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Úvod  

Témou tejto diplomovej práce je fenomén camp a jeho prejavy a podoby, konkrétne 

v súčasnej populárnej nezávislej hudbe. Východiskom práce a hlavným teoretickým 

zdrojom je pre nás esej „Poznámky o fenoméne camp“ z roku 1964 (Notes on „Camp“) 

americkej teoretičky Susan Sontagovej.  

V prvej kapitole práce „História campu, história pojmu“ sa budeme venovať vzniku 

samotného campu a vzniku pojmu camp a prostredníctvom mnohých, hlavne 

slovníkových, referencií budeme sledovať jeho podoby, premeny a rôznosť významov 

až po súčasnosť. 

V rámci prvej kapitoly sa budeme následne podrobne venovať primárne spomínanej 

eseji „Poznámky o fenoméne camp“, ktorá, ako sme už uvideli, pre nás predstavuje 

hlavný teoretický základ. Na základe ťažiskových častí eseje určíme niekoľko 

vymedzení a znakov campu, s ktorými budeme pracovať v nasledujúcich kapitolách.  

V druhej teoretickej časti práce sa budeme venovať vzťahu campu a gýča. Vysvetlíme, 

prečo je či nie je medzi nimi vzťah a prečo vôbec o gýči v súvislosti s campom 

hovoríme. Teoretickým východiskom pre túto kapitolu a jej jednotlivé časti je práca 

Skeptikové a těšitelé teoretika Umberta Eca. Eca sme ako východislo zvolili aj preto, že 

sa vo svojom diele campu okrajovo venoval a tiež pritom vychádzal z eseje 

„Poznámky o fenoméne camp“.  

Camp je fenomén, ktorý presahuje do mnohých vedeckých oblastí. V tretej kapitole by 

sme teda vychádzajúc z diela Jana Mukařovského chceli „obhájiť“ pozíciu campu ako 

predmetu aj estetického skúmania. Vychádzajúc z textu „Estetická funkce, norma, 

hodnota“ zistíme, či campu prináleží miesto aj v rámci estetického diskurzu a či je 

možné camp a campy diela skúmať ako estetický či umelecký objekt.  

Potom, čo čitateľa oboznámime so vznikom a pozadím campu, chceli by sme 

predstaviť konkrétne príklady campu. Štvrtá kapitola Camp v 20. a 21. Storočí sa teda 

bude zaoberať  konkrétnymi prejavmi a podobami campu v 20. a 21. storočí. V prvom 

rade sa budeme venovať undergroundovým campy filmom, ktoré vznikali v 
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Spojených štátoch v období 60. a 70. rokov a ich tvorcom. Následne budeme 

nachádzať camp a campy prvky v tvorbe súčasných fotografov a výtvarníkov. Potom, 

čo predstavíme campy diela zo spomínaných oblastí, budeme sa bližšie venovať 

campu v hudbe. V príslušných podkapitolách vysvetlíme pojmy „populárna hudba“ a 

„nezávislá populárna hudba“, keďže práca má za cieľ analyzovať camp a campy 

autorov a hudobných interpretov.  

Ako sme spomenuli, camp presahuje do mnohých oblastí a je pomerne komplikované 

ho ohraničiť a definovať, keďže camp v rámci gender môže reprezentovať niečo iné 

ako camp v rámci oblasti estetickej. Preto si v podkapitole Camp v nezávislej 

populárnej hudbe si určíme niekoľko znakov campu, ktoré budeme následne 

aplikovať v analýze niekoľkých nezávislých hudobných interpretov. Budú to hlavne 

znaky súvisiace s vizuálnou prezentáciou a vystupovaním vybraných interpretov, 

napriek tomu ale budeme brať do úvahy aj iné (ako vizuálne) prvky a znaky ich 

tvorby.  

V závere práce zhodnotíme výsledky analýzy a to, či sme boli za pomoci nami 

určených znakov (vychádzajúc z naštudovanej teórie a primárne z Poznámok 

o fenoméne camp) schopní určiť a rozoznať čo je a čo nie je camp.  
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1. História campu, história pojmu 

História používania pojmu camp sa datuje do obdobia 16. storočia a spája sa  

s prostredím divadla. Herecké povolanie bolo v spomenutom období zastávané iba 

mužmi a tak boli všetky ženské divadelné postavy hrané mladými mužskými hercami  

v ženských kostýmoch a so ženským líčením. Práve toto mužské hranie žien  

a preobliekanie sa za ne sa v 16. storočí nazývalo campovanie (ang. camping).   

Slovník sexuálnych termínov uvádza, že termín samotný pochádza z francúzštiny zo 

slova vidiek – campagne. Vidiek bol miestom, kde kočovné divadlá hrali svoje 

predstavenia a teda predvádzali aj camping. 1 

V období na prelome 19. a 20. storočia už termín camp postupne extrahuje gro 

významu. Podľa Michaela Quiniona sa „camp“ prvý krát objavuje v printovej podobe  

v roku 1909 v britskej encyklopédii Passing English of the Victorian Era.  Takto znie 

pravdepodobne prvá definícia: „Camp – Správanie a gestá dôrazne zveličené, prehnané. 

Pravdepodobne z francúzštiny.“ 2 Používané predovšetkým osobami s výnimočným 

nedostatkom charakteru. „Ako veľmi campy je ten človek.“3  

Anglický etymologický slovník z určitej časti podporuje prvú, vyššie zmienenú 

definíciu. Pôvod pojmu camp datuje do 17. storočia, do prostredia Francúzska, kde 

prvotný význam bol „strojiť sa do odvážnej, provokujúcej pózy“. 4 

Až v dvadsiatych rokoch 20. storočia sa do interpretácie campu pridáva asociácia  

s homosexualitou, respektíve spája sa s miestami, kde sa gayovia v týchto časoch 

                                                 
1  Sex Lexis, Dictionary of Sexual Terms: camp. [online]. 2004, [cit. 2014.5.1] Dostupné na internete: 

www.sex-lexis.com/Sex-Dictionary/camp. 
2  Michael Quinion. 2003. CAMP. In World Wide Words. [online]. 2003, [cit. 2014.30.4.] Dostupné na 

 internete: www.worldwidewords.org/qa/qa-cam1.htm. 
3  WARE, J. Redding: Passing English of The Victorian Era. A Dictionary of Heterodox English, Slang, and 

Phrase. Londýn: George Routledge & Sons, 1909 s. 61. 
4  HARPER, Douglas. 2011. camp (2). In Online Etymology Dictionary. [online]. 2011, [cit. 2014.4.1.] 

Dostupné na internete: www.etymonline.com/index.php?search=camp&searchmode=none. 

http://www.sex-lexis.com/Sex-Dictionary/camp
http://www.worldwidewords.org/qa/qa-cam1.htm
http://www.etymonline.com/index.php?search=camp&searchmode=none
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stretávali. 5 6 V tridsiatych rokoch sú definície doplnené o prívlastok „zoženštený“.7 

Podľa slovníka a definície z roku 1909 je význam slova camp „nevkusný“ a ide  

o homosexuálny slang. 8 Iný, americký jazykový slovník camp interpretuje ako 

„Afektovanosť správania alebo ocenenie a uznanie správania sa a štýlu, ktorý je cielene 

umelý, vulgárny a banálny.“ 9 Iná interpretácia hovorí, že je to „niečo, čo poskytuje 

rafinované pobavenie na základe neumeleckých spôsobov a štylizovania, uvedomenej 

umelosti a extravagancie, provokujúcej naivity a sentimentu.“ 10 Campy (odvodené 

prídavné meno) správanie je vlastné človeku, ktorý si osvojil dráždivé, teatrálne 

správanie, predovšetkým na pobavenie a rozptýlenie druhých.11 Podľa slovníka Collins 

English Dictioanry v sebe camp spája javy ako pochybné chute, seba-paródiu a 

prehnanosť. 12 Slovník amerického slangu a hovorových výrazov popisuje camp ako 

niečo rozkošné a nemoderné, niečo čo je tak anachronické, až je to neobvyklé. Prídavné 

meno campy má podľa tohto slovníka význam prehnaný, sebavedomý, nemoderný a 

neobvyklý. 13  

Eric Partridge, novozélandský lexikograf vo svojom slovníku The New Partridge 

Dictionary of Slang and Unconventional English uvádza niekoľko definícií pojmu camp: 

camp ako sloveso podľa neho znamená prezentovať vtipne prehnané, dramatické a 

zoženštené maniere, zvyčajne, ale nie výlučne u homosexuálnych mužov.  Ako prídavné 

meno Partridge camp definuje ako ostentatívny, zženštilý, afektovaný – zvyčajne 

                                                 
5  Dictionary.com Unabridged: camp. [online]. 2011. [cit. 2014.5.1] Dostupné na internete: 

dictionary.reference.com/browse/camp.  
6  Sex Lexis, Dictionary of Sexual Terms. 2012, [cit. 2014.3.1] viď vyššie . 
7  Ibidem. 
8  HARPER, Douglas. 2013. [cit. 2014.5.1.] 

www.etymonline.com/index.phpsearch=camp&searchmode=none. 
9  PICKETT, Joseph P. a kol. The American Heritage Dictionary of the English Language. Boston: Houghton 

Mifflin Company, 2000. s. 345. 
10  Dictionary.com Unabridged. 2013. [cit. 2014.5.1], viď vyššie. 
11  Ibidem.  
12  CollinsLanguage.com: camp (INFORMAL). [online]. 2013. [cit. 2014.5.1] Dostupné na internete: 

www.collinslanguage.com/results.aspx?context=3&reversed=False&action=define&homonym=2&text=c

amp. 
13  SPEARS, Richard A. NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions. United States of 

America: NTC Publishing Group, 2000. s. 65. 

http://dictionary.reference.com/browse/camp
http://www.etymonline.com/index.php?search=camp&searchmode=none
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referujúci k správaniu alebo štýlu. Pojem datuje do roku 1909 s pôvodom vo Veľkej 

Británii (čo sa zhoduje s naším zistením, že prvý krát bol pojem ozrejmený v roku 

1909 v encyklopédii Passing English of the Victorian Era), pričom pripúšťa francúzsky 

pôvod. Uvádza ale aj inú teóriu – „pokojne to môže byť ironický zvrat slova zanedbaný 

(ang. unkempt) alebo akronym výrazu »known as male prostitute« – KAMP.“ 14 Čo sa 

týka prídavného mena formovaného do tvaru campy, Partridge ho definuje ako 

melodramaticky a nehanebne, očividne homosexuálny. 15  

V slovníkoch sa heslo camp často vyskytuje aj ako sloveso v zmysle „campovať, 

robiť/vytvárať camp, správať sa campy“ (ang. camp it up, to camp). V tomto tvare má 

slovo význam správať sa teatrálne a afektovane. 16 Slangový slovník vysvetľuje pojem 

ako preháňať, nadsadzovať; preháňať zoženštenosť (v prípade gayov), správať sa 

zoženšteným spôsobom na verejnosti. 17 

Quinion uvádza aj prístup britského autora, jazykovedca a kritika Anthonyho  

Burgessa, ktorý tvrdí, že camp ako pojem by mohol byť odvodený od doslovného 

kempu, v zmysle slova tábor. Bola by to referencia na to, že čisto mužská spoločnosť vo 

vojenských alebo baníckych táboroch mohla viesť k homosexualite sprevádzanej 

pseudo ženským – femininným správaním. Slangové použitie slova kemp (neskôr teda 

camp) tak podľa neho mohlo byť používané ako názov pre mužský bordel (ang. 

brothel), hoci tento termín je novší a možno od campu odvodený. Toto je ale iba ďalšia  

z niekoľkých etymologických teórií. 18 

Podľa autoriek Helene Shugartovej a Catherine  Waggonerovej môžeme bez 

akýchkoľvek pochybností povedať, že „domovom“ campu bola odjakživa gay kultúra. 

                                                 
14 PARTRIDGE, Eric: The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English: A-I. Londýn: 

Routledge, 2002. s. 335. 
15 Ibidem. 
16  A Dictionary of Slang: camp. [online]. 2014. [cit. 2014.5.1] Dostupné na internete: 

www.peevish.co.uk/slang/c.htm. 
17  SPEARS, Richard A. NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions., viď vyššie,  s. 65. 
18

   Michael Quinion. 2003. CAMP. In World Wide Words. 2003, [cit. 2014.30.4.], viď vyššie.  
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Zdôrazňujú, že niektorí ľudia (nazývajú ich trogloditmi19 kvôli ich nevedomosti) si 

občas pletú camp s (mužskou) homosexualitou. Podľa teoretika Marka Bootha je 

porovnávanie alebo dokonca zamieňanie týchto dvoch javov scestné. Camp nazýva 

gender paródiou, ktorá je zároveň stavebným kameňom tohto fenoménu, v žiadnom 

prípade sa nejedná o čistú gay orientáciu. Práve toto podľa neho tiež umožňuj 

existenciu „straight“ (heterosexuálneho) campu, lesbického campu a mnoho ďalších 

inkarnácií. 20 Shugartová a Waggonerová dochádzajú k nasledovnej definícii: „Typ 

estetiky, ktorý predstavuje kľúč a motív prejavu je camp. Je založený na parodickej, 

nadnesenej a často nostalgickej vnímavosti, ktorá je dokázateľne symbolom 

populárnych amerických médií dneška.“ 21 

S vývojom pojmu camp nás naďalej oboznamuje Nadine Hubbsová. Hovorí, že prvé 

desaťročia bol camp chápaný výhradne vo svojom pôvodnom vzťahu k príslušníkom 

gay komunity a ku gay kultúre. Toto špecifické použitie campu spomenul dokonca 

Ernest Hemingway vo svojich memoároch A Moveable Feast (Pohyblivý sviatok, 1899 – 

1961): „Ber si odtiaľto tie svoje špinavé campy ústa!“ Podľa Hubbsovej týmto 

Hemingway „vyčlenil niekoľkých účastníkov rozhovoru veľmi urážlivým spôsobom“. 22 

Ester Newtonová potvrdzuje, že camp bol s homosexuálnym kontextom spájaný ešte aj 

šesťdesiatych rokoch, kedy zverejnila svoj etnografický výskum, v ktorom definuje 

camp ako prejav teatrálneho správania a vtipnej stratégie, oboje vrámci 

homosexuálneho kontextu. Jej predpokladom je, že všade tam, kde je campy vnímavosť 

vlastná a prirodzená pre nejakú kultúru, platí nasledovná definícia: „Camp nie je vec, 

camp znamená vzťah medzi vecami a ľuďmi, činnosťami, vlastnosťami a 

homosexualitou.“23 (Toto stelesňuje napríklad fenomén drag queen24, pričom takéto 

                                                 
19 Troglodit – nevedomý, jaskynný človek; UrbanDICTIONARY: troglodite. [online] 2014. [cit. 2014.5.1] 

Dostupné na internete: pl.urbandictionary.com/define.php?term=troglodite. 
20  SHUGART, Helene A., WAGGONER, Catherine E. Making Camp. Tuscaloosa: The University of 

Alabama Press, 2008. s. 22. 
21  Ibidem s. 1. 
22  HUBBS, Nadine. The Queer Composition of America’s Sound. Londýn: University of California Press, 

2004. s. 55. 
23  NEWTON, Esther. Mother Camp: Female Impersonators in America. Chicago: University of Chicago 

http://pl.urbandictionary.com/define.php?term=troglodite
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správanie a štýl predstavujú výraznú súčasť gay kultúry.25) 

Podľa teoretičky Gertrudy Steinovej camp funguje ako sexuálna projekcia prechodnej 

osobnosti. Hubbsová tvrdí, že táto definícia umožňuje pochopenie na jednej strane 

tejto nejasnej charakterizácie a predchádza tomu, aby čitateľ nepriateľsky odsúdil takto 

podaný (nejasný) význam campu. 26 

Moe Meyer sa ku campu vyjadruje reagujúc na nedávne masové prostriedky a 

heterosexualizáciu campu. Camp uvádza do kontextu špecifickej queer sociálnej kritiky 

a zdôrazňuje, že ide o „kultúrny a ideologický analytický potenciál“. 27 

Definíciu podáva aj David Bergman: „Camp je zábava, ktorej cieľom je rozosmiať 

publikum. V skutočnosti ide o celý systém humoru. Campy humor je systém smiatia sa 

hoci aj v nesúrodej polohe … “28 Uvádza tiež, že camp je prehnaný, vedome teatrálny, až 

divadelný a svojím spôsobom rozkladá morálku. Toto platí obzvlášť pre rýdzi camp, 

                                                                                                                                                    
Press, 1972. s. 105. 
24 Drag queen (O’BRIEN, J., Encyclopedia of Gender and Society, London: SAGE Publications, Inc., 2009, s. 

228.) je muž, ktorý sa oblieka do ženských šiat, je to vo svojej podstate teatrálna postava, ktorá si 

vychutnáva možnosť hrať, predvádzať, byť ženou. Drag show (typicky zasadené do prostredia 

nočných klubov a festivalov Gay Pride) sú z veľkej časti subkultúrnym javom. Hoci sa fenomén drag 

queen nikdy netešil pozornosti mainstreamu, je to v súčasnej populárnej kultúre dosť bežný pojem, 

sčasti tomu dopomohli videoklipy známej drag queen nazývanej RuPaul, filmy ako Birdcage (Vtáčia 

klietka, 1996) a filmové muzikály ako Rent (Bohémi, 2005) a Hairspray (1988 alebo remake z roku 

2007), prispeli k tomu, aby predstava o drag queen bola povedomou kultúrnou ikonou.  

 Podľa definície, drag queen je odlišná od transvestitu, pretože motivácia „dragovania“ (dragging) je 

typicky nesexuálna. Aj keď oba pojmy sa v populárnej kultúre zjednocujú, transvestitizmus a tento 

typ prezliekania často zahŕňa vysoký stupeň utajenia a je spojený so sexuálnym a rodovým fetišom. 

Tak ako transvestiti, aj drag queens a drag kings (antonym drag queen – žena v mužskom oblečení) 

majú za sebou históriu prenasledovania. „Dragovanie“ tiež zahŕňa neobvyklé predstavenie, výkon 

(performance), pričom zámerom je zrušenie rodových noriem, obliekanie sa za opačné pohlavie – 

tvorba opačného pohlavia. Akokoľvek zábavné to môže byť, túto okázalosť je ťažké dosiahnuť v 

homofóbnej spoločnosti. 

 
25  SHUGART, H. A., WAGGONER, C. E, Making Camp, viď vyššie, s. 23. 
26  HUBBS, N. The Queer Composition of America’s Sound, viď vyššie, s. 59. 
27  Ibidem s. 55. 
28  BERGMAN, David. Camp Grounds: Style and Homosexuality. Amherst: The University of Massachusetts 

Press, 1993. s. 49. 
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ktorý je založený na tom, že ho vykonáva performer. 29 Tieto definície nie sú v 

porovnaní s inými nijako prekvapujúce, Bergman ale dodáva ďalšie pozorovanie: Camp 

vidí ako estetiku pôsobiacu troma vzájomnými spôsobmi: Je to umelecký spôsob, 

spôsob života a životného štýlu a praktická tendencia vo veciach a osobnostiach.30 

Najkomplexnejšiu a najobšírnejšiu definíciu campu podáva Encyklopédia „Gender and 

Society“. Podľa nej sa pojem camp vzťahuje na štýly, názory a správanie, ktoré je 

prehnané, afektované a ironické. Pôvodne bol camp používaný vo vzťahu k 

homosexuálnym mužom, ale v súčasnosti už termín odkazuje na sebavedomé činy, 

konanie a paródiu v kontexte gender noriem v spoločnosti. 31 K tomu došlo v 20. 

storočí, kedy camp preberá množstvo významov z vysokej a tiež populárnej kultúry. 

Disco, secesia, televízne seriály ako Dynasty (Dynastia, 1981 – 1989, USA), Xena (1995 – 

2001, USA); dramatik Oscar Wilde; filmy Johna Watersa a hollywoodske muzikály 30. 

rokov; speváčka Diana Ross a spevák Barry Manilow; zabávači Divine, Beth Midler, 

Grace Jones a Barbra Streisand; herci Mae West a Judy Garland; práce Andyho Warhola 

a Davida Hockneyho; produkcie ako Rocky Horror Picture Show. Tieto veci majú jednu 

vec spoločnú: Všetky sú definované alebo sa o nich hovorí v súvislosti s campy štýlom a 

estetikou. 32  

Zoznam spomenutých príkladov campu demonštruje aké rôznorodé a nesúrodé sú 

prvky spojené s campom a s campy štylizáciou. Z pohľadu historického vývoja 

môžeme povedať, že jeden aspekt campu je spojitosť so sexualitou a gender 

problematikou, napríklad prostredníctvom drag queens. No zároveň kultúrne oblasti 

ako balet, opera, drag šou, filmové melodrámy, tieto všetky prispeli k spôsobom, 

ktorým je camp formulovaný a definovaný.  33 

Pri vymenúvaní definícií považujeme vedľa odborných a slovníkových definícií za 

                                                 
29 Ibidem s. 48. 
30 Ibidem s. 21. 
31 O'BRIEN, Jodi. Encyklopedia od Gender and Society, viď vyššie. s. 104. 
32 Ibidem s. 104. 
33 Ibidem.  
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dôležité spomenúť aj významy, ktoré sa pod heslom camp a campy nachádzajú v 

internetovom – online slovníku Urban Dictionary (Slovník urbánnych pojmov, z ang.).34 

Ako prvý je tu uvedený význam prídavného mena campy: „Tak extrémne, že je to až 

zábavné a zvrátene a sofistikovane príťažlivé.“ 35 Ďalšia definícia o campy hovorí, že je 

to niečo prehnané alebo zveličené (niekedy aj zámerne), gýčovité.36 Camp alebo campy 

sa vzťahuje k prehnaným tematickým alebo žánrovým elementom, hlavne v televízii a 

vo filme. Camp štýl kladie zvýšený dôraz na určité prvky žánru či témy, ktoré preženie 

do krajnosti, čím z diela vytvorí sebairóniu. Jednými z najpopulárnejších príkladov je 

séria filmov o Jamesovi Bondovi (prehnané zobrazenie života špióna) alebo originálna 

séria filmov Batman v hlavnej úlohe s Adamom Westom. V týchto prípadoch sa jedná 

prevažne o satiru, zámerný camp má preto veľkú základu fanúšikov, ktorí tieto diela 

chápu ako nadsázku a pozerajú sa na ne s humorom.37 Posledná referencia na campy v 

Urban Dictionary hovorí: „Campy = lacné a super. Často používané ako označenie pre 

béčkové hororové filmy, ktoré dosiahli kultový status.“38 

Vysvetlenie genézy pojmu, kľúčových definícií a súvislostí, podáva celistvý pohľad na 

tento fenomén (z teoretického stanoviska). Komplexnosť pojmu poukazuje na sociálny 

a politický rozmer, v ktorom sa prejavuje gender aj sexualita.39  

V tejto kapitole sme poskytli veľké množstvo definícií, pričom niektoré sa zhodovali 

                                                 
34 Slovník Urban Dictionary (Urban Dictionary. In Urban Dictionary. [online]. 2014, [cit. 2014.16.11.] 

Dostupné na internete: www.urbandictionary.com/tos.php) vznikol pôvodne ako slovník pre 

slangové výrazy a slová a frázy, ktorých význam sa líši na základe kultúrneho, sociálneho alebo iného 

kontextu. Urban Dictionary má v súčasnosti oveľa širší záber, čo je spôsobené tým, že slovník je 

otvorený a prispievať do neho môže každý. Napriek svojmu názvu sa nejedná o slovník, ale skôr 

niečo ako  databázu výrazov, pojmov a fráz, ktoré sú často vysvetlené vtipným a ironickým 

spôsobom. Na základe poznatkov, ktoré máme o fenoméne camp a o význame pojmov camp a campy, 

považujeme definície v Urban Dictionary za relevantné.  
35 PEASE, Lisa. 2004. Campy. In Urban Dictionary. [online]. 2014, [cit. 2014.16.11.] Dostupné na 

internete: www.urbandictionary.com/define.php?term=campy. 
36 JEWETT, Don. 2004. Campy. In Urban Dictionary. [online]. 2014, [cit. 2014.16.11.] Dostupné na 

internete: www.urbandictionary.com/define.php?term=campy.  
37 Circuitloss. 2004. Campy. In Urban Dictionary. [online]. 2014, [cit. 2014.16.11.] Dostupné na 

internete: www.urbandictionary.com/define.php?term=campy. 
38 Nikoel . 2004. Campy. In Urban Dictionary. [online]. 2014, [cit. 2014.16.11.] Dostupné na internete: 

www.urbandictionary.com/define.php?term=campy. 
39 O'BRIEN, Jodi. Encyklopedia od Gender and Society, viď vyššie, s. 104. 

http://www.urbandictionary.com/tos.php
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=campy
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=campy
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=campy
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=campy
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takmer úplne, iné menej alebo vôbec. Dôvodom je, ako sme spomenuli už vyššie, že 

približne od polovice 20. storočia camp nie je možné chápať už iba ako životný štýl 

gayov a predmet gender štúdií, ale je to tiež pomenovanie pre predmety, umelecké a 

neumelecké diela a tvorbu, prívlastok pre osobnosti, módu, umelecký prejav, 

vystupovanie… Keď hovoríme o približnej polovici 20. storočia, myslíme tým hranicu, 

ktorú svojou esejou „Poznámky o fenoméne camp“ (Notes on „Camp“, 1964) urobila 

teoretička Susan Sontagová, jedna z prvých autorov, ktorí sa venovali fenoménu 

camp. Sontagová vo svojej eseji poníma camp v estetických súvislostiach a rozširuje 

ho tak o ďalší, estetický rozmer. Tomuto rozmeru a jej ponímaniu campu sa budeme 

podrobne venovať v nasledujúcej kapitole.  

Neskôr ale prichádzajú teoretici, ako Shugartová a Waggonerová, Fabio Cleto alebo 

Pamela Robertson, ktorí camp chápu už „širšie“.  V úvode ku knihe Making Camp tento 

vývoj zhŕňa autor Jason D. Scott. Sontagovej pripisuje jej priekopníctvo v pomenovaní 

campu, ale uvedomule si, že Sontagová camp popísala ako „predovšetkým mužskú 

performatívnu citlivosť, ktorá, okrem iného, mení vážne na frivolné a vidí svet ako 

estetický fenomén nie z hľadiska krásy ale z pohľadu umelosti a štylizácie.“40 Títo queer 

a feministickí autori, ktorých sme vyššie spomenuli, odvtedy podľa neho rozšírili 

pôsobenie a prejavy campu aj mimo „Sontagovej znaky“ a objavujú mnoho nových. Ide 

napríklad o Robertsovej camp vo wrestlingu alebo o oblasť feministicko-sexuálnej 

politiky a gender paródie, ktorú prezentujú Shugartová a Waggonerová vo svojej knihe 

Making camp, ktoré sme citovali už skôr v texte. Týmto pohľad na camp v súčasnosti 

menia a „zavádzajú“ do neho aj prejavy ženskej sexuality prostredníctvom ženského 

campy performovania.41 

 

 

                                                 
40 SCOTT, Jason Davids. Making Camp: Rhetorics of Transgression in U.S. Popular Culture. Introduction. In 

The Journal of Popular Culture, 2013, č. 32/38 (Cultural Studies) s. 110. 
41 Ibidem. 



 
17 

1. 1. Camp podľa Susan Sontagovej 

Susan Sontagová, newyorská kritička, filozofka, spisovateľka a teoretička umenia. 

Miroslav Holub ju nazýva spojovníkom amerického postmodernizmu s európskou 

kultúrou.42 Je autorkou niekoľkých esejí, ako uvádza Holub, klasickými sa stali eseje 

»„Notes on “Camp“«« („Poznámky o fenoméne camp“) napísané v roku 1964, z 

ktorých vychádza aj podstatná časť tejto práce. 

 

1. 1. 1. Poznámky o fenoméne camp 

„Množstvo vecí na svete nedostalo žiadne meno – a množstvo vecí, ktoré meno dostalo, 

nebolo nikdy popísaných.“43 Takto uvádza Sontagová istý typ vnímavosti (orig. 

sensibility), nazvaný kultovým menom camp.  

Sontagová uvádza, že hovoriť o vnímavosti je nesmierne ťažké, ale existuje viac 

dôvodov, prečo sa nikto nepodujal na komplexný rozbor campu. Tieto dôvody sú dané 

špecifikami, ktoré sú campu vlastné a pre ktoré je tak ťažko uchopiteľný. „Podstatou 

campu je láska k neprirodzenému, k umelosti a k preháňaniu.“44 Camp sa správa ako 

súkromný kód, ako poznávací odznak. 

Sontagová ale kladie nároky aj na autora takejto eseje a obhajuje svoju oprávnenosť 

podujať sa na rozbor: „Pokiaľ ide o mňa samu, prehlasujem, že sa usilujem o 

sebavzdelávanie a že ma trýzni ostrý konflikt v mojej vlastnej vnímavosti. Som ku 

campu silno priťahovaná a zároveň ma takmer rovnako silno odpudzuje. Preto o ňom 

chcem a môžem hovoriť.“45 

Sontagová pokračuje v kategorizovaní vnímavosti, vkusu. Hovorí o vkuse na ľudí, o 

                                                 
42 HOLUB, Miroslav, VANĚK, Jiří. Umění ve století vědy. Praha: Mladá fronta, 1988, s. 211. 
43  SONTAGOVÁ, Susan. 1964. „Poznámky o fenoménu camp“. In Labyrint Revue, 2000, roč. č. 7 – 8, s. 80. 
44  Ibidem. 
45  Ibidem. 
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vizuálnom vkuse, vkuse v emóciách a v jednaní alebo aj v morálke.46 Inteligenciu tiež 

nazýva vkusom – vkusom na myšlienky. V tejto časti eseje tiež uvádza, že existuje 

konzistentná vnímavosť, takzvaná logika vkusu, o ktorú sa určitý vkus opiera a s ktorou 

aj zaniká.47  

V poznámkach o campe Sontagová spísala celkom 58 bodov – 58 poznámok. V kapitole 

ich uvádzame iba niekoľko, sú to tie, ktoré považujeme za nosné body eseje a tie, o 

ktoré sa chceme oprieť a vystavať pomocou nich obraz campu ako estetického javu 

tak, ako ho vidí Sontagová.48 Každý bod popisuje nejakú charakteristiku, znak campu. 

Tieto poznámky tak spolu tvoria celý jazyk, pomocou ktorého môžeme následne camp 

vedieť spoznať a rozoznať.  

  Niekoľko bodov hovorí o campe všeobecne. V jednom z nich Sontagová rozlišuje 

tri druhy vnímavosti: prvá je vnímavosť vysokej kultúry, tá je moralistická, druhá je 

vnímavosť extrémnych stavov existencie – predstavuje ju súčasné (1964) 

„avantgardné“ umenie. Tretia vnímavosť – camp je výlučne estetická.49 (v eseji bod 

37.) 

„Camp je určitá poloha estétstva. Je to jeden zo spôsobov, ako na svet nazerať ako na 

estetický fenomén.“50 Charakteristické pre tento spôsob je to, že nie je založený na 

kráse, ale „na miere umelosti a štylizácie“.51 Camp charakterizuje ako láskavý k ľudskej 

prirodzenosti, „camp je nežný pocit“.52(v eseji bod 1.) 

Sontagová rozlišuje dva druhy campu z hľadiska prevedenia. Sú to naivný camp a 

zámerný camp, pričom ten camp, ktorý si uvedomuje, že je campom už prináša menšie 

                                                 
46  Ibidem. 
47  Ibidem. 
48  Poradie prispôsobujeme tak, aby jednotlivé body, ktoré idú za sebou tvorili väčšie alebo menšie 

významové celky.  
49  SONTAGOVÁ. S., „Poznámky o fenoménu camp“, viď vyššie, s. 82. 
50  Ibidem s. 85. 
51  Ibidem s. 82. 
52  Ibidem s. 86. 
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uspokojenie.53 Číry camp je vždy ten naivný, teda to, čo je camp, je ním nezámerne, ako 

príklad Sontagová  uvádza secesné predmety, ktoré boli vytvárané s vážnosťou alebo 

melodramatické a absurdné operné zápletky, ktoré tiež spadajú do tejto kategórie.54 V 

naivnom campe je základom vážnosť, musí ale obsahovať „preháňanie, fantastickosť, 

zanietenosť a naivitu“.55 Na inom mieste v eseji zase camp nazýva umením, ktoré sa 

prezentuje vážne, ale nie je možné ho tak brať, pretože je „príliš“.56 (v eseji bod 18.) 

  Nemennou črtou campu je „obsah podstatného prvku umelosti“. Nemôže byť 

campy to, čo je prirodzené.57 (v eseji bod 7.) 

  Ďalšou dôležitou vlastnosťou campu je výstrednosť. Výstrednosť a preháňanie 

nielen v zmysle prevedenia diela ale aj v jeho ambícii – tu ako príklad uvádza Gaudího 

stavby v Barcelone, ktoré sú campom práve kvôli svojej ambícii – „ambícii jedinca 

uskutočniť to, čo vyžaduje celú generáciu, celú kultúru“.58 (v eseji bod 25.) Camp je 

videnie sveta prostredníctvom určitého, špecifikovaného štýlu, je to láska k 

prehnanému, k všetkému, čo nie je prirodzené, pokračuje Sontagová. Podľa nej je 

najlepším príkladom tohto štýlu secesia, ktorý je „charakteristický a plne rozvinutý 

camp štýl“.59 Secesia preto, pretože je pre ňu typické meniť objekty v to, čím nie sú. 

Autorka uvádza príklady – úchytka osvetlenia v tvare rozkvitnutých kvetov alebo 

vchody do parížskeho metra v tvare stoniek orchideí navrhnuté Hectorom 

Guimardom.60 (v eseji bod 8.) 

  Jedným z dôležitých a takmer vždy prítomných znakov campu je istá dávka 

paródie, či irónie. „Camp chce vážnosť zosadiť z trónu – je hravý, je opakom vážnosti. 

                                                 
53  Ibidem s. 83. 
54  Ibidem. 
55  Ibidem. 
56  Ibidem. 
57  Ibidem s. 82. 
58  Ibidem s. 83. 
59  Ibidem s. 82. 
60  Ibidem. 
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Camp prináša nový a komplexnejší vzťah k vážnosti.“61 

  Sontagová samozrejme neopomína ani genderový aspekt campu: „Androgyn je 

nepochybne jedným z veľkých obrazov campy vnímavosti.“62 Toto tvrdenie vysvetľuje 

najprv príkladmi – bezpohlavné telá na secesných plagátoch“ alebo „omdlievajúce, 

vlnivé postavy prerafaelistických obrazov“ alebo androgynná prázdnota s nádychom 

strašidelnosti v dokonalej kráse Grety Garbo. Táto záľuba campu v androgynnosti podľa 

Sontagovej je spätá so záľubou „v preháňaní sexuálnych charakteristík a manierizmu 

osobnosti“.63 To dokladá ďalšia definícia campu – ako triumfu bezpohlavného štýlu. (v 

eseji bod 9.) Otázke sexuality sa venuje aj na inom mieste, keď hovorí o dejinách 

campu ako o dejinách snobského vkusu, vytvoreným aristokratmi. Sama si odpovedá 

na otázku – kto je teda dnes nositeľom campy vkusu keďže aristokrati, ktorí 

„sponzorovali zvláštne záľuby“ už nežijú? „Improvizovaná, z vlastnej vôle dosadená 

trieda, zložená predovšetkým z homosexuálov ktorí si vyhradzujú rolu aristokratov 

vkusu.“64 (v eseji bod 50.) Tiež objasňuje vzťah medzi campom a homosexualitou: Hoci 

sa obe oblasti prekrývajú, campy vkus a homosexuálny vkus nie sú to isté. 

Homosexuáli podľa Sontagovej v absolútnej väčšine určujú prvotný pohyb campu a sú 

aj jeho najvýraznejším vedomím publikom. Toto tvrdenie vysvetľuje nasledovne: „Židia 

a homosexuáli predstavujú najvýznačnejšie tvorivé menšiny v súčasnej mestskej 

kultúre... …sú tvorcami určitých vnímavostí. Dvoma priekopníckymi silami modernej 

vnímavosti je židovská mravná závažnosť a homosexuálne estétstvo a irónia.“65 (v eseji 

bod 51.) Napriek zjavnému a nepopierateľnému prepojeniu homosexuality a campu 

afaktu, že predvojom campy vkusu boli homosexuáli, Sontagová pripomína, že camp je 

omnoho širší ako homosexuálny vkus. „Samozrejme, jeho metaforické zachytenie 

života ako divadla sa zvlášť hodí k oprávneniu a projekcii určitého aspektu situácie 

                                                 
61  Ibidem s. 85. 
62  Ibidem s. 82. 
63  Ibidem. 
64  Ibidem s. 86. 
65  Ibidem. 
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homosexuálov.“66 Zároveň ale utvrdzuje v tom, že keby homosexuáli neboli takzvanými 

vynálezcami campu, tak by sa ním stal niekto iný.67 (v eseji bod 53.) 

  Značnú časť eseje venuje Sontagová vzťahu campu a umenia. Tvrdí, že niektoré 

druhy umenia sú ku campy vkusu bližšie ako ostatné. Podľa Sontagovej je to oblečenie 

vytvárajúce veľkú časť campu, ďalej je to nábytok a rôzne prvky vizuálnej dekorácie. 

„Umenie pre camp často znamená dekoratívne umenie, ktoré zdôrazňuje textúru, 

zmyselný povrch a štýl na úkor obsahu.“68 Sú to artefakty, ktorých vlastnosťou môže 

byť napríklad to, že ponúkajú príležitosť pre kontrast medzi hlúpym či výstredným 

obsahom a bohatou formou.69 (v eseji bod 5.) Zároveň sa kriticky stavia k 

zovšeobecňujúcim výrokom, ktoré hlásajú, že niečo je príliš dobré a príliš dôležité na 

to, aby to bol camp. Sama pripúšťa, že množstvo príkladov campu predstavuje (zo 

„seriózneho hľadiska“) zlé umenie alebo gýč, nie však všetky. Podľa Sontagovej camp 

nielenže nemusí byť zlým umením, dokonca niektoré z umeleckých diel považovaných 

za camp „si vo vrcholnej miere zasluhujú seriózny obdiv a štúdium“.70 (v eseji bod 6.) 

Sontagová nazýva camp moderným dandizmom, pretože ponúka riešenie problému, 

ako byť dandym vo veku masovej kultúry. (v eseji bod 45.) Oscar Wilde podľa nej 

prejavil vo svojich prácach istý konzervativizmus, ale v mnohých postojoch mu 

priznáva moderné zmýšľanie a to práve vo výrokoch, ktoré podľa Sontagovej 

sformulovali „dôležitý prvok campy vnímavosti, totiž rovnocennosť všetkých 

predmetov“71, keď povedal, že napríklad kľučka môže byť rovnako obdivovaná ako 

maľba. Podľa Sontagovej totiž camp ako dandyizmus vo veku masovej kultúry nerobí 

rozdiely medzi predmetom, ktorý je originál a predmetom masovej výroby. „Campy 

vkus prekonáva nevoľnosť z repliky.“72 (v eseji 47.) Je v kánone campu, že neexistuje 

                                                 
66  Ibidem. 
67  Ibidem. 
68  Ibidem s. 82. 
69  Ibidem. 
70  Ibidem. 
71  Ibidem s. 86. 
72  Ibidem s. 85. 
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iba dobrý vkus ale aj dobrý vkus pre zlý vkus. Dobrý vkus čerpá iba z vážnych slastí a 

dobrý vkus pre zlý vkus – teda camp umožňuje oslobodenie od tejto chronickej 

frustrácie, ako nadľahčene dodáva Sontagová.73 (v eseji bod 54.)  

Camp je viditeľný v predmetoch, aj v ľudskom správaní. „Existujú campy filmy, 

oblečenie, nábytok, populárne piesne, romány, ľudia, budovy. Oko campu má 

schopnosť premeniť skúsenosť.“ Sontagová však vzápätí dodáva, že nie všetko je v oku 

toho, ktorý na tieto skutočnosti nazerá. (v eseji bod 3.) V Nasledujúcom bode Sontagová 

uvádza, čo všetko je camp, resp. čo patrí do kánonu campu. Sú to napríklad Zuleika 

Dobson – anglická poviedka Maxa Beerrbohma, zelené lampy od Tiffanyho, Scopitone 

filmy74, titulky a články magazínu The Enquirer, balet Labutie jazero, Belliniho opery, 

niektoré obrázkové pohľadnice z prelomu storočia, King Kong (1933) režiséra Ernesta 

B. Schoedsacka, kubánsky populárny spevák La Lupe, román Lynna Warda v 

drevorytoch – Gods' Man (Boží človek), ženské oblečenie z dvadsiatych rokov 20. 

storočia, romány britského spisovateľa Ronalda Firbanka75 a tiež romány Ivy Compton-

Burnettovej76, staré verzie komiksu o Flashovi Gordonovi, filmy pre pánov (stag 

movies) sledované bez túžby.77 Rôznorodosť toho, čo je camp môžeme vidieť aj v inom 

vymenúvaní príkladov, Fabio Cleto uvádza, že príklady campu pochádzajú z akejkoľvek 

doby a miesta, pričom rozsah campu sa tiahne od vysokého umenia k pop kultúre, od 

                                                 
73  Ibidem s. 86. 
74  Scopitone filmy (ScopitoneArchive. 2011. [online]. 2011. [cit. 2014.12.8] Dostupné na internete: 

www.scopitonearchive.com/) sú predchodcami dnešných hudobných videoklipov. Boli distribuované 

na farebných 16 mm filmoch a bolo možné si ich prezerať na špeciálnych Scopitone filmových 

jukeboxoch. Vznikli vo Francúzsku v roku 1960, neskôr sa rozšírili do Anglicka a Nemecka, v roku 1964 

aj do Spojených Štátov. Ich výroba a distribúcia skončila na konci 60. rokov. 
75   Ronald Firbank. (BLACKMER, Corinne E. 2002. Firbank, Ronald (1886-1926). In glbtq: An 

Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture. [online]. 2002, [cit. 2014.3.25.] 

Dostupné na internete: www.glbtq.com/literature/firbank_r,2.html) Anglický spisovateľ, jeho diela 

boli posmechom a kritikou viktoriánskej spoločnosti a jej serióznosti, buržoáznemu materializmu, 

ktorý v nej vládol, hoci sám autor mal takýto pôvod. 
76 Iva Compton-Burnett.(MILLER, Edmund. 2002. Compton-Burnett, I. (1884-1969). In glbtq: An 

Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture. [online]. 2002, [cit. 2014.3.25.] 

Dostupné na internete: www.glbtq.com/literature/compton-burnett-i.html) Anglická spisovateľka, vo 

svojom prvom románe sa venuje vášnivému lesbickému vzťahu medzi dvoma ženami a v ďalších dvoch 

figuruje niekoľko lesbických a homosexuálnych postáv. 
77  SONTAGOVÁ. S., „Poznámky o fenoménu camp“, viď vyššie, s. 82. 

http://www.scopitonearchive.com/
http://www.glbtq.com/literature/firbank_r,2.html
http://www.glbtq.com/literature/compton_burnett_i.html
http://www.glbtq.com/literature/compton_burnett_i.html
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života horných desaťtisíc (high life) a šoubiznisu až k „obyčajným ľuďom“ 

zhromažďujúc na tom istom queer území Oscara Wildea, Charlesa de Gaulle, spolu s 

Benitom Mussolinim, obľúbenú drag queen Divine Johna Watersa, božskosť Grety 

Garbo, Carravaggia s Andym Warholom, secesiu, Mozarta s Davidom Bowiem, Sergeja 

Pavloviča Ďagileva a jeho súbor Ruský balet, rokokové kostoly s postmodernou Philipa 

Johnsona, etc.78 Toto „et cetera“ je podľa Cleta určujúci znak campu, signalizujúci 

„nevyhnutnú nepreukázateľnosť a mobilitu pojmu“.79 (v eseji bod 4.) 

Tieto poznámky by sme mohli spojiť do krajného tvrdenia o campe: „Je to dobré, 

pretože je to príšerné.“80 Toto tvrdenie platí za podmienok, ktoré sú načrtnuté v tejto 

eseji.81 (v eseji bod 58.) 

O'Brienová píše: Sontagovej camp je špecifický spôsob estétstva, rovnako ako spôsob 

vnímania sveta v estetických podmienkach. Nie je to žiadny objekt, výkon alebo štýl, je 

to skôr moment štylizácie, spôsob konfigurácie významov spojených s prevedením 

žánru, ktoré sa teší z irónie, paródie a satiry. V tomto zmysle je camp takmer vždy 

úmyselný, premyslený a zámerne nadhodnotený a prvky toho ktorého štýlu sú okrem 

toho označené za prehnané a ohavné. Vzhľadom na Sontagovej esej sa teda camp cituje 

ako spôsob štylizácie alebo istý druh prejavu (predstavenia). 82 Sontagová takto zatiaľ 

definitívne doplnila a skompletizovala význam pojmu camp.  

 

 

 

                                                 
78  CLETO, Fabio. CAMP Queer Aesthetics and the Performing Subject.1999. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. str. 3. 
79  CLETO, F. CAMP, viď vyššie, s. 3. 
80  SONTAGOVÁ. S., „Poznámky o fenoménu camp“, viď vyššie, s. 86. 
81  Ibidem.  
82

  O'BRIEN, Jodi. Encyklopedia od Gender and Society, viď vyššie, s. 105. 
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1. 2.  Camp podľa Christophera Isherwooda (Svet zvečera) 

Christopher Isherwood, významná osobnosť anglo-americkej gay kultúry, podľa 

Summersa jeden z mladých nahnevaných spisovateľov dominujúcich anglickej 

literárnej scéne tridsiatych rokov 20. storočia.83 V roku 1939 emigruje do Spojených 

štátov a stáva sa americkým občanom.  

V roku 1954 vydáva Christopher Isherwood román Svet zvečera (The World in the 

Evening), v ktorom spísal svoju definíciu a vysvetlenie pojmu camp. Sontagová 

spomína Isherwooda a tento román aj vo svojich Poznámkach o fenoméne camp, keď 

hovorí o zriedkavom a výnimočnom výskyte campu ako pojmu a javu: „Okrem lenivej 

dvojstránkovej skice vo Svete zvečera Christophera Isherwooda, camp takmer 

neprenikol to tlače.“84  

Tento román je príbeh rozprávaný hlavnou postavou – Stephanom Monkom. Odohráva 

sa počas druhej svetovej vojny, Stephan Monk sa vracia do rodnej Philadelpphie, kde sa 

okrem niekoľkých priateľov a známych stretáva s homosexuálnym párom. Pri 

rozhovore s jedným z nich tak Isherwood prostredníctvom hlavnej postavy – Monka 

vysloví definíciu campu.85 

V knihe sa Stephen pýta Charlesa, jedného z páru, či už počul výraz camp. „Myslel si si 

že sú to malí homosexuálni chlapci s peroxidovými vlasmi a pierkovým boa, nosiaci 

klobúk a hrajúci sa na Marlene Dietrich? V queer kruhoch áno, tomu hovoria camping, 

ale to je znevážené.“86 pričom tento prejav campu v knihe nazýva nízkym campom 

(Low camp) a pokračuje predstavením vysokého campu (High camp): „Vysoký camp je 

celá emocionálna základňa zahrňujúca napríklad balet, tiež s určitosťou aj barokové 

                                                 
83  SUMMERS, Claude J. 2002. Isherwood, Christopher (1904-1986). In glbtq: An Encyclopedia of Gay, 

Lesbian, Bisexual, Transgender, and Queer Culture. [online]. 2002, [cit. 2014.4.5.] Dostupné na internete: 

www.glbtq.com/literature/isherwood_c.html. 
84 SONTAGOVÁ. S., „Poznámky o fenoménu camp“, viď vyššie, s. 80. 
85 ISHERWOOD, Christopher. 1954. The World in the Evening. Harmondsworth: Penguin Books, 1966. s. 

112. 
86 Ibidem s. 114. 

http://www.glbtq.com/literature/isherwood_c.html
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umenie. Ako vidíš, pri pravom vysokom campe je vždy podstatná serióznosť. Nemôžeš 

campovať nad niečím čo neberieš vážne. Nerobíš si z toho srandu, ale vyrábaš tú 

srandu. Vyjadruješ, čo je v zásade vážne vo vzťahoch zábavy, úsudku a vkusu.“87 Medzi 

postavami nasleduje dialóg, v ktorom sa dozvedáme ďalšie príklady toho čo je a čo nie 

je camp – Mozart určite je camp, Beethoven nie. Rembrant nie, El Greco áno. 

Dostojevskij je podľa Isherwooda zakladateľom celej školy moderného psycho-campu, 

ktorý bol neskôr rozvinutý Freudom.88 O pojme hovorí, že hoci je veľmi ťažko 

definovateľný, človek ktorý ho už raz použil, má potrebu používať ho v diskusiách 

(filozofických, estetických a vlastne rôzneho druhu) znova. Stephen Monk v knihe 

hovorí, že nechápe ako to kritici dokážu bez toho.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87 Ibidem s. 115. 
88 Ibidem s. 116. 
89 Ibidem s. 116. 
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1. 3. Camp podľa Umberta Eca 

Eco tiež otvára problematiku campu a tento jav nazýva „vkus zvaný camp“, pričom sa 

odvoláva  na Sontagovej esej: camp je určitá forma vnímavosti, ktorá mení vážne na 

frivolné.  

„Vkus zvaný camp vzniká ako prejav uznania medzi príslušníkmi určitej intelektuálnej 

elity, ktorí sú si natoľko istí svojím vkusom, že môžu rozhodovať o rehabilitácii 

včerajšieho nevkusu tak, že vychádzajú z lásky k neprirodzenému a prehnanému.“90 

Camp je merateľný pomerom umelosti a štylizácie, nie je to iba štýl ale aj schopnosť 

nazerať na štýl iných a posúdiť ho. Camp má mať v sebe nadsázku a aj vulgárnosť.  

Na Sontagovú Eco nadväzuje aj pri spojitosti campu a homosexuality: „Campy vkus 

priťahuje sexuálnu nevyhranenosť.“91 V časti textu cituje pasáže z Poznámok o 

fenoméne camp ktoré popisujú androgynnosť a podiel gayov na „vynáleze“ a prežívaní 

campu. Príklady campu, ktoré uvádza Sontagová Eco pripisuje jej vkusu newyorského 

intelektuála, ale pripúšťa, že mu nie je jasné, prečo sa medzi nimi nachádza aj položka 

„niektoré Mozartove diela“.92  

Pokračuje interpretáciou Sontagovej poznámok – camp je láska k výstrednosti, k 

veciam, ktoré sú tým, čím nie sú. Ako najlepší príklad uvádza tiež secesiu a secesné 

predmety – „napodobeniny“ prírody.93 

Sontagovej výrok o campe – „Je to dobré, pretože je to príšerné.“ je podľa Eca 

významným poznatkom v dejinách škaredosti. Vyberá z eseje pasáž, v ktorej Sonatgová 

pripúšťa, že kánon campu sa môže zmeniť a časom sa môže javiť lepšie to, čo sa nám 

dnes protiví. To čo bolo niekedy banálne sa môže stať fantastickým. Camp teda môže 

premeniť škaredosť na estetické potešenie.  

                                                 
90 ECO, Umberto. Dejiny ošklivosti. Praha: Argo, 2007. s. 408. 
91 Ibidem. 
92 Ibidem s. 410. 
93 Ibidem s. 410. 



 
27 

„Camp sa obracia chrbtom k obvyklému estetickému súdu s jeho osou krásne – 

škaredé. Nesnaží sa dokázať, že krásne je škaredé alebo škaredé je krásne. Umeniu (a 

životu) iba ponúka odlišný, doplnkový súbor merítok.“94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Ibidem s. 417. 
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2. Camp a gýč 

Je možným a častým javom, že ak divák alebo iný konzument nie je zoznámený s 

konceptom a významom campu, veľmi ľahko si ho vie pomýliť s gýčom. Pokúsime sa 

objasniť ich vzájomný vzťah, respektíve ujasniť, či vôbec o vzťah ide. V tejto 

podkapitole sa bližšie zameriame na prepojenie campu a gýča, ich vzájomné 

podobnosti a odlišnosti.  

Ako vyplýva z mnohých vyššie spomenutých definícií, camp má množstvo foriem. V 

súvislosti s campom už teda nehovoríme iba o prehnanosti a forme správania sa 

jednotlivcov, teda význam pojmu nemôžeme zúžiť iba na vystupovanie, správanie a 

životný štýl gayov. O tomto „súčasnom campe“ by sme mohli povedať, že v sebe zahŕňa 

ako osobnosti, tak aj ich prejav, životný štýl, umelecké aj neumelecké diela a produkty a 

to všetko s cieľom byť campy. V tomto prípade ide o uvedomený camp, ak použijeme 

Sontagovej terminológiu, ide o zámerný camp.  

S gýčom nebudeme spájať naivný camp, ten, ktorý Sontagová nazýva čírym a ktorý 

podľa nej prináša väčšie uspokojenie. Naivný camp o sebe netuší, že je campom, ani to, 

žeby mohol byť prirovnaný ku gýču. 
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2. 1.Gýč 

Predtým, ako sa budeme rozoberať konkrétne rozdiely medzi gýčom a campom 

a porovnávať ich, budeme sa venovať gýču samotnému.  

„Každý dobře ví, co to je, nebojí se na něj ukázat a mluvit o něm, nikdo jej však 

nedokáže přesně vymezit a definovat.“ 95 V úvode kapitoly „Struktura nevkusu“ sa Eco 

pomerne rozsiahlo venuje faktu, že nevkus či gýč nie je jednoduché uchopiť. Napriek 

tomu ale vieme, že existujú isté črty, ktoré sú pre gýč charakteristické alebo inak 

povedané, gýčové a nevkusné veci, predmety, diela... majú niečo spoločné. Práve na ne 

a na vôbec samotný vznik a pôvod gýča sa v tejto kapitole zameriame.  

Čo sa týka etymológie gýča, Eco pripúšťa, že slovo zrejme vzniklo v druhej polovici 

19. storočia v Nemecku, odkiaľ si chceli turisti odniesť ako suveníry lacné 

napodobeniny obrazov – skice (sketch). Termín gýč podľa Eca odvtedy označuje 

nevkusný brakový predmet, ktorý uspokojí nenáročné estetické požiadavky. Eco 

pripúšťa etymologkický základ aj v nemeckom výraze kitchen – zbierať smeti alebo 

verkitchen – rýchlo a lacno predávať.96 

 

Gýč nemá funkciu poznania, ale iba efektu. Cielene chce pôsobiť na emócie 

respondenta, čím sa z neho stáva akási „umelecká lož“. Táto umelecká lož je podľa Eca 

potravou pre lenivé publikum, ktoré si počas jej konzumácie nahovára, že konzumuje 

„originální zobrazení zvěta, zatímco ve skutečnosti se těší pouze druhotnou imitací 

prvotní síly obrazů“.97 V reakcii na to, že masová kultúra má záujem iba o efekt a istý 

typ vyvolaných emócií, umelci inklinujú k opaku. Nezameriavajú sa už na efekt diela, 

ale na postup, ktorý k dielu vedie, na jeho tvorivý proces. 98 

                                                 
95 ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha, Argo, 2006. s. 75. 
96 Ibidem s. 76. 
97 Ibidem s. 80. 
98 Ibidem s. 84. 
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Túto koncepciu gýča podrobnejšie rozpracúva Broch, ktorý tento emocionály gýč, ako 

ho nazýva, rozdeľuje na dve triedy. Prvý je gýč, ktorý ukazuje svet, aký ľudia chcú aby 

bol a gýč, ktorý ukazuje svet taký, akého sa ľudia boja.99 Neskôr tieto dve podoby gýča 

nazýva „sweet and sour“100 – čo by sme do slovenčiny preložili ako sladký a trpký 

gýč.101 Sladký gýč ponúka potešenie z obrazov ako napríklad milé šteniatka a deti 

alebo milenci pri svite mesiaca. Trpký gýč zase ponúka uspokojenie pri pozeraní 

vojnových alebo hororových filmov – pri pozeraní sa na svet, akého by sme sa radi 

báli.102 Gýč popiera všetko, čo je zložité. „Láska, vojna, umelecká tvorivosť, to všetko 

je jednoduché.“103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99 BROCH, Hermann. Kitch (1933). In Kitch: The World of Bad Taste, edit. Gillo Dorfles. New York, 

Universe Books, 1968. S. 70. 
100 Ibidem s. 71. 
101 Sweet and sour – z ang.: sladký a kyslý, prekladáme tu ale ako sladký vs. trpký gýč.  
102 KELLY, Michael a kol. Encyklopedia of Aesthetics, volume 3. New York, Oxford University Press, 1998. 

s.  66-67. 
103 Ibidem s. 67. 
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2. 2. Odlišnosti medzi gýčom a campom 

Gýč, jeho pomenovanie a „tradícia“ teda vznikla omnoho neskôr ako camp a ich genéza 

ani počiatočný význam nemajú nič spoločné. Ale už tým, že camp a gýč porovnávame, 

pripúšťame, že mnoho spoločného majú. Naším cieľom je popísať ich vzájomné 

prepojenie, náväznosť a genézu. V čom sa teda produkty zámerného campu a gýča líšia 

a prečo si ich naopak niekedy môžeme zamieňať? 

V prvom rade, sa gýč od campu odlišuje svojím pôvodom. Spomenuli sme už pôvod 

pojmu, ale vznik a pôvod gýča ako javu sprevádzajúceho umenie nie je taký 

jednoznačný. 

Ako sme už spomenuli v predošlej podkapitole, gýč datujeme do obdobia priemyselnej 

revolúcie, vzniku buržoázie, urbanizácie, ... kedy nastáva úpadok aristokratického 

vplyvu a zvyšuje sa vzdelanosť proletariátu. 104 Gýč by sme teda mohli považovať za 

produkt priemyselnej revolúcie, ktorý vzniká súbežne z modernizmom.105 Z umelecko-

historického hľadiska má gýč korene v romantizme, kedy je odnožou umeleckej kultúry 

tohto obdobia. Hermann Broch dokonca nazýva romantizmus matkou gýča.106 (Nech 

datujeme vznik gýča do obdobia počiatku moderny alebo do obdobia romantizmu, 

vyvstáva nám otázka ako bol gýč pomenovaný, keďže sme vznik pojmu datovali do 

polovice 20. storočia. Vieme, že existovali diela, ktoré boli populárne napriek svojej 

„umeleckej bezcennosti“, no nevieme ako boli pomenované.107) 

Jedna z najvýraznejších vlastností gýča je tá, že v ňom majú zaľúbenie masy. To sa nedá 

výlučne povedať o campe a o campy dielach. Ak by sme chceli určiť pravidlo, podľa 

ktorého by sme mohli určité campy diela zaradiť medzi gýč, bolo by to celkom náročné. 

Sontagovej delenie na zámerný a naivný camp nám v tomto prípade už nestačí. V oboch 

týchto druhoch by sme mohli nájsť autorov a diela, ktoré sú orientované masovo a 

                                                 
104 KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Praha: Torst, 2000. s. 27. 
105 Ibidem. 
106 Ibidem. 
107 Ibidem s. 29. 



 
32 

naopak. Mohli by sme zaviesť ďalšie delenie (s ktorým budeme pracovať v ďalšej časti 

diplomovej práce) a rozdeliť camp na mainstreamový a alternatívny, ale ani toto delenie 

nám nezaručí stopercentne správne zaradenie. Jediné, čo vieme povedať s istotou je, že 

zďaleka nie všetko, čo je gýč, je aj campy a nie všetok camp je zároveň gýčový. Toto 

zistenie je veľmi vágne a nemá ambíciu stať sa v problematike gýč versus camp našou 

definíciou, ale je istým vodítkom, ktoré nám môže pomôcť pochopiť esenciu campu.  

Častokrát má zámerný camp umelecké ambície a je možné o ňom hovoriť v 

estetických pojmoch. Vyžaduje uplatnenie vkusu, vnímavosti alebo senzitivity, 

schopnosti estetického rozlišovania či hodnotenia, čo Zuska uvádza ako základné 

požiadavky uvažovania v estetických kategóriách.108 Naproti tomu gýč ako brakový 

predmet umelecké ambície nemá, hoci nahrádza umenie pre masy. Mohlo by nám stačí 

tvrdenie: „Keď to vidíme, vieme že sa pozeráme na gýč.“  

Ďalšia odlišnosť medzi campom a gýčom je tá, že zatiaľ čo gýč reprezentujú diela 

zastupujúce umenie pre masy, camp je celou subkultúrou zahŕňajúcou správanie ľudí, 

gender otázku, rôzne druhy umenia.109  

Camp sa odlišuje od gýča tiež tým, ako vzniká. Gýč je často napodobenia rozšírená 

medzi masami a má za cieľ náhradu umeleckého diela. Je to napodobenina umenia, nie 

však umeleckého tvorivého aktu.110 Je to napodobenina formy kultúrnych produktov, 

ale nie ich myšlienkového sveta.111 Camp naproti tomu, aj keď nie je vždy umením, 

nemá za cieľ byť náhradou, napodobeninou niečoho, „chce“ byť autentický. 

Iným rozdielom medzi tým či je výsledný produkt tvorby gýč alebo camp je ten, že pri 

gýči sa autor strápni neúmyselne a pri campe úmyselne. Camp si je vedomý 

                                                 
108 ZUSKA, Vlastimil. Umění, krása, šeredno. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. s. 23. 
109 Department of English Language and Literature: Kitsch, Camp, and the Politics of Culture. [online]. 

2011. [cit. 2014.5.26] Dostupné na internete: www.english.uchicago.edu/faculty/brown/3. 
110 SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. s. 155. 
111 MISTRÍK, Erich. Estetický slovník. Bratislava: Iris, 2007. s. 87. 

http://www.english.uchicago.edu/faculty/brown/3
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prítomnosti umelých prvkov a irónie, zatiaľ čo gýč to robí s cieľom byť vážny.112 

Camp nie je gýč, je potrebné poznať autora, pozadie, zámer, … aby sme boli schopní 

poznať rozdiel. Pri gýči je autor nepodstatný a zámer je viac menej očividný (veľmi 

obecne – vyvolať emóciu/emócie). Toto pre camp neplatí, naopak – otázka autorstva, 

pozadia (tzv. backroundu), či zámeru je pri campy dielach dôležitá rovnako ako pri 

dielach umeleckých. Tento fakt je zásadný a je potrebné brať ho na zreteľ keď 

porovnávame camp a gýč.  

Medzi to, čo odlišuje gýč a camp patria okrem vyššie uvedeného aj dva z typických 

campy znakov.113 Je to hra gender rolí či explicitne zobrazená sexualita. Toto nie je 

typické pre gýč aj keď v niektorých polohách alebo predmetoch môže dochádzať 

k prehnane zobrazovanej sexualite. Každopádne, nepatrí to medzi hlavné znaky gýča.  

Druhým z typických znakov campu, ktorý nie je asociovaný s gýčom je irónia 

a paródia. Je to jeden z najvýraznejších znakov, ktoré naozaj oddeľujú gýč a camp. Ako 

sme už spomenuli v predošlej kapitole, gýč sa berie úplne vážne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 SLOUCHO. 2001. You Know How Bitchy Fags Can Be! In Epinions, Unbiased Reviews by Real People. 

[online]. 2001. [cit. 2014.5.26] Dostupné na internete: www.epinions.com/review/mvie_mu-

1031771/content_18633428612. 
113 Znaky, ktoré sme stanovili pre potreby analýzy, ktorú budeme vykonávať v oslednej časti tejto 

diplomovej práce.  

http://www.epinions.com/review/mvie_mu-1031771/content_18633428612
http://www.epinions.com/review/mvie_mu-1031771/content_18633428612
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2. 3. Podobnosti medzi gýčom a campom 

Podobnosti campu a gýča sa týkajú hlavne naivného campu114, toho, ktorý o sebe nevie, 

že je camp. Tento camp a gýč majú spoločné to, že sa berú vážne a očakávajú 

(umelecké) pôsobenie na respondenta.  

Medzi spoločné znaky gýča a campu ale patria aj niektoré typické znaky campu. Sú to 

prehnanosť a umelosť, neprirodzenosť. Tieto znaky sú pomerne výrazné a pôsobia na 

respondentov bezprostredne pri prvom „kontakte“ s dielom. Často teda môžu spôsobiť 

zamieňanie gýča a campu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Naivný camp – pojem, ktorý vytvorila Sontagová a ktorý ysvetľujeme v kapitole 1. 1. 1. Poznámky 

o fenoméne camp na strane 12.  
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3. Camp ako estetický objekt 

V predchádzajúcej kapitole Camp a gýč a v jej podkapitolách, ktoré sa venovali 

rozdielom, podobnostiam alebo až zhode medzi campom a gýčom sme na základe 

množstva zdrojov a tiež definícií (uvedených v prvej kapitole História campu, história 

pojmu) uviedli, že do istej miery prepojenie medzi týmito dvoma javmi existuje, 

napriek tomu, že „campovosť“ nerovná sa „gýčovosť“.  

Podobne alebo takmer identicky by sme mohli veľmi zjednodušene popísať vzťah 

medzi campom a umením, respektíve medzi tým, čo je umelecké a čo je campy. Zhrňme 

to teda do triviálneho faktu: Množstvo umeleckých diel je podľa rôznych definícií campy, 

to samozrejme neznamená, že všetko, čo je campy je umenie.  

V tejto diplomovej práci je ale podstatnejší ako vzťah campu a umenia, vzťah campu a 

estetiky. Samozrejme, povedali sme už na niekoľkých miestach a niekoľkokrát citovali, 

že camp je (okrem iných prívlastkov) estetickým fenoménom a je s estetikou veľmi 

úzko prepojený.  

Aby sme teda mohli vymedziť, čo – aké objekty, predmety a diela sme „oprávnení“ 

zasadzovať do kánonu campu, je potrebné vymedziť, čo je a čo nie je estetické, 

respektíve čo má a čo nemá estetickú funkciu a hodnotu. Vychádzať pri tom budeme z 

diela českého autora Jana Mukřovského.  
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3. 1. Estetické – neestetické podľa Jana Mukařovského 

Základné dielo, z ktorého budeme čerpať v tejto kapitole je štúdia estetického filozofa 

Jana Mukařovského s názvom Esetetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. 

 Celý text štúdie Mukařovský delí na tri časti, podľa jeho troch aspektov estetična, 

ktorými sú funkcia, norma a hodnota. V týchto celkoch a v tomto poradí budeme 

postupovať aj my, pričom sa zakaždým pokúsime vecne, vrámci jednotlivých faktov a 

myšlienok odkazovať súvislosti týkajúce sa campu.  

 

ESTETICKÁ FUNKCIA 

Estetická funkcia zaberá oveľa širšiu pôsobnosť ako iba samotné umenie. „Jakýkoliv 

předmět i jakékoliv dění (ať děj přírodní, ať činnost lidská) mohou se stát nositeli 

estetické funkce.“115 Medzi  estetickou a mimoestetickou oblasťou pritom nie sú 

pevné hranice; pretože podľa Mukařovského, hoci to môže znieť prehnane, žiadne 

predmety nemôžu byť z dosahu estetickej funkcie vylúčené. Obhajobu tohto názoru 

začína v modernom umení, a to na príklade tém, ktoré zobrazujú naturalistickí alebo 

kubistickí umelci. Tí poskytli dôkaz, „že estetickými fakty se mohou stát i takové věci, 

kterým bychom podle tradičního pojetí estetickou platnost nepřisuzovali;“116 a 

vzápätí uvádza ako príklad výrok francúzskeho filozova Jean-Marie Guyaua: „Dýchat 

zhluboka, cítit, jak se krev očisťuje při styku se vzduchem, není to zrovna opojný 

požitek, kterému by bylo nesnadno odepřít estetickou hodnotu?“117 Môže nastať aj 

opačný proces – keď umelecké dielo o svoju estetickú funkciu príde, alebo je mu 

násilím odobraná (použitie historických palácov ako kasárne, apod.), jedná sa o jav, 

ktorý v hoci je nositeľom estetickej funkcie v istej dobe, nemusí toho byť schopný v 

inom období. Mukařovský tak dochádza k záveru, že hranice estetickej funkcie sú 

                                                 
115 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Praha, ODEON, 1966. s. 18. 

116 Ibidem s. 19. 
117 Ibidem. 



 
37 

veľmi premenlivé a nie sú „raz na navždy“ dané realitou samou. 118 Tento záver je ešte 

viac zrejmý, keď ide o subjektívne stanovisko. Keď teda vezmeme do úvahy 

premenlivosť (prítomnosť – neprítomnosť) estetickej funkcie v čase a ešte aj jej 

premenlivosť v tom istom časovom období medzi jednotlivými subjektami, môžeme 

povedať nasledovné: „Jakmile však přesuneme zretel, až v čase, ať v prostoru, nebo i 

jen od jednoho sociálního útvaru k jinému, (např. od vrstvy k vrstvě, od generace ke 

generaci atp.), shledáme vždy, že se tím změní i rozložení estetické funkce a 

ohraničení její oblasti.“119  

Teda vždy, keď chceme estetickú oblasť oddeliť od mimoestetickej, musíme brať na 

zreteľ to, že tieto oblasti nie sú úplne nesúvislé a oddeliteľné, naopak, sú v stálom 

„dynamickom vztahu, který lze charakterizovat jako dialektickou antinomii“. 120 Toto 

tvrdenie veľmi úzko súvisí s tým, čo Mukařovský hovorí o skúmaní estetickej funckie: 

je potrebné zohľadniť nie len to, či je a nie je prítomná, prípadne kde a ako sa 

prejavuje, ale aj to, v akej miere a za akých okolností môže dôjsť k jej oslabeniu, 

prípadne k jej neprítomnosti. 121 

V ďalšej časti textu o estetickej funkcii Mukařovský rozlišuje estetickú oblasť na 

základe diel (javov, predmetov), ktoré sú nositeľmi estetickej funkcie: „... jde o předěl, 

který odděluje umění od estetických jevů mimouměleckých“. 122 Prečo je dôležité 

rozlišovať ešte aj v rámci oblasti estetických Mukařovský vysvetľuje postupne:  

Jedno hľadisko je dejinné. Prechod medzi umením a tým, čo stojí mimo umenia je 

niekedy takmer nemožné zistiť a ak sa jedná o historický produkt/dielo, je pre „nás“ 

niekedy veľmi ťažké určiť pôvodnú fiunckiu diela, hlavne z pohľadu nášho systému 

hodnôt. Ako príklad autor uvádza architektúru, pri ktorej je často veľmi náročné určiť, 

kedy napríklad historická budova prestáva byť úžitkovou stavbou a začína byť 

architektonickým umením. „Jinými slovy: otázka estetického hodnocení uměleckých 

                                                 
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
120 Ibidem s. 20. 
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
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děl je zásadně jiná než otázka hranic umění: i umělecké dílo, které ze svého stanoviska 

hodnotíme záporně, náleží do kontextu umění, neboť právě vzhledem k němu je 

hodnoceno.“123  

A napriek tomu, že hranicu medzi týmito dvoma skupinami javov v estetickej oblasti 

je niekedy tak ťažko definovať, nemôžeme poprieť, že rozdiel medzi oblasťou umenia 

a oblasťou „pouhých estetických jevů“ je podstatný. 124 Tento rozdiel, pokračuje 

Mukařovský, náleží v tom, že v umeleckých dielach je estetická funkcia funkciou 

dominantnou a v dielach/produktoch/javoch, ktoré patria do oblasti estetických 

javov, ale nie sú umením, je estetická funckia funkciou druhotnou.  „Oblast estetična 

není tedy roztržena ve dva navzájem neprodyšně oddělené úseky, nýbrž je jako celek 

ovládáná dvěma protikladnými silami, kterí si současně organizují i dezorganizují, tj. 

udržují v ní nepřetržitý vývojový pohyb.“ 125 Tento pohyb charakterizuje aj to, že nie 

je možné kategoricky stanoviť, čo je a čo nie je umenie a to práve kvôli presahom 

funkcií jednotlivých diel. (Ako príklady Mukařovský okrem architektúry uvádza  

literatúru, ktorá má okrem umeleckej funkcie aj funkciu oznamovaciu a dokazuje tak, 

že prípady,  v ktorých estetická funkcia výrazne neprevyšuje, nie sú výnimočným 

javom. Týka sa to dokonca aj maliarstva a sochárstvam, pri zobrazovaní portrétu.) Po 

tom, čo sa Mukařovský venuje všetkým druhom umenia a v každom pri istých 

formách nachádza presahy do mimoumeleckej estetickej oblasti, ako posledný druh 

umenia uvádza hudbu, ktorá má s mimoumeleckou oblasťou najmenej priamy 

kontakt. Je to dané „zvlášntním rázem materiálu hudby , tónu, který  - jsa nezbytně 

pojímán jako součást tónového systému – obsahuje již sám v sobě zabarvení 

estetické“. 126 Aj v hudbe môže ale estetická funkcia ustúpiť do úzadia v prípade, že sa 

jedná o napríklad reklamné zvučky, spev sprevádzajúci prácu, rôzne zvukové signály 

apod.  

                                                 
123 Ibidem. 
124 Ibidem s. 21. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
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Následne Mukařovský v texte rozoberá oblasť filmu, hortikultúry, náboženského 

kultu, prírodného krásna, a ich pozíciu v rámci estetickej oblasti. Pre našu prácu ale 

nie sú natoľko relevantné, aby sme sa im hlbšie venovali.  

Ak by sme mali túto stať zhrnúť, mohli by sme povedať nasledovné: Umenie nie je 

uzavretá oblasť, naopak, neexistujú jednoznačné kritériá, ktoré by oddeľovali oblasť 

estetických javov a oblasť javovo umeleckých. Túto vývojovú dynamiku, ako to 

nazýva Mukařovský uvádza, spôsobuje polarita medzi nadradenosťou a 

podriadenosťou estetickej funkcie vo funkčnej hierarchii, „bez předpokladu této 

polarity by vývoj estetické oblasti pozbyl smyslu, ježto právě ona udává dynamiku 

souvislého pohybu vývojového.“ 127  

Mukařovský na tému estetickej funkcie vyvodzuje tieto tri závery: 

1. estetično nie je samotnou reálnou vlastnosťou vecí a tiež nie je viazané k 

niektorým jej vlastnostiam 

2. estetická funkcia vecí nie je v úplnej moci indivídua 

3. stabilizácia estetickej funkcie je záležitosť kolektívu; estetická funkcia je 

zložkou vzťahu medzi ľudským kolektívom a svetom. 128  

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 



 
40 

4. Camp v 20. a 21. storočí 

V tejto podkapitole sa budeme venovať „súčasnému“ campu, pričom za súčasnosť tu 

považujeme obdobie od druhej polovice 20. storočia. Stručne popíšeme vývoj a vznik 

campu v rámci rôznych umeleckých druhov a žánrov, budeme sa venovať aj 

konkrétnym autorom, keďže sa často jedná o priekopníkov, alebo „zakladateľov“ prúdu 

a následnej spomenieme aj konkrétne diela.   

 

4. 1. Camp a filmový underground 

Camp je veľmi úzko spájaný a je neoddeliteľnou súčasťou americkej filmovej 

undergroundovej scény z 50., 60. a 70. rokov 20. storočia. V tomto období a prostredí 

sa totiž camp (v tejto, nižšie popísanej podobe) zrodil a rozvíjal.  

 

GEORGE A MIKE KUCHAROVCI 

Bratia, dvojičky Mike aj George Kucharovci boli obaja filmovými tvorcami, režisérmi, 

producentmi, hercami, scenáristami, editormi a tiež tvorcami špeciálnych efektov. 129 

Narodili sa v roku 1942 v Newyorskom Bronxe, kde aj vyrastali. Prostredie a aj obdobie 

ich detstva a dospievania zohralo veľkú úlohu v ich formovaní a neskôr v ich tvorbe. Už 

v mladom veku sa z nich vplyvom prostredia, v ktorom vyrastali a tiež  béčkových 

filmov, ktoré stále pozerali, stali vyznávači komiksov, pornografie a komerčnej 

hollywoodskej kinematografie.  Sú to často veľmi konkrétne vplyvy, ktoré v ich filmoch 

vidieť a cítiť a ktoré robia z Mikea a Georgea legendy campu.130 George a Mike sa 

snažili kopírovať vo filme všetko to, čo videli v robotníckom živote, v reálnom svete,  

                                                 
129 IMDb The Internet Movie Database: Mike Kuchar. [online]. 2002, [cit. 2014.11.17] Dostupné na 

internete: www.imdb.com/name/nm0473648/#Director, 

www.imdb.com/name/nm0473647/#Director. 
130 STEVENSON, Jack: Desperate Visions 1: Camp America. London: Creation Books, 1996, s. 163. 

http://www.imdb.com/name/nm0473648/#Director
http://www.imdb.com/name/nm0473647/#Director


 
41 

v ktorom vyrastali. Tieto postrehy ktoré prenášali do filmov filtrovali cez svoje gay-

cítenie (gay-sensibility) a pomocou 8 mm kamery zachytávali, spočiatku bez ohľadu na 

umiestnenie rekvizity, svojich priateľov a členov rodiny, ktorí boli k dispozícii.131 

Kucharovské filmy sú popisované ako dvoj-dolárové melodrámy, objavujú sa prívlastky 

ako obscénne, nechutné, mnohé sú točené v komicko-chaotickom duchu. Medzi 

najznámejšie filmy, na ktorých spolupracovali obaja, patria: Corruption of the Damned 

(Úpadok zatratených, 1967), Pussy on a Hot Tin Roof (Kunda na tenkej horúcej streche, 

1961), Hold Me While I'm Naked (Drž ma kým som nahá, 1966). Mnoho filmov zahŕňalo 

lacné špeciálne efekty, ako napríklad povodne, zemetrasenia a tornáda, vyrobené 

podomácky Kucharovcami.132 Takéto násilné, apokalyptické zakončenia boli spoločné 

pre väčšinu z prvých 8mm filmov.133 Väčšinou ide o krátkometrážne snímky, existuje 

tiež niekoľko 50 – 60-minútových, a nájdeme aj 4-minútový film, Sylvia's Promise 

(Silviin sľub) z roku 1962.134 

Kucharovci tiež vytvorili neformálne filmové kluby, v ktorých prezentovali a premietali 

svoje práce. Niektorých účastníkov šokovali, najmä svojou sexuálnou otvorenosťou, 

anarchistickým duchom, a „céčkovými“ špeciálnymi efektmi. Neskôr sa o nich 

dozvedeli aj členovia „vyššieho“ undergroundu ako Andy Warhol, Ken Jacobs a Jack 

Smith, a tak sa kucharovské filmy stali známymi a postupne sa stávali legendami. 

Demonštrovali, že ani veľký rozpočet ani dobrý vkus nie sú nevyhnutnými 

podmienkami filmového umenia, čo bola jedna z vecí, v ktorých spočíval ich vplyv.135 

Stevenson kapitolu o Kucharovcoch v knihe Camp America nazval „Život bratov 

vynálezcov“. A svoje prirovnanie podporuje stručným zhrnutím ich tvorby: „Žiadne 

                                                 
131 MORRIS. 2002. Kuchar, George (1942-2011). In glbtq: An Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, 

Transgender, and Queer Culture. [online]. [cit. 2011.11.15.] Dostupné na internete: 

www.glbtq.com/arts/kuchar_g.html. 
132 Ibidem. 
133 STEVENSON, J. Desperate Visions 1: Camp America, viď vyššie, s. 163. 
134 MDb The Internet Movie Database: Sylvia's Promise. [online]. 2002, [cit. 2014.11.19] Dostupné na 

internete: www.imdb.com/title/tt0476702. 
135 MORRIS. 2002. [cit. 2014.11.15.], viď vyššie. 

http://www.glbtq.com/arts/kuchar_g.html
http://www.imdb.com/title/tt0476702
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umenie nevyžaduje toľko spontánnosti, fantázie, improvizácie, ako nízkorozpočtové 

filmovanie a žiadni americkí nízkorozpočtoví filmári nie sú tak príkladní ako George 

Kuchar a jeho dvojča Mike.“136 Bratia Kucharovci, významné osobnosti amerického 

filmového undregroundu 60. rokov, sú oceňovaní a uznávaníní ako priekopníci campy 

– pop estetiky, ktorá ovplyvnila prakticky každého, kto prišiel potom; od Warhola a 

Watersa, po Vadima a Lyncha. Ich vplyv je podľa Stevensona stále cítiť.137 

 

JOHN WATERS 

John Waters, režisér, scenárista, producent a fotograf, sa narodil v roku 1946 v 

Baltimore, kde tiež vyrastal a tvoril. Jeho filmová kariéra je akoby pokračovaním a 

chronologicky nadväzuje na obdobie 60. rokov, kedy sa zrodil Kucharovský camp.138  

Waters na Kucharovcov ale nenadväzuje iba chronologicky. Otvorene sa hlási k 

inšpirácii newyorským undergroundom, tiež pouličným divadlom a happeningami.139 

V období filmu sedemdesiatych rokov, keď nastalo navýšenie prostriedkov aj pre 

nezávislé filmy, „John Waters ochotne a veľmi rád obsadil toto miesto ako najväčšmi 

beštiálny americký filmový tvorca, ktorého filmy s tak svojským rukopisom sú zvyčajne 

vyhradené pre prípad prírodných katastrof a smrtiacich epidémií.“140 

Okolo roku 1970 vynachádza Waters svoj vlastný žáner. Jeho filmy boli sú hybridnou 

mutáciou dvoch výrazne odlišných žánrov a to Exploitation film141 a Underground. Ako 

                                                 
136 STEVENSON, J. Desperate Visions 1: Camp America, viď vyššie, s. 162. 
137 Ibidem s. 162. 
138 ALDSTADT, David. 2002. Waters, John (b. 1946). In glbtq: An Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, 

Transgender, and Queer Culture. [online]. 2002, [cit. 2014.11.20.] Dostupné na internete: 

www.glbtq.com/arts/waters_j.html. 
139 STEVENSON, J. Desperate Visions 1: Camp America, viď vyššie, s. 12. 
140 STEVENSON, J. Desperate Visions 1: Camp America, viď vyššie, s. 11. 
141 Exploitation film.(Tvtropes: Exploitation Film. 2011. [cit. 2014.12.8] Dostupné na internete: 

tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ExploitationFilm.)Subžáner, ktorý sa vo veľkej miere 

zameriava na morbídne a brutálne prvky na účelom fascinovať alebo nadchnúť diváka. Tieto filmy sú 

plné násilia bez žiadneho skutočného dôvodu alebo myšlienky. (V niektorých prípadoch ide aj o 

nadmernú sexualitu vo filme.) 

http://www.glbtq.com/arts/waters_j.html
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ExploitationFilm
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uvádza Stevenson, pre mnohých umelcov, znalcov a divákov bola čiara medzi týmito 

dvoma žánrami ostro daná.142 Waters to ale ignoroval a vyhodil tieto, podľa neho, 

sprostosti „von oknom“. Rozmanitosť, ba až „všehochuť“ Watersovho diela potvrdzuje 

fakt, že rôznorodé prvky povyberané z rôznych filmových žánrov spojil napríklad do 

experimentálneho filmu, domácej drámy, komédie alebo muzikálu.143  

Undergroundové a campy korene Watersovej tvorby je vidieť najmä v prostredí, v 

ktorom sa filmy odohrávajú (takmer vždy je to Watersov rodný Baltimore) a v 

hereckých výkonoch. Ako príklad môžeme uviesť jeho obľúbený postup ako 

portrétovať sexualitu: obsadiť do rôl gayov heterosexuálnych hercov a pre straight roly 

použiť gayov. Tým pádom boli všetky roly nakoniec afektované, hrané príliš (over-

played) a pôsobili výsmešným dojmom.144 Hoci sa Waters hlásil k undergroundu, často 

volil komerčné postupy. Nikdy nepozeral na film ako na umelecké vyjadrenie, vnímal 

ho ako predajný produkt. Svoje filmy robil tak, aby boli plné vecí, ktoré ho vzrušovali a 

ktoré by ho dostali do pozornosti – to bola vec, ktorú chcel najviac.145 Môžeme tu vidieť 

protipól anti-hollywoodskeho newyorského prístupu.146 Waters ani nemohol byť 

šťastnejší, keď začal byť označovaný prívlastkami ako „Kráľ zvrátenosti”, „Sultán 

špinavosti“ a „Princ zvratkov“. Pokúšal sa svoje filmy robiť tak nezabudnuteľné ako to 

len bolo možné a tí, ktorí aspoň jeden z jeho filmov videli, naň určite nezabudnú.147 

Medzi jeho najvýznamnejšie filmy patria campy klasiky ako Pink Flamingos (Ružové 

pelikány, 1972), komédia Polyester (1981), muzikál Hairspray (1988) a punkový 

muzikál Cry-Baby (1990).148 Sám seba Waters prezentuje ako anarcho-hipíka, ktorého 

najväčšou motiváciou v živote bolo utvoriť svoju osobnosť takú odpornú a 

nevyhovujúcu pre slušných mešťanov, ako to len bolo možné. Nikdy nezamýšľal to, aby 

                                                 
142 STEVENSON, J. Desperate Visions 1: Camp America, viď vyššie, s. 11. 
143 Ibidem s. 12. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem s. 11. 
146 Ibidem s. 12. 
147 Ibidem s. 11. 
148 MDb The Internet Movie Database: John Waters (I) [online]. 2011, [cit. 2014.12.9] Dostupné na 

internete: www.imdb.com/name/nm0000691/#Director. 
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boli jeho filmy preskúmané, podľa neho neboli určené pre „čítanie“. Mohol si dovoliť 

vodiť za nos filmových analytikov a v prípade, že jeho film nenávideli a svoj názor 

skalopevne hájili, bolo to pre Watersa a jeho záujmy iba lepšie.149 

 

ANDY WARHOL 

Narodil sa v robotníckej rodine, vo Forest City v Pensylvánii v roku 1928. V roku 1949 

sa presťahoval do New Yorku, kde si zmenil meno z Andrew Warhola na Andy Warhol a 

v priebehu desaťročia sa postupne stal pop artovou ikonou.150  

Ako výtvarný autor je Andy Warhol svetoznámy, rovnako ako jeho pop artové diela. Ale 

pokiaľ ide o jeho osobnosť ako režiséra a filmára, prevažne pre znalcov je všeobecne 

známy pre jediný film – Sleep (Spánok) z roku 1963 alebo pre filmy, ktoré vlastne ani 

nerežíroval.151 

V rokoch 1963 a 1967 Warhol figuruje vo vysokom počte filmov, hoci s množstvom 

ďalších spolupracovníkov. Po pokuse o atentát, ktorý bol na neho spáchaný v roku 

1968 sa stiahol z aktívnej filmovej tvorby a stal sa producentom, a bol v pozadí týchto 

filmov, no takmer všetky napísal a režíroval Paul Morrissey. Podľa Ehrensteina sú filmy 

Morrissey's Flesh (Morrisseyho mäso, 1968), Trash (Odpad, 1970), a Heat (Teplo, 1972) 

oceniteľné práce. Film Bad (Zlý) z roku 1977 sa tiež nepovažuje za zlý, ale žiadny z 

týchto filmov nie je možné porovnávať s filmami, ktoré natočil Warhol pred nimi.152 

Sú to najmä bezprecedentný kúsok mestského gay života a životného štýlu, My Hustler 

(Môj usilovný obchodník, 1965), Beauty #2 (Krása #2, 1965), a asi najlepší z filmov, v 

ktorom hrá jedna z Warholových superstar Edie Sedgwick – Chelsea Girls (Dievčatá z 

                                                 
149 STEVENSON, J. Desperate Visions 1: Camp America, viď vyššie, s. 11. 
150 EHRENSTEIN, David. 2002. Warhol, Andy (as filmmaker). In glbtq: An Encyclopedia of Gay, Lesbian, 

Bisexual, Transgender, and Queer Culture. [online]. 2002, [2014. 11. 27] Dostupné na internete: 

www.glbtq.com/arts/warhol_a_filmmaker.html. 
151 EHRENSTEIN. 2002. [cit. 2014.11.26.], viď vyššie.  
152 EHRENSTEIN. 2002. [cit. 2011.11.26.], viď vyššie. 

http://www.glbtq.com/arts/warhol_a_filmmaker.html
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Chelsea) z roku 1966, čo bol jediný experimentálny film, ktorého distribúcia sa značne 

rozšírila aj do kín. Ďalej **** (4 hviezdičky) z roku 1967.  

Warholovu filmovú tvorbu delí Holliday na tri „obdobia“, resp. časti a každá z nich sa 

niečím vyznačuje 153. My spomedzi ostatných snímkov spomenieme hlavne 70-

minútový film Camp, ktorý Warhol natočil v roku 1965 ako reakciu na Sontagovej esej 

„Notes on “Camp“«. Film pozostáva z niekoľkých performance, ktoré sa odohrávajú vo 

Factory alebo v exteriéroch a v ktorých jednotliví herci predvádzajú takzvané 

campovanie (camping). 154 

Warholov prínos do „gay kinematografie“ sa považuje za nevyčísliteľne dôležitý, 

napriek tomu sú mnohé diela dnes tak málo známe. Homoerotizmus, ktorý Warhol 

zobrazoval, napríklad vo filme Haircut (Účes, 1963) alebo Horse (Kôň), vtedy málo 

povšimnutý má dnes značný význam. Film My Hustler je tiež takzvaným pokladom 

gay slangu a postoja gayov v období 60. rokov.155 

Camp v undergroundovom filme charakterizuje prehnanosť, afektovanosť, tiež 

explicitne zobrazovaná sexualita. Typ – podobu campu, ktorý je charakteristický pre 

undergroundové filmy  v 50. - 70. rokoch veľmi výstižne popisuje aj niekoľko definícií, 

                                                 
153 Tri etapy filmovej tvorby Andyho Warhola. (EHRENSTEIN. 2002. [cit. 2011.11.26.], viď vyššie., IMDb 

The Internet Movie Database. 2001. [cit. 2011.12.8] www.imdb.com/title/tt0173709/reviews)  

 Prvé obdobie Warholovej filmovej tvorby prebiehalo v rokoch 1963 – 1965. V tomto období točil 

nemé filmy, čierno-biele snímky, boli to práce natáčané kamerou schoponou urobiť 3,5 minútový 

záber.V týchto filmoch boli jeho objekty alebo herci „nepohybliví“. Z tohoto obdobia pochádzajú filmy 

Sleep (Spánok), Haircut (Účes) Kiss (Bozk), tiež portrétové filmy The Thirteen Most Beautiful Boys,  

(Trinásť najkrajších chlapcov, 1964) a The 13 Most Beautiful Women (13 najkrajších žien, 1964), 

Taylor Mead's Ass (Zadok Taylora Meada) z roku 1965. Druhé obdobie začína v roku 1965 keď 

Warhol začal používať kameru schopnú nahrávať zvuk a urobiť 35-minútový záber. Na týchto 

filmoch často spolupracoval s ďalšími dramatikmi hnutia Off-Off Broadway (napr. Ronald Tavel). 

Filmy z tohto obdobia sú: Vinyl, Horse (Kôň), The Life of Juanita Castro (Život Juanity Castro) a 

Screen Test (Kamerová skúška). V tomto období natočil Warhol aj film Camp (bližšie spomenutý v 

texte).  Posledná etapa nastáva, keď Warhol začína robiť farebné snímky. Tu patrí film **** (4 

hviezdičky, 1967; film dostal pomenovanie podľa hodnotenia kritikov, 4 hviezdičky boli najvyšším 

hodnotením filmu), je náročnejší a ambicióznejší ako predchádzajúce diela. Film trvá vyše 18 hodín a 

niektorými býva považovaný za vyvrcholenie Warholovej filmárskej kariéry. 
154 IMDb The Internet Movie Database. 2001. [cit. 2011.12.8] www.imdb.com/title/tt0173709/reviews  
155 EHRENSTEIN. 2002. [cit. 2011.11.26.], viď vyššie. 
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ktoré sme uviedli v prvej kapitole. Máme na mysli práve tie, ktoré camp popisujú ako 

niečo, čo je „také zlé, až je to dobré“.    

Ak by sme tu mali uplatniť Sontagovej delenie na naivný a zámerný camp, bolo by to 

náročnejšie, pretože (aj na základe zhliadnutých filmov a prečítanej literatúry) sa nám 

naskytá záver, že to, čo bolo ešte na začiatku Kucharovskej tvorby spontánne 

vyjadrenie, bolo neskôr, napríklad pre Johna Watersa hra na to, kto bude viac šokovať a 

kto nafilmuje nechutnejšiu scénu.  
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4. 2. Camp a výtvarná tvorba 

Túto kapitolu venujeme výtvarnej tvorbe súčasných autorov. Zameriame opäť na 

konkrétnych výtvarníkov, fotografov a ich diela, ktorí/ktoré pomerne priamočiaro 

zobrazujú typické vizuálne znaky campu. (K tejto kapitole prikladáme aj obrazovú 

prílohu.) 

 

DAVID LACHAPELLE 

Americký fotograf David Lachapelle začal svoju kariéru začiatkom 80. rokov, keď sa 

presťahoval do New Yorku a začal vystavovať v miestnych galériách. Tam si ho všimli 

jeho hrdina Andy Warhol a editori časopisu Interview. Takto začal fotografovať 

množstvo svetoznámych tvárí ako Madonna, Amanda Lepore, Lance Armstrong, Pamela 

Anderson, Lil’ Kim, Uma Thurman, Elizabeth Taylor, David Beckham, Jeff Koons, 

Leonardo DiCaprio, Hillary Clinton, či Muhammad Ali, a tiež pracoval pre svetoznáme 

časopisy ako taliansky a francúzsky Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone, … 156 Režíroval aj 

niekoľko hudobných videoklipov (Britney Spears, Madonna, Gwen Stefani, Moby, Amy 

Winehouse, …), v tejto práci sa ale budeme venovať hlavne jeho fotografickej 

činnosti.157 

Sám seba Lachapelle opisuje ako surrealistického fotografa a svoje poslanie a výsledok 

jeho práce vidí ako „umenie pre všetkých“, nie iba pre intelektuálov.158 Otvorene sa 

hlási ku komercii a seba považuje za pop artového umelca.159 

 

                                                 
156 DAVIDLACHAPELLE: BIO. [online]. 2014. [cit. 2014.12.8] Dostupné na internete: 

www.davidlachapelle.com/about/. 
157 Music videos. LaChapelle Studio. [online] 2014, [cit. 2014.21.11.] Dostupné na internete: 

www.lachapellestudio.com/film/music-videos/. 
158 YouTube: David LaChapelle Short Documentary. [online]. 2007. [cit. 2014.12.8] Dostupné na 

internete: www.youtube.com/watch?v=9kMuHZNSbgM. 
159 YouTube. 2007. [cit. 2014.12.8] Dostupné na internete: 

www.youtube.com/watch?v=9kMuHZNSbgM. 

http://www.davidlachapelle.com/about/
http://www.lachapellestudio.com/film/music-videos/
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PIERRE ET GILLES 

Pierre Commoy a Gilles Branchard sa narodili v roku 1950 v západnom Francúzsku. V 

70. rokoch sa z nich stal romantický pár a neskôr spolu začali spolupracovať. Ich  

najznámejšími prácami sú maľované fotografie, pričom Pierre je primárne fotograf a 

Gilles maliar.160 

Helfand ich nazýva trpezlivým párom, ktorý robí trblietavé fotografie plné mýtov, 

campu a homo-eroticizmu.161 Podľa Goldmana sú fotografie dua pozoruhodné pre 

množstvo rozličných vplyvov, ako renesančné a barokové maľby, pornografické 

obrázky, komerčné fotografie a katolícke modlitebné obrázky. V prácach sa tak mieša 

emotívny detail kostolnej fresky a naleštený obrázok z „neslušného“ časopisu.162 

Medzi ich časté námety patria série svätých, výjavy z mytológie, historické postavy, 

akty, ale aj deti, zobrazovanie aktuálneho diania a okázalé autoportréty. Spoločným 

menovateľom všetkých fotografií je podľa Goldmana umelá krása objektov a 

ľahostajnosť voči hraniciam, ktoré by vzhľadom na zobrazované námety mnoho 

umelcov neprekročilo.163 Ako aj iní gay umelci, aj Pierre et Gilles ako duo svoju 

orientáciu do svojej práce výrazne premietajú zameriavaním sa takmer čisto na 

mužské telo. Žena v ich tvorbe figuruje ako nostalgická, čarovná, campy ikona.164 

 

JEFF KOONS 

Jeff Koons je americký umelec, ktorý podľa vlastných slov vo svojom umení pokračuje v 

tradícii a programe pop artu. Jeho tvorbu charakterizujú veľkoformátové cykly s 

                                                 
160 GOLDMAN, Jason. 2002. Pierre et Gilles. In glbtq: An Encyclopedia of Gay, Lesbian, Bisexual, 

Transgender, and Queer Culture. [online]. 2002, [cit. 2014.12.8.] Dostupné na internete: 

www.glbtq.com/arts/pierre_gilles.html. 
161 HELFAND, Glen. 2001. Pierre et Gilles. In Salon.com. [online]. 2001, [cit. 2014.12.8.] Dostupné na 

internete: www.salon.com/2001/03/01/pierre_gilles/. 
162 GOLDMAN. 2002. [cit. 2014.12.8.], viď vyššie.  
163 Ibidem.   
164 Ibidem.  
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gýčovitým námetom.165  

Do kánonu campu Koons prispieva niekoľkými svojimi dielami, typické znaky nesú 

napríklad diela Puppy (Šteňa, 1992) a séria Made in Heaven (Vyrobené v nebi, 1989 – 

1991). Keď sa Jeff Koons vyjadroval o svojom cykle fotografií Made in Heaven, 

odvolával sa na minulú estetiku slovami: „ … a práve toto dielo najviac vypovedalo o 

tom, ako človek začne oceňovať baroko a rokoko. V tomto prípade som chcel urobiť 

istý cyklus, ktorý by bol veľmi romantický a zároveň zasadený do barokovej a 

rokokovej tradície.“166 Podľa vyššie uvedených definícií tieto slová v istom zmysle 

potvrdzujú alebo sa aspoň do istej miery zhodujú s tým, čo sme povedali o prepojení 

campu a gýča.  

Camp prítomný v tvorbe súčasných autorov/umelcov, ktorých sme v tejto kapitole 

stručne popísali charakterizuje opäť niekoľko spoločných atribútov. Vo vysokej miere 

je to najmä umelosť, prehnanosť, explicitne zobrazená sexualita, teatrálnosť, okázalosť 

a v neposlednom rade určite neprirodzenosť a štylizovanosť. Ďalší spoločný „znak“, 

ktorý indikuje že ide o camp (aj keď už v súčasnosti nie je hlavným ukazovateľom), je 

explicitné zobrazovanie homosexuality či mužského tela a erotizácia týchto tém a 

obrazov. (Vo všetkých prípadoch, vychádzajúc opäť zo Sontagovej kategórií, jedná o 

zámerný camp.) 

 

 

 

 

 

                                                 
165 SYLVESTER, David. Pět rozhovorů. Praha: Arbor Vitae, 2003. s. 88. 
166 Ibidem. s. 97 – 98. 
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5. 1. Populárna hudba  

Keďže sa v diplomovej práci chceme primárne zaoberať campom a jeho prejavom v 

populárnej hudbe, konkrétne potom v alternatívnej hudbe, venujeme úvod tejto 

kapitoly práve fenoménu a pojmu populárnej hudby. Definujeme, čo „populárna 

hudba“ znamená, jej hranice a tiež postupy a mechanizmy, ktoré sú v rámci nej 

uplatňované.  

Následne sa budeme venovať kopírovaniu v populárnej hudbe/v hudobnom 

priemysle, bližšie si predstavíme pojem copycat.   

Alternatívnej hudbe, jej vyhraneniu, pojmu a campu v rámci nej sa budeme venovať v 

osobitnej podkapitole.   

 

POJEM POPULÁRNA HUDBA 

Pojem populárna hudba sa dá v súčasnosti chápať dvojako. Jedným významom je 

populárna hudba v zmysle „POP“ alebo „pop music“, ktorá reprezentuje kategóriu 

podobnú žánru (ale nejedná sa o  žáner) a druhý význam populárnej hudby chápeme 

ako „všetko okrem klasickej hudby“.  

Populárnu hudbu v tomto „prvom“ zmysle – v zmysle jednej z kategórií v rámci 

súčasnej hudby (žáner) definuje slovník The Free Dictionary nasledovne: „Hudba 

majúca široký dosah, väčšinou s romantickými a sentimentálnymi prvkami, inak 

nazývaná pop.“167 Alebo: „Populárna hudba je akýkoľvek hudobný žáner, ktorý má 

široký záber a pôsobenie, väčšinou počas krátkeho časového obdobia.“168  

Dostávame sa k výrazu pop (pop music): „Hudba , ktorá má široký dosah, 

predovšetkým medzi mladými ľuďmi, ktorá vznikla ako osobitný žáner v 

päťdesiatych rokoch. Všeobecne je charakterizovaná výraznými rytmickými prvkami 

                                                 
167 Popular music. In Collins. [online]. 2014, [cit. 2014.30.11.] Dostupné na internete: 

www.collinsdictionary.com/dictionary/english/popular-music. 
168 Ibidem.  

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/popular-music
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a použitím elektronických amplifikácií.“169 Iná definícia populárnej hudby ako popu je 

trochu konkrétnejšia. Podľa nej je pop music termín chápaný ako hudba produkovaná 

komerčne, často orientovaná na mladé publikum. Zvyčajne ju charakterizujú krátke, 

jednoduché skladby, v ktorých sú často využívané technické inovácie za účelom 

vzniku nových variácií z už existujúcich motívov. Pop music často absorbuje vplyvy z 

rôznych hudobných žánrov. 170  

Všetky tieto definície vychádzajú zo slova populárny, ktorý charakterizuje chápanie 

populárnej hudby ako istej kategórie v rámci súčasnej hudobnej tvorby. Od tohto 

slova sa všetky vyššie spomenuté definície teda aj odvíjajú. V podstate všetky z nich 

hovoria, že „populárna hudba je taká hudba, ktorá je v istom časovom období 

nadmerne populárna u veľkej skupiny ľudí (generácie)“.  

V diele Popular Music – Critical Concepts in Media and Cultural Studies autor Simon 

Frith charakterizuje a definuje populárnu hudbu nasledovne: Populárna hudba je 

robená - „vyrábaná“ komerčne v rámci istého právneho a ekonomického trhového 

systému, s použitím dostupných technológií. Je výrazne vnímaná ako 

sprostredkovaná a úzko previazaná s masmédiami 20. storočia – kinematografia, 

rozhlas a televízia. Charakteristický pre populárnu hudbu je fakt, že je robená 

primárne pre potešenie, s dôrazom kladeným na sociálne a telesné pôžitky, tanec a 

rôzne iné formy spoločenskej zábavy. 171 Po formálnej stránke sú diela populárnej 

hudby hybridné, často ide o zmes hudobných elementov, ktoré „prekračujú“ sociálne, 

kultúrne a geografické hranice. 172 

Druhý význam pojmu populárna hudba je ten, s ktorým pracujeme a ktorý používame 

v názve tejto diplomovej práce. V tomto zmysle v sebe populárna hudba nezahŕňa iba 

„známe pesničky, ktoré často bývajú často hrané v rádiách alebo majú veľa zhliadnutí 

                                                 
169 Pop. In The Free Dictionary. [online]. 2014, [cit. 2014.30.11.] Dostupné na internete: 

www.thefreedictionary.com/pop. 
170 Pop music. In Princeton. [online]. 2014, [cit. 2014.30.11.] Dostupné na internete: 

www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Pop_music.html  
171 FRITH, Simon. Popular Music. Critical Concepts in Media and Cultural Studies. Volume I. Music and 

Society. New York, Routledge, 2004. s. 3 – 4. 
172 Ibidem s. 4 

http://www.thefreedictionary.com/pop
http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Pop_music.html
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na youtube.“ 

Populárna hudba je oveľa väčšia množina, ako tie, ktoré vymedzili vyššie uvedené 

definície. Bližšie to vysvetľule teoretička Leslie Wilson:  

Termín populárnej hudby je podľa Wilsonovej extrémne vágny. Je tomu tak preto, 

pretože pokrýva veľmi širokú oblasť hudobnej tvorby a tiež veľmi široké časové 

obdobie. Populárna hudba podľa nej existuje odvtedy, čo ľudia začali vytvárať hudbu 

pre svoje vlastné potešenie. Kritickou otázkou je tu skôr rozlíšenie serióznej/klasickej 

hudby od populárnej hudby a to hlavne kvôli tomu, že populárna hudba je mnohými 

braná vážne. Wilsonová tvrdí, že vhodnejšie pomenovanie ako populárna hudba by 

preto bolo „light“/ľahká hudba. 173 Tento termín by účinne pokryl všetku hudobnú 

tvorbu „nestálej“ povahy, u ktorej by sa neočakávalo, aby mala v hudobnom diskurze 

dlhotrvajúce miesto (s výnimkou ikonických interpretov v rámci jednotlivých 

žánrov). 174 „Neznamená to dehonestovať túto formu hudby, alebo jej nepriznať 

žiadnu hodnotu. Je to v inom zmysle hodnotná hudba a má svoje miesto ako každá iná 

sféra hudobnej kreativity.“175 Oblasť, ktorá tvorí light hudba je obrovská, siahajúc od 

folkovej hudby až k heavy metalu, od operety k jazzu, od country a westernu až k 

dance music176 a od filmovej a muzikálovej hudby až k súčasným hudobným 

rebríčkom. Vzhľadom na to je veľmi ťažké všetky tieto rôznorodé žánre a štýly 

umiestniť do jednej „kolekcie“, ktorá by v sebe mala nejaký jednotiaci prvok. Veľmi 

zjednodušene by sme tak populárnu hudbu mohli charakterizovať aj ako vymedzenie 

oproti  klasickej hudbe.  

Potom, čo sme definovali populárnu hudbu – oba jej významy a vysvetlili, ktorý z 

týchto významov sa viaže k tejto diplomovej práci, pristúpime k vymedzeniu ďalšej 

kategórie v rámci hudby, konkrétne v rámci populárnej hudby. Jedná sa o 

                                                 
173 z ang. Light music 
174 WILSON, Leslie. Definition of Popular Music. In IASA, International Association of Sound and 

Audiovisual Archives. [online]. 2014, [cit. 2014.30.11.] Dostupné na internete: www.iasa-

web.org/selection/definition-popular-music. 
175 Ibidem. 
176 z ang. tanečná hudba 

http://www.iasa-web.org/selection/definition-popular-music
http://www.iasa-web.org/selection/definition-popular-music
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alternatívnu nezávislú hudbu, keďže práve diela a vizuálnu prezentáciu autorov 

nezávislej hudby budeme v práci analyzovať.  
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5. 2. Nezávislá hudba 

 Alternatíva, bez hudobného príznaku, znamená existenciu ďalšej možnosti 

alebo voľby, väčšinou takej, ktorá sa odlišuje od toho, čo je prijímané a ponúkané 

zvyčajne a konvenčne. Zároveň je to niečo, čo je existuje alebo funguje mimo 

zavedeného kultúrneho, ekonomického alebo sociálneho systému (napr. alternatívny 

životný štýl, alternatívna medicína,  atď. …). 177  

Pojem hudobná alternatíva/alternatívna hudba sa často spája s hudobnými žánrami 

punk a rock, tiež s folkom a hip-hopom, aj keď v menšej miere. Priama asociácia 

punku a rocku s alternatívnou hudbou trvala desaťročia a bola podmienená vznikom 

a etablovaním týchto žánrov v druhej polovici 20. storočia; táto spätosť dodnes istým 

spôsobom trvá. Iba „istým spôsobom“, pretože pojem alternatívna hudba dnes 

vnímame (aj) inak. 

„Termín alternatívna hudba zastrešuje hudobnú tvorbu, ktorá nie je konzumovaná 

mainstreamovým publikom, nie je hraná v komerčných rádiách alebo nespadá do 

žiadneho existujúceho žánru.“ 

Keď sa hovorí o alternatívnej hudbe, často sa používa výraz „nezávislá hudba“. Podľa 

nášho názoru je toto pomenovanie výstižnejšie a presnejšie, vzhľadom na súčasný 

stav a fungovanie hudobného priemyslu. Rozdiel medzi alternatívnou a komerčnou – 

mainstreamovou hudbou dnes už nespočíva v rozdelení „POP versus rock alebo 

punk“. Množstvo rockových a punkových interpretov sa zaradilo do komerčného 

prúdu a naopak mimo mainstream sa nachádza množstvo interpretov iných žánrov.  

 Pojem nezávislý, bez hudobného príznaku, znamená oslobodený od určitého 

vplyvu alebo neurčený. „Nezvislý“ nespadá pod žiadnu nadvládu, riadi sa sám, 

spolieha sa na seba a svoje schopnosti. 178 

Nezávislosť v hudbe sa prejavuje podobne, aj keď presne definovať, čo je nezávislá 

                                                 
177 Alternative. Merriam-Webster. [online]. 2014, [cit. 2014.5.12.] Dostupné na internete: 

 www.merriam-webster.com/dictionary/alternative. 
178 Independent. Collins Dictionary. [online]. 2014, [cit. 2014.5.12.] Dostupné na internete: 

www.collinsdictionary.com/dictionary/american/independent. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/alternative
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/american/independent


 
55 

hudba a kto je nezávislý interpret nie je jednoduché. Jedno z najzákladnejších 

vymedzení hovorí, že nezávislí interpreti sú takí, ktorí svoju hubu nevydávajú pod 

komerčnými hudobnými vydavateľstvami, ale produkujú a vydávajú ju buď 

svojpomocne využívajúc princípy DIY (Do It Yourself)179 alebo v spolupráci s 

nezávislými vydavateľstvami.180 Komerčná hudobná produkcia vo svete je rozdelená 

medzi tri veľké svetové hudobné vydavateľstvá, ktorými sú: Universal Music Group, 

Sony Music Entertainment a Warner Music Group. Hudba, ktorá je vydávaná a 

produkovaná mimo ne, je v podstate nezávislá.  

Napriek tomu sa často ako nezávislá hudba alebo nezávislí interpreti označujú aj takí, 

ktorí patria pod spomínané gigantické hudobné vydavateľstvá. Bývajú tak označení 

na základe hudobného žánru, v rámci ktorého tvoria alebo na základe fanúšikov, 

ktorých ich hudba priťahuje. 181 Hoci sa v tomto prípade nejedná o doslovne 

nezávislých interpretov, môžeme ich v niektorých prípadoch za nezávislých 

považovať na základe vyššie spomenutých faktorov.  

 Alternatívna a nezávislá hudba majú určite mnoho spoločného, ale (aj) na 

základe uvedených definícií môžeme povedať, že sa jedná o dve množiny, ktoré nie sú 

totožné, ale môžu sa v určitých situáciách prekrývať. Keďže v tejto diplomovej práci 

analyzujeme vizuálnu stránku – vystupovanie a prezentáciu – jednotlivých 

interpretov, ktorá nepodlieha primárne žiadnemu hudobnému žánru, hovoríme o 

týchto interpretoch ako o nezávislých a v práci hovoríme o „nezávislej hudbe“.  

 S nezávislou hudbou sa odjakživa neodmysliteľne spája originalita a kreatívna 

sloboda. (Ktorá je v mainstreamovom prúde často obmedzená práve zmluvou s 

komerčnými hudobnými vydavateľstvami, čo ale nie je predmetom nášho záujmu.) 

Práve táto sloboda, ktorú majú nezávislí interpreti, im dovoľuje experimentovať a 

vyjadrovať sa slobodne, používať inovatívne postupy a uplatňovať „autorstvo“ v 

                                                 
179 z angličtiny – Urob si sám 
180 What Does It Mean To Be An Independent Artist? The Studio 120. [online]. 2014, [cit. 2014.5.12.] 

Dostupné na internete: https://thestudio120blog.wordpress.com/2011/08/20/what-does-it-mean-

to-be-an-independent-artist/. 
181 Ibidem. 

https://thestudio120blog.wordpress.com/2011/08/20/what-does-it-mean-to-be-an-independent-artist/
https://thestudio120blog.wordpress.com/2011/08/20/what-does-it-mean-to-be-an-independent-artist/
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oveľa väčšej miere. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa v tejto diplomovej práci 

zaoberáme analýzou nezávislých interpretov. V hudobnom priemysle je totiž bežne 

uplatňovaným postupom implementácia prebratých prvkov, ktoré sa stali 

populárnymi práve preto, že vzišli z nezávislej hudobnej scény. Sú to prvky, ktoré 

vznikli ako rebélia, revolta alebo experiment, časom sa stali populárnymi a tak ich ako 

úspešnú stratégiu preberajú (kopírujú) hlavne komerční interpreti.  

Bolo by samozrejme naivné hovoriť, že všetci nezávislí interpreti sú originálni. Na 

tomto mieste sme ale chceli vysvetliť, prečo sa vzorkou pre našu analýzu stal výber 

nezávislých interpretov.  

Koncepciu kopírovania umeleckých prvkov rozvádza aj Eco vo svojom diele 

Skeptikové a těšitelé, v ktorom sa zaoberá analýzou a kritikou súčasnej populárnej 

kultúry. V príslušnej pasáži, konkrétne v kapitole „Midcult“ sa nevenuje výlučne 

hudbe ale umeniu obecne. Práve na súčasnej populárnej hudbe je však jeho koncepciu 

možné ilustrovať. Midcult podlieha požiadavkám publika, „ale naoko své uživatele zve 

k výsadnímu a složitému kulturnímu zážitku“.182 

Eco popisuje niekoľko charakteristických čŕt midcultu: 

1) požičiava si prvky od avantgardy a adaptuje si ich tak, aby vytvoril obsah 

zrozumiteľný všetkým a použiteľný všetkými; 

2) tieto postupy používa vtedy, keď už sú známe, rozšírené, použité a opotrebované; 

3) konštruuje „sdělení“ s cieľom vyvolať efekt; 

4) predáva a prezentuje ho ako umenie; 

5) svojho konzumenta presviedča o tom, že sa stretol s umením a že nemá klásť 

ďalšie otázky.183 

Existuje množstvo interpretov, ktorých by sme mohli zaradiť do našej analýzy, ale 

neurobíme tak, pretože znaky, kvôli ktorým by sme ich mohli zaradiť do kánonu 

campu sú prevzaté, resp. nie sú pôvodné, autorské. Jedná sa o mainstreamových 

interpretov,  ktorí svoju „originálnu“ prezentáciu podporujú prvkami (kostýmami, 

                                                 
182

 ECO, U. Skeptikové a těšitelé, viď vyššie, s. 75. 
183  Ibidem s. 93. 
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správaním, …), ktoré prebrali od iných (nezávislých) interpretov. Jedná sa 

o interpretov, ktorý sa snažia o obrovský záber fanúšikov aplikovaním prepožičaných 

prvkov, ktoré, ako hovorí Eco, boli už predtým „použité“ v avantgarde. Tieto prvky sú 

väčšinou interpretované ako originálne a dokonca umelecké, s cieľom presviedčania 

konzumenta o tom, že prišiel do styku s umením.  

Ecov midcult je vo veľkej miere podobný tomu, čo v súčasnosti môžeme nazvať tiež 

copycat. Pojem copycat je pomenovanie pre človeka, osobu, ktorá robí to isté, ako 

niekto iný: preberá jeho správanie, štýl, atď. 184 Iná definícia hovorí doslova o 

kopírovaní, imitovaní, napodobňovaní a opakovaní niečoho.  Iný zdroj tvrdí, že byť 

copycat znamená „otrocky kopírovať, reprodukovať“. 185 Ak sa definícia netýka osoby, 

slovo copycat znamená: „Je to niečo veľmi podobné niečomu inému.“186 Urban 

Dictionary pojem copycat definuje nasledovne a spomedzi ostatných definícii asi 

najvýstižnejšie, vzhľadom k našej téme: Copycat je osoba, ktorá napodobňuje slová, 

gestá, výrazy či spávanie, ktoré pred ním už použil niekto iný s cieľom byť cool a 

zaujímavý.187 

Prikladáme niekoľko fotografií – príkladov copycat či midcult v populárnej hudbe. 

Jedná sa najmä o prevzatý štýl, gestá, vystupovanie a výrazy či štylizáciu.  

Koncept midcultu by sme si mohli názorne ukázať na by sme mohli na vystupovaní 

a prezentácii popovej speváčky Lady Gaga.  (Príloha 1 - 15)  

 

 

 

                                                 
184 Copycat. Merriam-Webster. [online]. 2014, [cit. 2014.8.12.] Dostupné na internete:www.merriam-

webster.com/dictionary/copycat. 
185 Copycat. Dictionary.com. 2014, [cit. 2014.8.12.], viď vyššie. 
186 Copycat. Merriam-Webster. 2014, [cit. 2014.8.12.], viď vyššie.  
187 Copycat. In Urban Dictionary. [online]. 2014, [cit. 2014.8.12.] Dostupné na internete: 

www.urbandictionary.com/define.php?term=copycat. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/copycat
http://www.merriam-webster.com/dictionary/copycat
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=copycat
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5. 3. Camp v nezávislej populárnej hudbe 

V prvej kapitole sme definovali camp, pričom sme predstavili množstvo definícií a 

rôznych pohľadov či už z estetického, historického alebo spoločenského hľadiska. V 

jednej z kapitol sme tiež vymedzili, čo je estetický objekt (vychádzajúc zo štúdie Jana 

Mukařovského), keďže nie vždy ide pri campy objektoch, osobách a dielach o umenie, 

nedá sa ale pochybovať o tom, že po vizuálnej stránke sa jedná o estetický objekt, ktorý 

má estetickú funkciu, čo už prvotnú alebo druhotnú. V kapitolách Populárna hudba a 

Nezávislá hudba, sme podali vysvetlenie pojmov a hlavné rozdiely medzi nimi, a tiež 

sme vysvetlili, prečo sa budeme v analýze zaoberať iba nezávislou hudbou. V tejto 

kapitole určíme (na základe definícií uvedených v prvej kapitole), aké znaky campu 

budeme hľadať vo vizuálnej prezentácii campy hudobníkov, interpretov a performerov. 

Pri nájdení/či nenájdení campy znakov si tak ukážeme, čo sú „podmienky“ toho, byť 

campy. Pred tým, ako určíme znaky, ktoré budeme hľadať a diela, ktoré budeme 

analyzovať, je potrebné ujasniť si, že znaky ani, „campovosť“ nehľadáme v hudbe 

samotnej, ale v performance aktoch  a prezentácii jednotlivých interpretov. V 

nasledujúcej časti sa preto bližšie venujeme performance ako javu a pojmu – čo je 

performance, prečo je dôležité ho skúmať a čo v súčasnej populárnej hudbe vôbec 

znamená.  

  

PERFORMACE 

Drvivá väčšina populárnej hudby sa v súčasnosti vyskytuje vo forme piesní. Ak chce 

respondent na pieseň reagovať alebo ju analyzovať, môže tak podľa Fritha urobiť 

dvoma spôsobmi. Môže sa na pieseň pozerať ako na báseň a analyzovať ju úplne 

oddelene od huby – ako literárny akt alebo sa zamerať na aspekt jej aktu a pieseň, 

spolu so slovami analyzovať v rámci performance. Pri počúvaní populárnej hudby v 

súčasnosti nepočúvame iba hudbu, ale počúvame (nasávame, vnímame a 

konzumujeme) zároveň aj performance. Aj samo počúvanie hudby je akt 
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performance. 188  

Vystúpenie – performance vždy obsahuje podiel spontánnej činnosti a podiel hrania 

určitej roly. Toto je zjavné hlavne pri „živej hudbe“189. Hudobné performance, v rámci 

populárnej kultúry je zhustená komunikácia medzi performerom a poslucháčmi, bez 

ohľadu na to, či ide živé vystúpenie alebo napríklad video. Najlepší hudobní 

performeri dokázali to, že si vytvorili svoje vlastné obrovské masy publika, svojich 

tzv. komplicov, tak, že svojím performance lichotili sociálnej kompetencii publika a 

uznali ich sociálnu príslušnosť... 190 

Prítomnosť a spájanie si vizuálneho prejavu s hudobným prejavom je v populárnej 

hudbe všadeprítomné. Performance ako súčasť tohoto vizuálu tvorí teda v populárnej 

hudbe jej značný podiel. „Obraz, ktorý (nám) ostane v pamäti, nie je z piesne, ale z jej 

spievania.“191 … a z toho, čo sme videli alebo vidíme, keď sme hudbu počúvali. Keď 

napríklad spevák spieva nejakú pieseň, robí zároveň dve veci: predvádza pieseň a 

predvádza predvádzanie tejto piesne, aby sme my, jeho publikum pohli počúvať jeho 

pieseň, aj jeho vystúpenie. Podľa Fritha sa jedná o špecifický proces: „počúvať hudbu 

znamená vidieť ju v rámci istého predstavenia – performance, so všetkými ozdobami 

a prikrášlením“.192 Populárna hudba totiž emócie nielen vyjadruje, ale ich aj hrá a 

predvádza.  

„Veľkí“ hudobní performeri (napríklad Judy Garland, Prince či Mick Jagger) pritom 

nekladú až taký dôraz na explicitné vyjadrovanie emócií, vo väčšej miere nás 

nechávajú obdivovať samotné gestá, ktoré predvádzajú v ich rôznych podobách. 

Práve to – umelosť a štylizácia ich vystúpení z nich (vyššie spomenutých) robí campy 

idoly.193 

Predtým, ako prikročíme k analýze, uvedieme niekoľko campy interpretov, ktorí sa v 

                                                 
188 FRITH, Simon. Performing Rites. Massachusetts, Harvad University Press, 1998. s. 203. 
189 z ang. live music 
190 Ibidem s. 209. 
191 Ibidem. 
192 Ibidem s. 211. 
193 Ibidem s. 215. 
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našej analýze nevyskytujú, keďže nepatria do súčasnej populárnej hudby. Na 

nasledujúcich stranách teda uvádzame niekoľko interpretov, ktorí sú dnes známi ako 

ikony populárnej hudby a tiež ikony campu. Sú to: Grace Jones, Prince, Freddy 

Mercury, Bette Midler, David Bowie.  

 

5. 3. 1. Analýza 

ZNAKY 

Interpreti a diela (videoklipy, fotografie, záznamy z performance), ktoré v tejto práci 

analyzujeme v niektorých prípadoch majú spoločný jeden znak, niekedy viac znakov a 

inokedy na prvý pohľad takmer nič. To, či patria do kánonu campu určíme následne, po 

vykonaní analýzy. 

 

Znak č. 1. UMELOSŤ, NEPRIRODZENOSŤ 

Umelosť a neprirodzenosť sú podľa Sontagovej jeden zo základných znakov campu: „ … 

nie je založený na kráse, ale na miere umelosti a štylizácie.“194 Alebo: „Nemennou 

črtou campu je obsah podstatného prvku umelosti. Nemôže byť campy to, čo je 

prirodzené.195  

Eco, v nadväznosti na Sontaovú tvrdí, že umelosť a neprirodzenosť je dokonca jednou z 

esencií campu: „Camp je merateľný pomerom umelosti a štylizácie … “196 

 

Znak č. 2. PREHNANOSŤ 

„Camp je láska k neprirodzenému, k umelosti a k preháňaniu.“197 Alebo: „Podstatou 

campu je láska k neprirodzenému, k umelosti a k preháňaniu.“198 „Prehnaný“ je tiež 

                                                 
194 SONTAGOVÁ. S., „Poznámky o fenoménu camp“, viď vyššie, s. 82. 
195 Ibidem.  
196 ECO, U. Skeptikové a těšitelé, viď vyššie, s. 408. 
197 SONTAGOVÁ. S., Poznámky o fenomenu camp, viď vyššie. s. 80. 
198 Ibidem. 
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jeden zo slovníkových významov campu, s ktorým sme sa stretli  u viacerých 

slovníkov.199 200  

 

Znak č. 3. HRA GENDER ROLÍ, EXPLICITNE ZOBRAZENÁ SEXUALITA 

Žiadny typ sexuálnej orientácie nie je nevyhnutnou podmienkou campovosti, na druhej 

strane, homosexualita je častým a tiež veľmi dôležitým „sprievodným javom“ campu. 

Viaceré definície tvrdia, že hoci sa camp „zrodil v gay kultúre“ nemožno už dnes tvrdiť, 

že spätý výlučnej s gaymi. Je to skôr gender hra, stavanie sa do určitej (väčšinou 

opačnej gender role), čo je pre camp charakteristické. „Pôvodne bol camp používaný vo 

vzťahu k homosexuálnym mužom, ale v súčasnosti už termín odkazuje na sebavedomé 

činy, konanie a paródiu v kontexte gender noriem v spoločnosti.“201 „Hoci sa obe 

oblasti prekrývajú, campy vkus a homosexuálny vkus nie sú to isté.“202  

 

Znak č. 4. IRÓNIA a PARÓDIA 

Irónia a paródia úzko súvisi s predošlým znakom – s hraním gender rolí. „Camp je 

gender paródia, ktorá je zároveň stavebným kameňom tohto fenoménu, v žiadnom 

prípade sa nejedná o čistú gay orientáciu.“203 Toto potvrdzuje aj napríklad 

Bergmanova formulácia: „Pôvodne bol camp používaný vo vzťahu k homosexuálnym 

mužom, ale v súčasnosti už termín odkazuje na sebavedomé činy, konanie a paródiu v 

kontexte gender noriem v spoločnosti.“204  

Nasledujúca definícia v sebe zase spája znak, ktorý sme uviedli jako druhý: „Camp v 

sebe spája javy ako pochybné chute, seba-paródiu a prehnanosť.“205 

                                                 
199  CollinsLanguage.com: camp (INFORMAL). 2013. [cit. 2014.5.1], viď vyššie. 
200 Michael Quinion. CAMP. In World Wide Words. 2003, [cit. 2014.30.4.], viď vyššie. 
201 O'BRIEN, Jodi. Encyklopedia od Gender and Society, viď vyššie, s. 104. 
202 SONTAGOVÁ. S., „Poznámky o fenoménu camp“, viď vyššie, s. 86. 
203  SHUGART, H., WAGGONER, C. E. Making Camp, viď vyššie, s. 22. 
204 BERGMAN, D. Camp Grounds: Style and Homosexuality, viď vyššie, s. 49. 
205 CollinsLanguage.com: camp (INFORMAL). 2013. [cit. 2014.5.1], viď vyššie. 
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Znak č. 5. „JE TO DOBRÉ, PRETOŽE JE TO HROZNÉ.“ (It's good, because it's awful) 

Táto Sontagovej veta sa stala kultovou a doteraz je často používaná na vysvetlenie toho, 

čo je to vlastne camp. Z istej perspektívy je zložité použiť toto tvrdenie ako typický 

znak, pretože to, čo je „zlé“ a čo je „dobré“ často určujeme individuálne. Na druhej 

strane tak máme možnosť vidieť, že to, o čom by sa na prvý pohľad dalo povedať, že je 

lacné, gýčové, podradné alebo „nízke“,  pokojne môže byť „kvalitné“ campy dielo alebo 

performance.  
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INTERPRETI a DIELA 

1. SSION 

Ssion je hudobná skupina(projekt), ktorú založil a vedie hudobník, režisér a producent 

Cody Critcheloe. Critcheloe už ako študent na výtvarnej akadémii v Kansase inklinoval 

svojou tvorbou ku campu a campy prejavom, nielen vizuálne ale tým, že rôzne témy 

sracúva s veľkou dávkou irónie a humoru.  

Vo svojich hudobných videách často paroduje a karikuje veci, javy, ktoré ho fascinujú, 

ako napríklad subkultúrnych outsiderov alebo gay subkultúrne stereotypy. Svoju tvorbu 

na tieto veci upozorňuje a zároveň ich oslavuje. 206 Critcheloe je vo veľkej miere 

ovplyvnený popom a pop kultúrou, sám tvrdí, že jeho tvorba je pop, ale prístup je 

punk.207 

súvisiace štýly a žánre: electronic, dance, disco, pop, punk, queer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 SSION. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

www.last.fm/music/Ssion?ac=ssion. 
207 Ssion, sur Yagg. In YouTube. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

https://www.youtube.com/watch?v=4MBJ9yGo9FU. 

http://www.last.fm/music/Ssion?ac=ssion
https://www.youtube.com/watch?v=4MBJ9yGo9FU
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SSION – videoklip „Clown“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

 

Príloha 1. SSION – Clown 
208

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 Clown.  In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2010-02-24]. Kanál užívateľa SSION. Dostupné na 
internete: www.youtube.com/watch?v=lW_tXgGrVu0. 

https://www.youtube.com/watch?v=lW_tXgGrVu0


 
65 

 

Ssion – videoklip „Psy-Chic“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

 

Príloha 2. SSION - Psy-Chic 
209

 

                                                 
209

 Psy-Chic. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2010-12-13]. Kanál užívateľa sally mae. Dostupné na 
internete: www.youtube.com/watch?v=Nc6G07s8wPM. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc6G07s8wPM
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2. Mykki Blanko 

Ďalším interpretom, ktorého sme zahrnuli do tejto analýzy je newyorský performer, 

básnik a hip hoppový umelec Michael David Quattlebaum Jr.  V rámci svojej hip 

hopovej kariéry Quattlebaum vystupuje pod ženským svojím alter egom, ktoré/ktorá 

si hovorí Mykki Blanco, pričom sa štylizuje do „gay femme fatale“.210 Do ženských šiat 

sa začal prezliekať v roku 2010 a vtedy sa zrodilo aj alter ego Mykki, ktoré 

Quattlebaum opisuje ako tínedžerskú raperku. To prišlo s prezliekaním podľa jeho 

vlastných slov prirodzene.211 

súvisiace štýly a žánre: hip hop, rap, qeer hip hop, transgender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
210 Mykki Blanco. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

www.last.fm/music/Mykki+Blanco?ac=mykki%20blan 
211 Ibidem. 

http://www.last.fm/music/Mykki+Blanco?ac=mykki%20blan
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Mykki Blanco – videoklip „Wavy“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

 

 

Príloha 3.  Mykki Blanco – Wavy 
212

 

 

                                                 
212

 Wavy. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2012-08-21]. Kanál užívateľa Mykki Blanco. Dostupné 
na internete: www.youtube.com/watch?v=sokeAMDm7mk 

https://www.youtube.com/watch?v=sokeAMDm7mk
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3. Hercules and Love Affair  

Hercules and Love Affair je hudobný projekt, ktorý vznikol v New Yorku v roku 2007, 

jeho hlavným zakladajúcim a stálym členom je Andy Butler. Meniaci sa članovi sú/boli: 

Nomi Ruiz, Kim Ann Foxman, či Anthony Hegarty (z formácie Antony and the 

Johnsons).  

Vo svojich videoklipoch Hercules and Love Affair nevyjadrujú niekedy viac, inokedy 

menej dávajú do popredia svoju homosexuálnu sexuálnu orientáciu (väčšina členov 

kapely) prípadne prezentujú svoju sexualitu – hlavne speváčka Nomi Ruiz, ktorá je 

transexuál.213 

súvisiace štýly a žánre: electronic, disco, dance, synthpop, transgender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Hercules and Love Affair. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

www.last.fm/music/Hercules+and+Love+Affair?ac=hercules  

http://www.last.fm/music/Hercules+and+Love+Affair?ac=hercules
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Hercules and Love Affair – videoklip „My Offence“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

 

Príloha 4. Hercules & Love Affair 
214

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
214

 My Offense. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2014-07-30]. Kanál užívateľa Hercules & Love 
Affair. Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=Qx9MlX_86aM 
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Hercules and Love Affair – videoklip  „Do  You Feel The Same?“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

 

Príloha 5. Hercules & Love Affair - Do You Feel The Same? 
215

 

 

                                                 
215

 Do You Feel The Same?. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2014-11-18]. Kanál užívateľa THUMP. 
Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=JozUoRIbsEE 
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4. Perfume Genius 

Perfume Genius je pseudonym amerického hudobníka Mikea Hadreasa. Jeho hudba je 

osobná, intímna a „brutálne úprimná“, čo sa odráža v jeho videoklipoch a vystúpeniach, 

kde často prejavuje svoju homosexualitu. Niekedy tiež vystupuje ako ženská postava, 

čím umocňuje femininnú stránku svojej tvorby.216 

súvisiace štýly a žánre: experimental, ambient, indie, queer, melancholic, skladateľ – 

textár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216 Perfume Genius. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

www.last.fm/music/Perfume+Genius  

http://www.last.fm/music/Perfume+Genius
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Perfume Genius – „videoklip“ Hood 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

 

Príloha 6. Perfume Genius – Hood 
217

 

 

                                                 
217

 Hood. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2012-01-17]. Kanál užívateľa Perfume Genius. 

www.youtube.com/watch?v=OOpkr8uNWpk 

https://www.youtube.com/watch?v=OOpkr8uNWpk
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Perfume Genius – videoklip „Grid“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

Príloha 7. Perfume Genius – Grid 218 

 

                                                 
218

 Grid. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2014-09-09]. Kanál užívateľa Perfume Genius.  

www.youtube.com/watch?v=FfUzs4NDa64 

https://www.youtube.com/watch?v=FfUzs4NDa64
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5. le1f 

le1f alebo LE1F je pseudonym newyorského rapera Khalifa Dioufa, ktorý je jedným z 

popredných postáv newyorskej gay rapovej scény. Otvorene prezentuje svoju 

orientáciu, ale striedanie gender rolí pre neho nie je typické.219 Sám tvrdí, že jeho 

hudba a tvorba nie sú campy, ale, akceptuje a prezentuje iba prívlatok gay. „Na mojej 

hudbe nie je nič campy, všetko je to skutočné,“220 referuje Diouf k svojej tvorbe, v 

ktorej okrem iného rozoberá aj témy rovnoprávnosti a postavenia gayov. To je dôvod, 

prečo ho zahŕňame do analýzy, aby sme demonštrovali rozdiel medzi tým, čo je „iba 

gay“ a čo je už „camp“.  

súvisiace štýly a žánre: hip hop, rap, gay, seapunk, electronic, experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
219 LE1F. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: www.last.fm/music/LE1F  
220 Gay New York Rapper Le1f Straddles a Sexy Pikachu in 'Wut': VIDEO. In TOWLEROAD. [online]. 2014, 

[cit. 2014.20.11.] Dostupné na internete: www.towleroad.com/2012/07/le1f.html 

http://www.last.fm/music/LE1F
http://www.towleroad.com/2012/07/le1f.html
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le1f – videoklip „Wut“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ - + - - 

 

 

Príloha 8. le1f – Wut 
221

 

 

 

                                                 
221

 Wut. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2012-07-19]. Kanál užívateľa CAMP&STREET. Dostupné 
na internete: www.youtube.com/results?search_query=le1f 

http://www.youtube.com/results?search_query=le1f
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6. Gossip 

Gossip je trojčlenná americká hudobná skupina, ktorej najvýraznejšou postavou je 

speváčka Beth Ditto pôsobiaca aj ako sólo interpretka. Beth Ditto (Mary Beth 

Patterson) je otvorenou bojovníčkou za práva gayov, čo sa prejavuje hudbe, aj 

vystúpeniach Gossip. Jeden z albumov kapely nesie názov Music For Men222, čo je 

mienené ako feministický vtip.223 

súvisiace štýly a žánre: rock, indie rock, punk, electronic,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Hudba pre mužov, z ang. Music For Men 
223 Gossip. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

www.last.fm/music/Gossip  

http://www.last.fm/music/Gossip
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Gossip – videoklip „Men In Love“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

Príloha 9. Gossip - Men In Love 
224

 

 

 

                                                 
224

 Men In Love. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2013-04-02]. Kanál užívateľa Ja'Tovia Gary's 

channel. www.youtube.com/watch?v=z8qT5oqFq28 

https://www.youtube.com/channel/UCbGz0nXoNiVLs3KeY-vywpg
https://www.youtube.com/channel/UCbGz0nXoNiVLs3KeY-vywpg
https://www.youtube.com/watch?v=z8qT5oqFq28
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7. Peaches  

Peaches, vlastným menom Merril Nisker je hudobníčka a umelkyňa, ktorej tvorba je 

zameraná hlavne na sexualitu a gender identitu. Vo svojich vystúpeniach vedome stiera 

hranice medzi pohlaviami, či už ide o kostýmy alebo performance a jej texty sú 

predmetom výučby a diskusií na prednáškach s tématikou gender a queer studies.225 

súvisiace štýly a žánre: electroclash, punk, rock, techno, electronic, electro-punk, electro-

rock, rap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Merrill Nisker. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

www.last.fm/music/Merrill+Nisker  

http://www.last.fm/music/Merrill+Nisker
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Peaches – videoklip „More“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

 

Príloha 10. Peaches – More 
226

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226

 More. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2009-04-29]. Kanál užívateľa XL Recordings. Dostupné 

na internete: www.youtube.com/watch?v=Y4ZFyZAKR8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ZFyZAKR8Y
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Peaches – videoklip „Billionare“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

 

Príloha 11. Peaches – Billionare 
227

 

                                                 
227

 Billionare. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2010-01-27]. Kanál užívateľa SSION. Dostupné na 

internete: www.youtube.com/watch?v=xWJo7N9vWgc 

https://www.youtube.com/watch?v=xWJo7N9vWgc
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8. Xelle 

Xelle je americké drag queen zoskupenie tvorené členmi JC Cassis, Rony G. a dnes už 

bývalým členom Mimi Imfurst. Pre našu analýzu použijeme videoklip Queen, v ktorom 

sa objavujú ďalšie drag queen ako napr.  Alexis Mateo, Jiggly Caliente, Jujubee, Manila 

Luzon, Pandora Boxx, …  

súvisiace štýly a žánre: electronic, pop, dance,drag,  
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Xelle – videoklip „Queen“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

Príloha 12. Xelle – Queen 
228

 

 

 

                                                 
228

 Queen. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2012-12-19]. Kanál užívateľa XELLE Music. Dostupné 

na internete: www.youtube.com/watch?v=PLqW6n29TYE 

https://www.youtube.com/watch?v=PLqW6n29TYE
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Xelle – videoklip „Sweat“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO- 
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

Príloha 13. Xelle – Sweat 
229

 

 

                                                 
229

 Sweat. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2014-09-15]. Kanál užívateľa XELLE Music. Dostupné 
na internete: www.youtube.com/watch?v=kY4vft4elKk 

https://www.youtube.com/watch?v=kY4vft4elKk
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9. Fangoria 

Fangoria je elektro-popová skupina pochádzajúca zo Španielska a svoj názov nesie 

podľa amerického časopisu o hororových filmoch. Svoju fascináciu americkým filmom 

priznávajú a prezentujú aj vo svojej tvorbe, napríklad v o videoklipoch k skladbám Mi 

novio es un Zombi230 alebo La rebelión de los electrodomésticos231 je zjavná fascinácia 

americkými céčkovými filmami.  

súvisiace štýly a žánre: electropop, pop, dance, electronic, synthpop, techno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Môj frajer je zombie zo špan. Mi novio es un Zombi 
231 Povstanie domácich spotrebičov zo špan. La rebelión de los electrodomésticos 
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Fangoria – videoklip „Antes o después“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - + + 

 

Príloha 14. Fangoria – Antes o después 
232

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232

 Antes o después. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2014-02-04]. Kanál užívateľa Official 

Fangoria. Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=OV7B6SvqwA8 

https://www.youtube.com/watch?v=OV7B6SvqwA8
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Fangoria – videoklip „Retorciendo palabras“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - + + 
 

 

Príloha 15. Fangoria – Retorciendo palabras 
233

 

 

                                                 
233

 Retorciendo palabras. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2010-01-08]. Kanál užívateľa Warner 

Music Spain. Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=9DUokHPG5G8 
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10. Cakes Da Killa 

Rashard Bradshow je americký raper, známy pod svojím pseudonymom Cakes da Killa. 

Je hrdým členom gay komunity, čo výrazne premieta do svojich textov, keď popisuje 

napríklad svoje sexuálne zážitky a pod. Homosexualita je podľa jeho vlastných slov 

veľká časť nielen jeho osobnosti, ale aj tvorby. Sám o sebe hovorí, že jedna jeho stránka 

je „sladká, campy a na zjedenie“ a druhá, rapová je drsná.234 

súvisiace štýly a žánre: rap, hip hop, gay, queer, experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 Talking to cakes da killa, nyc's openly gay rap star. In i-D. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na 

internete: https://i-d.vice.com/en_gb/article/talking-to-cakes-da-killa-nycs-openly-gay-rap-star  

https://i-d.vice.com/en_gb/article/talking-to-cakes-da-killa-nycs-openly-gay-rap-star
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Cakes da Killa – videoklip „Goodie Goodies“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + - 

 

Príloha 16. Cakes da Killa - Goodie Goodies 
235

 

 

 

                                                 
235

 Goodie Goodies. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2013-04-02]. Kanál užívateľa Ja'Tovia Gary's 

channel. Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=Mfc4EVHlNu0 

https://www.youtube.com/channel/UCbGz0nXoNiVLs3KeY-vywpg
https://www.youtube.com/channel/UCbGz0nXoNiVLs3KeY-vywpg
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11. Patrick Wolf 

Patrick Wolf je britský multižánrový hudobník a skladateľ. Svoju sexuálnu orientáciu vo 

svojej hudobnej tvorbe adresuje iba náznakovo, narozdiel od vizuálov, ktoré ju 

sprevádzajú a od svojich živých vystúpení.236 „Campovosť“ sa u neho prejavuje v inej 

ako homosexuálnej tvorbe. Je to „afektovaný campy mysticizmus“ a teatrálnosť jeho 

vystupovania.237 

súvisiace štýly a žánre: indie, folk, electronic, gay, skladateľ, textár 

 

Patrick Wolf – videoklip „House“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - - - 

 

Príloha 17. Patrick Wolf – House 
238

 

                                                 
236 Patrick Wolf. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

www.last.fm/music/Patrick+Wolf?ac=patrick%20wol  
237 Patrick Wolf, Sundark and Riverlight. In Slant.2012, [cit. 2014.20.11.] Dostupné na internete: 

www.slantmagazine.com/music/review/patrick-wolf-sundark-and-riverlight 
238

 House. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2011-05-18]. Kanál užívateľa PatrickWolfVEVO. 
Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=SCoJXqGn_kg 

http://www.last.fm/music/Patrick+Wolf?ac=patrick%20wol
http://www.slantmagazine.com/music/review/patrick-wolf-sundark-and-riverlight
https://www.youtube.com/watch?v=SCoJXqGn_kg
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Patrick Wolf – videoklip „Together“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - - - 

 

Príloha 18. Patrick Wolf – Together 
239

 

 

 

 

 

 

                                                 
239

 Together. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2011-11-29]. Kanál užívateľa PatrickWolfVEVO. 
Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=ZLJIRhWEHlE 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLJIRhWEHlE
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Patrick Wolf – videoklip „Hard Times“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - - - 
 

 

Príloha 19. Patrick Wolf - Hard Times 
240

 

 

 

 

 

 

                                                 
240

 Hard Times. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2009-06-01]. Kanál užívateľa NYLONMagazine. 
Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=VH5vgng9LAg 

https://www.youtube.com/watch?v=VH5vgng9LAg
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12. Antony and the Johnsons 

Antony and the Johnsons je americké hudobné zoskupenie, ktoré sa sformovala okolo 

britského speváka a hudobníka Antonyho Hegartyho.241 Hegarty sa identifikuje ako 

transgender a vo svojej intímnej a veľmi emotívnej hudobnej tvorbe toto svoje 

postavenie často výrazne prejavuje, keď vystupuje ako žena a zároveň ako muž. Jeho 

spevácky prejav androgynný, takmer sa nedá povedať, či ide o ženský alebo mužský 

hlas.242 

súvisiace štýly a žánre: spevák, skladateľ, textár, folk, indie, alternative, androgyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
241 Antony and the Johnsons. In Last.fm. [online]. 2014, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na internete: 

www.last.fm/music/Antony+and+the+Johnsons  
242 BERLATSKY, Noah. 2009. Leaving Camp. In Reader. [online]. 2009, [cit. 2014.19.11.] Dostupné na 

internete: www.chicagoreader.com/chicago/leaving-camp/Content?oid=1103269  

http://www.last.fm/music/Antony+and+the+Johnsons
http://www.chicagoreader.com/chicago/leaving-camp/Content?oid=1103269
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Antony and the Johnsons – videoklip „Epilepsy is dancing“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

 

Príloha 20. Antony and the Johnsons – Epilepsy is dancing 
243

 

 

 

                                                 
243

 Epilepsy is dancing. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2012-07-19]. Kanál užívateľa Secretly 
Canadian. Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=ccLW2Jb_lJM 

https://www.youtube.com/watch?v=ccLW2Jb_lJM
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Antony and the Johnsons – videoklip „Thank you for your love“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ - + - - 

 

Príloha 21. Antony and the Johnsons – Thank you for your love 
244

 

 

                                                 
244

 Thank you for your love. In: Youtube [online]. 28. 03. 2015 [vid. 2010-08-20]. Kanál užívateľa 
RoughTradeRecords. Dostupné na internete: www.youtube.com/watch?v=I-Xdm5yS6PY 

https://www.youtube.com/watch?v=I-Xdm5yS6PY
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5. 3. 2. Výsledky analýzy 

Počas pozerania vybraných videoklipov sme v nich hľadali päť určených znakov. To, či 

daný interpret a jeho dielo má dané znaky, sme zaznamenali do tabuľky.  

Máme za to, že na to, aby sme dielo mohli považovať za campy, malo by niesť aspoň 

štyri z piatich stanovených znakov. Charakteristiky campu, ktoré sme určili, 

považujeme za dôležité v rámci tvorby či vystupovania, majú teda „veľkú váhu“. 

„Campovosť“ nechceme priznávať dielam, ktoré v sebe nesú tri znaky a menej. Jednalo 

by sa podľa nášho názoru o prílišnú simplifikáciu campu v hudbe.  

(Sme si vedomí, že analyzujeme iba zlomok z hudobnej tvorby jednotlivých interpretov, 

preto netvrdíme, že niekto zákonite je alebo nie je campy. „Campovosť“ sa 

u niektorých interpretov môže objaviť alebo naopak vytratiť v závislosti od mnohých 

faktorov. Analyzujeme teda vybrané videoklipy s tým, že sa jedná o spôsob vizuálnej 

prezentácie analyzovaných interpretov.) Cieľom analýzy bolo, aby sme boli schopní 

rozoznať a určiť čo/aké diela/predmety/vystupovanie sú či nie sú campy. Práca nemá 

za cieľ interpretov alebo ich tvorbu „škatuľkovať“ či iným spôsobom ohraničovať.  

Výsledky analýzy jednotlivých interpretov popisujeme nižšie: 

1. SSION 

SSION – videoklip „Clown“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ HRA GENDER ROLÍ IRÓNIA a PARÓDIA 
„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

Ssion – videoklip „Psy-Chic“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ HRA GENDER ROLÍ IRÓNIA a PARÓDIA 
„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

Obe analyzované videá v sebe niesli všetkých 5 znakov. Na základe tejto analýzy by 
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sme teda projekt SSION mohli zaradiť do campu, resp. nazývať jeho tvorbu 

a vystupovanie campy.  

 

2. Mykki Blanko 

Mykki Blanco – videoklip „Wavy“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 
Rovnako jako SSION, aj Mykki Blanko na základe analýzy spadá do kánonu campu.  

 

3. Hercules and Love Affair  

Hercules and Love Affair – videoklip „My Offence“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

Hercules and Love Affair – videoklip  „Do  You Feel The Same?“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

Napriek tomu, že na „prvý pohľad“ má kapela Hercules and Love Affair znaky campu, 

keď ju podrobíme analýze, zistíme, že vo svojej tvorbe nemá campy zámery. 

Konkrétne v sebe nenesie iróniu a paródiu a nedá sa o nej  povedať, že by to „bolo 

dobré, pretože je to hrozné“.  
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4. Perfume Genius 

Perfume Genius – „videoklip“ Hood 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

Perfume Genius – videoklip „Grid“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

Videoklipy a tvorbu Perfume Geniusa rovnako neoznačíme za camp. Je tomu tak 

z podobných dôvodov ako u predošlého interpreta a to neprítomnosť dvoch znakov, 

ktoré sú pre camp charakteristické. Tvorba Perfume Geniusa je vážna, intímna a ako 

sme už spomenuli v analýze  - „brutálna úprimná“ 245, neobsahuje žiadnu iróniu a tiež 

sa o nej nedá povedať, že „je to dobré, pretože je to hrozné“.  

 

5. le1f 

le1f – videoklip „Wut“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ - + - - 

 

Rapper le1f, sa vyjadril, že napriek tomu, že otvorene vystupuje ako gay, odmieta o sebe 

                                                 
245

  Perfume Genius. In Last.fm. 2014, [cit. 2014.19.11.] viď vyššie.  
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tvrdiť, že by jeho tvorba a hudba bola campy.246 Vo svojej hudbe sa zaoberá gay 

problematikou a s ňou spojenými serióznymi otázkami bez akejkoľvek irónie či 

paródie. Postráda tak teda (podobne ako Perfume Genius) výrazné a charakteristické 

znaky capmu.  

 

 

6. Gossip 

Gossip – videoklip „Men In Love“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

Gossip, podobne ako predchádzajúci dvaja interpreti „nespĺňa“ dve z piatich 

„podmienok campu“. Do analýzy sme ju zahrnuli na základe jej štylizovaného výzoru 

a otvorenosti, s akou sa zasadzuje a vyjadruje k otázkam glbt. Pri bližšom skúmaní sme 

ale zistili, že postráda dôležité campy znaky.  

 

7. Peaches  

Peaches – videoklip „More“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

 

 

                                                 
246

  Gay New York Rapper Le1f Straddles a Sexy Pikachu in 'Wut': VIDEO. In TOWLEROAD. 2014, [cit. 
2014.20.11.] viď vyššie. 
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Peaches – videoklip „Billionare“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

Od interpretky Peaches sme v rámci analýzy zhliadli dve videá, pričom obe 

posudzujeme ako campy, keďže sme v nich našli všetkých 5 znakov campu. Napriek 

tomu sme si vedomí, že u tvorby Peaches by sme mohli so zaradením do campu naraziť 

na nesúhlas, keďže prostredníctvom svojej hudby sa v častokrát vyjadruje k gender 

problematike a s ňou spojeným otázkam.  

 

8. Xelle 

Xelle – videoklip „Queen“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

Xelle – videoklip „Sweat“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO- 
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + + 

 

U skupiny Xelle prebehla analýza pomerne jednoducho. Už samotný fakt, že členkami 

skupiny sú drag queens sa postaral o to, že sme vo videoklipoch našli prítomné všetky 

znaky.  
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9. Fangoria 

Fangoria – videoklip „Antes o después“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - + + 

 

Fangoria – videoklip „Retorciendo palabras“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - + + 
 

 

Aj napriek tomu, že u skupiny Fangoria chýbala „hra gender rolí“, považujeme jej 

tvorbu za camp. Neprirodzenosť v štylizácii, prehnanosť, irónia a paródia pri odkazoch 

na c-čkové hororové filmy z videoklipov vytvárajú niečo, čo je „tak strašné, až je to 

dobré“.  

 

10. Cakes Da Killa 

Cakes da Killa – videoklip „Goodie Goodies“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + + - 

 

Rappera Cakes Da Killa na základe našej analýzy považujeme za campy, keďže na 

rozdiel od vyššie analyzovaného rappera le1f je jeho tvorba hravá, frivolná a neberie sa 

vážne.  
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11. Patrick Wolf 

Patrick Wolf – videoklip „House“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - - - 

 

Patrick Wolf – videoklip „Together“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - - - 

 

Patrick Wolf – videoklip „Hard Times“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + - - - 
 

 

Spevák a skladateľ Patrick Wolf je dôkazom toho, že pravidlo, ktoré sme stanovili 

v našej analýze a teda, že „4 z 5 znakov = camp“ nemusí platiť vždy. Patrick Wolf sa 

neprezlieka za ženy, ani si vo svojej tvorbe z ničoho neuťahuje a tiež u neho 

nenachádzame piaty znak („je to dobré, pretože je to hrozné“). Napriek tomu máme za 

to, že je jeho vystupovanie a prezentácia sú campy, hlavne pre vysokú dávku umelosti 

a neprirodzenosti, štylizovanosti a prehnanosti.  
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12. Antony and the Johnsons 

Antony and the Johnsons – videoklip „Epilepsy is dancing“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ + + - - 

 

Antony and the Johnsons – videoklip „Thank you for your love“ 

UMELOSŤ, 
NEPRIRO-
DZENOSŤ 

PREHNANOSŤ 
HRA GENDER 
ROLÍ 

IRÓNIA a 
PARÓDIA 

„JE TO DOBRÉ, 
PRETOŽE JE TO 
HROZNÉ.“ 

+ - + - - 

 

Analýzou videí skupiny Antony and the Johnsons sme dospeli k záveru, že sa nejedná 

o camp. Antony and the Johnsons, podobne ako Perfume Genius (viď vyššie), postráda 

nadsázku, akúkoľvek iróniu alebo paródiu. O hudobnej tvorbe a prezentácii sa rovnako 

nedá povedať, že „je to dobré, pretože je to hrozné“. 
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Záver 

Predkladaná záverečná práca Fenomén camp a jeho prejavy a podoby v súčasnej 

populárnej hudbe mala za cieľ spracovanie, vysvetlenie a interpretovanie pojmu camp 

a rozoznávanie jeho prejavov v súčasnej populárnej hudbe.  

Najprv sme sa v práci na camp ako taký zamerali všeobecne a skúmali sme ho 

od jeho vzniku až po súčasnosť, pričom sme mapovali jeho výskyt, prejavy, podoby 

a rôzne významy či už chronologicky alebo naprieč rôznymi vedeckými oblasťami. 

Keďže definícii a pohľadov na camp existuje veľké množstvo a v práci sme chceli 

primárne vychádzať z jednej koncepcie, zvolili sme si ako svoje východisko esej 

„Poznámky o fenoméne camp“ Susan Sontagovej. Napriek tomu, že je esej napísaná 

v krátkych odsekoch, pričom každý popisuje nejakú črtu campu (doslova sa jedná 

o niekoľko desiatok krátkych poznámok o campe), podáva ucelený pohľad na tento 

fenomén. Zároveň sa jedná o prvú socio-kultúrnu štúdiu tohto javu, dovtedy sú 

o campe k dispozícii iba krátke zmienky, či slovníkové referencie. (Hoci v súčasnosti 

existuje na tému „camp“ už niekoľko rozsiahlych teoretických štúdií, napr. Camp – 

Queer Aesthetics and the Performing Subject, ktorej autorom je Fabio Cleto, tieto práce 

sa poväčšine zameriavajú na camp „iba“ z hľadiska genderovej problematiky a iba 

okrajovo pripúšťajú jeho estetický rozmer.) V kapitole venovanej histórii campu sme 

jednu podkapitolu vyhradili aj Christopherovi Isherwoodovi a jeho románu The World 

In The Evening, čoby prvej zmienke o campe mimo slovníkov a Umbertovi Ecovi, ktorý 

camp popisuje vo svojom diele Dějiny ošklivosti v rámci časti venovanej gýču.  

Nielen to predurčilo fakt, že sa v diplomovej práci bližšie zaoberáme aj gýčom 

a tiež vzťahom medzi gýčom a campom, ich vzájomnou podobnosťou a odlišnosťou. 

Gýč a camp (v niektorých polohách) pri neznalosti respondenta môžu splývať v jedno 

alebo môže veľmi jednoducho dochádzať k ich zámene v prípade, že sa nepozeráme 

na pozadie, ale iba na vizuálnu prezentáciu diela či predmetu. Práve preto sme druhú 

kapitolu práce, Camp a gýč, venovali tomu, aby sme bližšie vysvetlili v čom presne sa 

camp a gýč odlišujú. Tiež sme uviedli, čo majú tieto dva fenomény spoločné a prečo 

k zámenám vôbec dochádza. Počas komparácie gýča a campu sme prišli na to, že hoci 
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jesvuje niekoľko spoločných čŕt gýča a campu, v zásadných otázkach ako je vznik, 

komunikácia apod. sa výrazne líšia. 

Na základe textu Jana Mukařovského, ktorému sme venovali tretiu teoretickú 

časť práce sme si overili to, že camp (slovo camp používame na niektorých miestach 

aj ako pomenovanie niečoho, čo nesie campy prvky – niečoho, čo je „campové“ alebo 

„campy“) „spĺňa podmienky“ na to, aby sme o ňom mohli hovoriť aj ako o estetickom 

jave alebo dokonca o umeleckom diele. 

Hoci diplomová práca skúma camp a „campy“ v populárnej hudbe, považovali 

sme za nevyhnutné venovať istý priestor v práci aj campu v iných oblastiach 

modernej kultúry a umenia. Preto sme kapitolu Camp v 20. a 21. storočí koncipovali aj 

ako predstavenie campy diel z oblasti filmu a výtvarného umenia. V týchto kapitolách 

sme predstavili filmových tvorcov Geaorga a Mikea Kucharovcov, Johna Watersa 

a Andyho Warhola a ich kultové campy diela, pričom sme vo veľkej miere vychádzali 

z textov Jacka Stevensona venovaným americkému filmovému undergroundu 

a campu vo filme v druhej polovici 20. storočia. Čo sa týka campu vo výtvarnom 

umení, opäť sme na demonštráciu vybrali troch autorov: amerického fotografa 

Davida Lachapella, výtvarníka Jeffa Koonsa a fotografickú dvojicu Pierre et Gilles. 

V tejto podkapitole sme vo veľkej miere vychádzali z elektronických zdrojov, 

rozhovorov, videí, článkov a medailónikov spomínaných autorov. (K tejto časti práce 

sme tiež priložili obrazovú prílohu.) 

V poradí treťou oblasťou je populárna hudba. Ako prvé sme v „hudobnej“ časti 

vymedzili chápanie populárnej hudby a utriedili sme pojmy ako populárna hudba, 

moderná hudba, mainstreamová hudba, alternatívna hudba, nezávislá hudba, ... 

V tejto časti práce sme tiež vysvetlili, prečo sme do analýzy zahrnuli iba nezávislých 

populárnych interpretov a autorov – prečo sme neanalyzovali aj diela 

mainstreamových interpretov. Rozhodli sme sa tak kvôli nedostatku autenticity v ich 

tvorbe, keďže máme za to, že ich hudobné, interpretačné a performatívne postupy sú 

prebraté a nepôvodné a že sa jedná o tzv. copycat v populárnej kultúre. Pojem 
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copycat sme vysvetlili aj za pomoci koncepcie „Midcult“, ktorú vo svojom diele 

Skeptikové těšitelé rozpracúva Umberto Eco. (Kapitola je tiež doplnená o obrazovú 

prílohu.) 

Poslednou podkapitolou je samotná analýza. V prvej časti sme určili 5 znakov, 

ktoré podľa nás najviac vystihujú to, čo je campy. Sú to 1 – umelosť, neprirodzenosť, 2 

– prehnanosť, 3 – hra gender rolí, 4 – irónia a paródia a 5 – dnes už kultový 

Soontagovej výrok „Je to dobré, pretože je to hrozné“(It’s good because it’s awful.) . Pri 

určovaní znakov nás v najväčšej miere ovplyvnili a usmernili Sontagovej „Poznámky 

o fenoméne camp“, keďže ich považujeme za, čo sa estetického pohľadu týka, za 

doposiaľ neprekonaný text o campe.  

 Následne sme vybrali 12 interpretov rôznych hudobných žánrov, pričom ako 

podmienku pre zahrnutie interpreta do analýzy sme si stanovili, že analyzovaný 

videoklip musí v sebe niesť aspoň dva výrazné znaky campu. Keďže sme analyzovali 

videá, (médium, ktoré nie je možné zahrnúť do textu diplomovej práce), vytvorili sme 

sériu obrazov z každej analyzovanej vzorky ako náhľad k výsledku prevedenej 

analýzy. 

Poslednou časťou diplomovej práce sú výsledky a zhrnutie analýzy, v ktorom 

sme uviedli, že aby bolo (audiovizuálno-) hudobné dielo interpreta považované za 

campy, malo by podľa nás v sebe niesť minimálne 4 z piatich stanovených znakov, 

aby sme sa vyhli přílišnému zjednodušovaniu a generalizovaniu campu v hudbe. Pre 

plnohodnotné podieľanie sa čitateľa na analýze odporúčame si všetky analyzované 

videoklipy pozrieť.  
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