačkoliv dnes se to uměleckým záměrem stát může. 

Pro transakci je pak potřeba mít dvě strany: ta, která má nedostatek a ta která má 

prostředky.  Recipient  musí  být  připraven  a  do  jisté  míry  se  musí  na  realizaci 

narace vědomě podílet (být připraven), narátor – umělec pak vytvoří podmínky a 

uzpůsobí  situaci  k  tomu,  aby  narace  vznikla/proběhla.  Přeloženo  do 

konkrétnějších slov umělecké tvorby: umělec vytvoří dílo, které ale samo o sobě 

není  narativní,  dokud  ho  nebude  jako  takové  recipient  vnímat.  Uvidí-li  tedy 

návštěvník instalace Ivana Kafky jen jen jednu ze dvou Krychlí Omšení, protože 

mu nebude umožněno vidět obě vedle sebe, neuskuteční se dílo jakožto narativní, 

protože nebude jako takové vnímáno. Recipient by v takovém případě neviděl dílo 

celé, a tedy by ani nepocítil nedostatek informací. Nebo by ho pocítil, ale nebyl by 

schopen zajistit nijak jeho kompenzaci, naplnění.

95 tamtéž, 101 (překlad do češtiny autorka práce)
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6. Možnosti multiplicity (místo závěru)

V závěru bych ráda rekapitulovala teoretické poznatky a konstrukce, ke kterým 

jsem v  průběhu bádání  dospěla.  Nejdůležitějším je  vymezení  toho,  co  vlastně 

rozumím pojmem multiplicitní obraz a jak se takový liší od jedinečného/obrazu v 

singuláru.  Multiplicitním  obrazem  rozumím  takové  umělecké  dílo,  bez  rozdílu 

média, které je složeno z více částí. Ty mohou být všechny stejné, nebo i lehce 

odlišné, je však vždy jasné, že patří dohromady. V souladu s tím, jak vnímáme a 

myslíme se domnívám, že multiplicitní či nějakým způsobem zmnožená díla jsou 

blízká  současnému  způsobu  recepce  i  myšlení,  které  je  čím  dál  víc 

nehierarchické, ale souřadné. Domněnku, že myslíme stále častěji v obrazech a ty 

nejsou  hierarchicky  uspořádané,  ale  na  způsob  linkování  (hyperlink-hypertext-

hyperimage), syntaxe a parataxe, sice nepodkládám důkazy, ostatně – existují-li  

vůbec jaké – ale snažím se tuto teorii doložit její aplikací na konkrétní díla, kde to 

funguje. Kategorie, které jsem pro takový úkol vytvořila, totiž masa a dav, definuji 

jak samostatně, tak také aplikuji na umělecká díla. 

Tvorba  Ivana  Kafky  mi  posloužila  jako  vhodný  odrazový  můstek  k  dalším 

teoriím, které, jak se domnívám, mi pomohly podložit konstrukci masy a davu. Tak 

jsem se dostala i k modelu rozšířeného pole, který na díla minimalismu a land-artu 

aplikovala  na  konci  70.  let  Rosalind  Krauss.  Jelikož  jsem  díla  Ivana  Kafky 

klasifikovala jako relevantní materiál, použila jsem upravený diagram pro potřeby 

vysvětlení struktury fungování multiplicity. Kategorie masy a davu, jsem rozšířila o 

další dvojici sériovost a serialitu. Dohromady podle mého názoru pokrývají možné 

formy mnohosti v umění, ač nechci tvrdit, že tomu tak je v umění obecně, u Ivana 

Kafky  to  však  platí.  Pomocí  těchto  čtyř  kategorií,  které  jsem  se  pokusila  co 

nejzřetelněji  vysvětlit  na konkrétních  Kafkových dílech,  by  pravděpodobně bylo 

možné  popsat  i  další  díla  různých  autorů,  podobně,  jako  to,  bez  diagramu  a 

vlastně jakéhokoliv konkrétního interpretačního klíče, načrtla Kaliopi Chamonikola 

v citovaném katalogu a výstavě. 

V úvodu jsem navrhla  několik  děl,  které  mě přivedly  k  otázce  multiplicity  v 
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umění, a na něž jsem se rozhodla hledat odpovědi. Díla Jana Nálevky, Aj Wejweje 

i Damiena Hirsta se mi zdály dobrými příklady pro aktuálnost otázky multiplicity. Ve 

své práci jsem se nicméně nevěnovala těmto umělcům, ale Ivanu Kafkovi a to z 

několika důvodů. Jedním z nich byl požadovaný časový odstup od zkoumaných 

děl. Domnívám se, že díla vytvořená mezi lety 1976 – 2003 jsou lépe uchopitelná 

a zpracovatelná než naprosto současná tvorba, ačkoliv se zároveň také přikláním 

k názoru, že pro některé metodologické přístupy nehraje odstup tak důležitou roli. 

Dalším  důvodem  jsou  samozřejmě  lépe  přístupné  prameny,  a  koneckonců  i 

možnost  kontaktovat  umělce  osobně,  než  u  zahraničních  autorů.  Posledním 

důvodem je také rozsah díla a tedy větší možnost volby materiálu, na nějž bych 

upotřebila svou teorii. 

Bez ohledu na výše popsané důvody bych se ale teď ráda pokusila v několika 

větách obhájit možnost aplikovat strukturní model  multiplicity i na výše zmíněná 

díla. Popořadě tedy začnu od nejmladších děl: Jan Nálevka vystavil na několika 

výstavách  (například  v  roce  2012  v  rámci  výstavy  Začátek  století)  své  dílo 

Můžeme  ztratit  všechno,  jen  ne  čas,  které  sestává  z  šesti  balíků  po  500ks 

propiskou ručně nalinkovaných původně bílých kancelářských papírů,  které tak 

vlastně imitují  průmyslově vyráběné linkované či  čtverečkované papíry.  Soubor 

3000ks víceméně stejných částí, jejichž význam leží jak v množství, tak ale daleko 

spíše  mimo  onen  soubor  odpovídá  kategorii  masy.  Mnohost je  tu  přítomna 

naprosto zřetelně v počtu, ne-jedinečnost pak ve vzoru, který všechny papíry bez 

rozdílu či posunu sledují, ač se od něj zároveň drobně odchylují. U Aj Wejweje a 

jeho  Slunečnicových  semínek jde  naopak  naprosto  zřetelně  o  kategorii  davu. 

Množství  je  v  tomto  případě  důležité  a  počet  porcelánových  semínek  je 

neuvěřitelně  vysoký  (oficiální  stránky  Tate  Modern,  pro  kterou  byla  instalace 

připravena v  roce 2010,  uvádí  100 milionů semínek).  Jednotlivá  semínka byla 

ručně malovaná porcelánová, každé bylo asi 0,5 – 1cm veliké. Jenže na rozdíl od 

předchozího příkladu ručně linkovaných papírů, zde šlo o metaforu k absurditě 

imperativu  práce  v  současné  společnosti,  množství  lidí  a  práce,  kterou  najatí 

dělníci  museli  vykonat,  ilustrované na příkladu neuvěřitelného množství  krásně 

vyvedených individualizovaných semínek „Made in China“. Nepoměr významu či 

71



hodnoty, kterou mělo každé jednotlivé semínko pro najatého dělníka, a kterou mu 

přisuzoval  západní  návštěvník,  který  před  sebou  viděl  100  milionů  víceméně 

stejných elementů, tvořil význam díla a řadil dílo ke kategorii  davu. U Damiena 

Hirsta se pak jedná o díla  Point pictures, která stojí na hranici mezi variovanou 

sériovostí  a masou.  V každém případě však hraje  roli  degradace významu na 

barevné tečky  a jejich  množství  ji  jen  podtrhuje.  I  zde je  pak otázka autorství 

složitá: Hirst má velkou dílnu a malby pro něj zhotovují najatí pomocníci.96 

Tak i v těchto třech případech lze poměrně přesvědčivě ukázat, že kategorie, 

které jsem zahrnula do strukturního diagramu jsou schopny obstát i při aplikaci na 

umělecká díla, která vzešla z odlišné doby i prostředí.     

V předkládané práci jsem se věnovala více pojmům masa a dav, tedy té části  

celkové struktury, která je vyznačena momenty multiplicity popřípadě jedinečnosti 

a  k  nim  odpovídajících  momentů  ne-jedinečnosti,  respektive  ne-multiplicity. 

Vyznačení obou os, na nichž se vypínají příslušné strany jehlanu je definováno 

jemnými  rozdíly  mezi  mnohým  a  jedinečným.  Naopak  obě  zbývající  osy: 

multiplicitní a  ne-multiplicitní popřípadě  jedinečné a  ne-jedinečné,  zůstaly 

zpracovány  poněkud  méně.  Ráda  bych  se  k  tomuto  tématu  ještě  vrátila  v 

některém svém dalším výzkumu, protože se domnívám, že moment narativity ve 

spojení s obrazy, ale i způsob onoho provazování obrazů, které nejsou na první 

pohled jednoznačně spojeny (hyperimage) má obrovský,  stále  málo probádaný 

potenciál. V dějinách umění známe opravdu velké množství takových obrazů, z 

nichž některé typy jsem se pokusila načrtnout (v kapitole 4.5.), které jsou svázány 

ve větší celky, které spoluutváří význam. Domnívám se, že badatelský prostor je tu 

široký, literatury k tomuto tématu jsem zatím mnoho nenašla, přestože jde znovu o 

téma navýsost aktuální. V době, která někdy je označována za obrazovou (oproti 

minulé literární) a v níž obrazy (jakéhokoliv media) nabírají v naší společnosti na 

moci  i  kvantitě,  je  zkoumání provázaných,  zesíťovaných či  prolinkovaných (dle 

slova  hyperlink)  obrazů  stále  důležitější.  Nejde  přitom  jenom  o  teritorium 

vizuálních studií, ale i dějiny umění se mohou zpracováním takovýchto aktuálních 

96 Terezie ZEMÁNKOVÁ: Výrobci umění. Anonymní řemeslníci ve službách tvůrců ideí, in: Art & 
Antiques 2013/7 + 8, 56-61
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témat znovu dostat mezi vědní obory, které přispívají k poznání dnešního světa. 

Zmnožení obrazů jistě není jen současný fenomén (jak jsem ostatně již v úvodu 

vysvětlila) a zdaleka ještě není probádán tak, jak by bylo třeba. Doufám však, že 

jsem  touto  prací  přispěla  k  utřídění  nebo  alespoň  označení  základních 

badatelských problémů a že na otázky, které jsem si v úvodu položila nebo které 

vyvstaly v průběhu výzkumu, se mi podařilo dostatečně odpovědět. 
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