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Abstrakt (česky)

Diplomová práce se věnuje době brazilských vojenských diktatur v letech 1964 až 1985 a
působení výtvarných umělců během těchto let. V první kapitole je nastíněn historický vývoj
vedoucí k nástupu vojenské diktatury a následně doba vojenské vlády až po její pád v roce
1985 a návrat k demokracii. Ve druhé kapitole je stručný přehled vývoje brazilského umění
ve 20. století až do vojenského puce v roce 1964. Poté se práce zaměřuje na výtvarné
umění v letech 1964 až 1985. Součástí textu je popis jednotlivých období ve spojení s mírou
cenzury a restrikcí. Dále jsou představeni přední protirežimní umělci a jejich tvorba na
nejdůležitějších výstavách a manifestacích. Pro lepší ilustraci působení umělců za
diktatury jsou dvě samostatné kapitoly věnovány významným protirežimním umělcům
Arturu Barriovi a Cildu Meirelesovi.V závěru jsou shrnuty poznatky.

Abstract (in English):

This thesis is devoted to the time of the Brazilian military dictatorship from 1964 to 1985
and effects of artists during these years. The first chapter outlines the historical
development leading to the onset of military dictatorship and the subsequent period of
military rule until its fall in 1985 and the return to democracy. The second chapter is a
brief overview of the development of Brazilian art in the 20th century until the military
coup. Then this thesis is focused on the visual arts from 1964 to 1985 and the text
describes each part of the military dictatorship and the rate of censorship and restrictions.
Further text describes the front anti-regime artists and their work at major exhibitions and
demonstrations. For better illustration of the effects of artists during the military
dictatorship there are two separate chapters devoted Artur Barrio and Cildo Meireles, two
significant anti-regime artists. The conclusion summarizes the findings.
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1

Úvod

Svou diplomovou práci věnuji období brazilské vojenské diktatury a činnosti
výtvarných umělců během této doby. Téma Brazílie a brazilské historie je mi blízké, měla
jsem možnost v Brazílii strávit dva semestry na federální univerzitě v Salvadoru a studovat
brazilské dějiny. Již v bakalářské práci jsem se věnovala době 60. až 80. let 20. století
v Brazílii, boji jednotlivých složek společnosti proti vládnímu vojenskému režimu a
postupné demokratizaci systému a společnosti. Okrajově jsem se zde dotkla i umělců a
jejich protirežimní tvorby a toto téma mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodla ho rozvinout
v diplomové práci. Během psaní diplomové práce jsem vycestovala na dvouměsíční pobyt
opět na federální univerzitu do Salvadoru pro sběr materiálů.
V následujícím textu nejprve v krátkém historickém přehledu vysvětlím, co vedlo
k nástupu vojenské diktatury na jaře roku 1964. V další kapitole charakterizuji období
vojenského režimu za jednotlivých prezidentů a uvedu zásadní události, míru cenzury a
další specifika každého období včetně úspěchů v ekonomické oblasti i následného
pozvolného uvolňování a pádu režimu. Dále nastíním vývoj brazilského umění ve 20.
století a zásadní události výtvarného umění, jako bylo formování brazilské moderny,
Týden moderního umění v roce 1922 nebo první ročník brazilského bienále v roce 1951.
Následně se budu podrobněji věnovat tvorbě výtvarníků v 60., 70. a 80. letech. Prostor
věnuji významným umělcům a jejich tvorbě, ale také zásadním výstavám i uměleckým
směrům. Ze všech umělců jsem si k podrobnějšímu zhodnocení a demonstraci tvorby za
vojenské diktatury vybrala zejména dva a to Artura Barria a Cilda Meirelese. Barrio a
Meireles podle mého názoru patří k nejvýraznějším představitelům boje výtvarníků proti
režimu a jejich tvorba je tou nejlepší ilustrací. Proti vojenské vládě, omezování svobody
projevu a proti cenzuře vystupovalo i mnoho dalších umělců – spisovatelů, divadelníků,
hudebníků, ale vzhledem k požadovanému rozsahu diplomové práce se zaměřím nejvíce na
dva výše zmíněné výtvarníky. Oba, s výjimkou několika let strávených v zahraničí, žili
během vojenské diktatury v Rio de Janeiru, kde také vznikla většina jejich děl. Každý
z nich si vytvořil svůj vlastní nezaměnitelný styl výtvarného projevu. Jejich dílo bylo
částečně odpovědí na mezinárodní trendy ve výtvarné tvorbě – jako konceptuální umění,
body art, pop art, práce s novými médii a částečně vytvářeli vlastní, novátorský přístup,
který reflektoval místní brazilská specifika a politický režim, se kterým oba výtvarníci
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nesouhlasili. Nedemokratické politické zřízení a všudypřítomná cenzura stavěly tyto
umělce před problémy a dilemata, kterým museli oni i ostatní umělci za vojenského režimu
čelit. Tento nesouhlas se Meireles i Barrio snažili vyjadřovat ve své tvorbě, která je
obrazem nového uměleckého proudu odrážejícího politický vývoj v zemi. Ve své práci
budu zkoumat, jak se tato jejich snaha protestovat promítla v tvorbě a nakolik ji naopak
ovlivnila režimní omezení a cenzura.
Cílem celého textu je dát historický vývoj do souvislosti s výtvarnou tvorbou a
zjistit, jak jím byla výtvarná scéna ovlivněna a jak naopak výtvarníci mohli ovlivnit
vojenský režim. Během vojenské diktatury byla svoboda projevu omezena, policie
cenzurovala veškerou uměleckou produkci od textů knih přes vydavatele novin a časopisů
po uměleckou tvorbu. Cenzura se nevyhnula ani výtvarnému umění a následné represe
v případě překročení povoleného byly každodenní realitou. Pokusím se tedy zjistit, jak se
tato omezování promítla do výtvarné tvorby, jak na ně umělci reagovali a jak se odrazila
v jejich dílech. Také mě bude zajímat, jak policejní cenzura omezila svobodné projevy
výtvarníků, pořádání výstav a výběry děl na tyto výstavy. Cílem mojí práce je zhodnotit
činnost výtvarných umělců za vlády vojenské diktatury v Brazílii a vysvětlit, jak diktatura
a cenzura s ní spojená omezovala a usměrňovala uměleckou činnost a jakým způsobem
umělci svou tvorbou s režimem bojovali. Zajímalo mě, nakolik byli brazilští výtvarníci
schopni v době cenzury a omezování tvořit svobodně a zda jejich tvorba nějakým
způsobem přispěla k uvolnění cenzury po roce 1974 a případně k pádu vojenského režimu
v roce 1985. Smyslem mojí diplomové práce není vyčerpávající popis všech
protirežimních umělců, ale pokus o nastínění přehledu tvorby v době diktatury především
v dílech Cilda Meirelese a Artura Barria.
Prameny a literaturu pro mou diplomovou práci jsem hledala v českých
knihovnách, na internetu a zejména během dvouměsíčního výzkumného pobytu v Brazílii.
Zde jsem měla možnost navštívit univerzitní knihovnu Universidade Federal da Bahia
(Federální univerzitu Bahíe) a to především její oddělení na fakultách historie a výtvarného
umění. Umělcům v letech vojenské diktatury se věnuje poměrně velké množství knih, ale
jsou zaměřeny především na tvorbu hudební a na osobnosti sdružené v hnutí Tropicália. O
výtvarné scéně je již materiálů podstatně méně. Jako prameny mi sloužily katalogy
z výstav a rozhovory s umělci. Výtvarná díla samotná nebo záznamy z akcí a happeningů
jsem však ve většině případů měla možnost vidět pouze na internetových stránkách
výtvarníků nebo v katalozích. Důležitým zdrojem informací byla kniha Claudie Calirman
Brazilian Art under Dictatorship (Brazilské umění za diktatury) z vydaná roku 2012 a také
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řada diplomových a disertačních prací z brazilských univerzit, do kterých jsem měla
možnost nahlédnout v univerzitní knihovně v brazilském Salvadoru, případně mnohé
z nich byly ke stažení na internetových stránkách dalších univerzit. Nejvíce jsem čerpala
především z diplomové práce Júlie Maie Rebouças Artista - corpo - cidade - política – arte
- Relatos sobre Artur Barrio e sua obra (Umělec - tělo - město - politika - umění –
Vyprávění o Arturu Barriovi a jeho díle) z roku 2011, pro kterou získala autorka také
rozhovor s Arturem Barriem. Přehled o díle Artura Barria jsem získala z rozsáhlé knihy
Ligie Canongie nazvané Artur Barrio z roku 2001 a přehled o tvorbě Cilda Meirelese jsem
našla v knize Paula Herkenhoffa Cildo Meireles. Geografia do Brasil. (Cildo Meireles.
Brazilská geografie.), také z roku 2001. Dalším důležitým zdrojem informací byla
disertace Paula Reise Exposições da arte – vanguarda e política entre os anos 1965 e 1970
(Výstavy umění – avantgarda a politika let 1965 až 1970) z roku 2005, ve které se autor
věnuje zásadním uměleckým výstavám a umělecké tvorbě v prvních letech vojenské
diktatury.
Přehled o historickém vývoji od vojenského puče po pád režimu jsem získala
zejména z knihy Thomase Skidmora De Castelo a Tancredo, 1964 – 1985 (Od Castela po
Tancreda) vydané v roce 1994 a dále z knihy Elia Gaspariho A Ditadura Escancarada
(Odhalená diktatura) z roku 2002. Ke shrnutí vývoje výtvarné scény v Brazílii dvacátého
století mi posloužila celá řada knih, které byly dostupné v brazilských knihovnách.
Hlavním zdrojem pro přehled uměleckého vývoje 20. století, ze kterého jsem čerpala, byla
kniha od Lisbeth Rebollo Gonçalves Arte Brasileira no Século XX z roku 2007. Veškeré
další publikace, které jsem pro svou práci použila, jsou uvedeny v seznamu literatury.
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2.1

Historický přehled

Cesta k převratu

Politické napětí v Brazílii bylo patrné již před rokem 1964, kdy proběhl vojenský
puč. Dne 31. ledna 1961 se prezidentem země stává Jânio Quadros, známý svým
přátelským postojem ke Kubě i k Moskvě. Quadros během své vlády pozval do Brazílie na
oficiální návštěvu revolucionáře Che Guevaru1 a Jurije Gagarina2, sovětského
kosmonauta3. Quadrosovy levicové názory v době bipolárního dělení světa budily obavy u
Spojených států, které se obávaly vzniku dalších komunistických států na jih od své
hranice. Quadrosův postoj k USA byl chladný a dokonce ze země vykázal velvyslance
USA Cabota Moora, který se o brazilském prezidentovi kriticky vyjadřoval. Quadrosova
zahraniční politika usilovala o větší samostatnost a nezávislost Brazílie, především právě
ve vztahu k USA. Politická orientace brazilského prezidenta budila obavy v zahraničí i
v samotné Brazílii.
Quadros zdědil zemi finančně vyčerpanou po svém předchůdci Juscelinu
Kubitschkovi4. Kubitschkův projekt výstavby nového hlavního města Brasília se sice
podařilo uskutečnit, ale za cenu obrovského zahraničnímu dluhu a nebezpečně stoupající
inflace. Nepříznivý byl i vývoj na světových trzích, kde klesala cena kávy, důležitého
brazilského vývozního artiklu. Quadros se pokoušel tíživou ekonomickou situaci řešit,
nechal si radit od MMF5, snažil se získat finance zvýšením některých daní a omezením
státních výdajů, ale jeho snahy se ukázaly být neúčinné. Životní úroveň Brazilců se
propadala a protesty proti prezidentovi sílily. V důsledku ekonomické krize Quadros ztratil
téměř všechny příznivce a v srpnu oznámil svou abdikaci a opustil zemi. Otázku nástupu
nového prezidenta řešila brazilská ústava, kde bylo zakotveno nástupnictví viceprezidenta,
pokud by byl z nějakého důvodu předčasně ukončen mandát prezidenta voleného.
1

Che Guevara (vlastním jménem Ernesto Rafael Guevara de la Serna) se narodil roku 1928 v Argentině a

později se stal jednou z vůdčích postav kubánské revoluce. Zemřel roku 1967 v Bolívii.
2

Jurij Gagarin byl prvním člověkem, který vzlétl do vesmíru. Jeho cesta proběhla v roce 1961. Gagarin se

narodil v SSSR v roce 1934 v SSSR i zemřel v roce 1968.
3

Klíma, Jan. Dějiny Brazílie. Lidové noviny. Praha 1998, str. 298

4

Juscelino Kubitschek de Oliveira byl brazilským prezidentem v letech 1956 až 1961.

5

Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund)
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Ouadrosovým viceprezidentem byl João Goulart, také levicově orientovaný. Ale jelikož se
Goulart v den Quadrosova odstoupení nacházel na zahraniční cestě – shodou okolností v
komunistické Číně, odpůrci Goularta se zmobilizovali a do prezidentského křesla usedl
dočasně sněmovní předseda Pascoal Mazzilli. Tato akce byla pod vedením tří dosavadních
ministrů, především pod vedením ministra války Odília Denyse.6 Goulartův nástup do
úřadu byl mnohými dalšími odmítán kvůli jeho politickému a ideovému smýšlení. Síla
Goulartových odpůrců však nebyla taková, aby mohli porušit ústavu a zbavit ho zákonného
nároku na prezidentský post. Rozhořčená reakce dalších členů vlády i veřejnosti způsobila,
že návrat Goularta do Brazílie byl umožněn, ale vzhledem k vypjaté vnitropolitické situaci
bylo nutné hledat určitý kompromis, který by zažehnal výbušnou reakci. Tímto
kompromisem se stalo omezení prezidentských pravomocí a Goulart se stává prezidentem
v systému téměř parlamentním. Velká část jeho dosavadních pravomocí mu byla odebrána
a předána parlamentu.7
Doba Goulartovy vlády byla dobou otevřenou různým občanským iniciativám,
posilovaly odbory i studentské hnutí. Problémem však zůstávaly velké sociální rozdíly
mezi úzkou vrstvou bohatých a mnohonásobně početnější skupinou chudých. Velké
diference byly také mezi venkovem a městy, zejména v přístupu ke vzdělání, zdravotní
péči a zaměstnání. Ani Goulartova éra nepřekonala ekonomické problémy Brazílie. Inflace
nepřestávala růst během celého jeho prezidentského období, což vedlo k neustálému
zvyšování cen. Prezident si uvědomoval nebezpečí ekonomické krize a pokoušel se s
nepříznivými ukazateli bojovat vyhlášením tříletého hospodářského plánu. Plánoval
zestátňování v oblasti energetiky a posílení role státu v ekonomice. Zároveň usiloval o
zpřísnění dohledu nad zahraničními firmami v Brazílii. Plán však nesplnil očekávání a
prezidentův neúspěch a snahy o zestátňování vyvolávaly obavy z možného směřování
Brazílie ke komunismu. Komunistického převratu se obávaly i Spojené státy a jejich
vztahy s Brazílií se přiostřovaly. Brazilští představitelé vyjadřovali svou podporu Kuby a
USA se obávaly, aby se v Brazílii neopakoval kubánský scénář. Revoluce na Kubě přinesla
hrozbu komunismu do těsné blízkosti USA a ty reagovaly podporou jakéhokoliv
protikomunistického režimu v Latinské Americe. Americká vláda pomáhala v kampaních
proti Goulartovi, velvyslanec USA Lincoln Gordon přiznal, že americká ambasáda
finančně podporovala Goulartovy protikandidáty již v komunálních volbách roku 1962.
Není tedy s podivem, že USA vojenský převrat uvítaly a nová brazilská vláda byla
6

Skidmore, Thomas. De Castelo a Tancredo, 1964 – 1985. Paz e Terra. Rio de Janeiro. 1994, str. 30

7

Ibid., str. 31
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vnímána velmi pozitivně. Počáteční podpora vojenského režimu ze strany USA však
dostávala své trhliny s tím, jak se vojenský režim utužoval a omezoval demokratický vývoj
a lidská práva. Když byla 6. června 1964 na deset let odebrána politická práva bývalému
prezidentovu Juscelinu Kubitschkovi8, dostalo se Brazílii varování od USA, že už
překračuje únosné hranice. Kritické hlasy proti Brazílii však byly v USA spíše ojedinělé a
převažoval dobrý dojem ze zabránění možné komunistické hrozbě.
Goulart se nikdy nevzdal touhy získat zpět všechny pravomoci prezidentského
úřadu, o které díky nucenému kompromisu při nástupu do funkce přišel. Dne 6. ledna 1963
se v zemi konalo referendum, kde přes 75 procent hlasujících odmítlo tuto ústavní úpravu z
roku 1961 omezující prezidenta. Goulart dostal opět plné moci výkonného prezidenta a
zároveň předsedy kabinetu.9 Posílení prezidentovy pozice znepokojovalo konzervativní
kruhy, které byly stále více zneklidněny plány na zestátňování. Snažily se mobilizovat
prezidentovy odpůrce, organizovaly demonstrace, kterých se účastnily tisíce lidí. Proti
prezidentovi stála i většina důležitých deníků10 a to obzvlášť Jornal do Brasil, Correio da
Manhã a O Globo.11 Politické strany União Democrática Nacional (UDN) a Partido
Social Democrático (PSD) obvinily Goularta, že chystá levicový převrat. Situace se
vyhrotila na konci března 1964. Důstojnický sbor se rozdělil, část zůstala věrná
prezidentovi, ale většina trvala na změně režimu. Do popředí se dostal Humberto de
Alencar Castelo Branco, který ze všech sil mobilizoval proti prezidentovi a později stanul
v čele vojenské vlády. Goulartova vláda byla označována za zkorumpovanou a neschopnou
čelit rostoucím ekonomickým problémům.

2.2

Vojenský převrat

Puč armádních představitelů začíná 31. března a definitivně je dokončen druhý den
- 1. dubna 1964, kdy kongres schvaluje za Goulartovy nepřítomnosti uvolnění
prezidentského postu.12 Na Goulartovo místo byl ještě téhož dne dosazen Ranieri Mazzilli,
dosavadní předseda poslanecké sněmovny. Goulart krátce poté pochopil, že pro něj není v
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zemi bezpečno a odešel do politického azylu v Uruguayi. 13 Ranieri Mazzilli stál sice v čele
úřednické vlády, faktická moc však již byla v rukou vojenských představitelů.
Převrat proběhl relativně klidně, nedošlo k žádnému rozsáhlému ozbrojenému
odporu proti nově nastolené vládě. Ti, co zůstali na straně zvoleného prezidenta, nestačili
vystoupit proti jeho odpůrcům, dokud ještě byla šance vývoj zvrátit. Prezidentovi nepřátelé
přesvědčili mnoho lidí, především pak armádu, že Goulart se chystá v zemi vytvořit
socialistický stát.14 Goulartovi hlavní odpůrci byli zatvrzelí antikomunisté napojení na
Escola Superior da Guerra (ESG), což bylo sdružení upozorňující na možné ohrožení
státu, které nepřichází ze zahraničí, ale z vnitra státu a toto nebezpečí spatřovali právě v
komunismu, utvrzeni proběhnuvší kubánskou revolucí.15 Mezi Goulartovými stoupenci se
promýšlela možnost generální stávky, ta se však neuskutečnila a vojenská diktatura se
pevně chopila moci. Nástup vojenského režimu tedy proběhl bez jakéhokoliv významného
odporu – jak vzpomíná ve své knize Verdade Tropical16 významný brazilský hudebník
Caetano Veloso17, nikdo v jeho okolí v době puče ani později nechápal, proč třeba sám
Goulart prezident aktivně nereagoval a nepostavil se proti pučistům.

2.3

Vojenská vláda

Vojenským převratem začala v zemi vláda autoritářského režimu. Došlo k
pronásledování a zatýkání osob, které byly nebo mohly být novému režimu nepohodlné.
Zatýkalo se mezi Goulartovými stoupenci, mezi levicově smýšlejícími aktivisty, mezi
odboráři i mezi studenty (činnost studentského sdružení União Nacional de Estudantes –
UNE – byla paralyzována). Pro tuto čistku se vžil název Operação Limpeza18 (Operace
čistka). Během této akce byly pozatýkány tisíce lidí. Někteří z nich zmizeli beze stopy,
další byli ve věznicích vystaveni mučení.
Dočasný prezident Mazzilli jmenoval tři nové vojenské ministry, z nichž
nevýrazněji vystupoval Arthur de Costa e Silva, jmenovaný ministrem války. Založil orgán
13
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Nejvyšší revoluční velení – Comando Supremo Revolucionário. Tento úřad měl za úkol
zabránit možným akcím důstojníků, kteří ještě zůstali loajální Goulartově vládě.19
15. dubna nastupuje do čela státu kongresem zvolený Humberto de Alencar Castelo
Branco, který jmenoval novou vládu. K dalšímu upevnění svého postavení sloužilo
vojenské vládě vydávání takzvaných institučních aktů - Atos Institucionais, které stály nad
dosavadními zákony. První instituční akt (AI 1) byl vydán ještě v dubnu 1964 s cílem
legitimizovat novou vládu a posílení postavení prezidenta. Prezident získal možnost
kontrolovat výdaje kongresu a mohl předkládat dodatky k ústavě, které musel kongres
během 30 dnů projednat, jinak vstupovaly automaticky v platnost. Ke schválení těchto
ústavních dodatků stačila nově obyčejná většina hlasů, dříve byla ke změně ústavy nutná
dvoutřetinová většina hlasů. Další novou pravomocí prezidenta byla možnost odebrat
politická práva jakémukoliv občanu a také možnost zrušit mandát zákonodárců na
federální i státní úrovni.20 Všechny tyto změny pravomocí prezidenta byly prezentovány
jako nutnost pro vyvedení země z ekonomické a politické krize. Po počátečních
přechodných

nedemokratických

opatřeních

sliboval

Castelo

Branco

návrat

k demokratickému způsobu vládnutí. Vojenská vláda měla být jen provizorním a
krátkodobým řešením, než bude země zbavena nebezpečí komunismu a nastartován
ekonomický růst.21 Tomu ale v následujícím vývoji nic nenasvědčovalo. Vydáním druhého
institučního aktu (AI 2) v říjnu roku 1965 byly v zemi zrušeny všechny politické strany
kromě dvou povolených – vládní Spojenectví pro národní obrodu (Aliança Renovadora
Nacional - ARENA) a loutkového opozičního Demokratického brazilského hnutí
(Movimento Democrático Brasileiro - MDB). Fungování dvou politických stran mělo
Brazílii dodat zdání demokraticky vedeného státu. V MDB se sešli lidé ze zakázaných
politických stran, hnutí však v prvních letech vojenského režimu nemělo žádnou reálnou
moc ani možnost ovlivňovat směřování státu. Postupem času však posilovalo a stávalo se
pro ARENU skutečnou opozicí. Další podstatnou změnou vstupující v platnost s
podepsáním AI 2 bylo zavedení nepřímé volby prezidenta a guvernérů jednotlivých států.
Zahraniční politika nového režimu se oproti Goulartovu období radikálně změnila.
Zlepšily se zejména vztahy s USA i se sousední Argentinou. Americký prezident Lyndon
Johnson gratuloval Ranierimu Mazzillimu již krátce po jeho nástupu do úřadu.22
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V roce 1966 bylo založeno Conselho Federal de Cultura (Federální kulturní rada),
s jejíž pomocí zakládal režim v jednotlivých státech další oddělení pro kulturu – první
vzniká ještě téhož roku v Ceará.23 Jeho úkolem bylo dohlížet na kulturní život a vzdělávat
lidi kulturně tak, jak vládě vyhovovalo.
V roce 1967 schválil režim novou ústavu. Ústava rušila dosavadní federativní
uspořádání Brazílie a zaváděla jednotnou republiku. Cílem nově vydané ústavy bylo také
zlegalizovat vojenský puč, nástup vojenské vlády a její předchozí nařízení.

2.4

Costa e Silva prezidentem

V březnu roku 1967 byl novým prezidentem zvolen Artur da Costa e Silva. Jeho
vláda byla ve znamení rozsáhlých nepokojů, protestů a stávek. Rok 1967 je také rokem
založení Frente Ampla (Široká fronta), rozsáhlého opozičního hnutí ve kterém se setkávají
dva bývalí prezidenti Kubitschek a Goulart a také další významný politik a novinář Carlos
Lacerda. Hnutí Frente Ampla požadovalo návrat k demokracii. Sílilo i opoziční studentské
hnutí UNE (União Nacional dos Estudantes), které organizovalo protivládní akce. Vláda
se snažila studentské a další akce omezit na minimum i za použití síly a v reakci na toto
násilí se někteří radikálněji smýšlející Brazilci se rozhodli bojovat proti režimu se zbraní
v ruce. Zvýšila se činnost městských geril, které se formují ve velkých městech jako Rio de
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Recife a další. Gerily s vládou otevřeně bojovaly a
dokazovaly, že postavit se režimu je možné. Způsob boje městských gerilových bojovníků
je v mnohém sporný, spočíval v únosech významných osobností a následně v požadavcích
za jejich propuštění nebo v bombových útocích proti představitelům vlády. Na svou
činnost si gerily vydělávaly také přepadáváním bank. V gerilách se setkávali radikální
přívrženci levice, často ze zakázaných politických stran, ze studentského hnutí či
radikálního katolického hnutí24. Představitelé bývalé komunistické strany PCB (Partido
Comunista Brasileiro) byli velmi opatrní a i když označovali brazilskou vojenskou vládu
jako fašistickou a sloužící imperialistickým zájmům, nebyli stoupenci ozbrojeného
odporu.25 Do geril tak vstupovali hlavně mladí lidé z dalších bývalých politických stran,
23
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kteří se v politice ocitli krátce před vojenským pučem. Geriloví bojovníci podnikli mnoho
akcí, mezi jejich největší úspěchy patřilo zavraždění amerického armádního kapitána
Charlese Chandlera v říjnu 1968 nebo únos velvyslance USA v Brazílii Charlese Elbricka
městskou gerilou v Rio de Janeiru v září 1969. Únos představitele Spojených států byl pro
gerilu důležitý i proto, že v USA viděli geriloví bojovníci nenáviděného spojence vojenské
vlády. Za Elbrickovo vydání byl režim nucen propustit z vězení 15 politických vězňů a
povolit jim odjezd do zahraničí. Odplata za tuto akci na sebe nedala dlouho čekat. Došlo
k nové vlně rozsáhlého zatýkání, byly vydány nové instituční akty číslo 13 a 14, které opět
posílily pravomoci režimu v boji s nepohodlnými osobami.
Mezi nejvýznamnější gerilové bojovníky patřil známý komunista Carlos
Marighella, který organizoval ozbrojené akce proti režimu a byl také autorem textu Minimanual do guerrilheiro urbano26 (Mini-manuál městského gerilového bojovníka).
Marighella byl radikální komunista a nemohl se smířit s nástupem a vládou pravicového
režimu v zemi. Svůj ozbrojený boj proti tomuto režimu považoval za válku, která by měla
zemi dovést až ke komunistické revoluci. V listopadu roku 1969 byl však dopaden a zabit.
Jeho myšlenky ozbrojeného boje vzbudily ohlas mezi protirežimními umělci a levicovými
intelektuály, pro které se stal jakýmsi symbolem.
Je ale třeba zmínit, že režim měl i mnoho podporovatelů. Byli mezi nimi lidé stále
se obávající nebezpečí komunismu a konzervativci spatřující v pravicové diktatuře lepší
řešení než předchozí levicové vlády. Mnohé Brazilce k podpoře vojenského režimu
přiměla i zlepšující se hospodářská situace země. K pozvolnému ekonomickému vzestupu
dochází od roku 1967– více viz kapitola Ekonomický zázrak. V srpnu 1968 přijala vláda
rozvojový plán na příští dva roky zaměřený na zvýšení výroby v zemědělství, průmyslu a
těžbě surovin.27 Hospodářský vzestup však nedokázal umlčet celou nespokojenou
veřejnost. Proti režimu se nyní otevřeně stavěla i církev. Mnoho církevních představitelů
zpočátku nástup vojenského režimu vítalo. Nová pravicová vláda pro ně znamenala konec
obav nad možným nástupem levice k moci, neboť Goularta a jeho vládu považovali za
bolševickou hrozbu a převzetí moci armádou vítali.28 Postupem času však mnoho lidí z řad
církve svůj postoj přehodnotilo, obzvlášť kvůli nedodržování lidských práv, kvůli zatýkání
a mučení zatčených ve věznicích. Církevním představitelům také vadila nelepšící se
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situace chudiny, která tvořila podstatnou část celé společnosti. Brazílie je zemí, kde se ke
křesťanství hlásí většina populace a postoj církevních představitelů tak byl velmi důležitý.
Proti režimu stála i organizace advokátů Ordem dos Advogados no Brasil (OAB), členové
tohoto sdružení přes všechny překážky hájili u soudu lidi nepohodlné režimu a pomáhali
již odsouzeným. OAB se podobně jako církev stavěla proti mučení při výsleších a
nedodržování lidských práv vůbec. Činnost OAB se postupem času stávala stále odvážnější
a její požadavky demokratizace naléhavější. Za vlády prezidenta Geisela v roce 1978
vydala OAB Declaração dos Advogados Brasileiros (Deklarace brazilských advokátů),
kde byl vznesen požadavek okamžitého návratu k demokracii a vypracování nové ústavy.29
Vojenská vláda se snažila protestujících lidí zbavit. Někteří nepohodlní vládě byli
donuceni k odchodu do exilu – například proslulý architekt a přesvědčený komunista Oscar
Niemeyer30 odešel roku 1966 do Francie a do Brazílie se vrátil až po vyhlášení zákona o
amnestii roku 1979.
V červnu roku 1968 proběhl „pochod za demokracii“, kterého se zúčastnilo na
100 000 lidí a akce je v brazilské historii známá jako Passeata dos Cem Mil (Průvod
statisíců). Mezi účastníky bylo mnoho významných osobností, jmenovitě například
Caetano Veloso, Gilberto Gil, budoucí brazilští prezidenti Tancredo Neves31 nebo Dilma
Rousseff32, Chico Buarque de Holanda, hudebník, který díky svým protirežimním textům
v písních musel později také odejít do zahraničního exilu. Pochod s takovou účastí
znepokojil vojenské představitele a posilování opozice si vyžadovalo rychlý zásah režimu.

2.5

AI 5

Roky 1964 až 1968 byly ještě relativně svobodnými, především pro umělce.
Nebylo sice možné vystavovat díla oslavující komunismus nebo levici obecně, ale ještě
nedocházelo k opravdu tvrdé cenzuře. Vojenský režim utužil svoje postavení koncem roku
1968. V prosinci tohoto roku vydal prezident Costa e Silva v pořadí pátý instituční akt (AI
5). Tento akt byl dosud nejtvrdší a nejvíce postihl opozici. Začalo období zvané Anos de
29
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18

chumbo – tedy léta těžké diktatury. Došlo k výraznému posílení moci prezidenta a
k dočasnému rozpuštění parlamentu. Proběhla nová vlna zatýkání, uvězněni byli mezi
mnohými i bývalý prezident Juscelino Kubitschek a Carlos Lacerda, jakožto představitelé
opozice sdružené v Frente Ampla. A za mříže putovalo ještě dalších 200 lidí.33 AI 5 také
spustil přísnou cenzuru v médiích i ve všech kulturních odvětvích. Redakce významných
novin byly pod neustálou kontrolou. Cenzura zasáhla do denního tisku, do výuky ve
školách, do vydávání knih. Došlo k propouštění nepohodlných lidí z pracovních pozic a
profesorů a studentů z univerzit. Protestní akce proti vydání AI 5 končily krvavými
srážkami s policií. Tvrdé policejní zásahy za sebou nechávaly zraněné, mrtvé nebo zatčené
demonstranty. Brutalita u policejních výslechů stoupala, mučení se stalo jejich běžnou
součástí.
Vojenská vláda hájila vydání AI 5 jako nezbytné pro zajištění správného chodu
státu a pro překonání problémů z minulého režimu, aby byl možný návrat k normálnímu
fungování země.34
Podle vzpomínek Caetana Velosa v knize Verdade Tropical35 to bylo jasným
potvrzením, že k moci se definitivně dostává linha dura neboli zastánci tvrdé linie
vojenského režimu. Veloso také uvádí, že vydání AI 5 přitvrdilo i postoj odpůrců režimu a
jejich sympatií k ozbrojenému boji s režimem. I Velosovo jméno se spolu se jménem
dalšího významného hudebníka Gilberta Gila36 brzy objevilo na seznamu osob režimu
nepohodlných osob. Veloso vyjádřil své sympatie k nedávno zesnulému revolucionáři Che
Guevarovi37 zpěvem v písni "Soy loco por ti, América" (Jsem do Tebe blázen, Ameriko),
jejíž text napsal Gilberto Gil. Netrvalo dlouho a oba se ocitli na několik měsíců ve vězení a
poté byli nuceni zemi opustit a odešli do exilu ve Velké Británii. Po vydání AI 5 se pro
umělce vše dramaticky změnilo, posílila cenzura i represe. Jak bude zmíněno i v dalších
kapitolách, AI 5 měl zásadní význam pro uměleckou tvorbu. Docházelo k uzavírání celých
výstav, zabavování děl a pronásledování umělců i výtvarných kritiků. Výtvarný kritik
Frederico Morais o umělcích, kteří i po vydání AI 5 zůstali v Brazílii, mluvil jako o
bárbados de uma nova raça (barbaři nového rodu). Řadil mezi ně Artura Barria i Cilda
Meirelese a další, například Antonia Manuela, Cláudio Paiva, Terezu Simões, Umberta
33
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Costu Barrose a jiné.38 Morais tu viděl novou generaci umělců, kteří se odpoutali od
tradiční tvorby a prostředků a začali používat nové materiály – například jako Barrio kosti,
krev, odpad, výkaly, jiní používali například hlínu nebo pálili hořlavé materiály. Nástrojem
se stává vlastní výtvarníkovo tělo, jeho dílo je jakýmsi rituálem nebo oslavou. Morais také
zdůraznil, že je pro ně důležitá především etika a problémy s ní spojené, ne již tak estetika.
Využití levných materiálů dostupných všem mělo ukázat kreativitu a nové možnosti
brazilských umělců, kteří si vytvořili svůj vlastní jedinečný styl projevu. Brazilské
výtvarné hnutí bárbados de uma nova raça bývá někdy dáváno do spojitosti s italským
Arte povera (Chudé umění), hnutí ze 60. let, které také pro tvorbu nepoužívalo drahých
barev a pláten, ale obyčejných materiálů každodenní potřeby nebo odpadových materiálů –
potraviny, dřevo, sklo, staré noviny a jiné. Umělci hnutí Arte povera se veřejnosti
představovali především pořádáním happeningů. K umělcům, kteří se hlásili k Arte povera
patřili například: Mario e Marisa Merz, Giuseppe Penone, Giovani Anselmo, Michelangelo
Pistoletto, Alighiero Boetti, Jannis Kounellis e Giulio Paolini.39 Jistá podoba je i v
manifestech Arte povera a bárbados de uma nova raça40 – ten brazilský napsal Frederico
Morais a italský představitel Arte Povera výtvarný kritik Germano Celant, oba se vyjadřují
o umění a umělcích jako o gerilových bojovnících proti systému, se kterým nesouhlasí.
Oba se shodovali, že role umělců se mění, jejich dílo má být bojovné, nečekané,
překvapující a netradiční a má se odehrávat v ulicích měst namísto v galeriích. Artur
Barrio, který je do spojitosti s tímto italským hnutím dáván nejčastěji, ale prohlašoval, že
jeho dílo a materiály, ze kterých tvoří, nemají žádnou souvislost s arte povera. Tvrdil také,
že jeho díla nejsou v žádném případě módní záležitostí, jako je podle jeho názoru arte
povera, které je až příliš spojeno s konkrétní dobou.41 Celkově bychom Barriovo dílo mohli
dalo považovat za radikálnější, než byl projev arte povera. Jeho tvorba byla jasně
vyhraněná proti brazilské vojenské diktatuře, tento rázný element v Itálii chyběl.
Jako další umělecký směr, ve kterém bychom mohli spatřovat určitou paralelu s
protirežimní tvorbou brazilských umělců, se na počátku 60. let objevuje vídeňský
akcionismus. Také akcionisté požadovali nahradit strnulé obrazy akcí, zapojit tělo člověka
jako součást díla. Tento směr byl jakýmsi protestem proti soudobé rakouské společnosti a
snažil se svou nekonvenční tvorbou klást důraz na nutnost svobody v umění a také zahájit
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debatu o nových tématech, která byla do té doby do značné míry tabuizována, jako
například lidská sexualita. Díla akcionistů byla plná exkrementů a zvratků, působila
agresivně, ukazovala bolest, v dílech se zmítala nahá lidská těla v šokujících orgiích a tato
tvorba budila odpor a nesouhlas u široké veřejnosti. Mezi hlavní představitele akcionismu
se řadí především tito čtyři umělci: Günter Brus, Hermann Nitsch, Otto Muehl a Rudolf
Schwarzkogler. Jejich tvorba vyvolávala debatu, kam až může umění zajít a jaké jsou
vlastně jeho hranice, tedy co je ještě uměním a co už jen čistou provokací. Akcionističtí
autoři se kvůli své tvorbě dostávali i do střetů s policií, například Günter Brus strávil v roce
1968 šest měsíců ve vězení. K trestu byl odsouzen po akci na půdě vídeňské univerzity
nazvané Umění a revoluce, ze které policie získala video záznam Bruse, jak se svlečený
pořezává žiletkou, pije vlastní moč, kálí a močí za zpěvu rakouské hymny. Následně byl
Brus odsouzen za hanobení státního symbolu. Po propuštění z vězení Brus Rakousko
opustil a odešel do Berlína. Problémy se zákonem měli i další akcionisté. Koncem 60. let
se činnost sdružení ustává a na počátku 70. let se sdružení pozvolna rozpadá a tvůrci se
věnují dál své vlastní tvorbě. Jejich působení však zůstává dodnes provokujícím a
diskutabilním mezi nejen mezi historiky umění.

2.6

Vláda tří vojenských ministrů

Costa e Silva v polovině roku 1969 vážně onemocněl. Když už bylo jasné, že
nebude moci nadále zastávat svůj úřad, byl vydán AI 12. V pořadí již dvanáctý instituční
akt porušil ústavou dané nástupnictví viceprezidenta Pedra Aleixa, který se vojenským
představitelům nezdál dost radikální. Místo něho v čele státu stanuli tři dosavadní ministři:
Aurélio Lira Tavares, Augusto Redemarker Grünewald a Márcio de Souza e Melo. I
během jejich vlády pokračovaly protesty proti režimu a neustávala činnost městských geril.

2.7

Emílio Garrastazu Medici prezidentem

Dočasná vláda vojenské trojice poskytla čas na hledání vhodného prezidentského
kandidáta, kterým se nakonec stal Emílio Garrastazu Medici. Medici nastoupil do úřadu
v říjnu roku 1969. Byl generálem s dlouholetou vojenskou zkušeností. Zastával
nekompromisní postoj k opozici, její potlačování považoval za nezbytné pro správné
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fungování státu. Mediciho vláda byla nejtvrdším režimem ze všech vojenských vlád.
Pokračoval v represívní politice vůči odpůrcům režimu, posiloval cenzuru a bez slitování
bojoval s městskými gerilami. Díky mučení při výsleších získávala vláda od zatčených
cenné informace. Tvrdý postup přinesl úspěchy, většina bojovníků proti režimu byla
zatčena nebo usmrcena. Roku 1972 byla hrozba gerilových útoků zmenšena na minimum a
roku 1975 již byla zcela eliminována.42 Dalším Mediciho triumfem byl hospodářský
vzestup země.

2.8

Ekonomický zázrak

V době, kdy se vojenská vláda dostala k moci, byla brazilská ekonomická situace
velmi špatná. Hospodářské ukazatele jako vysoké zadlužení země, stoupající inflace a
nedůvěra zahraničních společností v investice v Brazílii, byly zdrcující. Vojenský režim se
hned po svém upevnění moci chystal tyto ukazatele změnit. Ministři plánování a financí
Roberto Campos a Octavio Gouveia de Bulhões vypracovali ekonomický program, který
měl především zastavit stoupající inflaci, snížit deficit veřejných financí a vrátit Brazílii
prosperitu. Byla založena doposud neexistující centrální banka – Banco Central do Brasil.
Vláda také zavedla řadu nepopulárních zdražení, která měla zajistit více peněz ve státním
rozpočtu. Rostly tak například ceny pečiva, jízdného ve veřejné dopravě nebo cena
elektřiny. Pro snížení inflace Campos a Bulhões požadovali tři důležitá opatření: snížení
schodku veřejných financí, přísnější kontrolu úvěrů soukromému sektoru a mzdové
politiky.43 Brazílie měla velkého spojence v USA, které vojenskou vládu finančně
podporovaly. Také Světová banka považovala nový brazilský režim za důvěryhodný a
schválila mu několik půjček. Všechna tato opatření brzy přinesla úspěchy. Pro období mezi
lety 1969 až 1973 se vžilo označení brazilský ekonomický zázrak. Závratně vzrůstal HDP,
průmyslová výroba a celkový brazilský export, stoupaly investice ze zahraničí, inflace se
držela relativně nízko a rozvíjela se infrastruktura. Mezi lety 1967 až 1973 rostlo HDP
průměrným tempem 11% ročně.44 Na druhou stranu ale v zemi parodoxně stále zůstávaly
obrovské sociální rozdíly. Roku 1972 dostávalo 52,5 % pracujících méně než minimální
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mzdu.45 Ačkoliv vláda prezidenta Mediciho neustále prostřednictvím médií informovala
obyvatele o posilující ekonomice, mnoho Brazilců tak z překotně stoupajících
hospodářských ukazatelů nemělo vůbec nic. Přes všechny výborné ekonomické výsledky
bylo v zemi pro většinu obyvatelstva nedostupné kvalitní zdravotnictví, školství nebo
bydlení. Vojenská vláda chtěla udržet hospodářský rozmach za každou cenu, příkladem
nekompromisního přístupu byl nákladný projekt Transamazonské dálnice, díky které měla
Brazílie získat lepší kontrolu nad odlehlými oblastmi. Projekt byl velmi neekologický a
nerespektoval životní prostředí a napáchal velké škody. Dokončit se ho nepodařilo.
Konec ekonomického zázraku pomalu přichází už od roku 1973 s ropnou krizí.
Brazílie byla čistý dovozce této komodity a její prudké zdražení vedlo v Brazílii k růstu
zadlužení kvůli půjčkám ze zahraničí. Po roce 1974 začal HDP postupně klesat a stoupat
naopak začala opět inflace. Na počátku let 80. již nebylo po ekonomickém zázraku ani
památky. Druhá ropná krize a neudržitelnost ekonomického rozvoje dovedla zemi do
hospodářské recese.

2.9

Prezident Geisel a postupné uvolňování

Prezident Ernesto Geisel Beckman nastoupil do úřadu po svém zvolení v roce
1974. Opoziční kandidát MDB neměl šanci uspět ve volbě řízené vládou. Ačkoliv byl
Geisel dalším generálem v prezidentském úřadu a ačkoliv se na vojenské diktatuře podílel
od samého začátku, jeho vláda se do dějin zapsala jako počátek uvolňování vojenské
diktatury. Funkce se ujal v době začínajícího hospodářského poklesu, se kterým byla
spojena stoupající nespokojenost s vládnoucím režimem. Geisel si uvědomoval problémy
ve společnosti a chtěl omezit střety s opozicí a najít smířlivou řeč s církví a také se stále
sílícím opozičním MDB. MDB natolik posilovalo, že vládní ARENA po volbách v roce
1974 ztratila dvoutřetinovou většinu v kongresu. Celým vládním vojenským režimem
zmítaly rozpory. Stály tu proti sobě tábory stoupenců linha dura - tedy tvrdého přístupu,
kteří požadovali maximální omezení opozice a liberalizace a ti, kteří si uvědomovali
nutnost demokratizace a komunikace s opozicí.
Už složení nové Geiselovy vlády napovídalo, že dochází k určitým změnám. I když
ARENA měla dál kontrolu nad všemi rozhodujícími posty, objevovala se i nová jména. Na
pozici ministra spravedlnosti se ocitl Armando Falção, který stejný post zastával i za
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režimem nenáviděného prezidenta Juscelina Kubitschka. Geisel však za své vlády střídal
akty vedoucí k možné liberalizaci systému a naopak akty k utužování režimu. Místo úvah o
požadavku opozice na zrušení AI 5 tento instituční akt často využíval, například
k rozpuštění Kongresu, kde mu členové MDB byli nepříjemnou opozicí. Vzhledem
k posilování MDB se rozhodl v roce 1977 vydat soubor dekretů s názvem Dubnový balíček
(Pacote de Abril), který měl zajistit vítězství ARENY v následujících volbách. Balíček
obsahoval opatření, která posilovala vládní stranu – byla zavedena nepřímá volba senátorů,
posilovala pozice ARENY v poslanecké sněmovně a prodloužil se prezidentský mandát
z pěti na šest let.46 ARENA pak skutečně v následujících parlamentních volbách opět
zvítězila.

2.10 Vražda novináře Herzoga

Ačkoliv docházelo k postupným změnám a k uvolňování, diktatura ještě stále
uměla ukázat svou pravou tvář. Silnou odezvu mezi veřejností i umělci vyvolala smrt
novináře a ředitele televizní stanice Cultura (Kultura) Vladimira Herzoga na podzim 1967.
Herzog byl obviněn z podpory komunismu a z kontaktů se zakázanou komunistickou
stranou PCB. Netuše nebezpečí, novinář se sám vydal do rukou režimní policie, když
dostal předvolání k výslechu. Během tohoto výslechu byl ale mučen a tortuře vyšetřovatelů
podlehl. Po jeho smrti se vláda snažila případ zamaskovat prohlášením, že šlo o
sebevraždu. Tomu ale už nikdo nevěřil. Krvavé praktiky při výsleších byly stále realitou.
Herzogova smrt v São Paulu vyvolala řadu protestů. Kardinál Arns, jeden z největších
církevních odpůrců vojenského režimu, sloužil za Herzoga zádušní mši, které se zúčastnily
tisíce lidí. Policie byla sice přítomna, ale nezasáhla. Geisel potvrdil policejní verzi o
Herzogově sebevraždě a nežádal žádná další vyšetřování nebo tresty pro zúčastněné
policisty, což šokovalo ty, kteří věřili Geiselově demokratické orientaci. A když o několik
měsíců později zemřel při výslechu další člověk, dělník Manuel Fiel Filho, bylo jasné, že
metody u výslechů ve věznicích se s demokratizací systému nijak nemění. V tomto případě
už ale byl prezident donucen k reakci a byl odvolán policejní velitel v São Paulu generál
Ednardo d'Avila Melo, který patřil k linha dura a byl zodpovědný za mučení při výsleších.
Geisel prohlásil, že nebude nadále tolerovat podobné incidenty při vyšetřování ve
věznicích a nahradil ho svým člověkem – generálem Gomesem Monteirem Dilermandem.
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To, že se Geisel odhodlal k razantní akci a odvolal člověka s vysokým postavením bez
jakékoliv předchozí konzultace, ukázalo nově jeho schopnost postavit se proti stoupencům
tvrdé linie.47
Další pochybnosti vzbudila náhlá smrt bývalého prezidenta Juscelina Kubitschka
při dopravní nehodě v srpnu 1976. Jelikož mnozí očekávali postupný konec vojenského
režimu a mohli vidět v Kubitschkovi dalšího možného prezidenta a dědice demokratické
tradice, zdála se jeho smrt až příliš náhodná. Účast vojenských představitelů na jeho úmrtí
se však i přes několikerá vyšetřování nikdy oficiálně neprokázala.

2.11 Abertura

Nespokojenost s vládou stoupala, zemí se šířily protesty. Protestovali studenti,
odboráři, proti režimu se stavěla církev. Na lid začala doléhat stoupající inflace a
zvyšování životních nákladů, což vedlo ke stále většímu odporu Brazilců proti vojenskému
režimu. Vláda byla nucena začít jednat s vůdci opozice. Ti žádali obnovení demokracie a
zrušení AI 5. Otevření (Abertura) režimu bylo nevyhnutelné. V říjnu 1978 úspěšně prošel
Kongresem ústavní dodatek rušící platnost AI 5. Jak potvrzuje Skidmore,48 není pochyb o
tom, že Geisel dovedl projekt liberalizace dál, než mnozí v době jeho nástupu do funkce
považovali za možné. Ke konci jeho vlády byl zrušen AI 5, cenzura již téměř neexistovala,
většina nucených exulantů se vrátila do země. Nicméně pro úplnou demokratizaci bylo
třeba ještě mnohé vykonat.

2.12 Poslední generál v čele státu – João Baptista de Oliveira Figueiredo

Poslední prezident vojenského režimu pokračoval v započaté liberalizaci, což
oficiálně potvrdil ještě před nástupem do funkce. Do úřadu byl zvolen v říjnu roku 1978,
ve volbě porazil kandidáta tvrdé linie i opoziční MDB. Do funkce nastupuje v březnu
1979. Demokratizační opatření se rozeběhla naplno. V srpnu 1979 byl vydán zákon o
amnestii Lei da Anistia, který amnestoval politické vězně a vracel jim plná politická práva,
povoloval návrat lidem z nuceného exilu a také sliboval potrestání lidí zodpovědných za
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vraždy a mučení. Koncem roku 1979 vstoupil v platnost zákon, který ukončil vládu dvou
politických stran a spustil vznik nových a obnovu dříve zakázaných stran. MDB vložilo do
názvu slovo Strana (Partido) a pokračovalo jako PMDB (Partido do Movimento
Democrático do Brasil), ARENA změnila název kompletně na Demokratickou stranu
sociální (Partido Democrático Social - PDS). Dalšími významnými stranami byly Strana
pracujících (Partido Trabalhista – PT), která se zrodila kolem odborového hnutí a v jejím
čele stál Luís Inácio Lula da Silva zvaný Lula49 a obnovená Brazilská strana pracujících
(Partido Trabalhista Brasileiro – PTB).
Představitelé tvrdé linie se však ještě nehodlali vzdát. Terorem se snažili vývoj
zvrátit. Instalovali bomby tam, kde viděli centra opozice – v opozičních novinách, na
radnici v Rio de Janeiru, na hudebním festivalu, kde se sešly tisíce lidí.50 Za oběť těmto
útokům ještě padlo několik lidí, ale vývoj demokratizace již nikdo zvrátit nedokázal. Voleb
v roce 1982 se už účastnily všechny politické strany. Dědička ARENY PDS se sice snažila
různými opatřeními snížit volební výsledek opozice, proti PMDB také mluvila účast nově
vzniklých stran a tím pádem rozmělnění opozice. Volební účast byla vysoká, lidé si poprvé
od roku 1965 volili guvernéry jednotlivých států přímo.51 Ačkoliv ve většině států zůstal
guvernérský post v rukou PDS, v nejvýznamnějších státech jako Rio de Janeiro, São Paulo
nebo Minas Gerais byla tato strana poražena a zvítězila tu opozice.
Poslední léta vojenské vlády byla ve znamení hlubokého ekonomického propadu.
Inflace stoupala k 100% hranici a prudce zvedala životní náklady, stoupala nezaměstnanost
a klesal HDP. Nespokojenost mezi lidmi vzrůstala. Od roku 1983 se lidé shromažďovali
kolem hnutí Diretas já (Již přímé), které požadovalo svobodných voleb, zejména okamžité
znovuzavedení přímé volby prezidenta. V tomto hnutí se spojilo mnoho opozičních
politiků i významných osobností z oblasti kultury, sportu a dalších. Ačkoliv Kongres o
zavedení přímé volby prezidenta hlasoval už v dubnu 1984, návrh neprošel. Prezidentská
volba proběhla tedy ještě nepřímo, ale zvolen už nebyl generál, nýbrž civilista a kandidát
dosavadní opozice a tím byl Tancredo Neves52 Jeho chatrné zdraví však nedovolilo, aby se
dožil nástupu do úřadu a zemřel krátce před plánovaným nástupem do úřadu v březnu
1985. Role prvního nevojenského prezidenta ve funkci se zhostil jeho viceprezident José
Sarney de Araújo Costa. Sarney a jeho nová vláda se pomalu pustili do rušení zákonů a
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dalších opatření přijatých vojenskou diktaturou. Tlaky od bývalých šéfů státu však byly
pořád ještě silné53 a tak Sarneyova cesta nebyla jednoduchá. K přijetí jednoho z hlavních
požadavků opozice - obnovení přímé volby hlavy státu - došlo v květnu 1985. Další
podstatný úkol pro Sarneyovu vládu bylo vypracovat novou demokratickou ústavu. Ta byla
přijata v roce 1988 a byla v ní zakotvena přímá volba prezidenta a guvernérů jednotlivých
států, zaručovala lidská a občanská práva a potvrzovala práva brazilským indiánům. Nová
ústava také umožnila lidem přístup do policejních archivů minulého režimu, kde si každý
mohl najít informace o své osobě.
Přijetí nové ústavy vrátilo Brazílii definitivně mezi demokratické země, diktatura
skončila.
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3

Brazilské výtvarné umění

3.1

Vývoj brazilského výtvarného umění

Brazilské umění vznikalo jako směsice tří odlišných kultur. Původní domorodé se
setkaly s kulturou evropskou, kterou přinesli dobyvatelé54 a své kulturní prvky silně vtiskli
Brazílii i černoši, kteří byli do země po staletí dováženi jako otroci.
Vliv evropského umění je mimořádně silný. Všechny nové umělecké směry, které
se objevily v Evropě, se promítly do brazilského umění. Nejprve přicházely s velkým
zpožděním, ale postupem času, především ve 20. století, se dostávají za oceán s velkou
rychlostí. Brazilci viděli v evropské kultuře svůj vzor a svoji budoucnost.55 Teprve později
se výrazněji objevují požadavky vytvoření vlastní kulturní tradice a hledání vlastních témat
ve výtvarném umění i literatuře. Toto všechno se v Brazílii odehrávalo za zcela jiné
ekonomické a sociální situace než v Evropě.
V roce 1829 proběhla v Rio de Janeiru první veřejně přístupná výstava obrazů
v brazilské historii.56 Výstavu nazvanou Exposição da Classe de Pintura Histórica da
Academia Imperial das Belas Artes (Výstava historické malby Císařské akademie
výtvarných umění) organizoval francouzský malíř Jean Baptiste Debret, který přišel do
Brazílie v rámci francouzské umělecké mise57 s cílem šířit vzdělání v oblasti umění a stál u
zrodu Císařské akademie výtvarných umění,58 kde také vyučovat malbu. Debretovo
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pořádání výstav úspěšně pokračovalo a stalo se tradicí i v dalších letech. Pořádání veřejně
přístupných expozic dostalo umění z kostelů a soukromých paláců. Jednotlivé výstavy se
v dějinách brazilského moderního umění staly přelomovými událostmi,

jejichž

prostřednictvím se umění utvářelo a formovalo.59 Organizování výstav s přelomovými díly
vyvolávalo diskuze mezi umělci i mezi veřejností a stálo u zrodu nových směrů a hnutí.
Na počátku 20. století byla Brazílie mladou republikou, kde se na jedné straně
rychle rozvíjela, rozšiřovala se produkce a vývoz kávy, stoupala gramotnost i počet
univerzitně vzdělaných lidí, na druhé straně ale byla zemí velkých sociálních nerovností a
řešila problémy s nedostatkem pracovních sil díky nárokům rostoucího hospodářství.60
Brazílie postupně nacházela svůj vlastní výrazový projev, který se vtiskl do uměleckého
vyjádření odlišného od Evropy, přesto však během celého 20. století působí evropské a
později i severoamerické umění na brazilskou tvorbu velmi silně. Především evropská
moderna měla v Brazílii silný ohlas. Brazilci se inspirovali impresionismem (zejména
Eliseu Visconti a částečně Carlos Oswald), neoimpresionismem, symbolismem a Art
Nouveau, kubismem, expresionismem (Lasar Segall) a futurismem (Belmiro de Almeida
s jeho obrazem Mulher em Círculos) a dalšími novými trendy. Někteří brazilští umělci se
účastnili zásadních pařížských výstav od roku 1855, hlavně pak v letech 1878 (Augusto
Rodrigues Duarte), 1889 (Teixeira da Rocha) a 1900 (Pedro Américo, Pedro Weingärtner,
Eliseu Visconti), kde se tyto nové umělecké proudy evropské moderny představují
veřejnosti.61 Svou účastí potvrzovali přijetí evropských směrů v Brazílii a tvorbu v jejich
duchu. Mezi nejvýznamnější představitele brazilské moderny patřila Anita Malfatti.
Expresionistická tvorba této známé výtvarnice v podstatě otevřela dveře moderního umění
v Brazílii a vyvolala bouřlivou debatu mezi odbornou veřejností. Někteří kritici se nemohli
smířit s tím, že realistická malba odeznívá a umělci malují tvary, deformují postavy a
používají barvy, které neodpovídají skutečnosti, že obrazy nejsou snahou o dokonalou
kopii předlohy. Obrazy Anity Malfatti jako Žena se zelenými vlasy (A Mulher de Cabelos
Verdes) nebo Žlutý muž (O Homem Amarelo) (obr. 1) vyvolala reakce známých kritiků například Monteira Lobata, který v reakci na tato díla prohlásil: Existují dva druhy umělců.
Jeden představují ti, kteří vidí věci normálně a v důsledku toho tvoří čistě umění. A pak
jsou ti, kteří vidí věci nenormálně, kteří je interpretují ve světle pomíjivých teorií, které tu
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vznikají jako produkty dekadence.62 Mezi pomíjivé teorie počítal kubismus, futurismus a
impresionismus, které nazýval uměním karikatury.63 Nové směry tvorby však nabíraly na
síle a modernismus se šířil tvorbou dalších umělců.
Vedle výtvarného díla Anity Malfatti byly prvními průkopníky brazilského
modernismu zejména sochař Victor Brecheret a malíř Di Cavalcanti.64
Zásadním zlomem ve vývoji brazilského umění byl únor 1922, kdy v São Paulu
v městském divadle proběhl Týden moderního umění Semana de Arte Moderna (někdy též
pod názvem Semana de 22). São Paulo bylo centrem uměleckého dění, někdy dokonce
zvané hlavní město umění.65 Brazilský modernismus zde byl oficiálně zahájen a umělecká
avantgarda se tu demonstrativně rozchází s minulostí. Nejednalo se jen o událost ve
výtvarném umění, ale i v literatuře a hudbě. Sešli se tu výtvarníci, hudebníci, spisovatelé a
ti všichni prezentovali nové směry v tvorbě. Chtěli zaujmout veřejnost svými
nekonvenčními přístupy a technikami i provokacemi, chtěli nabídnout nové způsoby
náhledu na umění, než na jaké byli lidé doposud zvyklí. Pro mladé umělce bylo důležité
šokovat, prokazovat individualitu a být aktuální.66 Semana de Arte Moderna byla důležitou
událostí, která silně ovlivnila celý další umělecký vývoj. Díky jejich netradičnímu přístupu
se podařilo získat umění publicitu (ne vždy kladnou) a také tvůrčí svobodu, jelikož umělci
se tu zbavili tradičních představ, jak má umění vypadat a jak se má tvořit.
Mezi účastníky byli spisovatelé Mário de Andrade a Oswald de Andrade,
výtvarníci Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Lasar Segall, John Graz, Vicente do Rego
Monteiro, sochař Victor Brecheret a mnoho dalších. Jedna z nejvýznamnějších výtvarnic té
doby Tarsila do Amaral na události chyběla, byla v Paříži.
Reakce byly často rozpačité, Semana 22 nabývala na významu až s časem.
V průběhu akce a krátce po jejím skončení převládaly odmítavé názory a nepochopení.
Lidé byli zvyklí na klasickou malbu, literaturu i hudbu byli překvapení a nechápali nové
tendence, často ovlivněné uměním evropským.
Oswald de Andrade vydal roku 1928 Manifesto Antropofágico (Manifest
kanibalismu), ke kterému ho inspiroval obraz malířky Tarsily do Amaral nazvaný Abaporu
(obr. 2) (název vznikl spojením tří slov jazyka indiánů Tupí67 aba (člověk), pora (lidé) a ú
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(jíst), tedy člověk, který jí lidi).68 Prazvláštní muž s obrovskou nohou a miniaturní hlavou
je jedním z jejích nejvýznamnějších obrazů. Dílo Tarsily do Amaral zobrazovalo hlavně
témata čistě brazilská a tropická, výrazné barvy a typickou faunu, flóru i obyvatele. Tato
její tvorba byla označována jako tvorba Pau-Brasil (hnutí brazilového dřeva),69 podle
typického brazilského dřeva. Oswald de Andrade se v manifestu inspiruje kanibalismem
Tarsily do Amaral a vyjadřuje se k formování brazilské kultury v rámci symbolického
kulturního kanibalismu. Tento způsob tvorby chápal následovně: Nedoporučoval odmítání
jiných kultur, vyslovil se pro přijetí všech kulturních vlivů, ať již evropských – v té době
silně dominantních, ale i indiánských, avšak s cílem vytvořit si vlastní kulturu, která si
z každé jiné vezme to nejlepší a přetvoří to v jedinečnou brazilskou kulturu.
Ve 30. letech vznikají v Brazílii umělecké asociace a to především Clube de Arte
Moderna CAM (Klub moderního umění) a Sociedade Pró-Arte Moderna SPAM
(Společnost pro moderní umění), obě v roce 1932 v São Paulu. Založení těchto dvou
uměleckých sdružení bylo důsledkem vzrůstající obliby moderního umění mezi Brazilci.
CAM a SPAM organizovaly akce, kde seznamovali veřejnost s uměleckou tvorbou a to
prostřednictvím přednášek, kurzů, divadelních představení. Také představovaly publiku
významné tvůrce s domova a zvaly do Brazílie i zahraniční umělce. V CAM působil i
výtvarný kritik Mário Pedrosa a díky jeho myšlenkám prezentovaných na přednáškách
dochází k formování kritiky moderního umění.70 Vznik obou těchto asociací v São Paulu
potvrdil postavení města jako centra moderního umění.
Ve 40. letech dochází ke vzniku významných muzeí věnujících se umění. Tato
muzea se záhy stala důležitými uměleckými centry. Byla to především Muzeum umění v
São Paulu (Muzeu de Arte de São Paulo) založené roku 1947, Muzeum moderního umění v
São Paulu (Muzeu de Arte Moderna de São Paulo) v roce 1948 a Muzeum moderního
umění v Rio de Janeiru (Muzeu de Arte Moderna do Rio de Janeiro) v roce 1949.71 Vznik
muzeí moderního umění a jejich návštěvnost potvrzují zájem, který nové trendy a vývoj
umění vyvolaly.
V roce 1951 proběhlo v São Paulu 1. mezinárodní bienále (1. Bienal internacional
de São Paulo). Akce se inspirovala slavnějším bienále z italských Benátek a měla
68
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v Brazílii založit tradici prezentování nejvýznamnějších trendů a nových událostí ve
výtvarném umění. Tato podstatná událost uměleckého světa pak každé dva roky
představovala umělecký vývoj a pro brazilskou výtvarnou scénu jde o zásadní událost.
V době vojenské diktatury a cenzury ani bienále nezůstalo bez následků – více v kapitole
Bojkot bienále v São Paulu.
První ročník bienále byl poctou brazilskému modernímu umění, ale také přivedl do
země významné zahraniční osobnosti. Zúčastnil se ho slavný Švýcar Max Bill, jehož
jméno bylo spojeno s Bauhasem.72 Na bienále představil svá abstraktní díla z nerezové
oceli, jeho ocelová páska propojená na všech koncích s názvem Unidade Tripartida
(Trojstranná jednota) (obr. 5) získala hlavní cenu v kategorii socha a jeho dílo ovlivnilo
řadu brazilských výtvarníků v jejich tvorbě. Přítomnost významných zahraničních umělců
byla pro Brazilce důležitá. Přinášeli jim nové pohledy, nová témata a inspiraci z oblastí, se
kterými se doma nesetkávali, například z abstrakce nebo nefigurativního umění.73 Také
druhého bienále se zúčastnila celá řada předních osobností z oblasti umění. Návštěvníci
v roce 1953 tak měli možnost vidět díla těch nejznámějších evropských představitelů
moderny jakými byli například Pablo Picasso, Paul Klee nebo Edvard Munch. V této době
ještě nebyly tak rozšířené komunikační technologie a cestovat do Evropy také nebylo pro
Brazilce v polovině 20. století běžné a proto bylo bienále v rozšiřování kulturního přehledu
a informací o umění v zahraničí tak podstatné.
Už první bienále inspirovalo v São Paulu zakládání nových uměleckých spolků,
vznikají významné spolky věnované geometrické abstrakci. V roce 1952 to byla Grupo
Ruptura (Průlomová skupina) v São Paulu a o rok později Grupo Frente (Čelní skupina)
v Rio de Janeiru. Obě skupiny se stavějící proti umění, které by bylo pouhou kopií
originálu, požadující originální a experimentální díla.74 Grupo Frente vzniká kolem malíře
Ivana Serpy. Grupo Ruptura byl zásadní spolek v celé umělecké debatě svojí doby. Toto
skupinu založil Waldemar Cordeiro, malíř a výtvarný kritik původem z Itálie.
Abstrakcionismus během 50. letech velmi silně ovlivňoval brazilské umění. Když v roce
1953 proběhla v Rio de Janeiru 1. Exposição Nacional de Arte Abstrata (1. Národní
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výstava abstraktního umění), byly už kolem obou výtvarných sdružené utvořeny skupiny
umělců, jejichž tvorba byla v 50. letech v Brazílii zásadní.
Debaty vedené ve spolcích Grupo Ruptura a Grupo Frente podnítily v roce 1956
vznik Movimento da Arte Concreta (Hnutí konkrétního umění), hnutí inspirované
konkrétním uměním z Evropy. Členové tohoto hnutí byli stoupenci nefigurativní
jednoduché tvorby, geometrického abstrakcionismu, požadovali střídmou tvorbu jasných
barev a ploch, bránili se senzualizmu, vyjadřování pocitů a umělecké subjektivitě,
symbolismu,

impresionismu.75

Při

tvorbě

pracovali

s matematickými

vzorci,

geometrickými tvary a využívali mechaniky.76 Konkretisté své hnutí prohlašují za vítězství
lidského rozumu nad chaosem. Díky arte concreta došlo také k odklonu od nacionálních
tendencí v umění, které se v Brazílii objevovaly od 20. let. První společná výstava
konkretistů se uskutečnila v roce 1956 v pod názvem 1. Exposição Nacional de Arte
Concreta (1. Národní výstava konkrétního umění), která spojila umělce ze São Paula a Rio
de Janeira a probíhala současně v obou městech. Vliv arte concreta v brazilském umění
byl obrovský a jasně rozpoznatelný, srovnatelný například s abstraktním expresionismem
v USA v dílech známých amerických malířů Jacksona Pollocka a Marka Rothka.77 Pollock
navštívil Brazílii a představil svou tvorbu brazilskému publiku u příležitosti 4. Bienále
v São Paulu v roce 1957. Jeho dílo vzbudilo mnoho ohlasu především mezi odbornou
veřejností.
Další významnou událostí bylo zformování skupiny Artistas Neoconcretos
(neokonkrétní umělci) v Rio de Janeiru, čistě brazilského směru, který se stavěl do opozice
k Movimento da Arte Concreta a jeho racionalismu. Roku 1959 byl vydán manifest
Manifesto Neoconcreto78 (neokonkrétní manifest), jehož autorem byl Ferreira Gullar,
umělec a kurátor, který byl za vojenského režimu donucen emigrovat. Svou tvorbu
představují neokonkretisté v Muzeu moderního umění v Rio de Janeiru v roce 1959 na
výstavě nazvané 1. Exposição Nacional de Arte Neoconcreta (1. Národní výstava
neokonkrétního umění).
Debata mezi arte concreta a neokonkretisty byla pro brazilské umění na počátku
60. let určující. Neokonkretisté se staví proti arte concreta a požadují návrat subjektivity,
experimentování s dílem a opuštění geometrického dogmatu. Významným požadavkem
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nového hnutí byla potřeba zapojení diváka do výtvarného díla a jeho účasti na průběhu
akce. Kolem nového hnutí neokonkretistů se objevují později velmi slavná jména jako
Hélio Oiticica nebo Lygia Clark, Franz Weissmann, Lygia Pape a silný vliv
neokonkretismu je patrný v dílech mnoha dalších umělců. Hélio Oiticica patřil
k nejvýznamnějším brazilským výtvarníkům. Během vojenské diktatury strávil několik let
v New Yorku. V Brazílii vytvořil instalaci Tropicália (obr. 3), která dala jméno celému
hudebnímu hnutí,79 ve kterém se sešlo mnoho významných hudebníků, např. Caetano
Veloso, Gilberto Gil, skupina Mutantes, muzikant a skladatel Tom Zé. Tropicália vznikala
v době, kdy světem hudby hýbali Beatles, kteří měli silný ohlas i v Brazílii. V hnutí
Tropicália došlo ke spojení populární hudby s texty obsahujícími skryté narážky a odkazy
na vládní režim. Hnutí bylo především hudebního a literárního zaměření. Jedním z mála
výtvarníků spojených s tímto hnutím byl Antonio Henrique Amaral, který se proslavil sérií
obrazů banánů. Svůj odpor proti režimu vyjádřil dílem A banana – personagem de
violȇncia z roku 1970, kde často absurdní vojenskou agresi obrátil v ironii proti banánu.
Jak sám vzpomíná v rozhovoru z roku 2011,80 jeho dílo vzbudilo pozornost a bylo jasné,
že jde o kritiku a satiru na vojenský režim. Pro vojenskou cenzuru bylo však těžké proti
němu bojovat, jelikož bylo jasné, jak směšně by působil zákaz výstavy banánů.
V Latinské Americe se také projevil neorealismus, další umělecký směr původem z
Evropy, silně kritizující fašistické tendence a zaměřený doleva, požadující návrat
k realistickému pohledu v díle a soustředění se na život běžných lidí a chudších vrstev
společnosti. Ve výtvarném umění v Brazílii ale nikdy nedosáhl takového významu jako
například v mexickém muralismu81. Nejvýznamnějším neorealistickým brazilským malířem
byl Candido Portinari. Vliv neorealismu je spojený také s filmovou tvorbou, zejména se
jménem slavného filmaře, kterým byl Glauber Rocha, několikrát oceněný za svou tvorbu i
na filmovém festivalu v Cannes. Rocha patřil k hlavním představitelům brazilské nové
filmové vlny (Cinema Novo) v 50. a 60. letech, kdy se skupina mladých tvůrců dala do
natáčení nízkorozpočtových snímků. Cinema Novo zaměřuje filmovou tvorbu na čistě
brazilská témata, věnuje se zejména problematice chudoby. V prostředí chudiny a
chudinských čtvrtích (favelách) nacházejí filmoví tvůrci svůj ústřední motiv. Filmy nové
vlny byly znepokojující, ukazovaly sociální nerovnosti ve společnosti bez příkras. V roce
79

Veloso, Caetano. 1997. op. cit., str. 129

80

Cavalcanti, Jardel Dias. Antonio Henrique Amaral. [online].1. 10. 2011. [cit. 2013-06-24]. Dostupné z:

http://www.digestivocultural.com/entrevistas/entrevista.asp?codigo=41&titulo=Antonio_Henrique_Amaral
81

Muralismus je mexický malířský směr, oslavující mexickou revoluci, vlastenectví a dědictví indiánské

kultury. Díla muralismu byly monumentální nástěnné malby se sociálním podtextem.
34

1965 Glauber Rocha napsal manifest A Estética da Fome (Estetika hladu)82, který
představil na přehlídce latinskoamerických filmů v Ženevě. Ve svém manifestu mimo jiné
prohlásil, že Latinská Amerika stále zůstává kolonií, kolonizátoři se podle něho nově liší
jen tím, že mají svou roli lépe propracovanou. Roli své země jako kolonie vidí i v umění.
Hlad (fome) a bída (miséria) jsou neoddělitelnou součástí Latinské Ameriky a pro Rochu
jsou také tím jediným, čím je bohužel Latinská Amerika originální. V manifestu dále
zmiňuje, že evropský pozorovatel je Latinskou Amerikou zaujat jen natolik, aby uspokojil
svou nostalgii po primitivismu, a nehledá v ní nic jiného a nového.
V 60. letech se v Brazílii objevuje Nova figuração (nová figurace), která po
vzestupu abstrakce v 50. letech vrací do výtvarného díla figurativní tvorbu. Nejedná se o
nový umělecký styl, spíše o filozofické hnutí. Zobrazení člověka a vyjádření jeho pocitů
dává v 60. letech umění nový směr, spojuje ho s realitou a s každodenním životem. Jedním
z průkopníků nové figurace v Brazílii byl malíř José Roberto Aguilar.83 V souvislosti
s novou figurací se u něho přidává adjektivum fantastický nebo magický. Spolu se silným
vlivem pop artu tak v Brazílii jsou 60. léta návratem k figurativní tvorbě, podobně jako
tomu bylo i jinde ve světě. Lisbeth Rebollo Gonçalves ve své knize o brazilském umění84
zmiňuje, že významný výtvarný kritik a prezident Asociace brazilských výtvarných kritiků
(Asociação Brasileira de Críticos de Arte – ABCA) Mário Pedrosa definuje nově
vznikající výtvarné umění 60. let v Brazílii jako postmoderní a používá tento pojem pro
brazilskou tvorbu o desetiletí dříve, než tomu bylo v USA. Pedrosa zdůrazňoval fakt, že
brazilští umělci opustili izolované prostředí neformální estetiky a snažili se mířit svým
dílem na diváka a vtáhnout ho do něho, vytrhnout ho z jeho zažitých názorů a ukázat mu
něco nového. Považoval umění za důsledek chování samotných umělců a prohlašoval, že
v postmoderním umění je rozhodující nápad a postoj umělce.85
Obecně můžeme říci, že 60. léta byla důležitým mezníkem ve vývoji umění a to
nejenom v Brazílii. Umělci vybočovali ze zaběhnutých norem, vytvářeli nové koncepty
novými technikami, experimentovali a umění ztrácelo do té doby pevně vymezené hranice.
Umělecká tvorba se spojuje s touhou jasně vyjádřit myšlenky a názory. Autoři uchvácení
avantgardním přístupem ke své tvorbě nechtěli být ničím omezováni, požadovali naprostou
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tvůrčí svobodu a jejich střet s politickými systémy a cenzurou tak byl v podstatě
nevyhnutelný.

3.2

Umění za vojenské diktatury

Během vojenské diktatury hledali umělci s protirežimními postoji způsoby, jak
svobodně tvořit a jak obcházet všudypřítomnou cenzuru. Každý člověk z kulturního
prostředí se nějakým způsobem s cenzurou setkal. Důležitým pojmem se stala autocenzura,
v jejímž duchu mnozí umělci tvořili a sami si tak odvozovali, co je ještě dovolené a co už
ne. Autocenzura tak plnila roli režimní cenzury, tvůrci si svá díla cenzurovali sami. Mnozí
autoři, kteří se cenzuře nechtěli podvolit, působili anonymně a vznikala tak díla bez
signatury autora.
Diktatura v 60. letech nově postavila umělce před otázku, jakou roli má umění hrát
v nově nastoleném režimu hrát. Otázka angažovanosti umělce zajímala již řadu tvůrců,
s požadavkem angažované literatury přišel například Jean-Paul Sartre.86 Literární tvorba
měla podle Sartra plnit nejen funkci estetickou, ale jelikož je každé literární dílo svým
způsobem angažované, měl by s ním autor pracovat, informovat a vzdělávat a snažit se
vytvořit lepší společnost. I v historii výtvarného umění se otázka politiky a společenské
kritiky objevovala, z autorů věnujících se těmto tématům jmenujme například známého
španělského malíře Francisca Goyu87 nebo Francouz Jacques-Louis David.88 Goya se
řadou svých děl vyjadřoval k situaci ve vlasti a zobrazoval v nich utrpení lidí, sociální
nerovnosti, válku. David se stal výrazným podporovatelem Velké francouzské revoluce a
jejích radikálních projevů. Až v 19. a především pak ve 20. století přichází skutečný
rozmach společenské kritiky v umění. Do tvorby se promítají nové ideologie, které
oslovily autory. Do té doby v podstatě jedinou ideologií zrcadlící se v umění bylo
náboženství. Nově je patrný vliv nejrůznějších nových ideologií, například mnoho umělců
nadchl marxismus.
V Brazílii se aktivita umělců nástupem vojenské vlády soustředila především na
nacionální a lidová témata. Vznikala lidová kulturní centra (Centros Populares da
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Cultura), která se prostřednictvím nadšenců snažila šířit umělecké projevy do favel89,
továren a univerzit.90 Reakce umění na politickou situaci nebyla novinkou 60. let,
například už ve 30. letech reagovali umělci se silnou kritikou na špatnou životní situaci a
chudobu širokých vrstev brazilské společnosti. Tato sociální kritika je patrná například
v díle Di Cavalcantiho nebo Portinariho. Nejednalo se ale o protest mířený přímo proti
konkrétní osobě nebo vládě, šlo více o kritiku celého systému a sociálních nerovností. Po
vojenském puči v Brazílii se někteří kritičtí umělci rozhodli nebo byli donuceni odejít na
několik let do exilu (Hélio Oiticica odchází do USA, kde dokonce bez obalu prohlašuje, že
svým dílem nereprezentuje Brazílii,91 z dalších například Lygia Clark a Antonio Dias
odjeli do Evropy). Mezi těmi, kteří zůstali v Brazílii, mnoho umělců hledalo nový způsob
projevu a měnilo své výtvarné vyjadřování. Upouštělo se od klasické malby a přecházelo
se k efemérním akcím, které se řídily řadou nových strategií, využívali nové materiály i
vlastní těla, média, řeči.92 Nutnost čelit teroru se stala důležitým rysem mnoha uměleckých
děl a zanechala v nich silnou stopu. Cílem umělce bylo najít způsob komunikace, kterým
chtěl publiku sdělovat své názory a ovlivňovat realitu tak kolem sebe. Často šlo o nepřímé
nebo alegorické ztvárňování, které mělo obejít cenzuru. Autoři tvořili svá díla, kterými
vyjadřovali odpor, zapojovali myšlenky politické, sociální a vyjádření touhy po svobodě.
Jejich tvorba se stávala silně politickou, mnohá díla a mnohé výstavy se stavěly vyhraněně
proti soudobému režimu. Velká část přední umělecké tvorby tohoto období se dá řadit mezi
konceptuální umění, které ve tvorbě upřednostňuje koncept, nápad nebo myšlenku před
samotným finálním dílem. Je ale nutné vidět rozdíly v konceptuálním umění západní
Evropy a USA – kde tento umělecký směr vznikl a kde autoři tvořili v podstatě bez
omezení a mezi státy Latinské Ameriky, kde vládly pravicové diktatury. Konceptuální
umění samo o sobě je spojeno s kritikou společnosti, ale v dílech brazilských umělců tak
byla více přítomna záležitost politiky a protestu proti ní. Někteří brazilští umělci
deklarovali, že jejich tvorba není konceptuálním uměním. Například Hélio Oiticica
prohlašoval, že v žádném případě není konceptuální umělec a dokonce tvrdil, konceptuální
umění nesnáší. Své dílo považoval za něco konkrétního a kompletního, zatímco
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konceptuální umění a koncept samotný považoval pouze za část nebo etapu samotného
díla.93
Otázkou spojenou s protirežimní tvorbou bylo, jak mohou výtvarní umělci
ovlivňovat politické směřování země. Neztotožňovali se s ortodoxní levicí, snažili se najít
si vlastní postoj. Nechtěli obsazovat vlivné pozice a rozhodovat o chodu státu, ani netoužili
být zástupci širokých vrstev společnosti. Jejich tvorba měla být protestem, upozorněním,
vyjádřením nesouhlasu a nespokojenosti s režimem, ve kterém žili a jeho praktikami a
používání násilí. Tito umělci své akce přesouvali z galerií do ulic měst a dalších
otevřených prostor, kde často během chvíle vyjádřili, co chtěli, a nic po nich nezůstalo.
Příkladem budiž manifestace Do Corpo à Terra (Od těla k zemi), kde účastníci pořádali
krátké akce, spalovali látky i živá zvířata, roznášeli po městě staré noviny a jiné – více
v kapitole Do Corpo à Terra. Nutně tak došlo k nastolení další otázky – není ideologizace
díla spojena s poklesem jeho kvality? Umělecká díla byla samozřejmě velmi subjektivním
pohledem na realitu a bylo na umělcích samotných se s nově nastolenými otázkami
vyrovnat a najít odpověď v kvalitní tvorbě. V každém případě je ale jasné, že vojenská
diktatura umění významně ovlivnila umělecké směřování 60. a 70. letech. Politika
prostupovala díly umělců, jejichž tvorba se musela vypořádat s vládní cenzurou. V Brazílii
a dalších zemích Latinské Ameriky, kde vládly pravicové diktatury, bylo umění 60. a 70.
let plné politiky a politika silně ovlivnila celý umělecký vývoj této generace.94
Brazilští umělci tvořící protirežimní díla se nikdy nespojili v jednotné hnutí, které
by jim určovalo společný postup. Nikdy nebyl sepsán žádný společný protestní manifest,
kterým by se aktéři mohli řídit a umělci se nikdy oficiálně neprohlásili opozicí. K jejich
setkávání docházelo víceméně nekoordinovaně, na různých výstavách a akcích. Kvůli
tehdejší cenzuře není možné zjistit reakce na jejich díla v médiích. Také neexistují registry
návštěvnosti výstav těchto umělců nebo prodejnosti jejich děl. 95 Tito umělci, kteří svou
tvorbou vyloženě provokovali a napadali režim, byli poměrně málo početnou skupinou.
Měli časté problémy, když už nebyli přímo pronásledováni, bylo pro ně obtížné získat
peníze za svoji tvorbu, jelikož se mnohdy nemohli účastnit oficiálních výstav a za jejich
díla jim nikdo neplatil, neboť se většinou ani prodat nedala. Umělci se tak vlastním
postojem ocitali na okraji společnosti. Hélio Oiticica vytvořil dílo nazvané Seja marginal,

93

Faveretto, Celso Fernando. A invenção de Hélio Oiticica. Editora da Universidade de São Paulo. São

Paulo. 2000, str. 184
94

Rebouças. 2011. op. cit., str. 68

95

Calirman. 2012. op. cit., str. 9
38

seja herói (Buď vyvrhel, buď hrdina) (obr. 4), kde na červeném podkladu leží černá
mrtvola muže a pod ní je nápis s názvem díla. Autor chtěl upozornit na potlačování
individuální svobody a na tvrdý přístup oficiálních složek k osobám, které se nějak odlišují
a jsou marginální. Další Oiticicovo dílo z roku 1965 s podobnou tématikou osoby na okraji
společnosti bylo nazváno Homenagem a Cara de Cavalo (Pocta koňskému obličeji). Cara
de Cavalo byla přezdívka Manoela Moreiry, přítele Hélia Oiticicy. Moreira vyrostl
v chudinské čtvrti v Rio de Janeiru a měl od dětství problémy se zákonem. Osudným se mu
stal policejní zásah, při kterém vystřelil na detektiva a smrtelně ho zranil. Po tomto činu se
Moreira stal jednou z nejhledanějších osob v Brazílii. Když ho policie dopadla, na místě ho
několika výstřely usmrtila. Moreirovi bylo tehdy teprve dvaadvacet let. Oiticica stvořil dílo
s fotografií Moreirova rozstříleného těla jako poctu mrtvému příteli a jako připomínku
policejního násilí. Jeho oslava Manoela Moreiry však v tomto případě byla velmi sporná,
jelikož se jednalo o muže s rozsáhlým trestním rejstříkem, obsahujícím i výše zmíněnou
vraždu. Oiticicovi však možná v díle šlo o něco jiného něž jen o poctu konkrétnímu
člověku. Jeho práce oslavovala odvahu být odlišný, vzbouřit se proti zaběhnutým
zvyklostem, pravidlům a očekávání společnosti. Podobně jako v díle Seja marginal, seja
herói tak vzdával poctu osobám na okraji společnosti a jejich způsobu života. Pojem
marginální umění se začíná být používaný v 60. letech. 12. prosince 1968 vyšel článek
Marginália – arte e cultura na idade da pedrada (Marginálie – umění a kultura ve věku
kamenování), jehož autorkou byla novinářka a fotografka Marisa Alvarez Lima. V článku
byla poprvé spojena určitá jména a díla s pojmem marginální umění. Mezi umělci, kteří
sem patřili vedle již zmíněného Helia Oiticicy, byl například režisér Galuber Rocha nebo
výtvarník Décio Pignatari. Mezi jejich hlavními tématy byla okrajová společnost, chudoba
a stoupající násilí.
Případy, kdy by byl umělec za své dílo uvězněn, byly vzácné. Jedním z těch,
kterým se to stalo, byl Lincoln Volpini Spolaor. Jeho dílo z roku 1976 nazvané Penhor da
igualidade (Zástava rovnosti) byla malba připevněná na dřevěném panelu s fotografií
dítěte hrajícího si na hřišti uprostřed malby. Na zdi vyfotografovaného hřiště byl sotva
čitelný nápis Viva a guerilla do Paraná-73 (Ať žije gerila z Paraná-73). Policie si dílo
vyložila jako podporu městským gerilám a jeho autor byl odsouzen k jednomu roku vězení.
Vztahem umělců k politice se zabývá významná současná brazilská umělecká
kritička Suely Rolnik ve svém textu nazvaném Desentranhando futuros96. Roli umělce
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porovnává s rolí militantního odpůrce režimu a zkoumá vztah umělců a aktivistů bojujících
proti režimu. Upozorňuje na specifika vývoje umění ve státech s nedemokratickou formou
vlády, která vidí především v nutnosti čelit útlaku a teroru ze strany režimu. Snaha
protestovat a tvořit svobodně se tak dostává do konfliktu se snahou vyhnout se represím a
přežít. Lidé si v takové situaci často volí dobrovolnou slepotu a hluchotu k problémům, na
které by jinak zareagovali. Rolnik definuje pojmy makropolitika (macropolítica) a
mikropolitika (micropolítica) a s jejich pomocí vymezuje roli protirežimního umělce a
militantního bojovníka proti režimu. V makropolitice vidí oblast dominantních využití síly
a jejího vnímání společností, v našem případě aktivisty - bojovníka proti systému, tedy
toho, co je reálně viditelné a jednoznačně dané a jasně se prezentující. Mikropolitika je
naopak neoficiální a částečně skrytou oblastí, do které patří působení protirežimního
umělce a jeho tvorby, často ovlivňováné rozhodnutími makropolitiky. Suely Rolnik zajímá
vztah mezi uměleckými směry a politickými silami, které určovaly směřování jednotlivých
států po celé 20. století. Mikro i makropolitika mají stejný cíl – změnit společnost dle
jejich pohledu k lepšímu, ale použité metody se velmi liší. Makropolitika využívá jasných
strategií, čelí napětí s využitím síly, ale akce mikropolitiky jsou založeny na působení na
citovou stránku pozorovatele a řadí sem většinu akcí umělců – ti svou tvorbou působí na
pocity a vnímání pozorovatele, podněcují jeho myšlení a nutí ho tím k uvažování. Hranice
mezi mikro a makropolitikou se však mohou protínat a stírat, umělecká akce může
přeskočit z jedné do druhé, umělcovo dílo může být řazeno i do makropolitické sféry a to
je podle Suely Rolnik právě v případě konceptuální tvorby. Právě zde se objevuje přímé
zapojení diváka, který se stává účastníkem, ne pouze pozorovatelem akce a akce samotná
může být agresivní a využívající sílu a jasně protestující. Podle tohoto docházíme k závěru,
že konceptuální umění posílilo kritickou úlohu umělecké tvorby, dalo jí nový impuls a sílu
promlouvat k publiku. Jak příklad takového umělce by mohl sloužit i Artur Barrio, který
chtěl svým dílem a jeho intenzitou podnítit divákovo vnímání reality a společnosti pod
vládou vojenského režimu – více v kapitole Artur Barrio.

3.3

Opinião 65 a Propostas 65

Důležitá výstava s názvem Opinião 65 (Názor 65) proběhla v Muzeu moderního
umění v Rio de Janeiru na podzim roku 1965 pod vedením galeristů Cerese Franca e Jeana
Boghiciho. Výstavy se účastnili Brazilci i zahraniční umělci, celkem zde svá díla
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představilo třicet většinou mladých výtvarníků. Cílem výstavy bylo seznámit veřejnost s
moderními trendy v umění a potvrdit, že brazilská tvorba v ničem nezaostává za tvorbou
evropskou nebo severoamerickou. Ukázal se tu již silný vliv nové figurace, neorealismu a
pop artu. Zároveň se také jednalo o první výstavu po vojenském převratu, kde se otázka
politického směřování země řešila i prostřednictvím umělecké tvorby a jednotlivá účastníci
se k situaci v Brazílii vyjadřovali.97
Výstava byla přehlídkou mnoha nových nápadů nastupující generace výtvarníků.
Poprvé tu bylo představeno parangolé (slangový výraz z Rio de Janeira znamenající
radost, vzrušení nebo něco nečekaného98) které vytvořil Hélio Oiticica. Parangolé jsou
barevné pláště, prapory nebo vlajky, které nosí účastník happeningu. Pláště jsou ušity tak,
že pouze při pohybu se rozevřou a ukáží všechny své barvy a dynamika je umocněna
tancem a hudbou. Parangolé je tedy vlastně souhrou pohybu člověka v rytmu hudby
s barevným pláštěm a zapojuje více smyslů diváka a snaží se změnit jeho roli, více ho
vtáhnout do akce, aby se stal jejím účastníkem, připojil se k pohybu a k tanci. Oiticica
tvrdil, že divák je součástí díla a svým kritickým pohledem mu dodává etický a politický
rozměr.99 Další významný účastník výstavy Opinião 65 byl malíř Waldemar Cordeiro,
který tu představil svá díla nazvaná popcretos, název spojující pop art a arte concreta.
Ovlivněn neorealismem chtěl prostřednictvím svých děl upozornit na nutnost změny
orientace umělecké tvorby na sociální témata a zaměřit tvorbu na konkrétní dobu. Přichází
tak s požadavkem většího spojení umění, politiky, palčivých sociálních otázek a protestu
proti nesvobodě.
Mezi dalšími účastníky Opinião 65 byli dále například tito umělci: Wesley Duke
Lee, Roberto Magalhães, Rubens Gerchman, Carlos Vergara a Antonio Dias. Výtvarníci
účastnící se Opinião 65 se tu demonstrativně rozešli s uměním dob minulých a se zažitými
estetickými požadavky na výtvarné dílo.100
Pokračování výstavy proběhlo o rok později pod názvem Opinião 66 (Názor 66).
Helio Oiticica tu prohlásil, že nastal čas antiumění (hora da antiarte).101 Pojem antiumění
vysvětloval tak, že záleží jen schopnosti a představivosti umělce, který může za umělecké
dílo prohlásit v podstatě cokoliv. Pro vznik výtvarného díla už není nutné ho složitě
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připravovat a vytvářet.102 Umělcův důvod pro tvorbu a jeho porozumění dílu je základní
motivací pro vznik antiumění.
Názvy výstav Opinião 65 a Opinião 66 byly odvozeny od Grupo Opinião (Skupina
Názor)103, což byla divadelní skupina založená roku 1964 v Rio de Janeiru. Zakladatelé
skupiny byli lidé napojení na levicové lidové kulturní centrum (Centro Popular de
Cultura) a skupinu vytvořili umělci s cílem protestovat a stavět se proti novému režimu.
V jejich režii vznikaly v následujících letech různá představení, ve kterých se vyjadřovali
k politické situaci, dávali najevo svůj nesouhlas se vztahem Brazílie a USA, s válkou ve
Vietnamu a zahraniční politikou Spojených států. Vznik Grupo Opinião patří mezi první
protestní reakce umělců na nástup vojenských představitelů k moci. Zároveň název
Opinião (Názor) dával výstavám i skupině punc vyjadřování se, sdělení názoru účastníků
prostřednictvím jejich děl. A to názorů jak na nové trendy v umění, tak na politickou
situaci v zemi.
Výstava Opinião 65 byla další ukázkou experimentální tvorby mladých umělců a
nastolovala otázku, jakým směrem se má výtvarná tvorba vyvíjet. Jako reakci na tuto
výstavu v Rio de Janeiru uspořádalo i São Paulo podobnou akci pod názvem Propostas 65
(Návrhy 65), kde se také prezentovala aktuální avantgardní tvorba. Diskuze o umění
započatá na Opinião 65 pokračovala touto výstavou a byla dále rozvíjena. Opět se objevují
požadavky větší provázanosti umělecké tvorby a sociální a politickou realitou Brazílie.
Výstavy se zúčastnilo devětačtyřicet umělců, mnozí z nich měli za sebou i účast na
Opinião 65 (například Pedro Escosteguy, Carlos Vergara, Antonio Dias, Waldemar
Cordeiro e Wesley Duke Lee). Zvýšila se i účast žen – svá díla tu vystavovalo deset
umělkyň oproti jedné (Vilma Pasqualini) na Opinião 65. Mezi vystavená díla se nově
dostávají i grafická díla z oblasti reklamy. Debata kolem výstavy se již tolik nedržela
v oblasti sporu mezi abstrakcí a novou figurací, oba tyto směry tu byly prezentovány ne
jako nutně protichůdné. Ačkoliv třeba další účastník výstavy Waldemar Cordeiro tu mluvil
o figurativní tvorbě jako o již překonaném104. Další účastník Sérgio Ferro přispěl k diskuzi
textem Pintura nova (Nová malba), kde řekl, že umění představuje prostředek či dokonce
zbraň (arma), kterou je možno postavit se autoritářské ideologii105 a umění je podle jeho
názoru povinno být opozicí vůči takovým ideologiím. Problémy, které podle Ferra nejvíce
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sužovaly brazilskou společnost, byly především zaostalost země, šok z nástupu vojenského
režimu k moci a sociální nespravedlnost.106 Snaha těsnějšího propojení umění a okolní
reality patrná u Opinião 65 i u Propostas 65 byla shrnuta v textu Um novo realismo (Nový
realismus) od výtvarného kritika Mária Schenberga.107 Schenberg potvrzuje neorealismus a
jeho silný vliv na uměleckou tvorbu v Brazílii, patrný především na výstavě Propostas 65.
Rok 1965 se do dějin brazilského výtvarného umění zapsal jako rok, kdy výtvarníci
začali na diktaturu reagovat a reflektoval ji ve svých dílech. Svá protestní díla stvořili
například Antonio Dias - Nota sobre a Morte Imprevista (Poznámka o náhlé smrti) (obr. 6)
nebo Carlos Vergara Vote (Vol) (obr. 7). Oba na svými plátny vyjádřili odmítání režimu,
Dias dílem poukazujícím na náhlou nečekanou smrt parafrázoval nesouhlas s vojenskou
brutalitou a s násilím obecně. Na tři části rozdělené dílo ukazuje obrázky vyprávějící
příběh plný násilí, výbuchů a lidských kostí. Carlos Vergara svým povoláním k volbě chtěl
připomenout lidu, aby nezůstával pasivní a nepovažoval vojenskou diktaturu za svou
jedinou volbu. Slovo “Vote” je symbolicky rozděleno na pravém okraji plátna.108

3.4

Deklarace principů avantgardy

V lednu 1967 byla vydána deklarace základních principů avantgardy (Declaração
dos principos básicos da vanguarda), pod kterou se podepsali umělci Hélio Oiticica, Lygia
Clark, Lygia Pape, Rubens Gerchman, Antonio Dias, Carlos Zílio, kritik Frederico Morais
a mnoho dalších. Deklarace měla osm bodů, ve kterých se pokouší celkově definovat nové
přístupy k umění. Umělci se zavazují k maximální možné otevřenosti a komplexnosti a
upouštějí od nacionalismu. (Přesto ale vidí nutné spojení mezi dílem a místem jeho
vzniku).109 Avantgarda nemá být spojena s jednou určitou zemí, je naopak viděna jako
mezinárodní hnutí, ale je důležité spojení umělce s realitou, ve které žije. V deklaraci nebyl
definován postoj k vojenskému režimu, ale byl zmíněn požadavek svobody pro tvůrčí
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práci.110 Další z požadavků výtvarné avantgardy byla ignorance požadavků trhu s uměním,
který podle názoru výtvarníků potlačoval nezávislost tvorby. Deklarace se také vyslovuje
proti jakémukoliv kopírování a napodobování, neboť kopírováním se dílo neposouvá
nikam dále a naopak je zmíněn požadavek maximální originality a tvořivosti autora.111

3.5

Nova objetividade brasileira

V roce 1967 proběhla v Muzeu moderního umění v Rio de Janeiru výstava
s názvem Nova objetividade brasileira (Nová brazilská objektivita). Výstava byla
významným setkáním výtvarníků a prolnutím různých uměleckých směrů – od arte
concreta, neokonkretistů, po umělce hlásící se k nova figuração nebo neorealismu.
Tématem výstavy bylo společné zamyšlení se nad problematikou propojenosti umění a
reality a také charakteristika celého brazilského moderního výtvarného umění. Akci
organizovali přední výtvarníci Hélio Oiticica, Pedro Escosteguy, Rubens Gerchman, Hans
Haudenschild a Maurício Nogueira Lima. Pojem nova objetividade (nová objektivita)
vymyslel Hélio Oiticica, který vydal v souvislosti s výstavou text nazvaný Esquema Geral
da Nova Objetividade (Obecné schéma nové objektivity). V textu autor prohlásil, že nová
objektivita je výsledek jeho uměleckého hledání. Pod novým pojmem si představoval
brazilskou avantgardu, která překonala tradiční malířství a sochařství ve prospěch
prostorových konstrukcí a objektů. I proto se objevuje v názvu slovo objetividade, které
bychom mohli dát do spojení se slovem objekt (objeto). Vytváření těchto objektů mělo být
čistě brazilské, bez přejímání zahraničních vzorů. Chtěl, aby vzniklo vyvážené národní
umění využívající prostoru a objektů, čímž překoná obraz jednoduše zavěšený na stěně.
Základní složkou pro vytvoření uměleckého díla mělo být také využití politických názorů
autorů, které má z díla jasně vyzařovat. Požadoval zapojení diváka, jeho těla a všech
smyslů. Umění nemělo být vnímáno pouze očima, ale také hmatem, sluchem, mělo budit
více emocí a vést diváka k utvoření vlastního názoru. Hélio Oiticica si položil otázku, jak
v zemi třetího světa, jako je Brazílie, vysvětlit vznik výtvarné avantgardy a zdůvodnit její
důležitost pro rozvoj celé společnosti.112 Odpověď hledal prostřednictvím této výstavy.
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Výtvarná díla měla sama dát účastnící se veřejnosti odpověď. Oiticica tu chtěl potvrdit, že
umění je spojeno s možnými změnami ve společnosti a souvisí s politikou. Politické a
sociální problémy má umění zohledňovat a upozorňovat na ně, čímž by mělo svou
existenci vysvětlit a ospravedlnit. Nová tvorba už nevytvářela díla, která by sama o sobě
byla kompletním uměleckým dílem, ale tím se tato díla stala až v kontextu kulturním,
historickém nebo politickém.
Oiticica také tvrdil, že nova objetividade nechce být novým uměleckým směrem
nebo dogmatickým hnutím, dalším „ismem“. Výsledkem výstavy neměla být nová
umělecká skupina, ale soutok různých uměleckých tendencí, kde je důležitým prvkem
různorodost myšlenek, díky kterému se podaří najít novou objektivitu.113 Dalšími
účastníky nova objetividade byli například kritik Frederico Morais, výtvarníci Nelson
Leirner, Roberto Magalhães, Teresa Simões, Lygia Clark, Lygia Pape a mnozí další.
Diskuze kolem výstavy se opět týkala zejména toho, co má výtvarné dílo vyjadřovat a
jakou roli má ve společnosti hrát. Jedním ze zásadních děl představených na Nova
objetividade brasileira byla Pintura tátil (Hmatová malba) (obr. 8) Pedra Escosteguye,
reagující na nástup vojenského režimu. Na červeném plátně, které dílo překrývalo, byly
dva nápisy - Pintura tátil a 1964 (rok vojenského převzetí moci). Divák sám musel plátno
nadzvednout, aby mohl spatřit dřevěnou desku se sotva patrnými nápisy Noite violenta esta
(Tato násilná noc) a Os olhos vazados (Vypíchnuté oči). Jelikož špatně čitelné nápisy byly
do dřeva vyřezány, mohl k jejich přečtení divák využít hmatu a nepotřeboval oči, čímž
autor ukázal, že os olhos vazados nejsou překážkou pro vnímání okolí, jen je nutné využít
další smysly. Dílo bylo odvážným spojením roku 1964 s pojmem násilí a z výtvarného
hlediska bylo ceněné, protože odpovídalo schématu nové objektivity. Autor vyjádřil dílem
svůj politický názor a zapojil diváka, který se musel díla dotknout, chtěl-li ho vidět celé.
Pedro Escosteguy měl na výstavě ještě další dílo, malbu na dřevě nazvanou O circo
(Cirkus). Na malbě je cirkusový stan lemovaný nápisy “Gran circo do povo” (Velký cirkus
lidu), “Última função” (Poslední funkce) a “Bombas atômicas” (Atomové bomby). Svou
metaforou přirovnával život lidí k bezstarostné zábavě u cirkusovému představení, které
mohlo být kdykoliv ukončeno výbuchem atomové bomby. Reagoval tak na svržení
atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki Spojenými státy v roce 1945. Ačkoliv od události
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uplynulo již více něž 20 let, politika USA a vedení válek bylo častým cílem kritiky
brazilských umělců.114
Dalším umělcem, který svým příspěvkem na výstavu jasně vyjádřil nesouhlas
s vládnoucím režimem, byl Carlos Zílio. V díle nazvaném Visão total (Totální zrak) (obr.
9) připevnil na podkladovou desku devět bílých plastových lidských obličejů. Osm z nich
mělo přes oči černou pásku a pouze jediný neměl oči zakryté. Zílio poukazoval na nutnost
vnímaní okolí a černými páskami, které zakrývaly oči osmi z devíti figurín, varoval, že
většina lidí je raději slepá a zavírá oči nad problémy, místo aby reagovala a bojovala proti
nepravostem.115

3.6

Bojkot bienále v São Paulu

Před vydáním AI 5 nebyly ještě pro umělce střety s režimní policií časté, jednalo se
spíše o ojedinělé události. Například v São Paulu proběhla roku 1967 akce nazvaná Vlajky
na náměstí (Bandeiras na Praça). Na několika vyvěšených vlajkách se tu objevily
populární brazilské osobnosti z oblasti sportu nebo církve pojímané jako kulturní ikony.
Policie si akci vyložila jako provokaci a její autoři Nelson Leirner a Flávio Motta byli
donuceni vlajky stáhnout a dostali pokutu.116 V prosinci roku téhož roku se na IV. Salonu
moderního umění v hlavním městě Brasílii (IV. Salão de Arte Moderna do Distrito
Federal) objevil policista, který požadoval odstranit dílo Guevara, vivo ou morto
(Guevara, živý nebo mrtvý), na němž autor Cláudio Tozzi zachytil usmívajícího se Che
Guevaru s doutníkem v ústech mezi výjevy z pouličních protestů a obrazy podvyživených
dětí během hladomoru v Biafře.117 Policie pohrozila uzavřením výstavy, pokud obraz s Che
Guevarou nebude odstraněn. Umělci se po dohodě rozhodli raději celou výstavu zrušit, než
připustit její cenzuru a odstraňování jednotlivých exponátů.
V São Paulu pokračovala tradiční bienále, na tom devátém v roce 1967 se brazilští
umělci setkali s pop artem. Do Brazílie ho přijeli představit Andy Warhol, George Segal,
114

Reis. 2005. op. cit., str. 109

115

Ibid., str. 144

116

Calirman. 2012, str. 19

117

Biafra byl státní útvar, který vznikl v letech 1967-1970 na území Nigérie. Válka separatistů s nigerijskými

vojsky byla velmi brutální, počet obětí překročil jeden milion lidí. Biafra byla odříznuta od zdrojů potravin a
v zemi začal hladomor. Separatistická vojska byla v roce 1970 donucena ke kapitulaci a území Biafry se stalo
opět součástí Nigérie.
46

Roy Lichtenstein, Robert Indiana, Robert Rauchenberg a další. Pop art mnohé fascinoval
svým výrazným barevným vizuálním projevem, který se silnou ironií oslavoval konzum a
masmédia, městský život a zobrazoval věci běžné denní potřeby. Do umění vstupují
portréty filmových hvězd, hrdinové komiksů i reklama. Warhol na brazilském bienále
ukázal díla ze své série Death and Disaster (Smrt a katastrofa). Dotýká se i politických
témat – v díle Jackie ukazuje tvář vdovy po americkém prezidentu Kennedym118 nebo v díle
Orange Disaster #5 (Oranžová katastrofa #5) prezentuje prázdné elektrické křeslo pro
odsouzence k trestu smrti. Pop art podnítil brazilské umělce k využívání nových materiálů.
K tvorbě se začíná používat plastů, různých druhů látek a textilií, použitých papírů a
dalších. Odezva pop artu v Brazílii byla silná, ale výtvarný projev inspirovaný tímto
hnutím měl v této zemi svá specifika. Brazilská tvorba neakcentovala na rozdíl od té
severoamerické tolik konzum a reklamu, ale byla více spojena s kritikou vojenské vlády,
stavěla se proti USA a jejich spojenectví s Brazílií a celá tvorba pod vlivem pop artu byla
v Brazílii spojena s levicově smýšlejícími umělci.119
Jedním z nejvýznamnějších brazilských umělců ovlivněných pop artem byl Nelson
Leirner. Několik let studoval umění ve Spojených státech a do Brazílie se vrátil jako
průkopník, když zde vytvářel instalace a pořádal happeningy. K umění přistupoval vždy
s jistou dávkou ironie a svá díla zpočátku vytvářel na ulicích měst, jedno z jeho prvních děl
nazvané Por do Sol (Západ slunce) namaloval na starou bránu, kterou náhodně objevil při
procházení se, pouze za použití žluté a červené barvy. I mnoho dalších děl vytvořil rychle a
na ulici, jenom s několika málo barvami. Leirner prohlašoval, že jeho dílo musí vzniknout
rychle a impulzivně, že nechce trávit hodiny nad plátnem a tvořit dokonalou malbu.120
Postupem času se dopracoval k vytváření koláží121, pro které využíval výstřižky z novin a
časopisů, a asambláží.122 Také tvorba koláží a asambláží za použití tištěných médií již na
počátku 60. let zařadila Leirnera mezi průkopníky nových technik v brazilském umění.
Vedle těchto aktivit stál Leirner také u zrodu galerie Rex Gallery v roce 1966 v São Paulu,
která vznikla díky umělecké skupině Rex (Grupo Rex), ve níž vedle Leirnera působili další
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významní výtvarníci, jako například malíři Wesley Duke Lee a Geraldo de Barros. Tato
galerie se již krátce po svém vzniku stala významným centrem moderního umění a
experimentální tvorby a také diskuzí o soudobém umění a kritice. Skupina Rex se
vyslovovala proti výtvarným kritikům, které povařovala za příliš konzervativní a
neschopné reflektovat moderní avantgardní tvorbu.123 Skupina Rex také vydávala vlastní
plátek nazvaný Rex time, ve kterém publikuje články o výstavách jejích členů, o umění,
poezii a podobně.
Cenzura byla v Brazílii přítomna od nástupu vojenského režimu k moci, první
problémy zažili pořadatelé výstav už v roce 1967. Poprvé to byla výše zmíněná událost na
IV. Salonu moderního umění v hlavním městě Brasílii, kde pořadatelé nedokázali zabránit
policii ve stažení Tozziho díla a výstava byla následně ukončena a poté na I. Salão de
Ouro Preto (I. Salón v Ouro Preto). I v Ouro Preto zasáhla policie a donutila pořadatele
odstranit nevhodná díla. Po vydání institučního aktu číslo 5 (AI 5) v roce 1968 však
cenzura výrazně přitvrzuje ve všech oblastech, i v uměleckém prostředí. Dochází k
uzavírání výstav, které vojenští představitelé uznají jako nevhodné. Jednou z prvních
výstav, která musela skončit krátce po svém otevření, bylo II. Národní bienále výtvarného
umění (II. Bienal Nacional de Artes Plásticas)124 ve městě Salvador da Bahia. Při
oficiálním zahajovacím projevu zazněla slova o nutnosti umělecké svobody a o
revolučnosti mladých umělců. Netrvalo ani den a výstava byla zavřena, vystavená díla
zabavena a organizátoři putovali do vězení.
Francouzský list Le Monde byl jedním z prvních zahraničních deníků, který
informoval o brazilské cenzuře a o deseti nařízeních, která šéf federální policie v São Paulu
generál Silvio Correa de Andrade zaslal deníku Folha de São Paulo. Mezi jinými nařízení
obsahovala nutnost respektovat vojenské převzetí moci, zákaz kritiky institučních aktů a
informování o protivládních protestech.125 Cenzura pro média byla poměrně jasně daná, co
se týkalo cenzury umělců, nebyl nikdy vypracován žádný seznam povoleného nebo
zakázaného. Bylo to částečně způsobeno i tím, že vojenský režim nepovažoval výtvarnou
tvorbu za tak významnou a natolik vlivnou, aby se jí podrobněji zabýval. Výtvarníci tak ve
své tvorbě sami mohli pouze předpokládat, zda jejich dílo projde cenzurou nebo nikoliv,
výsledek byl vždy nejistý. V červenci roku 1969 se Brazilská asociace výtvarných kritiků
(ABCA) pokusila od vojenských představitelů získat definici toho, co je ve výtvarném
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umění povolené, aby umělci měli jasnou představu a nemuseli při každé výstavě riskovat
problémy i případné zatčení. Jelikož odpovědi se jim nikdy nedostalo, doporučili alespoň
výtvarníkům, aby zvážili svou účast na dalších akcích a výstavách.
Na jaře roku 1969 se v Muzeu moderního umění v Rio de Janeiru konala výstava,
jež sloužila jako příprava na bienále v Paříži. Bylo vybráno 12 děl z různých kategorií,
která měla brazilské umění ve francouzské metropoli reprezentovat a tato díla byla
v muzeu vystavena. Mezi vybranými díly bylo několik takových, která mohla být
považována za provokativní. Například fotografie Evandra Terxeira nazvaná A queda do
motociclista (pád motocyklisty) zachycovala pád policisty z motocyklu a mohla tak
působit jako zesměšňování policie. Další výtvor, který budil obavy, bylo dílo Antonia
Manuela nazvané Repressão outra vez – Eis o saldo (Opět represe, tady je důsledek) (obr.
11). Jednalo se o pět velkých pláten, která byla překryta černou látkou. Když se látka
zvedla, ukázaly se výjevy ze střetů studentů s policií za použití výrazné červené a černé
barvy. Svá tři díla tu na výstavu připravil i Cildo Meireles, který později prohlásil, že jeho
díla byla abstrakcí, která nemohla být nikterak spojována s politikou.126 Cenzura však
zapracovala dříve, než byla výstava děl pro pařížské bienále v Muzeu moderního umění
otevřena a výstavu uzavřela. Díla si prohlédl krátce před plánovaným zahájením výstavy
jeden z velitelů vojenské policie, o nevhodných dílech ihned informoval příslušná místa a
rozkaz k uzavření výstavy byl vydán během chvilky. Jako oficiální zdůvodnění bylo
uvedeno, že Muzeum moderního umění zneužilo důvěry a i přes zákaz vybralo díla
s politickým a ideologickým obsahem. V čele muzea stála v té době Niomar Moniz Sodré
Bittencourt, která byla svým protirežimním postojem již známá. Později popsala, jak
vojenští představitelé vstoupili do muzea, uzavřeli vchodové dveře a všechna vystavená
díla sundali ze zdí.127 Niomar se snažila alespoň část děl ukrýt, než se dostala do rukou
policie. Jedno z mála děl, které se jí podařilo zachránit, bylo dílo Antonia Manuela
Repressão outra vez – Eis o saldo (obr. 11).
Policejní zásah byl jasným potvrzením cenzury a posílené kontroly režimu nad
oblastí kultury po vydání AI 5. Proti tomuto vojenskému zásahu proběhla série protestů
organizovaných Máriem Petrovou, který v té době stál v čele Brazilské asociace
výtvarných kritiků (ABCA). Pedrosa vydal doporučení členům ABCA, aby se na protest
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proti policejnímu zásahu vzdali účasti na všech významných výstavách včetně bienále
v São Paulu.128
Přístup brazilské vlády k umělcům v Brazílii měl odezvu v zahraničí. Výstava Art
and Technology, kterou měl organizovat francouzský výtvarný kritik Pierrem Restany
v Brazílii a které se měla zúčastnit řada významných umělců, byla zrušena. Restany to
odůvodnil tím, že nemůže pracovat v zemi, kde není dodržována svoboda projevu.
V roce 1969 se chystalo již desáté tradiční mezinárodní bienále v São Paulu. Po
odstoupení Restanyho od konání výstavy v Brazílii se mezi umělci začalo řešit, jak
přistoupit k této události. Několik měsíců před jeho konáním se v Paříži sešla skupina
umělců a intelektuálů, aby svůj postoj a účast na akci projednali. Na setkání se brazilští
umělci vyjadřovali k situaci ve své vlasti, popisovali cenzuru, která bránila účasti mnoha
tvůrců na bienále. Brazilský vojenský režim tu byl charakterizován zcela bez obalu. Byla
zde skupina, která tvrdila, že účast na bienále by měla být na zvážení jednotlivých umělců.
Skupina původních devíti vybraných ale svou účast již odmítla. Po této debatě se i ostatní
francouzští umělci rozhodli nezúčastnit bienále, aby tím vyjádřili svůj nesouhlas
s vojenským režimem v Brazílii a aby podpořili své brazilské kolegy, kteří byli postiženi
cenzurou. Argumentovali tím, že Francie jako země, která vždy dbala na svobodný projev
v umění, se nemůže účastnit bienále v zemi, která tak tvrdě potlačuje svobodu projevu.
Přidalo se k nim mnoho dalších zemí a zcela zrušily nebo omezily svoji účast. Byly to
USA (zde se mezi umělci probírala i podpora USA vlády pro brazilský vojenský režim),
Nizozemí, Švédsko, Řecko, Belgie, Itálie, Mexiko, Venezuela, Argentina, Sovětský svaz,
Dominikánská republika a Španělsko a celkově asi 80% původně pozvaných umělců se
odmítlo bienále zúčastnit.129 První zpráva o neúčasti na bienále tak přišla již v červnu roku
1969 z Nizozemí se zdůvodněním, že umělci nemohou akceptovat současné politické
podmínky v Brazílii. Ačkoliv pro místní umělce v Brazílii to znamenalo nesetkat se na
bienále se všemi mezinárodními trendy, dostalo se bojkotu podpory i v Brazílii. Brazilci se
o nových proudech v umění dozvídali i přes cenzuru a omezení režimu. Zprávy dostávali
od zahraničních kolegů nebo od Brazilců v zahraničí. I někteří pozvaní Brazilci se odmítli
bienále zúčastnit, byli to například Lygia Clark, Hélio Oiticica nebo Rubens Gerchman.
Muzeum moderního umění v Rio de Janeiru, které už mělo zkušenost s uzavřením výstavy
vojenským režimem, odmítlo s přípravou bienále jakkoliv spolupracovat. Je ovšem
pravdou, že bojkot bienále byl tématem především mezi umělci, široká brazilská veřejnost
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se díky cenzuře se často ani nedozvěděla, že k nějakému odmítnutí účasti mezi umělci
došlo. Bojkot vzbudil zájem spíš v zahraničním tisku. Je však nepochybné, že tato akce
solidarity mobilizovala celou uměleckou komunitu a vyvolala diskuzi o etice na poli
umění.130 Organizátoři bienále se snažili situaci urovnat a adresovali zahraničnímu tisku
text, ve kterém vzniklou situaci vysvětlovali tím, že se nevystavením některých děl snažili
vyhnout politice a erotice v nich zobrazovaných. Mnoho zemí se naopak rozhodlo akce
zúčastnit, kupříkladu Argentina participovala a její zástupci prohlašovali, že Francie a
USA bojkotují účast na bienále, protože si chtějí udržet svou kulturní hegemonii.131
Bienále bylo v září 1969 otevřeno a organizátoři se snažili, aby akce působila, jako kdyby
k žádnému bojkotu nedošlo. Účastnili se umělci z více než 50 zemí a mnoho vystavených
děl bylo na vynikající úrovni. Své zastoupení mělo i Československo – pod vedením
historika umění Jiřího Kotalíka tu svou tvorbu prezentovali básník a autor koláží Jiří Kolář,
akademický sochař Jiří Novák nebo grafik Milan Dobeš.
Bojkot bienále pokračoval i v následujících letech až do roku 1979, kdy byl vydán
zákon o amnestii, díky němuž bylo amnestováno mnoho politických vězňů.
Známý brazilský spisovatel Zuenir Ventura označil dobu po bojkotu desátého
bienále jako období kulturního prázdna - vazivo kultura.132 Odkazoval tím na posílení
cenzury a omezení svobodné tvorby, umlčení svobodné debaty o politických problémech,
poukazoval na odchod významných umělců do exilu a na strach, který po vydání AI 5
v roce 1968 zavládl. Pravdou však je, že sebesilnější cenzura a represe nemohly zastavit
veškerou protirežimní tvorbu. Probíhaly další akce, na kterých se umělci vyjadřovali
k politické situaci a k dalším tématům.

3.7

Frederica Morays - A Nova Crítica

Frederico Morais je dodnes žijící významný umělecký kritik, který pracoval
v předních novinách, podílel se na organizaci zásadních výstav a během svého působení
vydal desítky knih. Spolu se změnou výtvarné tvorby a objevením mnoha nových směrů a
hnutí v 60. letech se Morais zamýšlel nad úlohou výtvarných kritiků. Byl přesvědčen, že
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umělecká kritika se nachází v krizi a je potřeba přehodnotit její působení133 a hledat směr,
jakým by se měla ubírat. Morais viděl krizi kritiky v jejím opoždění za rychle se
rozvíjejícím světem tvorby. Kritika zůstávala u hodnocení tradičních výtvarných projevů a
neuměla reagovat na nové trendy. Jeho koncepce nové kritiky spočívá v nalezení nových
kreativních a novým trendům otevřených přístupů. Považoval za důležité, aby kritici
upustili od jejich snahy charakterizovat dílo jediným údajně objektivním způsobem a aby
naopak hledali všechny jeho možné významy i jeho rozporuplnost. Právě v hledání
možných významů díla viděl jeden ze smyslů nové tvůrčí kritiky. Sám se soustředil na
kritiku děl Cilda Meirelese, Artura Barria, Antonia Manuela, Terezy Simões a dalších
předních avantgardních umělců.

3.8

Do Corpo à Terra

V dubnu roku 1970 se uskutečnil týden avantgardy (Semana de Vanguarda) v Belo
Horizonte, které se vedle Rio de Janeira a São Paula stávalo významným uměleckým
centrem. U příležitosti otevření nového Domu umění tu proběhla výstava Objeto e
Participação (Objekt a účast) a paralelně v městském parku a v ulicích města významná
výtvarná událost pod názvem Do Corpo à Terra (Od těla k zemi), která měla zásadní
význam pro rozvoj kritické a protestní tvorby. Akce byla přehlídkou happeningů a
konceptuálního umění s hlavním tématem potřeby svobody a upozornění na její
omezování. Událost byla velmi odlišná od výtvarných událostí, na které byla veřejnost
zvyklá. Nezačala obvyklou vernisáží, která by přehlídku děl zahájila, nebyl vytištěn
oficiální katalog nebo program událostí a naopak jednotliví umělci prezentovali svá díla
v různých časech na různých místech, takže pro návštěvníka bylo téměř nemožné zúčastnit
se všech událostí.134 Jednalo se o manifestaci umělců, kteří svým akčním uměním
kritizovali trvající brazilskou diktaturu, ale věnovali se i mnoha dalším aktuálním tématům,
jako byla válka ve Vietnamu – při akci nazvané Napalm (Napalm) umělec Luiz Alphonsus
zapálil a nechal shořet patnáctimetrový kus plastu. Akcí vyjadřoval svůj nesouhlas
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s probíhající vietnamskou válkou a upozorňoval na používání napalmu americkou
armádou. Objevují se i témata ekologie a životního prostředí, například v díle Luciana
Gusmãa, který zakryl několik metrů čtverečních travnaté plochy průhledným plastem.
S postupem času bylo vidět, jak se na vnitřní straně plastu srážejí kapky odpařené z trávy
uzavřené pod vrstvou plastu – byla to ukázka života uzavřeného do plastu. Ohrožení autor
spatřoval ve stále stoupajícím využívaní plastů pro všemožné účely. Cildo Meireles se zde
prezentoval se svou akcí, kterou vzdával poctu Tiradentesovi135 a potažmo všem dalším
osobám zatčeným a perzekuovaným režimem. Jeho akce byla nazvána Tiradentes: TotemMonumento ao Preso Político (Tiradentes – totem-památník politickému vězni) (obr. 10) a
spočívala v upálení deseti živých slepic, které přivázal k dvoumetrovému dřevěnému kůlu.
Za asistence dalších osob slepice polil benzínem a zapálil. Divákům tak ukázal krutost a
otevřenou agresi a chtěl upozornit na mučení ve věznicích a vůbec na násilí páchané
vojenským režimem na politických vězních a dalších nepohodlných lidech. Obětování
zvířat – především živých slepic – je také tradičně spojeno s africko-brazilským rituálním
náboženstvím Candomblé, které se do země dostalo s přivezenými africkými otroky,
zřejmě proto byla vybrána právě slepice. Spojení politických vězňů s Tiradentesem
podtrhávalo jejich podobný osud v různých historických dobách a setkání se s tvrdou
represí vládnoucího režimu. Jak vzpomíná v pozdějším rozhovoru136 šlo mu o přímé
vyjádření jeho názoru jak na politickou situaci v Brazílii, tak na válku ve Vietnamu, ohněm
spalujícím živé slepice připomínal oběti bombových útoků nebo oběti útoků napalmem.
Dřevěný kůl, ke kterému byly slepice přivázány a který po akci zůstal, se stal jedním ze
symbolů útoku umělců na vojenský režim.137 Meireles zvolil pojmenování Tiradentes také
proto, že mu vadil přístup vojenské vlády k této historické postavě. Vzít živé slepice a
zabít je bylo pro Meirelese jako vzít historický symbol země a přeměnit ho na symbol
nového režimu, jak se o to snažila vláda v případě Tiradentese, když chtěla z hrdiny boje
za nezávislost Brazílie udělat národního hrdinu oslavovaného vojenským režimem. Vláda

135

Joaquim José da Silva Xavier známý jako Tiradentes (trhač zubů) byl v roce 1789 účastníkem spiknutí,

jehož cílem byl vznik nezávislé republiky Minas Gerais, povstání známé pod názvem Inconfidência Mineira
však bylo prozrazeno a jeho představitelé byli tvrdě potrestáni, Tiradentes byl roku 1792 veřejně popraven a
jeho hlava vystavena pro odstrašení všech dalších případných povstalců na náměstí ve městě Ouro Preto
136

Mercadoarte. Cildo Meireles. [online]. 29.7.2012. [cit. 2013-06-24]. Dostupné z:

http://www.mercadoarte.com.br/artigos/artistas/cildo-meireles/cildo-meireles/
137

Calirman. 2012. op. cit., str. 123
53

podle výtvarníkova názoru používala stejné postupy, které on použil při upálení slepic,
k přeměně Tiradentese v pravý opak toho, čím historicky byl a za co bojoval.138
Dalšími aktivitami během akce Do Corpo à Terra bylo roznášení starých novin po
městském parku nebo dramatičtější pojetí Artura Barria, který plnil své krvavé rance
(trouxas ensangüentadas) masem, krví, kostmi, látkami a tyto rance pak rozmísťoval po
městě. (Více v kapitole Artur Barrio). Z jeho akce vznikly dva krátké filmy zachycující
reakce veřejnosti a policie na Barriovo dílo. Filmy byly později prezentovány v Muzeu
moderního umění v New Yorku.
Události se účastnili mnozí další přední představitelé brazilského výtvarného
umění, mezi nimi kupříkladu Franz Weissman, Tereza Simões, José Ronaldo Lima,
Humberto Costa Barros, Guilherme Vaz, Carlos Vergara, Ione Saldanha, Odila Ferraz,
Cláudio Paiva a jiní. Účastníci se svými akcemi postavili proti umění jako produktu, který
je možno považovat za zboží. Po proběhnutí jejich akcí nezůstalo nic, co by mohlo být
uměleckým produktem, pouze se dochovaly záznamy.
Akce Do Corpo à Terra byla uskutečněna a podporována městem Belo Horizonte,
které také všechny účastníky pozvalo a nechalo je svobodně se výtvarně vyjádřit. Akce
však pořadatele svým radikálním projevem překvapila. Paradoxně sponzorství a podpora
oficiálních míst vyvolaly jako odpověď radikální přístup účastníků.139
Hlavním organizátorem akce byl Federico Morais, který zde použil termín Arte
Guerrilha – Umělecká gerila. Ve své koncepci se inspiroval původním textem Décia
Pignatariho140, který v roce 1967 publikoval text o teorii umělecké gerily (Teoría da
guerrilha artística).141 Morais označil umělce za bojovníky, kteří mají svým dílem bojovat
proti tradičnímu umění v galeriích, mají jednat nepředvídatelně a stavět se proti
politickému režimu. Termín Arte Guerrilha použil zejména v souvislosti s tvorbou Artura
Barria, Cilda Meirelese, Carlose Zília a Antonia Manuela. Slovo gerila užil proto, že
výrazu dodávalo zdání efektivnějšího odporu proti vojenskému režimu. Umění se v jeho
pojetí mohlo stát zbraní nebo nástrojem boje, které může být využito na neobvyklých
místech a působit tu jako jakási léčka (forma de emboscada), pro ty, kdo ho nečekají. Jeho
nabádání k boji však bylo víceméně řečnickým obratem, šlo mu o výtvarný projev, nikoliv
o to, aby umělci vzali do rukou zbraně a šli bojovat proti režimu. Nabádal umělce, aby
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tvořili v ulicích a nezůstávali pouze v muzeích a galeriích. Volný venkovní prostor a
prezentaci umění mimo tradiční umělecké instituce označoval Morais za území svobody
(territórios de liberdade)142. Uměním se zde může stát cokoliv, banální každodenní událost
nebo naopak nenadálé akce v nekonvenčním prostředí. Cílem umělce jako bojovníka gerily
je vytvořit pro diváka nečekané a neobvyklé situace, přimět jej cítit nejen překvapení nebo
odmítnutí, ale především strach. Pouze tváří v tvář strachu se mobilizují všechny smysly,
tato iniciativa je podstatou tvorby.143 Důležitým pojmem spojeným s akcí Do Corpo à
Terra i názvem byl pojem tělo (corpo). Morais mu věnoval mnoho prostoru ve svých
textech a upozornil, že tělo je důležitým nástrojem pro umělce v jeho díle i pro celou
společnost a je „motorem“ celého díla – jeho vnímání těla bylo spojeno s konceptem
politického odporu, pochody, s protestními akcemi, s fyzickými střety s represívními
složkami, s nuceným exilem nebo torturou.144
Akce Do Corpo à Terra byla poslední manifestací umělecké avantgardy za
vojenské diktatury, kde se podařilo spojit tak velký počet významných umělců,145 a byla
také jedním z nejvýznamnějších společných projevů a protestů umělců proti soudobému
vojenskému režimu.

3.9

Artur Barrio

Artur Barrio je jedním ze dvou výtvarníků, kterého jsem si vybrala pro lepší
ilustraci brazilské protirežimní umělecké tvorby. Tohoto autora jsem zvolila především
z důvodu jeho nezaměnitelného provokujícího projevu a jasného nesmlouvavého postoje
proti brazilské vojenské vládě a proti všem konvencím.
Barrio se narodil v roce 1945 v Portugalsku a ve věku deseti let odjíždí do Brazílie,
kde žije dodnes. Jak vzpomíná v rozhovoru pro časopis LAPIZ146, v roce 1955 utekli
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s rodinou ze země před Salazarem147 směrem na jih, pod rovník, do země bílého písku,
tepla, slunce a klidu. V roce 1964 však sen skončil…Do rodné země se vrátil až po
Karafiátové revoluci148 v roce 1974, která ukončila vládu pravicového autoritářského
režimu a v Evropě zůstal až do roku 1978. Po pádu vojenské diktatury v Brazílii se do
Evropy často vrací, tráví tu mnoho času a pořádá řadu svých výstav, stejně jako v řadě
dalších zemí po celém světě.
Barrio studoval výtvarné umění - malbu - na federální univerzitě v Rio de Janeiru.
Byl jedním z nejvýznamnějších výtvarníků burcujících svým dílem proti vojenské
diktatuře. Jako rekci na režim, se kterým nesouhlasil a jehož se stal nepřítelem, stvořil svůj
osobitý a nezaměnitelný umělecký projev. Jeho dílo působí nekonvenčně až agresivně.
Barriova tvorba se nepasovala do dosavadních uměleckých kategorií. Většina jeho děl již
neexistuje, jelikož byla vytvořena z rychle se kazícího materiálu – často využíval syrové
maso, chléb, toaletní papír, krev, výkaly a netrvanlivé suroviny. Stavěl tak před diváka
materiály a suroviny, které nejen, že nebyly v povědomí veřejnosti s uměleckou tvorbou
vůbec spjaty, ale dokonce vyvolávaly znechucení a odpor. Maso postupem času uhnívalo,
krev měnila barvu, papír se rozkládal a nasakoval ostatní složky… Díky použití těchto
materiálů viděl svá díla jako neustále se vyvíjející a měnící se organismus výtvarné dílo.
Právě jeho novátorský přístup byl jedním ze zásadních momentů, který dodal jeho dílu
punc protirežimního umění. Ačkoliv nebylo pamfletem, který by byl jednoznačným
protestem proti diktatuře, dílo tvořené krví a kusy masa promlouvalo jasně kriticky. Ve
spojení s autorovými názory na vládní zřízení byl jeho postoj nepřehlédnutelný. Brutalita
jeho díla odkazovala na brutalitu vojenského režimu. U Barriových děl v podobě krvavých
pytlů rozmístěných v parcích a v ulicích chyběl štítek s názvem a jménem autora, jak bylo
běžné na výstavách ve výtvarných galeriích. Jeho akce probíhaly mnohdy anonymně, takže
nebylo možné ho s nimi spojovat a řada těchto akcí tak proběhla, aniž by si k nim
publikum bylo schopno připojit jméno autora a na diváka mohlo působit někdy spíše
matoucím dojmem než jasným vyjádřením. Podporovalo tak jeho zvědavost a
představivost a lidé zajímající se o soudobé umění si spojení díla se jménem autora brzy
dohledali.
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Barrio je známý hlavně v Brazílii, ale i v Evropě se mu dostalo ocenění – v roce
2011 obdržel Premio Velázquez de Artes Plásticas, které od roku 2002 uděluje španělská
vláda významným iberoamerickým umělcům a cena je spojena i s finanční prémií na
podporu další tvorby. Barrio získal cenu za své radikálně poetické dílo, kde spojil umění
s ohlasy politickými a sociálními, za jeho univerzální jazyk, který vytvářel využitím
nekonvenčních materiálů a na netradičních místech.149
Na počátku své kariéry tvořil Cadernos livros (Knihy sešitů), jednalo se o jakési
knižní zápisníky. Na jejich stránkách si zaznamenával své postřehy, náčrtky, nápady a
poznámky. Vytvářel je po vzoru surrealistů takzvaným automatickým psaním, tedy psát
intuitivně, bez přemýšlení a logiky, zobrazoval své fantazie, myšlenky a představy. Celé
Barriovo dílo je ve znamení chaosu, nemá žádné jasné geometrické linie ani formu.
Používání netrvanlivých a kazících se surovin dodávalo jeho dílu vlastní život, ukazující
transformaci použitých materiálů a jejich konečnost. Silný vliv arte concreta v brazilském
umění se u Barria víceméně neprojevil, byl ovlivněn především surrealismem, futurismem
a dadaismem150, ale není zařaditelný do žádného z uměleckých směrů. V Cadernos livros
už jsou patrné základy jeho pozdějšího myšlení a tvorby a jeho pohledu na umění a
výtvarnou kritiku.
V roce 1969 vydává Barrio svůj Manifest (Manifesto).151 V něm se vyjadřuje
k materiálům, ze kterých tvoří svá díla. Staví se proti luxusním materiálům, proti drahým
barvám, plátnům, kovům a dalším proti které bývají tradičně spojeny s uměním a naopak
upřednostňuje pro tvorbu použití levných materiálů, odpadků, výkalů, toaletního papíru a
netrvanlivých a rychle se kazících surovin. Odmítá myšlenku spojitosti drahých a
exkluzívních materiálů s kvalitou výsledného díla. Vybíral schválně materiály když už ne
odpadní, tak velmi levné a obyčejné. Odmítal, aby jeho dílo bylo stabilní a přetrvalo
dlouhá léta. Barrio cítil, že využitím rychle se měnících materiálů a jejich organickým
tlením a proměnou, se jeho dílo více přibližuje reálnému životu.152 Někdy bývá jeho
využití levných a odpadních surovin dáváno do spojitosti s Brazílií jako zemí třetího světa
a mohlo by být pochopeno tak, že pro rozvojovou zemi se jiné, dražší a luxusnější
materiály ani nehodí. To je ale špatné pochopení Barriových záměrů. On naopak viděl ve
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využití těchto „špinavých“ materiálů svobodnou volbu výtvarníka a materiály si spojoval i
s určitou poetikou a vnímal jejich velkou působivost na diváka. Dalším důležitým bodem
jeho manifestu byl požadavek absolutní svobody v tvorbě, která nesmí být ničím narušena.
Už tento jeho požadavek ho nutně v zemi s nedemokratickou formou vlády stavěl do
pozice protirežimního umělce. V roce 1970 vydává Barrio další text s názvem LAMA /
CARNE / ESGOTO153 (Lama, maso, kanalizace), ve kterém dále rozvádí svůj pohled na
uměleckou tvorbu. Zdůrazňuje svou potřebu kontaktu tvorby s totální realitou (realidade
total). Tento pojem totální reality vysvětluje zapojením všech možných skutečností a
okolností, které na první pohled nemusí být zřejmé a mohou být skryty nebo stát na okraji
zájmu. Tvrdí, že v jeho díle nejsou věci pouze prezentovány, ale že jsou prožity a dílo
samo žije. Čtení Barriových manifestů a dalších textů je dobrou ilustrací jeho svérázných
názorů nejen na uměleckou tvorbu.
Jak sám Barrio potvrzuje, jeho díla tak zůstávají zachována pouze na fotografiích
nebo video nahrávkách. Mnohé fotografie Barriovy tvorby jsou dílem jeho kamaráda
fotografa Césara Carneira. Barrio však chtěl zachovat fotografie pouze jako zachycení díla,
nikoliv aby samy fotografie byly uměleckým dílem a odmítal později možnou digitalizaci
fotografií. Kromě podpory fotografa jako dokumentaristy, Barrio pracuje a tvoří většinou
sám bez asistence dalších osob.
Barrio se dále ve svém manifestu vyslovuje proti uměleckým kritikům a proti
uměleckým porotám, které vybírají díla na prezentaci na výstavách – jeho celoživotní
postoj k nim byl velmi negativní, stejně tak se staví i proti kategorizaci umění a proti
dosavadnímu fungování výstav a oceňování výtvarných děl. Prohlašoval, že výtvarní kritici
sami neumějí přijmout kritiku, nejednají s umělcem jako se sobě rovným a v tom viděl
zásadní problém.154 Jeho manifest krátce shrnul celou podstatu jeho díla, které vznikalo
podle jeho slov z toho zdola nahoru (de baixo para cima), tedy z těch nízkých odpadních
materiálů, s nimiž by si nikdo umění nespojoval a on tedy tyto materiály svou tvorbou
pozvedal. Když se Barrio dozvěděl, že jeho manifest je přijímán jako výtvarné dílo,
rozzlobilo ho to a vydal druhý manifest, ve kterém obviňoval umělecké kritiky z takového
přijetí, když se nejednalo o kresbu nebo malbu, ale o prohlášení jeho pohledu na umění.
Barrio nepatřil k žádné umělecké skupině, ač měl mezi umělci mnoho přátel ještě
ze studií i z pozdější doby, byl vždy velmi individualistický. Měl ale samozřejmě své
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oblíbence, velmi obdivoval režiséra Glauber Rochu a celé Cinema Novo, zajímal ho
surrealismus a přátelil se s řadou dalších brazilských umělců, blízkým přítelem mu byl
například Cildo Meireles.
Podobně jako Hélio Oiticica si i Artur Barrio kladl otázku, jak a proč má fungovat
umělecká avantgarda v zemi třetího světa, v Brazílii. Odpovídal si právě využitím levných
a všem dostupných materiálů, čímž se snažil ukázat, že umění je pro všechny a každý se do
něho může zapojit. Svá díla z druhé poloviny 60. let nazýval Situações (situace).155
Vysvětlení, co pro něho taková situace představuje, poskytl v rozhovoru pro diplomovou
práci Júlii Maie Rebouças. Během jejich rozhovoru vběhla do místnosti kočka, přeběhla
přes pohovku, proběhla kolem židlí, kde oba seděli a usadila se u jejich nohou. Její příchod
přerušil rozhovor, Barrio přestal mluvit, na okamžik se zastavil. Poté kočka odběhla a
Barrio prohlásil: Tohle je situace…156 Pro vznik situace je důležité kouzlo okamžiku a jeho
jedinečnost. Součástí jeho situací je také popis přípravy díla, popis použitých materiálů a
záměry, se kterými dílo připravoval. Například v roce 1969 vystavil jednu ze svých situací
v Muzeu moderního umění v Rio de Janeiru s pro něho charakteristickým záhadným
názvem Situação…ORHHHHH…ou…5.000…T.E…EM…N.Y…City (obr. 12). Dílo bylo
sestaveno z navzájem provázených pytlů naplněných starými novinami a cementem a
postříkaných červenou barvou připomínající krev. Dílo vzbudilo pozornost policie a
skončilo v odpadcích.157 Situação…ORHHHHH…ou…5.000…T.E…EM…N.Y…City je
zaznamenána na fotografiích, které byly nejprve představeny v Muzeu moderního umění
v Rio de Janeiru, což byla první fáze díla označovaná jako vnitřní (fase interna). Na jedné
z fotografií dokumentujících toto dílo je Barrio zachycen přímo uprostřed svých krvavých
pytlů, má je i přehozené přes ramena. Na fotografii vypadá jako člověk bez domova mezi
hromadou odpadků. Další fotografie zachycují druhou vnější fázi díla (fase externa) a to
přesuny krvavých pytlů na různá místa v okolí muzea. Jakmile dílo opustilo prostor muzea,
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přitáhlo pozornost policie, která nedbala na upozornění, že se jedná o součást výtvarné
expozice a dílo skončilo v odpadcích.
Barrio v rozhovorech, které poskytl, říká, že nemá rád nálepky jako politicky
angažovaný umělec, tvrdí, že dělá umění bez adjektiv. Také říká, že své dílo nedělá proto,
aby se stalo věčnou součástí nějaké expozice v muzeu. Je to vždy dílo určitého okamžiku. I
jeho přístup k dílům ostatních umělců je velmi radikální. Téměř nenavštěvuje výstavy ani
vernisáže a nepovažuje muzea a galerie za místa k životu.158 Po obdržení Premio
Velázquez de Artes Plásticas prohlásil, že není ani kritikem, ani umělcem, ale že je člověk
s určitou vizí a ve své práci chce ukazovat svoji kritiku světa. Tvrdí, že extrémně kritická
tvorba je důležitá kvůli šíření informací. Informace a informovanost jsou podle Barria to
jediné, co od sebe odlišuje jednotlivé lidské bytosti. Jinak zdůrazňuje princip univerzality
člověka, tedy že lidé jsou všichni víceméně stejní.159
Jak již bylo zmíněno výše, v roce 1970 se Barrio zúčastnil akce Do Corpo à Terra
v Belo Horizonte. Jeho projekt, který zde uvedl, byl nazván Situaçăo …..T/T, 1 (obr. 13, 14
a 15). Dílo mělo tři části, v té první tvořil a plnil krvavé pytle (trouxas ensangüentadas), ve
druhé je rozmísťoval po městě a třetí částí jeho situace bylo využití šedesáti rolí toaletního
papíru.160 Barrio rozmístěním svých krvavých pytlů po městském parku v Belo Horizonte
reagoval na brutalitu vojenského režimu. On sám popisuje dojem ze svých děl spojením tří
slov SUORCHEIROSENSAÇÃO – pot, pach a pocit.161 Do 14 pytlů nacpal několik
kilogramů hovězího masa, kosti, staré látky, výkaly, které spolu s dalším odpadem zabalil
a balíky postříkal krví a poté je rozmístil po městě. Z dálky dílo působilo jako zabalené
zmrzačené a zkrvavené lidské tělo. Barrio jimi chtěl evokovat lidské oběti umučené
vojenskou diktaturou a jeho krvavé pytle se tak staly metaforou policejního násilí a
brutality, před veřejností zatajované. Barrio rozmístil svá díla na určené místo během noci
a kolemjdoucí si jich začali všímat teprve po rozednění. Zakrvavené pytle vyvolaly mezi
lidmi rozruch, neboť vyvolávaly dojem, že se jedná o krvavé části lidských těl. Než policie
stihla Barriovy balíky zlikvidovat, viděly je v parku tisíce lidí a Barriovu demonstraci
násilí se nepodařilo cenzuře včas zastavit. (Několik Barriových krvavých pytlů bylo
vytvořeno jako prototypy (trouxas protótipos) a některé z nich se dochovaly se dodnes.
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Tyto prototypy neplnil rychle se kazícím materiálem, jednalo se o pouze o výplň z různých
textilií a použití barev.) Barrio se svým dílem spojoval pojem terrorismo poético (poetický
terorismus) a vystihl tím, jak jeho dílo mělo působit.162 Pojem poetický měl spojený s tím,
že tvoří umělecké dílo, terorismus měl evokovat snahu podkopávat autoritu vojenského
režimu. Třetí a závěrečnou částí jeho vystoupení na Do Corpo à Terra byla akce
s toaletním papírem, která spočívala v jeho hraní si s rolemi papíru. Spoustu rolí rozmotal a
„ozdobil“ jimi části města. Městské úřady po skončení akce deklarovaly své velké
znepokojení nad problémy, které jim toto znečištění města způsobilo.163 Není jistě divu, že
mnoho lidí považovalo Artura Barria díky jeho tvorbě za poněkud bláznivého. Ostatně
toaletní papír jako materiál pro tvorbu využíval již dříve a nazval dle něho i své dílo v roce
1969 v díle P........H….… - písmena označují Papel higiénico (Toaletní papír). Tato situace
se opět dochovala jen na fotografiích, kde si Barrio hraje ve větru s rolemi toaletního
papíru. V jiných dílech z něho zase vytvářel obrazce ve vodě.
Ve svém dalším nekonvenčním díle nazvaném 4 dias……4 noites...... (4 dny……4
noci……) se Barrio vydal bez jakýchkoliv prostředků, bez jídla a pití do ulic Rio de
Janeira, kde strávil čtyři dny a noci beze spánku bezcílným potulováním po městě, aniž by
se na chvíli zastavil. Chodil až do úplného vyčerpání. Nejednalo se o předem promyšlenou
cestu, šel, kam ho v tu chvíli napadlo, jeho cílem bylo jen vnímání svého těla a fungování
mozku.164 Pro zvýšení prožitku ze svého putování užil Barrio před cestou halucinogenní
látky.165 Z tohoto díla neexistuje žádná fotografická dokumentace, autor se o něm zmiňuje
pouze v několika poznámkách ve svých cadernos livros. Barrio tuto cestu podnikl, jelikož
chtěl vyzkoušet, co všechno lidské tělo vydrží a jaké jsou jeho hranice. Zajímala ho lidská
intuice, reakce na nečekané a nezvyklé situace. Během této cesty chtěl zažít co nejvíce
svých „situací“. Barrio poté popsal, že se mu díky jeho čtyřdennímu pochodu přes fyzické
vyčerpání otevřelo dosud nezvyklé vnímání. Tělo mu fungovalo jako stroj a mysl se
naopak zostřila a vnímal zcela nové podněty. Během své cesty se také prošel přes
budovu Muzea moderního umění v Rio de Janieru, kde právě probíhala výstava Cláudia
Paiva. Cláudio Paiva také patřil ke generaci mladých brazilských umělců a svým dílem se
řadil výtvarnou avantgardu. Jeho instalace byla tvořena hromadami hlíny, na kterých si
Barrio bez zábran zatančil a rozlil na zem tři obrovské plechovky s barvou, které k výstavě
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také patřily. Později prohlásil, že jeho záměrem bylo dílo předělat a transformovat v něco
jiného.166 Další z jeho netradičních dobrodružství byl jeho téměř měsíční pobyt na
psychiatrické klinice v Rio de Janeiru, kam se přihlásil kvůli svým problémům se
spánkem. Po opuštění léčebny Barrio prohlásil, že tato zkušenost ho velmi ovlivnila a
dobrovolný pobyt na klinice se dle jeho slov silně odrazil v jeho pozdější tvorbě.
V roce 1970 vytvořil Barrio další situaci, tentokrát s názvem DEFL …... SITUAÇÃO- +S+ .......RUAS ...... Jako v minulých dílech i zde využil pytlů s různým
organickým i dalším odpadem – krev, toaletní papír, exkrementy, vlasy, nehty. Dílo opět
vyvolalo znechucení mezi mnoha jeho diváky v ulicích Rio de Janeira, kde velké množství
těchto pytlů rozmístil. Jeho dílo působilo nehygienicky a špinavě, Barrio však stále odmítal
využívat tradičních a s uměním spojených „čistých“ materiálů. Nacházel umění na
místech, kde si ho jiní neumí ani představit. Jeho cílem bylo veřejnost šokovat, využití
surovin evokujících v divákovi odpor bylo jeho záměrem. Místa, kde části svého díla
umístil, objížděl ve voze a fotografoval si reakce veřejnosti. Prohlašoval, že jeho záměrem
bylo narušení každodennosti kolemjdoucích.167
Z roku 1970 je také další Barriovo dílo nazvané SITUAÇÃO ................... Cidade
…................ y ................... Campo ..................., které také představil v Rio de Janeiru.
Tentokrát použil pečivo, které svázal po několika kusech dohromady červeným provázkem
a rozmístil tyto svazky u silnice, která vedla k laguně Marapendi v Riu. Svazky kosů
pečiva připomínaly kusy dynamitu. Také toto dílo i reakce náhodných diváků podrobně
fotograficky zdokumentoval.
Výtvarný kritik Frederico Morais o Barriově díle prohlásil, že jeho tvorba nejde
divákovi do hlavy nebo do srdce, ale rovnou do žaludku a vyvolává nevolnost. Pro diváka
zvyklého spojovat si umělecká díla s krásou a estetikou byla tvorba autorů jako Barrio
něčím těžko pochopitelným, ale určitě se nesmazatelně zapsalo do jeho paměti. Barriovo
dílo a jeho situace mají celou řadu společných charakteristik, od použitých materiálů, přes
stopy v té době všudypřítomného násilí až po prezentaci v netypických místech v ulicích
měst. Jednotlivé situace trvaly pouze chvilku, než se dílo zkazilo nebo bylo zničeno. Barrio
byl jedním z nejprovokativnějších umělců, kteří během vojenské diktatury tvořili. Mučení
a vraždy obětí režimu tak házel divákovi přímo před oči prostřednictvím zakrvavených
pytlů plných masa a odpadků. Nutil své publikum, které se často stalo publikem náhodně a
nevědomky, zamýšlet se nad možnostmi výtvarného vyjádření za použití netradičních
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materiálů. Pro jeho tvorbu nestačil tradiční prostor věnovaný umění v galeriích a Barrio se
svým dílem vždy vymykal ze zaběhlých kategorií a měnil svými počiny zaběhnuté vnímání
diváka. Jeho díla nebylo možné zhodnotit na trhu s uměním díky jeho omezené trvanlivosti
a také kvůli využití téměř bezcenných surovin pro jeho tvorbu. Nastoluje tak novou otázku,
jak hodnotit a jak nastavit cenu u děl, které vznikají novými metodami za využitá těch
nejlevnějších materiálů a staví tak do té doby téměř neměnný trh s uměním před zcela
nový problém. Barriovo dílo získává svou hodnotu před očima diváka a jeho netrvanlivost
a pomíjivost z něj činí záležitost krátkého časového úseku.
Prostor pro svá díla Barrio našel mimo oficiální salóny a galerie, v ulicích měst,
v městských parcích nebo na březích řek a nachází tak poetiku na nečekaných místech.
Barriovo dílo provokuje, překvapuje, šokuje a mnohdy i znechucuje, nelze mu však
v žádném případě upřít, že podněcuje divákovu mysl a zanechává v ní nesmazatelný
dojem. A stejně nesmazatelným dojmem se Barrio vryl do brazilského umění a od 60. let
reflektuje ve své tvorbě problémy politické a sociální a zamýšlí se nad smyslem umění a
jeho funkcí ve společnosti. Výtvarný Frederico Morais ho právem řadil mezi hlavní
představitele umělecké gerily, tedy mezi ty, kteří svým dílem vždy burcovali a bojovali
proti nesvobodě168. Jeho dílo neztratilo na aktuálnosti ani s pádem vojenské diktatury, proti
níž se vytrvale vyhraňoval. Celá jeho tvorba se nese v protestním duchu, který ani po pádu
vojenského režimu a demokratizaci Brazílie neopustil. Barriovo dílo zůstává agresívním,
provokujícím a útočným. Tvoří dodnes a jeho dílo má ohlasy v celém světě výtvarného
umění.

3.10 Cildo Meireles

Jako druhého umělce, na jehož díle chci ilustrovat výtvarnou tvorbu za brazilského
vojenského režimu, jsem zvolila Cilda Meirelese. Také jeho dílo v době diktatury mělo
vždy silný ideologický podtext a neváhal své názory na politickou situaci vyjadřovat zcela
bez obalu.
Cildo Meireles byl dalším významným umělcem, který se dostal do výtvarného
povědomí svým dílem protestujícím proti brazilskému režimu. Během let vojenské
diktatury v Brazílii zůstal a tvořil s výjimkou let 1971 až 1973, kdy pobýval v New Yorku.
Za svého působení ve Spojených státech dával jasně najevo, že nechce být brán jako
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oficiální reprezentant Brazílie, s jejímž vládním režimem nesouhlasil a nepřestával ho
kritizovat. Meirelesova první výstava v New Yorku nesla název Information (Informace) a
už zde prohlásil, že nepřijel, aby reprezentoval nějakou zemi nebo nějaký směr. 169 Cildo
Meireles je, stejně jako Artur Barrio, nositelem Premio Velázquez de Artes Plásticas, ceny
udělované španělskou vládou významným iberoamerickým umělcům a to z roku 2008. Ze
stejného roku je také nositelem ceny Ordway, udělované ve Spojených státech výtvarným
umělcům, kteří svým dílem významně ovlivnili podobu současného umění. Jako doposud
jedinému žijícímu brazilskému výtvarnému umělci se mu dostalo možnosti vystavovat
samostatně v Tate Modern Gallery v Londýně, jedné z nejvýznamnějších světových
galerií. Výstava v Tate Modern probíhala od října 2008 do ledna 2009. Jeden z kurátorů
jeho výstavy, Guy Brett, o Meirelesově tvorbě prohlásil: „Meirelesova tvorba často začíná
u obyčejného, všedního objektu nebo vzpomínky z dětství, které autor přemění v dílo
vnímavé, filozofické až kosmologické, aniž by však ztrácelo své kořeny v sociální realitě –
často tvrdé, ale vyznačující se lidskou nezlomností a vynalézavostí.“170 Dílo Cilda
Meirelese nebylo tak šokující, jako tvorba Artura Barria. Nepoužíval pro vznik svých děl
odpadků, nevzbuzoval takové pohoršení. Naopak jeho dílo vznikalo za využití obyčejných
předmětů, kterým teprve Meireles dodával svou tvorbou uměleckou hodnotu a další smysl.
Cildo Meireles se narodil v roce 1948 v Rio de Janieru, ale v letech 1958 až 1967
žil s rodinou v hlavním městě Brasílii, kam se jeho rodiče odstěhovali ještě před oficiální
inaugurací nového hlavního města v roce 1960. Během svého mládí pak bydlel ještě
v dalších městech, například v Belému nebo Curitibě. V Brasílii se setkal s nejmodernější
brazilskou architekturou v podání Oscara Niemeyera. Jeho vztah k Brasílii se odrazil v díle
Arte física: Caixas de Brasília (Fyzikální umění: Krabice z Brasílie) z roku 1969. Jednalo
se o instalaci krabic s hlínou a spáleným dřevem z půdy města Brasílie, které nasbíral a
pálil u jezera Paranoá, sběr tohoto materiálu byl dokumentován černobílými fotografiemi a
akce byla doplněna plánem hlavního města. Meireles tu chtěl symbolicky zabrat kousek
země, která ještě nebyla obsazena. Odvézt si krabice s hlínou ale mohl až po dohodě
s hlídkou vojenské policie, která na místo dorazila prověřit, co tu Meireles se svými kolegy
provádí.171
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Meireles se začal umění věnovat už v Brasílii, po návratu do Rio de Janeira se
krátce věnuje studiu výtvarného umění na federální univerzitě, ale navštěvovat univerzitu
dlouho nevydržel. Jak vzpomíná v rozhovoru z roku 2012,172 škola mu nepřinášela mnoho
nového, sám už se výtvarně vzdělával od roku 1963 u peruánského profesora a umělce
Félixe Alejandra Barrenechea. Ještě v roce 1968 s docházením na univerzitu skončil.
V počátcích jeho tvorby ho ovlivnila kultura africká, když v patnácti letech viděl
v hlavním městě Brasílii výstavu afrického umění předvádějící sochy a masky afrických
kmenů173 a jeho první díla jsou kresby inspirované africkými maskami a sochami.
Ovlivnila ho i kultura indiánská (Meirelesův otec i strýc byli jedni z prvních bojovníků za
práva indiánů a jejich ideály a sociální cítění zanechaly v Cildovi hlubokou stopu.174).
Meireles byl silně ovlivněn neokonkretismem a Héliem Oiticicou. Od neokonkretismu
přejímá touhu zapojit diváka přímo do svého díla a působit na něho tím nejhlubším
možným dojmem. Meirelesova pozdější tvorba je řazena ke konceptuálnímu umění, i když
k termínu konceptuální umění se Meireles stavěl poněkud skepticky. Vytýkal mu, že se
vzdaluje od smyslového vnímání, od okamžitého působení na divákovy smysly, které má
výtvarný objekt umožňovat. V tomto působení na mysl pozorovatele spatřoval zásadní
význam výtvarného díla, od kterého se podle jeho názoru nemělo odklánět.175 Meireles
sám o sobě tvrdí, že je přímým a objektivním umělcem. I přesto, že to někdy vyvolává
kritiku, snaží se ve svých dílech vyjádřit vše jasně, bez komplikací a velkých vynálezů.176
Přesto je jeho tvorba od 70. let, kdy začal se svými ideologickými oběhy, počítána
jednoznačně mezi konceptuální umění177 respektive Cildo Meireles je chápán jako
konceptuální umělec.
Jedním z Meirelosových prvních děl bylo Cruzeiro do Sul (Jižní kříž) (obr. 16).
Jednalo se o malou dřevěnou kostku, jejíž hrana měřila méně než jeden centimetr. Jedna
její polovina byla z dubového dřeva, druhá z borovice. Tyto dva materiály byly použity
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z toho důvodu, že jsou tradičně spojovány s indiány Tupí, kteří jim přisuzovali
nadpřirozenou sílu božských projevů. Kostka byla sestavena tak, že se oběma částmi dalo
pohybovat a třít jimi o sebe, což mělo dílu dodávat určitou nadpřirozenou energii.
Vystavovaná byla vždy ve velkém prázdném prostoru, což při jejích miniaturních
rozměrech umocňovalo efekt díla. Další ze svých raných děl nazval Árvore do dinheiro
(Strom peněz) (obr. 17). Šlo o svazek sta v polovině přeložených bankovek hodnoty
jednoho cruzeira, spojených k sobě obyčejnými gumičkami. Cenu díla oznámil Meireles
2000 cruzeiro, tedy dvacetkrát více, než byla hodnota peněz sta cruzeirových bankovek, ze
kterých bylo dílo vytvořeno a autor tak s jistou dávkou ironie položil otázku, jak umělecké
dílo získává svou hodnotu. Hledal tu vztah mezi tvorbou, použitým materiálem a
utvářením cen, za které se umělecká díla prodávají.
Do povědomí veřejnosti se Cildo Meireles dostává v době nástupu vojenského
režimu k moci. V jeho díle se spojila snaha neustále stát v opozici k vojenské vládě se
snahou tvořit čistě výtvarné dílo, ve kterém autor zaujatý fyzikou a matematikou realizoval
své „zkoumání času a prostoru“. Jeho první výstava v Muzeu moderního umění v Rio de
Janeiru nesla název Desvio para o Vermelho (Odbočení k červenému), a ještě neměla nic
společného s jeho pozdějšími protirežimními díly. Jednalo se o instalaci různých červených
předmětů do zařízení pokoje, nebyla použita žádná další barva. Dílo bylo později sestaveno
ještě několikrát v různých podobách. Jeho díla, která v této době sestavoval, byla
takzvanými virtuálními prostory (Espaços virtuais). Jednalo se o instalace připomínající
rohy pokojů. Série Espaços virtuais vznikala od roku 1967 a je celkem složena ze 44
objektů.178 Meireles prohlašoval, že jeho Espaços virtuais jsou jako scéna z díla
Vermeerova179 – může se v nich odehrát cokoliv. Inspirací pro jejich tvorbu mu byl zážitek
z dětství, kdy trávil čas u své babičky. Když v podvečer odpočíval, uviděl v rohu místnosti
ženu. Žena se později rozplynula a zmizela, ale vidina mu zanechala natolik silný zážitek,
že jej promítl do své tvorby.180 Několik z těchto Espaços virtuais v cyklu nazvaném
Nowhere is my home (Nikde není můj domov) měly být ukázkou Meirelosovy tvorby na
bienále v Paříži.181 Jak bylo zmíněno výše, vybraná díla do Francie nikdy nedorazila a už
výstava předcházející pařížskému bienále v Rio de Janeiru byla zrušena díky vojenské
cenzuře. Jeho dílo bylo uloženo v muzeu a později vystaveno v Salão de Bússola (název
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výtvarné akce, doslovný překlad názvu je Salón kompasu), který patřil pod Muzeum
moderního umění v Rio de Janeiru. Salão de Bússola se stal jednou z nejdůležitějších
uměleckých událostí, mnoho umělců sem kvůli bojkotu bienále přesouvalo svou tvorbu.
Na Salão de Bússola tak veřejnost měla možnost spatřit řadu děl, která by běžně byla
vystavena na bienále nebo sem byla přesouvána některá díla z výstav, které nebyly kvůli
zásahu cenzury pořádány. Mezi vystavujícími byli mladí avantgardní umělci a žádaná díla
byla díla v duchu experimentální tvorby a nekonvenčních přístupů k umění. Mezi umělci
oceněnými na Salão de Bússola tak najdeme vedle Cilda Meirelese jména Thereza Simões,
Antonio Barrio, nebo Antonio Manuel.
V rozhovoru z roku 2008182 pro Tate Modern Gallery Meireles vzpomíná na dobu,
kdy začínal stále silněji vnímat politické problémy ve své vlasti a uvědomoval si potřebu
stavět se i svým dílem proti vojenské vládě. Po návratu z Brasílie do Rio de Janeira se
účastnil různých protestních akcí, například pochodu za demokracii v roce 1968 nebo
protestního pochodu po zavraždění studenta Edsona Luíse.183 Jeho nespokojenost
s politickým systémem v rodné zemi rostla. Meirelesovo dílo se začalo radikalizovat a
stavět se proti vojenskému režimu zhruba od přelomu 60. a 70. let. S rostoucí brutalitou
policie, cenzurou a omezováním svobodného projevu změnil Meireles zásadním způsobem
svoji tvorbu. Každé jeho následující dílo bylo spojeno s kritikou vlády a jejích praktik.
Uzavření výstavy pro pařížské bienále, mučení ve věznicích a lidé umírající při protestech
a další události ukazující nesvobodu v Brazílii nemohl nechat bez odezvy. První výrazným
počinem, kde svůj nesouhlas a protest vyjádřil, bylo pálení živých slepic na akci Do Corpo
à Terra. (více v kapitole Do Corpo à Terra). Další výstava, které se Cildo Meireles v roce
1970 účastnil, byla nazvána Agnus Dei (Beránek Boží) a proběhla v Petite Galerie v Rio
de Janeiru. Petite Galerie byla, jak název napovídá, malá galerie založená v roce 1953,
která dávala prostor experimentům a mladým umělcům a stala se důležitým centrem
moderního umění. Meireles se zde představil spolu s výtvarníky Therezou Simões a
Guilhermem Vazem. Uvedl se dílem Introdução a uma nova crítica (Úvod do nové
kritiky). Ze sedátka dřevěné židle, které bylo částečně překryto černou látkou visící
z železného rámu nad ním, vyčnívaly dlouhé nehty. Židle i kovový rám byly sestaveny tak,
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že se divákovi při pohledu na ně vybaví místnost a křeslo, na kterém byli vyslýcháni a
mučeni vězni.184
Do roku 1970 se také datuje počátek Meirelesových slavných Inserções em
Circuitos Ideológicos (Vkládání do ideologických oběhů). Nápad vkládat své zprávy a
myšlenky na předměty, které denně obíhaly mezi lidmi, přišel, když popíjel pivo
s kamarádem v Rio de Janeiru.185 Uvědomil si, že vratné lahve projdou rukama mnoha lidí
a neustále mezi nimi obíhají. Oficiální texty, které na lahve tiskl výrobce, byly psány
malým písmem a bylo velmi málo pravděpodobné, že by se vojenská cenzura zabývala
tím, zda někdo text na lahvích nepozmění a nenapíše na ně protirežimní text. Meireles
pochopil, že právě takto by mohl posílat zprávy lidu bez nebezpečí odhalení a našel tak
vhodný prostor pro svá sdělení. Využíval sílu informace, hodnota a novátorství jeho díla
spočívaly v nápadu, který jednoduše umožnil šířit své myšlenky. Další nepopiratelná
výhoda Circuitos Ideológicos (Ideologických oběhů) spočívala v tom, že se autorova díla a
zprávy na nich natištěné dostaly do rukou i lidem, kteří se o výtvarné umění a o činnost
umělců nezajímali a nikdy by nepřišli do galerie nebo muzea na výstavu výtvarných děl.
Meirelesovým potenciálním publikem se tak stal téměř kdokoliv, kdo si koupil láhev, na
kterou umělec svůj vzkaz zaznamenal. Tyto ideologické oběhy jsou nejcharakterističtějším
Meirelesovým dílem během jeho tvorby za vojenské diktatury. Meireles uveřejňoval své
zprávy i v novinách, kam vkládal inzeráty, které na sebe navazovaly, ale na první pohled
byly nic neříkající zprávou. Například svou obavu před ohrožením Amazonie vyjádřil
krátkým inzerátem AREAS – Vast. Wild. Faraway. Letters to Cildo Meireles, Rua Gal.
Glicério, 445, apt. 1003, Laranjeiras, GB. Jak později vzpomíná, jeho první text nevyšel
v tisku tak, jak si představoval. Druhý test, který si nechal vytisknout o něco později, byl
zase vágní a nejednoznačný, Meireles jím zamýšlel podat inzerát na prodej celé
Amazonie.186 Noviny však mohly být nebezpečné, protože byly pod neustálým dohledem
cenzury. Dalším dobře využitelným materiálem byly papírové peníze, které také denně
použilo velké množství lidí. Meireles na bankovky psal, tiskl nebo dával razítka. Tento
jeho projekt byl nazván Projeto Cédula (Projekt bankovka). Meireles si pro své vzkazy
vybíral bankovky té nejnižší možné hodnoty, které prošly rukama mnoha lidí a jeho vzkaz
se tak mohl dostat ke každému, kdo s drobnou bankovkou platil a vzkaz se mohl neustále
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šířit dál a dál v tomto obrovském oběhu peněz. Tisk zpráv na bankovky byl velmi
jednoduchý a jejich šíření bylo také bezproblémové. Pokud by si vojenská cenzura zpráv
na bankovkách povšimla, vyhledat původce zprávy bylo téměř nemožné a stejně
komplikované bylo zamezit dalšímu šíření takových bankovek.
Mezi Meirelesovy další nejvýznamnější počiny v rámci Circuitos Ideológicos patřil
Projeto Coca-Cola (Projekt Coca-Cola) (obr. 18), ve kterém používal vratné lahve od
Coca-Coly a tiskl na ně své protirežimní zprávy. Akci spustil v dubnu 1970. Zprávy tiskl
bílým inkoustem na sklo metodou sítotisku. Lahve Coca-Coly byly pro mnoho Brazilců
zbožím, které jim procházelo rukou každý den, a velikost potenciální publika byla tak
obrovská. Ideologický okruh v tomto případě byl tvořen třemi pilíři a to Meirelesem,
spotřebiteli Coca-Coly a továrnou, kde se nápoj do lahví doplňoval a vracel do oběhu. Ani
jeden z těchto tří pilířů nebylo možné z ideologického oběhu vypustit, bez fungování všech
tří by projekt nikdy nebyl uskutečnitelný. Pokud by se láhev nevrátila ke znovunaplnění a
poté zpět k prodeji, ztratila smysl v rámci ideologického oběhu a možnost šířit Meirelesův
text dále. Pokud tedy někde v umělecké sbírce je uchována lahev Coca-Coly
s Meirelesovým textem, nejedná se o celé jeho dílo, jehož smyslem byla cirkulace, ale
pouze o jakousi upomínku z celku ideologického oběhu.
Coca-Cola byla výhodná i díky své tmavě hnědé barvě. Dokud byla sklenice
naplněna tmavou tekutinou, byl světlý nápis dobře patrný, jakmile byla vyprázdněna,
zpráva se stala na skle téměř neviditelnou. Na lahve psal text se vzkazem: gravar
informações e opiniões e devolvê-las à circulação187 (zaznamenat informace a názory a
vrátit do oběhu). Pod tento text připojoval ještě svůj monogram. Přidat další texty na lahve
Coca-Coly v oběhu Cilda Meirelese mohl kdokoliv další. Meirelesovým nejčastějším
textem bylo na sklenicích Coca-Coly bylo zvolání Yankees Go Home (Yankeeové jděte
domů) jako vzkaz Spojený státům, které byly podporovateli vojenského režimu a jejich
přátelství s vojenskými představiteli je v očích protirežimních výtvarníků stavělo do role
nepřítele. Využití lahví od Coca-Coly jako produktu neodmyslitelně spojeného s USA
dojem ještě umocnilo. Texty také nabádaly spotřebitele, aby lahve vraceli k znovunaplnění
a umožnili tak další šíření zpráv mezi konzumenty. Kritika Spojených států a jejich
podpory vojenské diktatuře v Brazílii byla mezi umělci s protirežimními názory častá, ať
už ji projevovali bez obalu nebo skrytě.188 Další Meirelesův text, který na lahve tiskl, byl
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například návodem na přípravu Molotovova koktejlu189, který bylo možné využít při
protestech a demonstracích.
Texty na lahvích i bankovkách použitých v Meirelesových ideologických okruzích
byly v portugalštině a angličtině.190 Mnoho lahví a bankovek se v oběhu ztratilo, několik
z nich se podařilo zachovat a dodnes patří do sbírek muzeí nebo sběratelů umění. Meireles
nalezl v možnosti psát texty na spotřební zboží a na bankovky tvůrčí svobodu, proti které
nemohla cenzura efektivně zasáhnout.
Vzhledem k výběru lahví Coca-Coly nebo bankovek býval Meireles někdy
spojován s Andy Warholem a s pop artem, protože na Warholových obrazech můžeme
najít také tyto motivy. Meireles znal pop art již z bienále v São Paulu, ale sám k němu byl
skeptický. Považoval ho za apolitický a oslavující americký konzumní styl života. 191 Jeho
dílo mělo naopak jasně vyjadřovat politický názor. Výběrem Coca-Coly pro své texty
dával najevo i svůj odmítavý postoj k nadnárodním společnostem a konzumu, který si
s nimi spojoval. Meireles ve svém uměleckém vývoji dospěl k tomu, že pro něho bylo
důležité spojit v jeho díle vizuální stránku s jeho politickými názory, dát dohromady
výtvarnou stránku projevu s myšlenkou, kterou dílo mělo sdělovat.
V roce 1970 se také se svým dílem vydal do zahraničí, poprvé vystavoval ve
Spojených státech v Muzeu of Modern Art (Muzeum moderního umění) v New Yorku.
Sem dovezl na výstavu nazvanou Information (Informace) dva ze svých projektů a to výše
zmíněné projekty Projeto Coca-Cola a Projeto Cédula. Účast na výstavě Information
dovedla tehdy teprve dvaadvacetiletého Meirelese do společnosti mnoha významných
osobností moderního umění jako například předního konceptuálního umělce Američana
Josepha Kosutha nebo britského fotografa a sochaře Richarda Longa.
Léta 1971 až 1973 strávil Cildo Meireles ve Spojených Státech v New Yorku. I zde
pokračoval se svým dílem Inserções em Circuitos Ideológicos. Třebaže už se nacházel ve
světě bez vojenské diktatury, i ve Spojených státech objevoval mnoho věcí, proti kterým se
chtěl vyjadřovat. Vytvářel zde nový projekt Inserções em Circuitos Antropológicos
(Vkládání do antropologických oběhů), který spočíval ve výrobě a následném poslání do
oběhu dalších věcí pro denní použití mezi Američany. Například vytvořil žetony podobné
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drobným mincím, které se používaly do telefonních automatů. Nepravé mince poslal do
oběhu a ti, kterým se dostaly do rukou, je často nevědomky použili. Meireles tak nutil lidi
překračovat normy, aniž by si to sami uvědomovali.192 Také se ve své tvorbě zabýval
otázkou hodnoty peněz, například vytiskl dolarovou bankovku s hodnotou nula dolarů
(Zero Dollar) a ironicky hledal rozdíly mezi ní a ostatními dolarovými bankovkami.
Po svém návratu z New Yorku se Meireles dál věnoval tvorbě ve vlasti. V roce
1975 se například zapojil do vydávání časopisu Malasartes, který vycházel v Rio de
Janeiru a byl dílem skupiny několika umělců a výtvarného kritika Ronalda Brita. Mezi
dalšími osobnostmi, které se na vzniku časopisu Malasartes podíleli, byli vedle Meirelese
a Brita například známí výtvarníci Rubens Gerchman nebo Carlos Zílio. Název časopisu
bychom mohli chápat jako spojení portugalských slov malas (kufry) a artes (umění), ale
také by se mohl překládat jako spojení tří slov a to mal as artes, neboli špatné pro umění.
Už tento název napovídá, že šlo o kritické periodikum věnované umění, a to především
soudobému výtvarnému, ale také například poezii, filmové tvorbě, designu, filozofii nebo
divadlu. Vedle článků o umění se ale čtenáři mohli také setkat s texty o politice nebo o
indiánských hnutích usilujících o větší právní ochranu indiánských obyvatel Brazílie.
Vydavatelé také chtěli brazilskou veřejnost informovat o vývoji v zahraničním umění a
myšlení a tak součástí časopisu byly překlady mezinárodních autorů. Ačkoli se podařilo
vydat pouze tři čísla (časopis vycházel čtvrtletně) v poměrně malém nákladu pěti tisíc
kusů, byl Malasartes významným počinem především díky své kvalitě a také kvůli
kritickému tónu, se kterým se stavěl k brazilské společnosti, umění a politické situaci. Jeho
cílem bylo analyzovat uměleckou tvorbu a věnoval se také otázce, jakou roli umění hraje a
jakou by mělo hrát. Mezi dalšími osobnostmi, které se na vzniku časopisu Malasartes
podíleli, byli například známí výtvarníci Rubens Gerchman nebo Carlos Zílio.
První číslo Malasartes vyšlo v září 1975 a Ronaldo Brito v něm publikoval svůj
článek Análise do Circuito (Analýza oběhu). Brito zkoumal složitý vztah trhu s uměním na
samotnou uměleckou produkci a dopady požadavků trhu na kvalitu uměleckých děl.193
Výtvarníci a jejich tvorba jsou součástí oběhu díla a stejně tak do něho patří ti, kteří
s uměním obchodují nebo ho nakupují a právě tento oběh Ronalda Brita v textu zaujal.
Cildo Meireles přispěl do prvního vydání svým textem o zajímavých uměleckých dílech a
dosud nepříliš známých uměleckých dílech a také se zde věnoval svým vlastním
ideologickým oběhům a to především projektu Coca-Cola. Ve druhém čísle otiskl svůj
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článek například známý výtvarný kritik Mário Pedrosa, který psal o brazilském moderním
umění a především o malíři Alfredu Volpim.194 Ve třetím a posledním čísle z dubna 1976
se věnoval velký prostor debatě o designu, fenoménu happeningů a také tvorbě
neokonktretistů.
Neshody mezi vydavateli a jejich rozdílné představy o směřování časopisu vedly
k ukončení vydávání195 už v roce 1976 po třech publikovaných číslech.
Meirelesův boj s nenáviděnou ideologií prostřednictvím jeho tvorby pokračoval, ale
nikdy nebyl na úkor kvality díla a jeho práce měly a mají zájem přední světové galerie.
Cildo Meireles nepřestal svým dílem reflektovat aktuální problémy společnosti ani po pádu
vojenské diktatury. Pokračuje v tvorbě dodnes a jeho jméno je známým pojmem
v současném výtvarném umění.

3.11 Další významná protirežimní díla

Po zavraždění novináře Herzoga reagovali šokovaní umělci na jeho smrt. Jak
vzpomíná výtvarník Antonio Henrique Amaral196 Vladimir Herzog byl člověk, kterého
v oblasti umění všichni znali, účastnil se vernisáží, žil kulturním životem a mezi
výtvarníky měl mnoho přátel. Bylo jasné, že oficiální verze o jeho sebevraždě v policejní
cele je nepravdivým tvrzením pokoušejícím se zakrýt jeho umučení. Na jeho vraždu
reagoval Henrique Amaral svými díly, nazvanými A morte no sábado, Tributo à morte de
Vladimir Herzog (Smrt v sobotu – pocta Vladimiru Herzogovi) a později dílem Ainda a
morte no sábado (Ještě smrt v sobotu) – Herzog byl zavražděn v sobotu 25. října 1975. Na
obraze A morte no sábado byly kovové vidlice a na nich i kolem nich rozházené krvavé
kusy masa. Tento drastický výjev měl divákovi asociovat krvavou smrt Vladimira
Herzoga. Druhé dílo Ainda a morte no sábado také poukazuje na využívání policejního
násilí a zobrazuje nástroje využívané pro mučení vyslýchaných vězňů.
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Krátce po Herzogově smrti zareagoval také Cildo Meireles a vytvořil jeden ze
svých ideových oběhů v rámci Projeto Cédula (Projekt bankovka) využil bankovky nízké
hodnoty, tedy především hodnoty jednoho cruzeira, které nejvíce obíhaly mezi lidmi a
natiskl na ně provokativní otázku Quem matou Herzog? – kdo zabil Herzoga? (obr. 19)
Drobné bankovky sice prošly rukama mnoha lidí, je ale otázkou, kolik z nich vůbec
Herzoga a okolnosti jeho smrti znalo.
Nespokojenost s politickým uspořádáním země vyjadřoval svými díly i Antonio
Manuel. Jak bylo zmíněno výše, již jeho dílo Repressão outra vez – Eis o saldo vzbudilo
nelibost policie a tím jeho tvorba zdaleka nekončí. Manuel svými akcemi neustále
provokoval a patřil k předním kritikům vojenského režimu i uměleckého světa a jeho
fungování. V roce 1970 se nahý ukázal publiku v Muzeu moderního umění v Rio de
Janeiru a nazýval své nahé tělo uměleckým dílem (O corpo é a obra). Akce opět vyvolala
policejní zásah a byla odmítnuta i samotným muzeem. Manuel byl obviňován z čistého
exhibicionizmu a akci odsoudila široká veřejnost i odborníci, výtvarníka se ale zastal kritik
Mário Pedrosa, který jeho „nahé vystoupení“ prohlásil za experiment svobody. 197 Manuel
sám svou akcí chtěl upozornit na strnulá pravidla muzea pro výběr vystavovaných děl a na
neustále přítomnou cenzuru a omezování svobodného projevu, které vyvolávalo strach a
autocenzurní chování u umělců. Odmítnutí si nenechal líbit a naopak se proti rozhodnutí
postavil a podařilo se mu dostat do novin fotografie děl, která byla muzeem odmítána a
režimem cenzurována. Manuel používal nahoty i nadále a využití těla pro uměleckou
tvorbu (body art) bylo pro něho charakteristické. V díle Corpobra – název složený ze slov
corpo (tělo) a obra (dílo) – opět z roku 1970 vystavil fotografie své nahé postavy. Další
Manuelových významných děl byly dva obrazy z cyklu Flans: A imágem da violência
(Obraz násilí) a As armas como diálogo (Zbraně jako dialog), oba z roku 1968. Obrazy
zachycují násilí páchané policií na lidech účastnících se demonstrací. Díky jeho známému
v redakci novin O Dia se mu podařilo do jednoho výtisku dostat vlastní krátké texty a
fotografie. Nešlo zde vyloženě o protirežimní akci, jeho zápisy byly spíše humorného
charakteru, podstatné bylo spíš to, že se mu podařilo proniknout do denního tisku.198
Sochař a malíř Rubens Gerchman vyjádřil své myšlenky zcela jasně dílem Lute
(Bojuj). Čtyři obří písmena L U T E byla v Rio de Janeiru rozmístěna tak, aby narušovala
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dopravu a přilákala co nejvíce pozornosti kolemjdoucích a vyzývala je k boji proti
diktatuře.
Výtvarník Carlos Zílio, který před nástupem vojenského režimu působil v lidových
kulturních centrech (Centros Populares da Cultura), tradičně levicových, také reagoval
svou tvorbou na nástup pravicového režimu k moci. V roce 1967 vytvořil dílo se stejným
názvem jako Gerchman – Lute (Bojuj). Jeho provedení bylo minimalističtější, jednalo se o
plechovou krabičku s vloženou plastovou žlutou maskou lidského obličeje, která měla přes
ústa červeně napsáno Lute. Spekulovalo se o tom, že se jedná o Zíliův autoportrét, ale jemu
šlo právě o anonymitu a jeho tvář tak mohla být tváří každého Brazilce. 199 Zílio nezůstal
však jen u slov a výtvarných projevů, ale také se později k městské gerile připojil a začal
s opravdovým bojem. V roce 1969 se přidal k radikální skupině, která byla zodpovědná za
únos amerického ambasadora Elbricka. V roce 1970 byl Zílio postřelen a zatčen, propuštěn
byl v roce 1972.200 Po návratu z vězení se vrátil k umělecké tvorbě. Z roku 1974 je jeho
dílo nazvané Identidade ignorada (Identita neznámá), fotografie zachycující lidská
chodidla zřejmě mrtvého člověka. Na levém chodidle je zavěšena cedulka s textem
Identidade ignorada. Fotografie je maximálně anonymní, evokuje opuštěnost, není vidět
nic jiného než chodidla na černém podkladu. Divák z fotografie vytuší, že se zřejmě ocitá
v márnici, kde mrtvé tělo bez identity čeká na kremaci v tichu a melancholii. Identidade
ignorada je pojem, který se používal pro mrtvá těla, která se nepodařilo identifikovat.201
Vzhledem k době vzniku díla se tak ihned nabízela myšlenka na oběti vojenského režimu.
Ve výčtu uměleckých děl, kterými se jejich autoři snažili protestovat proti režimu, s
nímž nesouhlasili, by se dalo ještě dlouho pokračovat. Patří sem tvorba umělců jako
například Anna Bella Geiger, Pedro Escosteguy, João Câmara Filho, Marcello Nitsche a
mnoho dalších. Vyjádření se k situaci politické situaci v zemi bylo vlastní většině
avantgardních umělců nejen v Brazílii, ale i na celém světě. Požadavek propojení výtvarné
tvorby a reflexe autoritářského systému byl v díle těchto umělců splněn.
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4

Závěr

Výtvarné umění v Brazílii mělo vždy poměrně malé publikum, tedy i jeho možnost
působit na diváka byla omezená. Jak říká výtvarník Antonio Henrique Amaral v rozhovoru
pro internetový portál Digestivo Cultural, Brazilci měli omezený přístup ke kultuře a
naopak neomezený k fotbalu202. Výtvarné umění se tedy dostávalo k poměrně malému a
náročnějšími publiku, kterému mohlo předávat své myšlenky. O výtvarné umění se
zajímali především lidé s vyšším dosaženým vzděláním, příslušníci středních vrstev,
studenti a samozřejmě umělci samotní. I proto se umělci v 60. letech vydali z uzavřených
galerií do městských ulic a parků, aby mohli oslovovat nové publikum v nových
prostorách. Protirežimní umění tedy nebylo zásadní hybnou silou, která by mohla motorem
protirežimní opozice, ale důležité je zmínit, že opozicí bylo. Celá řada umělců se
v maximální možné míře snažila burcovat proti nenáviděnému politickému systému a
odmítala se bát represí a podvolit se cenzuře. Je ovšem pravda, že postihy brazilského
vojenského režimu vůči umělcům nebyly tak tvrdé, jako například v jiných jihoamerických
zemích za vojenských diktatur (kupříkladu Chile po nástupu Pinocheta k moci nebo
Argentina). V Brazílii nedocházelo k vraždám tvůrců, kruté policejní výslechy, které stály
vyslýchaného život, se brazilským umělcům vyhnuly možná i proto, že jejich činnost
nebyla režimem považována za natolik důležitou a možnou škodit. Ale i bez použití
fyzického násilí bylo mnoho umělců silně zasaženo. Mnozí museli emigrovat a opustit
svou rodnou zemi. Vnímali, jak jejich zemí prostupuje nesvoboda a omezují se lidská
práva, reagovali na policejní násilí, které stálo život novináře Herzoga a další.
60. léta byla zlomová pro výtvarné umění nejen v Brazílii, ale i ve Spojených
státech a v Evropě. Vznikají nové umělecké směry a hnutí, do umění vstupují nové
tendence a ideologie a tvorba se stává stále rozmanitější. V Brazílii se tyto tendence naplno
projevují a časově se setkávají s vládou vojenského režimu, který se k moci ujal moci
v roce 1964. V brazilském umění se pevně zakotvily nové trendy částečně pod vlivem
zahraničí (pop art, nová figurace, neorealismus) a částečně čistě brazilské, které vytvořily
nové umění, přenesené z galerií do ulic měst, z pláten do akcí a happeningů. Umělci
nacházeli umění tam, kde si ho předchozí generace uměla jen stěží představit. Nástup
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pravicové diktatury podporované Spojenými státy byl pro mnohé umělce šokem, na který
nemohli svou tvorbou nereagovat. Diktatura měla různá období, která se lišila mírou
restrikcí a cenzury i celkovou náladou ve společnosti. Po nástupu generálů k moci málokdo
očekával, že se jejich vláda protáhne na období dlouhé jedenadvacet let. Doba nejtvrdší
diktatury nejen pro uměleckou tvorbu přišla za vlády generála Costy e Silvy a jeho
následovníka generála Mediciho. Vydání institučního aktu číslo pět (AI 5) v roce 1968 a
následné posílení cenzury a represí vzbudilo strach a omezilo možnosti svobodného
projevu. Po nástupu prezidenta Geisela do úřadu v roce 1974 docházelo k postupnému
uvolňování a demokratizaci systému, diktatura však ještě trvala do roku 1985 a přívrženci
tvrdé linie (linha dura) se odmítali vzdát a bojovali proti demokratizaci vší silou.
Umělci svou protirežimní tvorbu prezentovali na řadě na výstav jako například na
Opinião 65 a Propostas 65, na Nova objetividade brasileira a zejména na manifestaci Do
Corpo à Terra v roce 1970. Na této manifestaci naplno propukly protesty umělců proti
vojenskému režimu, proti válce ve Vietnamu, proti násilí ve válkách i v policejních celách.
Pro svou tvorbu výtvarníci nepotřebovali štětec a plátno, ale naopak začali využívat
nových materiálů pro vznik díla nebo pořádali krátké dramatické protestní akce. Artur
Barrio šokoval veřejnost svými krvavými pytli, které plnil syrovým masem, odpadky a
výkaly. Pytel potřel krví a pohodil ho ve městě. Krvavý pytel připomínal nehybné lidské
tělo ležící na ulici. Dílo u náhodného pozorovatele vyvolalo otázku, kdo mohl být
agresorem. V době, kdy policie tvrdě zasahovala, zatýkala a používala mučení u výslechů,
bylo Barriovo dílo výmluvným protestem a připomínkou násilí používaného vládou. Pokud
Barriova díla nezlikvidovala policie, nechával je ležet na místě a maso a další materiály
uhnívaly. Tlení a změna byly součástí jeho díla, byly procesem, který byl od tvorby
neoddělitelný. Cildo Meireles na Do Corpo à Terra uspořádal krátkou akci, při níž polil
benzínem živé slepice a upálil je. Krutá podívaná donutila přítomné přihlížet otevřenému
násilí. Díla těchto brazilských avantgardních umělců byla kritikou i diváky přijímána
s rozpaky nebo i s přímým odsouzením a nepochopením. Často se objevovala otázka, zda
se ještě jedná o umění. Ale díla umělců jako Cildo Meireles nebo Artur Barrio si postupem
času a zapadnutím do kontextu doby získala mnoho uznání i pochvalných recenzí od
výtvarných kritiků především za svou nekonformitu a originalitu. Umělci překročili
dosavadní konvence výtvarného umění a používali pro svou tvorbu nových technik,
vybírali nové materiály, kterými své publikum často šokovali. Provádění akcí ze kterých se
zachovaly pouze záznamy, namísto tvorby uměleckých děl, využití nových materiálů,
spojení umění a politických otázek a zapojení diváka jako součásti výtvarného projektu –
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to vše vyvolalo i nové požadavky na umělecké kritiky a na hodnocení výtvarné tvorby.
Nemalý podíl na vzniku nového způsobu tvorby měl vojenský režim a cenzura. Když bylo
umělci zakázáno vystavovat dílo v galerii, našel místo prostor mimo ní. Umělecké dílo
mohlo nově vzniknout kdekoliv a uměleckým dílem se mohlo stát cokoliv, záleželo jen na
interpretaci a výkladu umělce. Vnímání umění bylo nově otázkou přístupu výtvarníka,
diváka i kritiků k danému objektu. Nové tendence v umění byly tedy novými pohledy
umělce na svět a realitu. Taková tvorba nutně potřebovala svobodu pro své vyjádření. A už
sám požadavek absolutní svobody pro uměleckou tvorbu se stavěl do rozporu s požadavky
vládního vojenského režimu, který chtěl kontrolovat a cenzurovat všechny potenciální
zdroje odporu a nesouhlasu. Umělci s protirežimními postoji tak v kontextu brazilské
vojenské diktatury bojovali s cenzurou a snažili prezentovat svou tvorbu co možná
nejširšímu publiku. Divákům předávali své myšlenky, informace a upozorňovali na
problémy, které se cenzura snažila před veřejností zatajovat. Spolu s dalšími složkami
společnosti sehráli důležitou roli v boji proti diktatuře.
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8. Pedro Escosteguy. Pintura tátil. 1964. Dřevo, barva, tkanina.

9. Carlos Zílio. Visão total. 1967. Kombinovaná technika.
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10. Cildo Meireles. Totem-Monumento ao Preso Político.

11. Antonio Manuel. Repressão outra vez – eis o saldo. 1968. Dřevo, tkanina,
provaz, sítotisk)
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12. Artur Barrio. Situação ... ORHHHHH ... ou ... 5.000 ... T.E. ... EM ... N.Y. ...
CITY... (1969).

13. Artur Barrio. Situação T/T, 1 – Belo Horizonte. (1970).

14. Artur Barrio, Situação T/T, 1 – Belo Horizonte (1970).

89

15. Artur Barrio. Situação T/T, 1 – Belo Horizonte (1970).

16. Cildo Meireles. Cruzeiro do sul.1969. Dřevo – dub, borovice.

17. Cildo Meireles. Árvore do dinheiro.1969. Sto bankovek hodnoty jednoho
cruzeira.
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18. Cildo Meireles. Inserções em circuitos ideológicos: Projeto Coca-Cola. 1970.
Lahve od Coca-Coly. Sítotisk.

19. Cildo Meireles. Projeto Cédula. Quem Matou Herzog. 1970.
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7

Seznam příloh

1. Anita Malfatti. O Homem Amarelo.
2. Tarsila do Amaral. Abaporu
3. Hélio Oiticica. Tropicália.
4. Hélio Oiticica. Seja marginal, seja héroi.
5. Max Bill. Unidade Tripartida.
6. Antonio Dias. Nota sobre a Morte Imprevista.
7. Carlos Vergara. Vote.
8. Pedro Escosteguy. Pintura tátil.
9. Carlos Zílio. Visão total.
10. Cildo Meireles. Totem-Monumento ao Preso Político
11. Antonio Manuel. Repressão outra vez – eis o saldo.
12. Artur Barrio. Situação ... ORHHHHH ... ou ... 5.000 ... T.E. ... EM ... N.Y. ... CITY...
13. Artur Barrio. Situação T/T, 1
14. Artur Barrio, Situação T/T, 1
15. Artur Barrio. Situação T/T, 1
16. Cildo Meireles. Cruzeiro do sul.
17. Cildo Meireles. Árvore do dinheiro.
18. Cildo Meireles. Inserções em circuitos ideológicos: Projeto Coca-Cola.
19. Cildo Meireles. Projeto Cédula. Quem Matou Herzog.
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