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I. ÚVOD 

 

I.1. Kdo je H. R. Giger? 

 

Jméno jednoho z nejoriginálnější umělců současnosti, Hanse Ruediho Gigera, si většina lidí 

spojuje především se slavným hororovým filmem režiséra Ridleyho Scotta Vetřelec, za jehož 

design získal Giger v roce 1980 sošku Oscara, a který tomuto kontroverznímu autorovi zaručil 

celosvětovou publicitu. H. R. Giger ovšem není jenom stvořitelem tohoto vesmírného 

monstra, ale je výtvarníkem s velmi širokým záběrem uměleckých aktivit. Vetřelec 

představuje pouze jednu část z jeho rozsáhlé tvorby, jakýsi vzorek hororového 

biomechanického světa, jehož vizi autor ve svých dílech předkládá. Autorova mimořádná 

schopnost imaginace v kombinaci s výjimečným výtvarným nadáním dala vzniknout stovkám 

maleb, kreseb, grafik, soch, šperků, kusů nábytku, přebalů hudebních nosičů, 

architektonických, filmových a mnoha dalších projektů. Mnoha z jeho děl byla vystavována 

po celém světě. Gigerova tvorba, jež bývá nejčastěji označována přívlastky typu fascinující a 

děsivá zároveň, nenechává rozhodně nikoho klidným. Vedle literárních klasiků hororu jako 

byl H. P. Lovecraft a A. E. Poe, představitele vypjaté extatické mystiky Aleistera Crowleyho 

nebo průkopníka sexuální bezhraničnosti Markýze de Sade, „stojí Giger jako ten, kdo propojil 

jejich světy se svými, a stvořil vizi paralelního světa fantazie, mystiky a strojního sexu.“1 

Pozoruhodná směs vývěrů nejspodnějších vrstev individuálního i kolektivního nevědomí a 

strojní mechaniky a využívání nejrůznějších náboženských námětů v kombinaci s otevřenou 

prací se sexuálními motivy Gigerovi zajistily obdiv nespočtu obdivovatelů a obdivovatelek po 

celém světě, ale také řadu odpůrců a odpůrkyň a nařknutí z pornografie a hanobení 

náboženských symbolů. Kontroverze spjaté s recepcí autorovy tvorby však nemění nic 

dalekosáhlosti a rozmanitosti jeho uměleckého vlivu a podílu na vizuální kultuře dneška. Pro 

mnohé se Giger stal doslova kultem, který je kopírován a vykrádán po celém světě. 

Z Gigerova odkazu čerpá často i design těch nejsoučasnějších futuristických a hororových 

vizí  

 

I.2. Giger z pohledu genderu a feminismu 

 

                                                 
1 Mečl, I.: Giger, tvůrce mimo dobro a zlo, in: Melčl, I. (kurátor výstavy): HR Giger. Mimo dobro. (katalog 
výstavy), Národní technické muzeum Praha, PP Production, Praha 2005, str. 4 
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Spojení ženy a techniky z pohledu genderu2 a feminismu nutně nemusí znamenat jenom 

novou možnost podmaňování ženství – některé feministické teorie naopak upozorňují na 

pozitivní a subverzivní aspekty tohoto spojení3 - po nich by však člověk v Gigerově tvorbě 

pátral marně. Gigerova tvorba je nepochybně fascinující, nicméně při jejím bližším zkoumání 

si nelze nevšimnout, že z jádra většiny jeho děl, na první pohled velmi inovativním dojmem 

působících, vystupují v naší kultuře hluboce zakořeněné genderové stereotypy související 

s pojetím ženy jako ztělesněním přírody, chaosu, a muže naopak jako nositele řádu, kultury a 

racionality. Giger bývá svými příznivci a příznivkyněmi vynášen nejen pro svoje inovativní 

vize, schopnost kriticky pohlížet na společnost a její problémy, ale i pro schopnost vystihnout 

hluboko uložené lidské strachy a traumata. To je sice pravdivé tvrzení, avšak co už tyto 

kritiky a ohlasy zapomínají dodat (či přehlíží), je fakt, že tento strach má také svůj gender, a 

tím je „žena“. Co se může jevit jako progresivní kritika společnosti, novátorství apod., může 

velkou část svého úspěchu těžit právě ze „starých a osvědčených“ obsahů, kterým se dá pouze 

nová forma.  

Domnívám se, že v tomto ohledu nelze o Gigerovi mluvit jako vizionářském 

novátorovi, neboť to, co nám na svých obrazech předkládá, jsme měli možnost shlédnout již 

nesčetněkrát: zobrazení ženy jako bytosti nebezpečné, deformované, potenciálně dominantní a 

kastrující; snaha vypořádat se s přízemní sférou hmoty a biologických potřeb, spojování 

sexuality se strachem ze smrti, snaha ubránit se psychickému obrazu matky, která život dává a 

zároveň i bere, obava ze „ztráty vlastní mužnosti, identity a moci a s tím spojené moci 

v důsledku pohlcení jinakostí projektovanou do ženského elementu.“4 Toto nebezpečí potřít 

znamená jej ohraničit, spoutat, a tak ovládnout a dostat pod kontrolu. Snaha se s tímto 

nebezpečenstvím vyrovnat navíc v Gigerově tvorbě mnohdy nabývá pozoruhodně extrémních 

poloh. Na metody „spoutávání“ ženského těla v obrazech čelních představitelů západního 

umění již upozorňovaly mnohé feministické teorie. Cílem této práce je v návaznosti na tyto 

studie poukázat na genderové aspekty Gigerovy tvorby. 

                                                 
2 Gender – pojem, který vzešel z feministických teorií a začal se následně od 70. letech 20. století ve 
společenských vědách používat pro popis a analýzu kulturně vytvářených odlišností mezi muži a ženami. 
Kategorie gender se užívá v protikladu k biologickým a anatomickým odlišnostem mezi mužem a ženou 
zahrnovaným pod pojem pohlaví. Na rozdíl od pojmu pohlaví, gender vychází z předpokladu, že ženskost a 
mužskost jsou kulturní a sociální konstrukce, které se mění čase a jsou různé v různých kulturách. Tzv. 
genderové stereotypy pak odkazují na předsudky a zjednodušující představy o vlastnostech a chování žen a 
mužů, které jsou danou společností přijímány za všeobecně platné, správné, normální, tradiční a „přirozené.“ 
3 Viz např. Haraway, D.: Manifest kyborgu: věda, technologie a socialistický feminismus ke konci dvacátého 
století, in: Sociální studia 7, Sborník prací FSS MU Brno, Brno 2002, str. 51-58 
4 Nováková, S.: Hranice těla. Irské romány Marie Edgeworth a žena jako metafora pro kolonizované území, in: 
Kalivodová, E., Knotková – Čapková, B. (eds.): Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek 
Metafora ženy 2000 – 2001, FF UK, Praha 2003, str. 48 
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I.3. Struktura práce 

 

Tato práce se skládá ze tří hlavních částí. V první z nich je nejprve mým cílem blíže 

představit uměleckou osobnost H. R. Gigera, poukázat na diskrepanci mezi obrovským 

zájmem fanoušků/fanynek, populárních médií a poměrně vysokou mírou ignorace jeho osoby 

ze strany zavedených uměleckých a odborných institucí, poodkrýt jeho inspirační zdroje a 

zařadit jej do kontextu dějin umění. V další části je na příkladu vybraných studií nastíněn 

feministický přístup ke čtení uměleckých děl, který nabourává zdánlivou neutralitu 

„klasických“ výkladů uměleckých výtvorů a ukazuje, jakým způsobem funguje kategorie 

genderu ve výtvarném umění. Po této teoretické části pak následuje konkrétní rozbor témat 

Gigerových děl, v němž částečně navazuji na výklad kontextu autora, ale zároveň s ním v 

mnohém i polemizuji ve snaze zdůraznit genderový podtext autorovy tvorby. Za tímto účelem 

jsem si vytyčila šest základních motivů prolínajících se napříč celou autorovou tvorbou, které 

pro větší názornost jednotlivě bod po bodu rozebírám. Ráda bych ale zdůraznila, že se jedná 

čistě o pomocnou klasifikaci (za účelem podrobnější analýzy), neboť tato mnou vytyčená 

témata se v autorově tvorbě málokdy vyskytují izolovaně, často naopak splývají nebo se 

nacházejí ve vzájemné kombinaci. Rozbor těchto témat je doplněn pečlivě vybraným vzorkem 

několika Gigerových děl, jež vskutku exemplárně vypovídají o autorově (ať už vědomých či 

nevědomých) misogynních postojích svědčících o obdivu k ženě a zároveň sžíravém strachu 

z ní,5 a způsobech, jak se tyto postoje projevují na konkrétních vyobrazeních žen. 

 

II. ČÁST 

 

II.1. Giger: základní biografické údaje 

 

Hans Ruedi Giger se narodil 5.2. 1940 jako druhé dítě Melly Giger-Meier a váženého 

lékárníka Hanse Richarda Gigera ve švýcarském městě Chur, kde také společně s rodiči a s o 

sedm let starší sestrou strávil své dětství a rané mládí. Ačkoli se narodil a žil v poměrně 

normálním prostředí vyšší střední společenské vrstvy, vyvinul si již jako dítě hluboký zájem a 

vášeň pro vše podivné, temné a hororové. Tyto sklony, které v dospělosti dále rozvíjel, se 

odrážely například v jeho zájmu o hororovou literaturu, sbírání lebek (zvířecích i lidských) a 

                                                 
5 Viz např. Duncan, C.: MoMiny Maminy, in: Pachmanová, M. (ed.): Neviditelná žena. Antologie současného 
amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, OWP, Praha 2002 
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kosterních pozůstatků, vášni pro střelné zbraně, zájmu o díla malířů jako byl Hieronymus 

Bosh, Salvator Dalí či Arnold Böcklin, zájmu o psychoanalýzu, magii, čarodějnictví a lidové 

mýty apod. U Gigera se velice brzy projevila výjimečná schopnost imaginace i touha své vize 

výtvarně vyjadřovat. Přestože Melly Giger-Meier synovy temné vize nesdílela, měla pro něj 

pochopení a po celý svůj život jej podporovala. Otec zprvu synovými sklony příliš nadšen 

nebyl, Gigerovy neúspěchy v klasických předmětech pro něj byly rozčarováním a v synových 

uměleckých sklonech si neliboval. „Nevýnosné umění“ byl otcův oblíbený obrat, přičemž měl 

na mysli, že současné umění si nevydělá ani na chléb vezdejší. … „Umělec“ je v Churu 

nadávka, která označuje zároveň opilce, děvkaře, lenocha a hlupáka,“6 vzpomíná Giger. 

Nedostatek dobrých známek a Gigerova chuť kreslit pak počala jeho umělecké 

vzdělávání, když byl v osmnácti letech na dva roky vyslán k jednomu graubündenskému 

architektovi, což mu mělo v otcových očích zajistit jisté povolání stavebního kresliče. Jeho 

nesporný umělecký talent se tak mohl dále rozvíjet. Poté, co díky této zkušenosti získal 

předběžnou maturitu z kreslení, strávil tři roky (1959-1962) jako hospitant u architekta 

Venatia Maissena v Churu a u stavitele Hanse Stettera, též v Churu. V roce 1962 pak 

nastupuje na Školu uměleckých řemesel v Curychu, kde po absolvování povinného prvního 

obecného ročníku se začíná specializovat na tvorbu interiérů a průmyslového designu. V době 

studií na curyšské uměleckoprůmyslové škole jsou poprvé publikovány některé jeho práce 

jako např. známý cyklus kreseb Atomové děti nebo Žrádlo pro psychiatra.  

V roce 1966 ukončuje studium a začíná pracovat jako designer u Andrease Christena. 

Při této práci, kterou autor sám charakterizoval slovy „ránovdevětpřijďavpětvypadni“,7 resp. 

po pracovní době tráví dlouhé noci experimentováním s různými výtvarnými technikami a 

tvorbou vlastních výtvarných děl. Rok 1966 je také rokem, kdy galerie Benno v Curychu 

pořádá první Gigerovu samostatnou výstavu. Téhož roku se také poprvé potkává se svou 

životní láskou, herečkou Li Tobler, která se zanedlouho poté stává jeho významnou múzou i 

životní partnerkou. 

Po dvou letech designerské práce pro Andrease Christena Giger na radu starého přítele 

Basilia Schmida toto zaměstnání opouští. Schmid argumentuje tím, že Giger bude mít díky 

tomu konečně dostatek prostoru pro vlastní tvorbu. Autor se tímto v počátcích svého 

umělecky nejplodnějšího období stává výtvarníkem na volné noze a zůstává jím až dodnes. 

Rok poté je publikováno portfolio Biomechanodní bytosti (Biomechanoïden), které zakládá 

autorův celosvětově proslulý biomechanický styl, jenž charakterizuje fúze strojní mechaniky 

                                                 
6 Giger, H. R.: HR Giger ARh+, Taschen, Slovart, Praha 2003, str. 12 
7 www.hrgigermuseum.com 
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s tělem člověka. Všestranný Giger nezůstává pouze u vytváření dvojrozměrných prací, ale 

spolupracuje i na nejrůznějších filmových a projektech, vytváří sochy, doplňky, zkouší 

bodypainting apod. Počátkem sedmdesátých let začíná používat techniku airbrush, ve které 

velice záhy dosáhne nepřekonatelného mistrovství. Jsou to právě jeho airbrushové obrazy, 

které v sedmdesátých letech tvořil, jež jsou společně s jeho designérskou prací na filmu 

Vetřelec tím nejproslulejším, co vzešlo z jeho rukou. 

Na podzim roku 1977 poprvé vychází ve vícejazyčné verzi Gigerův Necromicon, který 

se o pár měsíců později dostává do rukou režiséra Riddleyho Scotta a jeho týmu. Scott je 

Gigerovými výtvory naprosto uchvácen, díky čemuž se zrodí legendární spolupráce 

s Gigerem, jenž tak na základě jednoho z obrazů Necronomů publikovaných ve zmiňované 

knize vytváří podobu vesmírného monstra. Jeho přínos tomuto filmu je korunován v roce 

1980 ziskem Oscara za nejlepší vizuální počin. Giger tak získává na ještě vetší proslulosti a 

jeho jméno se stává známým a obdivovaným fanoušky a fanynkami z celého světa. 

Hlavní tvůrčí období autora spádá zhruba do 60. a 70 let; pozdější období je 

charakteristické opakováním a využíváním „starých“ námětů. Kolem roku 1990 Giger vytváří 

poslední obrazy pomocí techniky airbrush. Kromě toho, že upustil od této techniky, upustil 

také od velkých formátů, tvoří formáty menší a více experimentuje s barvami. Jeho nynější 

malířská a kreslířská tvorba však zůstává ve stínu jeho „zlaté airbrushové éry“. Byť dnes již 

osmašedesátiletý Giger zůstává umělecky stále aktivní, ale již nechrlí tolik děl v krátkém čase, 

jako tomu bývalo právě v prvních dvou desetiletích jeho tvorby. Léta devadesátá a současnost 

je u Gigera charakteristická zejména opětovným zájmem o architekturu a design.8 Vznikají 

tzv. Giger bary, tj. bary, jejichž stěny, stropy a vnitřní vybavení pocházejí výhradně z dílny 

samotného Gigera. Svůj zájem také opět obrací k sochařským záměrům a snaží se svá 

airbrushová díla převádět do trojrozměrné podoby. Koncem devadesátých let Giger kupuje v 

dražbě středověký hrad Chateau de Gruyéres, kde dodnes buduje vlastní muzeum. 

 

II.2. Giger v kontextu kunsthistorie a umělecké kritiky 

 

Přestože Giger vystavuje po celém světě a jeho osoba se těší značnému zájmu 

populárních médií, ze zorného úhlu odborné veřejnosti Giger jaksi vypadává. Disbalanci mezi 

zájmem médií, obzvláště těch populárních, a nedostupností podrobnějších analýz formálních a 

obsahových aspektů jeho díla a Gigerových uměleckých kvalit zdůvodňuje Beat Stutzer tím, 

                                                 
8 www.hrgigermuseum.com  
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že většina publikací, které o Gigerovi vyšly, byla plna textů samotného umělce a jeho slepě 

uctívající fanouškovské základny. 9 Za další to byla paradoxně spolupráce s Riddley Scottem 

korunována soškou Oscara, kterého Giger získal za nejlepší vizuální počin v roce 1980. Oscar 

sice Gigerovi zaručil v podstatě celosvětovou proslulost a zájem médií, ale připravil ho tím o 

přízeň tehdejšího uměleckého světa, kterému tento Gigerův komplot s Hollywoodem 

nepřipadal hoden zájmu, jelikož nezapadal do definic „vysokého“, „pravého“ umění.10 Tento 

fakt Giger vnímal velmi negativně a kromě toho, že v něm enormní zájem médií11 o otázky 

týkající se spolupráce na zmiňovaném filmu vyvolal alergii na jakékoli otázky na téma 

Vetřelec, sám se později vyjádřil v tom smyslu, že by býval dal přednost ceně za umění, za 

nějaký obraz, a ne za film. Beat Stutzer k tomu trefně poznamenává, že Giger opustil galaxii 

umění, aby uspokojil potřeby zóny na pomezí showbyznysu a undergroundu, o čemž svědčí 

pestré složení jeho fanouškovské obce, která je tvořena nesourodými jedinci - od 

přecitlivělých příznivců a příznivkyň v teenagerském věku, přes stoupence a stoupenkyně 

esoteriky, po tvrdé rockery a rockerky a mnoho dalších.   

Kromě důvodů, které zmiňuje Stutzer, má na této skutečnosti podíl i spojitost autorovy 

tvorby s žánrem fantasy artu, který převážná část dějin umění stále odmítá uznat jako něco, co 

by bylo hodno odborného a podrobnějšího zájmu. Navzdory velkému počtu uměleckých děl, 

které autor vyprodukoval, jejich popularitě a značnému vlivu, není v klasických 

encyklopediích a publikacích týkajících se umění dvacátého století12 Gigerovi věnována 

jediná zmínka. Stejně tak zde není věnována jediná zmínka fantasy artu. Také technika 

airbrush, pomocí které Giger vytvořil svoje nejslavnější obrazy, představovala jistou překážku 

přijetí autora uměleckou kritikou a i mnohými kolegy a kolegyněmi z oboru. „Existují stále 

malíři a další odborníci, kteří tvrdí, že se stříkací pistolí v ruce nemůže vzniknout žádné 

umění. …Tato technika… utrpěla hrubým sprejováním automobilů s šablonami stylu fantasy 

a vinou reklamních ilustrátorů.“13 Technika airbrush (česky také nazývaná americká retuš), 

jež je založená na nanášení barvy v proudu vzduchu pomocí stejnojmenného nástroje 

                                                 
9 Stutzer, B.: Between Stool and Bench: Aspects of Giger´s Reception, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The 
Oeuvre Before Alien 1961-1976), Verlag Scheidegger & Spiess, Curych 2007 
10 Stutzer, str. 11 
11 V rámci promotion akcí k filmu musel Giger např. v jeden den absolvovat 23 různých rozhovorů. 
12 Viz Whitford, F., Zoellner, F., Schmied, W.: The Prestel Dictionary of Art and Artists in the 20th Century (Art 
& Design), Prestel Publishing, Munich, London and New York 2000; Lucie-Smith, E.: Artoday. Současné 
světové umění., Slovart, Praha 1996; Foster, H. (ed.): Umění po roce 1900. Modernismus, antimodernismus, 
postmodernismus., Slovart, Praha 2007; Walther, I. F. (ed.): Umění 20. století, Taschen, Praha 2004 
13 Giger, H. R.: HR Giger ARh+, Taschen, Slovart, Praha 2003, str. 44 
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(„stříkací pistole“), přitom může ve zkušených a umělecky nadaných rukou obrazům propůjčit 

zajímavý fotorealistický charakter.14  

V posledních letech sice proběhly tři významné retrospektivní výstavy ve Vídni, v 

Paříži a v Praze, ale i ty byly koncipovány spíše za účelem popularizace jeho díla, než 

odborného zájmu umělecké kritiky. Průlom v tomto ohledu představuje nedávná výstava, 

která proběhla minulý rok v Churu, umělcově rodišti a nevysychajícím zdroji podnětů pro 

jeho tvorbu, jak autor sám nesčetněkrát zdůraznil. Vracet se k událostem ze svého dětství a 

mládí v Churu jej neomrzelo dodnes. Giger se sice ve Švýcarsku účastnil řady skupinových 

výstav s různými tématickými zaměřeními, ale rozsáhlejší retrospektiva jeho děl proběhla 

v jeho rodné zemi před výstavou v Churu jen jedna. Stalo se tak roku 1984 v Seedamm-

Kulturzentrum v Pfäffikonu, příznačně zcela mimo hlavní centrum tehdejšího uměleckého 

dění a daleko od zavedených výtvarných galerií a ostatních uměleckých institucí. Výstava 

v Churu si však kladla za hlavní cíl tento odborný nezájem o Gigerovo dílo napravit a autora 

řádně docenit. 

 

II.3. Mistr žánru fantasy 

 

Giger bezpochyby představuje jednoho z nejvýznamnějších současných představitelů 

žánru fantasy. Dalekosáhlý a rozmanitý vliv jeho umělecké osobnosti lze vystopovat v mnoha 

současných uměleckých směrech, od samotného fantasy artu, přes nově vznikající spřízněné 

proudy „dark styles“ po tzv. „new Gothic“. Všechny tyto trendy pronikly velmi výrazně do 

„pop“ kultury dneška, ovlivnily literaturu, komiksovou tvorbu, hudbu, módu i prvotní 

projekty na poli audio-vizuálního umění. Pro některé Giger dokonce představuje zakladatele 

nového autonomního, postmoderního uměleckého proudu, který po autorově vzoru mísí prvky 

strojní mechaniky s biologickými formami.15 Gigerovo umění je často s větším či menším 

úspěchem imitováno mnohými umělci a umělkyněmi, avšak jeho osobitý styl se prozatím 

stále ukazuje jako nezaměnitelný.  

Francouzský kunsthistorik Marcel Brion, uznávaný odborník v oblasti fantasy artu, 

jednou poznamenal, že nezná žádnou definici, která by mohla cele obsáhnout rozmanitost a 
                                                 
14 Zpočátku se této techniky, která byla vynalezena v roce 1893 akvarelistou Charlesem Burdickem, využívalo 
výhradně k retušování fotografiií. Velkou výhodou americké retuše je její přesnost a schopnost vytvářet barevné 
přechody i těch nejjemnějších podob. Lze ji použít i u hotových, například olejových maleb k dokreslení 
atmosféry nebo přidání nejrůznějších detailů. Podle Gigera člověk ovládá práci s airbrushem tehdy, když použitá 
technika není na obraze patrná. Někteří o Gigerovi prohlašují, že byl prvním, kdo dokázal, že pomocí stříkací 
pistole lze vytvořit skutečné umělecké dílo (viz www.giger.com). 
  
15 Stutzer, str. 14 
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komplexnost tohoto žánru. Elementární koncept umění ve stylu fantasy v literatuře tvrdí, že se 

jedná o obrazy, 

 
„které nemohou být vysvětleny racionálně z hlediska vědeckých znalostí. Styl 
fantasy by tedy mohl být shrnujícím pojmem pro vše, co lze označit za 
nerealistické. Může se jednat o snové, absurdno, bizardní a morbidní, 
surrealistické, tajemné, neobvyklé. Avšak to, co paradoxně propůjčuje malbě, 
kresbě nebo grafice přívlastek „fantasy“, je očividný realismus a domnělá 
věrohodnost. Vzato z pohledu umělce/umělkyně, může jít jak o formu úniku, tak o 
metaforický výraz současného života. Možnosti fantasy artu spočívají právě v 
neohraničenosti, ať už se jedná o hádanku, utopii, pohádkový příběh nebo noční 
můru.“ 16 

 
Gigerova typická monochromatická paleta v odstínech bílé, černé a šedé ukazuje na 

jeho specifickou interpretaci fantaskního realismu. Giger se nesnaží dosáhnout úplného 

realismu, vědomě nikdy nevyužívá celého barevného spektra, kterým by docílil věrného 

zachycení přirozeného světa, nýbrž si pohrává s realistickými technikami jako je 

propracovanost detailů, preciznost práce či užívání iluzionistické perspektivy. Díky tomu se 

mu daří na obrazech zachycovat svoje fantaskní vize velmi živým způsobem, který diváky a 

divačky doslova vtahuje do jím vytvořených světů. 

Giger si při vytváření vlastních vizí a světů vybudoval ke stylu fantasy intenzivní 

vztah velice záhy. Vycházel přitom především z estetiky hororu, která byla vlastní už jeho 

nejranějším pracím. V rámci své umělecké tvorby vytvořil vlastní imaginární svět založený 

zejména na ikonografii morbidity a bizarnosti. Giger sám sebe několikrát prohlásil za skalního 

fanouška hororové literatury i filmu. Gigerovu fascinaci hororovou literaturou lze vystopovat 

už v jeho dětství. Mezi jeho oblíbence na tomto poli patřili zejména Howard Philips Lovecraft 

a Edgar Allan Poe. Gigerova záliba v záhadných a hrůzu budících záležitostech se odrážela 

také v jeho zájmu o mytologii, o příběhy o upírech, v zájmu o egyptské umění, ve fascinaci 

lebkami a kosterními pozůstatky či v jeho zájmu o střelné zbraně, jejichž sběratelem se stal. 

Všechny tyto podněty formovaly jeho (nejen) uměleckou osobnost už v dobách jeho dětství a 

raného mladí. Gigerova tvorba bývá často dávána do souvislostí se surrealismem první 

poloviny dvacátého století.17 Během své umělecké dráhy vedl Giger často dialog s jinými 

uměleckými osobnostmi: v jeho díle lze vystopovat i reakce na surrealisty jako byl Salvator 

Dalí, Hans Bellmer, René Magritte či Max Ernst, ale jak upozorňuje Carlos Arenas, silnější 

                                                 
16 Arenas, C.: Liberation through Horror: Giger and the Fantastic in Art, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The 
Oeuvre Before Alien 1961-1976), Verlag Scheidegger & Spiess, Curych 2007, str. 25-26 
17 Billeter, F.: The Beauty and Surrealism of HR Giger, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre Before 
Alien 1961-1976), Verlag Scheidegger & Spiess, Curych 2007 
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vazbu měl Giger na autory, kteří ve svých dílech objevovali říši hororu, jako byl například 

Fancisco José de Goya, Alfred Kubin a Francis Bacon. 

 

II.4. Dědic odkazu horror artu  

 

Hrůza a strach nacházely své vyjádření v umění odjakživa. Carlos Arenas hovoří o 

exorcismu, kteří umělci prováděli tím, že osvobozovali monstra vytvářená rozumem tak, že je 

kladli na plátno.18 Vytvářením těchto hrůzných, autonomních světů se jejich autoři snažili 

záměrně odrážet existenciální hrozby své doby. Zobrazování hororových vizí v literatuře a ve 

výtvarném umění se rozšířilo po boku vzkvétajícího romantismu na přelomu osmnáctého a 

devatenáctého století. Šlo o dobu zenitu racionalismu a zároveň úpadku náboženské víry, 

dobu, kdy sociální napětí a nepokoje zjitřily nejhlubší lidské strachy jako je strach ze smrti, 

mučení a znetvoření. Všechny tyto obavy a úzkosti se odrazily v umění. V tomto období 

umělci rovněž začali vnímat peklo jako něco, co se nachází v naší mysli, a tudíž v naší 

bezprostřední blízkosti – umění se z tohoto důvodu vydalo cestou introspekce prozkoumávat 

hlubiny nejen lidské duše, ale i přímo samotného fyzického těla. Tento obrat předznamenal i 

opuštění klasického modelu krásy a rozvinul nový model rozumění kráse. „Nová krása“, 

kterou umělci začali hledat a vytvářet, byla formována ošklivostí, morbidností, 

existenciálními strachy, nekrofilní tématikou, okultismem a erotikou. Tento žánr hororového 

umění svým „znesvěcením vkusu“, zálibou v ošklivosti a překroucených výjevech výrazně 

ovlivnil fantasy art.  

V dílech klíčových představitelů tohoto žánru si můžeme podle Arenase povšimnout 

mnoha inspiračních momentů pro Gigerovu tvorbu. Mezi ně bezpochyby patří španělský 

malíř Franciscem de Goya (1746-1828), jenž s Gigerem sdílel především zájem o mytologii, 

lidové pověry, magii, čarodějnictví a okultismus. Goyu a Gigera navíc spojovalo užití 

deformací lidského těla za účelem umocnění efekt obrazu. Námětům spojených 

s čarodějnictvím, které začal Giger ve svých dílech oživovat v letech 1975-77, „zlatém věku“ 

svých airbrushových prací, Giger dodával postmoderní nádech. Autorův satanistický 

symbolismus byl silně ovlivněn esoterickými spisy Eliphase Léviho, Gustava Meyrinka a 

zejména Aleistera Crowleyho. V souvislosti s inspiračními zdroji Gigerovy tvorby je nutné 

zmínit i dva švýcarské malíře, a to Johanna Heinricha Füssliho, známého (zejména v Anglii) 

také jako Henry Fuseli (1741-1825), jenž se zaobíral zejména erotickými sny a sexuálními 

                                                 
18 Arenas, str. 25-27 
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fantaziemi, a Arnolda Böklina (1827-1901), který ve své tvorbě zpracovával zejména 

starogermánské legendy. Do výčtu významných představitelů žánru hororu v umění patří i 

kreslíř a ilustrátor Alfred Kubin (1877-1959), který podobně jako Giger mnoho ze svých prací 

vytvořil na základě literárních předloh a ilustroval knihy autorů jako byl například E. T. A. 

Hoffmann nebo Edgar Allan Poe. Kubinova tvorba se vyznačuje především propracovanou 

symbolikou smrti. V jeho podání smrt nabývá mnoha rozmanitých podob od děsivé, přes 

okouzlující až po vyloženě komickou. Kubinův smysl pro černý humor rozvinul a přitvrdil 

Max Klinger (1857-1920), Böcklinův student a velmi kontroverzní autor. Svým osobitým 

černým humorem a briskní sociální kritikou, jež vyjadřoval prostřednictvím svých fantaskních 

kreseb, v mnohém připomíná Gigerovy díla z raného období (zejména známou sérii 

Atomových dětí). Gigera také silně ovlivnil Rakušan Ernst Fuchs (narozen roku 1930), 

významný představitel vídeňské školy fantaskního realismu, a to zejména svým smyslem pro 

detail a deformací tvarů. Poslední z jmen, které by mělo být ve spojitosti s Gigerovým dílem 

zmíněno, je jméno Francise Bacona (1902-92), představitele existenciálního hororu v umění. 

Bacon uměl na svých obrazech zachytit velmi sugestivním způsobem beznaděj moderní lidské 

existence. Centrálním námětem Baconových děl jsou spoutaná a zotročená lidská těla, oběti 

mučení a války. Anatomické detaily mučených objektů zobrazuje s medicínskou přesností. 

Baconovy obrazy zotročeného lidství jsou plné nářku, zohyzděních těl, násilí, vyvalených 

vnitřností a masa. Díky svému hojnému využívání řeznických motivů jej lze považovat za 

předchůdce hnutí „New Flesh“. „Giger a Bacon vytvářejí temné, deprimující vize 

připomínající černobílé rentgenové snímky zmrzačených těl… Bezbarvost Gigerových obrazů 

zdůrazňuje expresivní napětí a negaci bytí, neustále generující pocit tísně a zhnusení.“19 

Gigera s Baconem ještě spojuje i opakované užití formy triptychu u některých obrazů. Forma 

oltářního obrazu je připomínkou zbožného uctívání, Giger ale této formy využívá k negaci 

křesťanství. Do středu svých „oltářních“ kompozic staví Antikrista ztělesněného postavou 

Bafometa a osově symetrickým rozvíjením této kompozice zdůrazňuje slavnostnost celého 

výjevu.  

Gigera lze v tomto ohledu považovat za „právoplatného“ dědice žánru hororu v umění. 

V jeho výjevech mučených subjektů, které jsou uzavřeny v místech, ze kterých není úniku, 

jejichž tělesná intimita je narušovaná stroji, v obrazech lidem podobných bytostí zavrhnutých 

žít svou bídnou existenci v groteskním světě, je možné spatřit odraz řady strachů moderní 

doby. Giger rozšiřuje spektrum lidských strachů, které ve svých obrazech ventilovali jeho 

                                                 
19Arenas, str. 32-33 
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předchůdci, o nové hrozby, které s sebou přinesla postmoderní doba – obava z nadvlády a 

nezvládnutí strojů, strach, že stoje vezmou lidem práci, hrozba destrukce životního prostředí, 

napětí a strach z atomové války, obava z genetického inženýrství, děsivá představa světa po 

ekologické katastrofě, kdy chemické prostředí rozežírá lidské tkáně… Carlos Arenas trefně 

poznamenal, že Gigerovy obrazy nahrazují virtuální katalog lidských strachů dvacátého století 

Arenas v tomto ohledu spatřuje v Gigerovi zároveň průkopníka postmoderních 

katastrofických vizí. Podle něj Giger pracoval s touto tématikou už v 70. letech, tedy v době, 

kdy se o genetickém inženýrství ve vědeckých kruzích teprve začínalo diskutovat, kdy 

málokdo znal odpověď na otázku, co je to „klon“. Arenas tak Gigera označuje za posledního 

významného představitele žánru hororu, který zároveň položil základy nově se utvářejících 

„Dark Styles“.20 

 

„Giger si vytvořil vlastní mytologii, fantastický a věrohodný kosmos, jenž 
mu umožňuje vytvořit atmosféru, ve které zakoušíme a „vychutnáváme“ si strach. 
Staví nás tváří v tvář naší vlastní realitě, jak vědomé, tak nevědomé. Přitažlivá 
síla temnot je klíčem k osvobození monster, které zplodil rozum. Tímto způsobem 
Giger – přesně jako jeho slavní předchůdci – vytváří zneklidňující osobní svět. … 
Fantasy art dvacátého století vzkvétalo navzdory tomu, že bylo (s výjimkou 
surrealismu a avantgardy na začátku století) z velké části vylučováno z tradičních 
uměleckých kruhů, dosáhlo masového rozšíření v médiích masové kultury, jako 
jsou obrázkové romány, komiksy, přebaly hudebních nosičů a plakáty. Ke konci 
století se stalo jedním z nejpopulárnějších směrů vůbec, díky svému obrovskému 
rozšíření a následné „demokratizaci“ obrazu.“21  
 

Současné akademické debaty a kulturní instituce teď začaly napravovat svůj dřívější nezájem 

o problematiku fantasy artu a dnes již není pochyb o důležitosti tohoto uměleckého proudu. 

Společně s tímto posunem se začíná dostávat i uznání Gigerovu zásadnímu přínosu k umění. 

 

II.5. Giger a surrealistická inspirace 

 

Když v roce 1924 André Breton vydal Surrealistický Manifest, charakterizoval tento 

směr jako „čirý psychický automatismus“. Představitelky a představitelé surrealismu se 

snažili obelstít kontrolu rozumu, pohroužit se cele do svého nitra, a umožnit tak 

nekontrolovanému proudu asociací odhalovat různé vrstvy lidského podvědomí, které pak 

zachycovali pomocí uměleckých prostředků. Teoretický rámec surrealismu poskytla 

především psychoanalýza. Záměry a charakteristiky surrealismu, směru, jenž nadřazuje sny, 
                                                 
20 Arenas, str. 33 
21 Arenas, str. 34-35 
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iracionálno a nevědomé nad logiku, rozum a vědomí, vykazují jisté mnohé podobnosti i 

s Gigerovou tvorbou. 

V roce 1972 začal Giger pracovat se stříkací pistolí. Giger se osvědčil jako pravý mistr 

tzv. techniky airbrush – se stříkací pistole v ruce je schopen pracovat s udivující rychlostí a 

bez předchozích skic a i bez šablon! Tato technika mu – analogicky k surrealistické metodě – 

umožňovala okamžitě a přímo zachytit vlastní vize a momentální nápady. Giger sám u této 

techniky práce vyzdvihuje fakt, že superego nemá nejmenší šanci uplatnit svoji cenzuru. 

„Časem se práce s tímto nástrojem stane automatickou, podobně jako když řídíte auto. Člověk 

se stává pouhým automatem, strojem fungujícím dokonce i když člověk překročí hranice 

čistého myšlení tak, jako například ve stavu opilosti.“22 Kresba tak vyvstává zcela spontánně, 

umožňuje nejspodnějším vrstvám mysli vyjít necenzurovaně na povrch. Autor sám uvádí, že 

tyto počáteční airbrushové práce tvořil na jeden zátah – začal od levého horního rohu a 

skončil v pravém dolním rohu. I pro své velkoformátové airbrushové kompozice (např. 

Kouzlo, Obr. 1) nevytvářel pečlivě jednotlivé studie, ale přímo pomocí stříkací pistole si 

načrtnul návrh celé kompozice, a pak pokračoval v dotváření práce. 

Pro surrealismus byly charakteristické také návraty k zážitkům z dětství. Giger se 

v tomto ohledu dostal ještě dál – neomezoval se jen na zážitky z dětství, ale snažil se navrátit 

k prenatálním zkušenostem, dopídit se toho, co se dělo před naším příchodem na svět. Motiv 

nitroděložních prostor a světů se v jeho tvorbě vyskytuje poměrně často a Giger jej uplatnil i 

ve filmu Vetřelec.  

Jisté podobnosti tvarosloví autorových proslulých biomechanoidních bytostí lze nalézt 

ve zkroucených, manýristicky protáhnutých postavách podpíraných berličkami v díle 

Salvatora Dalího nebo v různě zmutovaných orgánech z obrazů surrealisty Maxe von Moose. 

Giger sám svá vyobrazení deformovaných biomechanoidních bytostí vnímá jako krásná a 

harmonická. Gigerovo pojetí krásy neodpovídá jejím tradičním definicím. Kořeny tohoto 

náhledu na krásu sahají k definicím krásna v rámci žánru hororu, které ovlivnilo i 

surrealistickou představu krásy. André Breton v souvislosti s krásou zmiňuje přívlastky jako 

křečovitá, zmrzlá a zneklidňující. Nejvýstižnější charakteristiku surrealistického pojetí krásy 

podle mého názoru však shrnuje známý Lautréamontův výrok „krásné jak nečekané setkání 

šicího stroje a deštníku na pitevním stole.“23  

                                                 
22 Billeter, F.: The Beauty and Surrealism of HR Giger, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre Before 
Alien 1961-1976), Verlag Scheidegger & Spiess, Curych 2007, str. 75 
23 Billeter, F.: The Beauty and Surrealism of HR Giger, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre Before 
Alien 1961-1976), Verlag Scheidegger & Spiess, Curych 2007, str. 76 
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V souvislosti s psychoanalýzou, a potažmo se surrealismem je nutné zmínit i 

(auto)terapeutický efekt Gigerových obrazů. Autor sám se nechal mnohokrát slyšet, že ho 

malování obrazů pomohlo zbavit se nočních můr. Terapeutický účinek Gigerova uměleckého 

počínání je zdůrazňován zejména v sérii obrazů z roku 1970 nesoucích v názvu povětšinou 

slovo pasáž/průchod. Na malbách Pasáží se nesetkáme s typickou gigerovskou rozbujelostí 

tvarů a prvků, ale se zdánlivě triviálním zobrazením jednoduchých koupelnových interiérů. 

Podstatou těchto výjevů je představa hermeticky uzavřených místností, ze kterých není úniku. 

Vany, umyvadla a záchodové mísy, které tvoří vybavení těchto uzavřených interiérů, tu 

fungují coby rozevřené chřtány hrozící pohlcením. Tato sanitární zařízení zde fungují jako 

symboly kastrujících ženských genitálií, které ho děsily ze snů. Poté, co Giger začal 

znepokojivé vize nebezpečných místností malovat, jej tyto děsivé sny opustily. (Podrobnější 

pozornost věnuji tomuto tématu v empirické části práce, kde se mj. také zamýšlím nad 

genderovými dopady Gigerovsko-surrealistického pojetí krásy.) 

 

II.6. Gigerův dialog s ostatními soudobými uměleckými směry 

 

Vedle figurativních kreseb biomechanoidních bytostí, vyznačujících se pečlivým 

zpracováním, se Giger věnoval i abstrakci. „Podivné“ kresby tuší ze 60. let, výjevy vzniklé 

rozfoukáváním a rozmazáváním tuše gumovou stěrkou, spontánní vytváření abstraktních 

útvarů odkazují na Gigerovo zaujetí tašismem. Neomezená možnost aplikace tuše pro Gigera 

představovala lákavý protiklad omezení pravítka a přesných architektonických nákresů, které 

byl jako student architektury a designu tehdy nucen vyvářet. Expresivním mrštěním zředěné 

tuše na papír a její rozmazáváním stěrkou nebo tahy širokého štětce pomocí rychlého, 

automatického pohybu ruky Giger evokoval katastrofální okamžiky. Giger byl zaujat tím, jak 

z nejasných skvrn a šmouh náhle vyvstávaly konkrétní, rozumem necenzurované objekty. 

Rychlost a gestický automatismus měly tašistickým výtvorům zaručit, že zachytí to, co stoupá 

„z hlubin bytí“, aniž by byl tento spontánní výron zadržen intervencí rozumu. Při znalosti a 

zpětném pohledu na celek Gigerova díla lze i v těchto pracích vytušit přítomnost podivného, 

které autora fascinuje a celý život přitahuje.  

Počátek šedesátých let minulého století byl pro umění charakteristický experimenty 

s novými médii. Nový realismus, směr, který se v této době začal formovat, se snažil 

inkorporovat objekty z každodenního života do umění za využití nových technik a materiálů 

denní spotřeby. Tyto tendence se odrazily i v Gigerově tvorbě, zejména ve filmech a 
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performancích, na kterých tehdy spolupracoval, ale také v jeho experimentech 

s bodypaintingem. 

V Gigerově tvorbě je možné vystopovat i ozvuky soudobých hyperrealistických 

tendencí v umění. Výmluvným příkladem toho jsou již zmiňované obrazy Pasáží. Tyto na 

první pohled objektivní reprodukce koupelnového zařízení Giger značně významově posunul 

znepokojujícím barevným provedením evokujícím strach. Banální předměty a interiéry, jež 

jsou součástí naší každodennosti, Giger naplnil magickou hrozbou. Atmosféra strachu a 

magické hrozby naplňuje obraz především díky užití monochromních, jasných barev modrého 

a fialového odstínu, neodpovídajícímu zcela reálné barevnosti zobrazených objektů. Zdánlivý 

poklid a strohost koupelny hrozí pohlcením, které může nastat kdykoli. Nové a děsivé reality 

se snažil Giger vnutit objektům i v druhé sérii obrazů průchodů, jejichž základ tvořily detailní 

záběry otvorů drtících odpad a hydraulického systému, který se nachází v zadní části 

popelářského vozu. 

Přestože Gigerova raná díla vykazují spoustu shod s klíčovými trendy avantgardy této 

doby (tašismus, nový realismus, hyperrealismus), Giger nikdy nebyl akceptován a považován 

za představitele soudobých progresivních tendencí v umění, díky čemuž se ztrácel ze zorného 

úhlu „oficiální“ umělecké kritiky a uměleckých institucí. Témata a motivy jeho děl v tomto 

ohledu do dnešních dnů překrucují pohled na jeho umělecké kvality.24 

 

III. ČÁST 

 

III.1. Inspirace z feministických dějin umění 

 

Feministicky orientované bádání na poli vizuální kultury začalo narušovat hegemonii 

tradičních dějin umění v 70. let minulého století. Vstup genderu do umělecko-historických 

vod souvisel s ostatními tehdejšími změnami paradigmatu ve společenských vědách, jež byly 

ovlivněny zejména strukturalismem, post-strukturalismem či Foucaultovou teorií moci. Díky 

těmto podnětům začalo docházet v rámci historického a umělecko-historického výzkumu ke 

zpochybňování tradičního lineárního pojetí dějin. „Nové dějiny umění“ se nato začaly 

zaobírat kritickou analýzou symbolických struktur, které maskují nejrůznější ideologické 

zájmy, čímž se zasloužily o významnou redefinici estetického vědění. Ve světle nových 

                                                 
24 Stutzer, B.: On Tachism, Bathtubs, and Garbage Crushers; or, Observations and Remarks on Giger´s Pictorial 
Strategie, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre Before Alien 1961-1976), Verlag Scheidegger & Spiess, 
Curych 2007, str. 103 
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výzkumů se umění přestávalo jevit jako čistě apolitická, autonomní oblast a na povrch začalo 

zřetelně vyplouvat, že i v umění dochází ve skutečnosti ke sledování určitých mocenských 

zájmů. 

Feministicky orientované bádání se v duchu těchto změn snažilo překonat především 

(nejen) v oboru kunsthistorie hluboce zakořeněný biologický determinismus. Revize se 

dočkaly domněle neutrální pojmy jako například „genialita“ a „talent“, dříve s ženou jako 

tvořivým subjektem v podstatě neslučitelné. Americká teoretička Jo Anna Isaak jednou trefně 

poznamenala, že „bez ženského těla by se dějiny umění zhroutily.“25 Narážela tím na fakt, že 

ženy jako objekty můžeme spatřit prakticky v každé galerii či muzeu, ale jako tvořící a 

autonomní aktérky jakoby vůbec neexistovaly. Otázka, proč bylo umění tak dlouho pouze 

doménou mužů, je jednou z mnoha otázek, které si feministické dějiny umění kladou. Záběr 

jejich výzkumu je opravdu velmi široký a není možné jej na těchto pár řádcích cele 

postihnout. V následujících dvou kapitolách bych však ráda uvedla podrobnější příklad dvou 

studií, jež z pozice genderu řeší otázku vztahu muže-umělce k ženě-subjektu zobrazení, a 

které považuji v souvislosti s Gigerovou tvorbou za velmi relevantní. Obě tyto studie se 

zaobírají fenoménem ženského aktu, který podle nich v kontextu tradičního evropského 

umění prosazuje specifický ideál umělecké identity jako identity mužské, díky čemuž jsme 

neustále podněcováni a podněcovány oslavovat historické kontinuum mužského mistrovství 

nad ženským tělem, vnímaným jako vítězný zápas kultury nad přírodou. 

 

III.2. MoMiny maminy Carol Duncan  

 

Genderovou zaujatost veřejných institucí vystavujících umění si vzala v roce 1989 na 

mušku Carol Duncan ve své eseji „MoMiny maminy“, v níž rozebírá výstavní ikonografii 

Muzea moderního umění (MoMa) v New Yorku. Na několika příkladech významných děl 

moderního umění a způsobu jejich instalace autorka ilustruje způsob, jakým se umělci-muži 

vyrovnávali s hrozbou přízemní hmoty zosobněné zobrazováním pokořených ženských 

postav. Upozorňuje na privilegované postavení mužského (a heterosexuálního) návštěvníka 

muzea, který si díky způsobu instalace těchto děl může rituálně znovu prožít vítězství ducha 

nad hmotou.  

 

                                                 
25 Pachmanová, M: Předmluva. Neviditelná žena: Mýty a skutečnost, in: Pachmanová, M.: Neviditelná žena. 
Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, OWP, Praha 2002, str. 12 
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Obr. 1 

 

Podle tradiční interpretace se dějiny moderního umění skládají z posloupnosti stylů 

s tím, že s každým novým stylem se umělci stále více osvobozují od tradičního způsobu 

zobrazování, čímž dosahují stále větší umělecké subjektivity a svobody. Návštěvníkovi muzea 

toto „duchovní osvícení“, překonání viditelného, materiálního světa rituálně rekonstruují. 

Pozoruhodné však je, že celý tento duchovní zápas se většina umělců rozhodla předvést 

prostřednictvím ženského aktu, soudě podle většinového zastoupení obrazů nahých žen a částí 

ženských těl (nejen!) v newyorkském Muzeu moderního umění. Ve většině případů se jedná o 

vyobrazení žen, které postrádají identitu (Ležící akt, Sedící akt, Spící akt atd. …), nebo 

prostitutky, laciné estrádní umělkyně, modelky a milenky malířů zajímající pokaždé nižší 

posty na společenském žebříčku. Duncan upozorňuje na skutečnost, jak často díla moderního 

umění zobrazující ženy jako nebezpečné, deformované a potenciálně pohlcující a kastrující 

bytosti, vypovídají o sžíravém strachu z ženy a rozpolcených pocitech vůči ní.  

 

„O tomto strachu, zosobňovaném únikem z říše hmoty a biologických potřeb, jež 
jsou tradiční doménou žen, může vypovídat dokonce i dílo, které se takové 
obraznosti vystříhá a bezvýhradně následuje volání po abstraktní, transcendentní 
pravdě. Jak často se mistři moderního umění snažili vypovídat o vyšších sférách – 
o vzduchu, světle, mysli, kosmu - tedy sférách, které existují nad ženskou 
biologickou zemí! Kubisté, Kandinskij, Mondrian, futuristé, Miró, abstraktní 
expresionisté – ti všichni čerpali z jakési imateriální energie vlastního já nebo 
universa. (Legérův ideál racionálního, mechanického řádu může být chápán i jako 
protiklad a obrana proti neuspořádanému světu přírody, kterou se snaží 
ovládnout.) Onen prapodivný ikonoklasmus převážné části moderního umění, 
který odmítá zobrazování a materiální svět, se podle všeho alespoň zčásti zakládá 
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na touze společné všem moderním mužům – uniknout nikoli matce v doslovném 
smyslu, ale psychickému obrazu ženy a její pozemské sféry, který se zdá být 
zakotven v dětských či dětinských představách mater.“ 26 
 

 
Obr. 2 

 

 Ženy jsou tudíž v muzeu žádoucí pouze jako obrazy, nikoli umělecké subjekty, jejichž vyšší 

počet by mohl začít podkopávat maskulinitu dané instituce. 

Výše uvedené argumenty Duncan ilustruje na rozboru klíčových artefaktů Muzea 

moderního umění v New Yorku, a to Picassových Avignonských slečnách a De Kooningově 

obrazu Woman I (Žena I). Poslední z těchto obrazů ztvárňuje šíleně vyhlížející, vulgární a 

nebezpečnou ženu s vypoulenýma očima, vyceněnými zuby, odhaleným impozantním 

poprsím a roztaženýma nohama. S tímto postojem se lze setkat jak v moderní pornografii, tak 

ve starověkých a kmenových kulturách. Všechna tato vyobrazení podle Duncan tvoří známý 

typ postavy starořecké Gorgony. To, co De Kooningovu Woman I (Obr. 3) a etruské 

vyobrazení Gorgony (Obr. 2) spojuje, je sebeodhalovací gesto, kterým se obě nabízejí jako 

sexuální objekt, ale zároveň této objektivizaci vzdorují. Duncan si je naprosto vědoma 

komplikované symboliky a mnohovrstevnatosti významů, které na sebe postava Gorgony 

váže, nicméně tvrdí, že u ní nelze přehlédnout hrozivý aspekt matky bohyně. Její krvelačný 

pohled a doširoka rozevřená ústa podle Duncan vyvolávají pocit bezmocnosti tváří v tvář 

velké bohyni matce a následný strach z kastrace. Představa vše pohlcující vagíny je dokonce 

tak děsivá, že není na autorkou uváděném příkladu etruské Gorgony přímo vyobrazena, nýbrž 

                                                 
26 Duncan, C: MoMiny  maminy, in: Pachmanová, M. (ed.): Neviditelná žena. Antologie současného 
amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, OWP, Praha 2002, str. 120-121 
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je transponována do hrozivě vyhlížejících rozevřených úst. Tato a podobná zobrazení 

reflektují pocity mužské nedostatečnosti a zranitelnosti tváří v tvář zralým ženám.  

 

„Jsou-li individuální obavy a touhy posunuty na objektivní úroveň a společně 
sdíleny v obraznosti, mýtech a rituálech, mohou dosáhnout statusu vyšší, 
univerzální pravdy. V tomto smyslu přítomnost Gorgon na řeckých chrámech – 
význačných budovách kulturního ritu (objevují se i na zdech křesťanských kostelů) 
– odpovídá přítomnosti Woman I v chrámu moderního světa, zasvěceného vysoké 
kultuře.“ 27 
 

 De Kooningovy postavy žen ze stejnojmenného cyklu však nejsou jen děsivé, ale zároveň 

směšné – představují jakousi směsici strašlivé bohyně matky a moderní královny burlesky. 

Dvojznačnost této postavy představuje ideální „podhoubí“ pro opakované sehrání moderního 

mýtu umělce-hrdiny. Je to právě její vulgarita a stupidita, která postavě propůjčuje určitou 

nízkost, jež pak zmírňuje strach z výše načrtnutých aspektů mocné Gorgony. Duncan toto 

spojení nazývá kombinací strašlivé „vražedkyně-čarodějnice s povolnou a exhibicionistickou 

děvkou“.28 Umělec i divák si tak mohou vychutnat intenzivní pocit nebezpečí, ale i triumfální 

pocit, že je zažehnáno. 

Podobný proces rozehrává i Picasso ve svých proslulých Avignonských slečnách. 

Picasso chtěl tímto obrazem odhalit smysl ženy, odkrýt její univerzální tajemství. Čerpal 

přitom ze starověkého a kmenového umění. Duncan finální verzi obrazu srovnává s méně 

známou studií (Obr. 4), jež vzniku tohoto Picassova proslulého díla bezprostředně 

předcházela, a na které se nachází postava kopírující přesně tuto exhibicionistickou, osově 

symetrickou pózu. Tato postava ukazuje svoje genitálie námořníkovi (zosobňujícímu 

intenzivní sexuální touhu), který se spolu se studentem nachází mezi vyobrazenými postavami 

žen. Na konečné verzi obrazu se tyto mužské postavy nevyskytují, a namísto toho se postava 

odhaluje přímo divákovi-muži, kterému je dáno prožít okamžik nejvyššího odhalení. „Picasso 

tak izoloval a monumentalizoval situaci určenou výhradně mužům.“29 

 

                                                 
27 Duncan, str. 124-125 
28 Duncan, str. 127 
29 Duncan, str. 129 
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Obr. 3 

 

V závěru své studie Duncan zmiňuje prvek pornografie, jenž je v těchto dílech 

přítomen a srovnává jejich účinek s účinkem standardního pornografického vyobrazení, 

konkrétně fotografie pro klasický americký pornografický časopis Penthouse. Tvrdí sice, že 

to, co mají obě tato vyobrazení společné, je skutečnost, že jsou psychickým majetkem mužské 

představivosti, potvrzujícím genderovou identitu a s tím i genderovou nadřazenost. Účelem 

De Kooningovy Woman I není však pouze vyvolávat sexuální touhu po ženském těle, nýbrž 

zároveň přitažlivou sílu ženského těla eliminovat, ubránit se jejímu ponižujícímu vábení a 

uniknout tak cele hrozbě hmoty. A čím blíže jsou tato vyobrazení „pornografii, tím víc je 

třeba je zakrýt nezpochybnitelnými „uměleckými“ gesty a filosoficky významnými nánosy“.30  

 
III.3. Lynda Nead a strategie ohraničování ženského těla 
 
 
Nad širšími souvislostmi ženského aktu v umění se v knize The Female Nude: Art, 

Obscenity and Sexuality zamýšlí také Lynda Nead. Autorka se v této knize snaží dokázat, že 

ženský akt nepředstavuje pouze jeden z celé řady výtvarných námětů, nýbrž že se jedná o 

nejvýznamnější, nebo přinejmenším o zvláště významný, motiv západního umění a estetiky, 

který více než jakýkoli jiný námět implikuje „umění“ jako takové. Zarámovaný obraz nahého 

ženského těla visící na stěně muzea či galerie je pro nás obecně vyjádřením umění. Nead 

upozorňuje, že do očí bijící převaha tohoto námětu v západním umění není rozhodně 

neutrální, a že prostřednictvím ženského aktu byla, a v mnohých případech stále ještě je, 

šířena celá řada patriarchálních významů a hodnot. Zobrazování ženského těla ve formách 

vysokého umění je symbolem civilizace a dokonalosti, je metaforou pro hodnotu a význam 

umění obecně. Tento proces symbolizuje přeměnu základní hmoty přírody v povznesené 

                                                 
30 Duncan, str. 135 
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formy kultury a ducha. V tomto ohledu lze ženský akt chápat i jako prostředek ovládnutí 

ženské sexuality. 

Nead uvádí mnohé příklady toho, jak je v našem kulturním kontextu pohlíženo na 

ženské tělo jako na nedotvořenou a nerozlišenou hmotu, něco nestabilního, znepokojivého, a 

tudíž zároveň nebezpečného. Toto nebezpečí je však možné usměrňovat právě skrze postupy a 

konvence vysokého umění, které představují prostředek kontroly tohoto neukázněného těla (a 

potažmo ženské sexuality), jež umisťují do „bezpečných“ hranic estetického diskurzu. 

Protikladem správného uměleckého „zvládnutí“ materie ženské těla – uměleckého aktu – je 

tělo obscénní, které je vnímáno jako tělo bez hranic a bez kontroly. 

Autorka dále rozebírá, jak tento ústřední motiv západního umění a estetiky nejenom 

nabízí konkrétní definice ženského těla, ale zároveň určuje pravidla pro dívání se a diváky. 

„Osvícenský ideál kontemplativního nahlížení uměleckých objektů směřuje k posílení jednoty 

a integrity nazírajícího subjektu a vytváří protiklad mezi dokonalostí umění a narušením a 

neúplností ne-umění neboli obscenitou.“31 Zatímco ženské tělo zkrocené postupy a formami 

vysokého umění, umístěné v rámci bezpečných hranic estetického diskurzu, může divák 

nahlížet kontemplativním způsobem, a posilovat tak svoji integritu nazírajícího subjektu, 

obscénní tělo, tj. tělo bez (uměleckých) hranic a kontroly, divákovi takovýto způsob nazírání 

znemožňuje. Obscénní zobrazení, než aby vyvolávalo poklid a budilo dojem celistvosti, 

s divákem spíš hýbe, vzrušuje ho – je to zobrazení, u kterého divák podléhá „vábení hmoty“, 

tedy tomu, co je neslučitelné s hranicemi a definicemi vysokého umění. „Proměna ženského 

těla v ženský akt je tímto způsobem aktem regulace: ženského těla a potenciálně 

nevyzpytatelného diváka, jehož bloudící pohled je ukázněn konvencemi a protokoly umění.“32  

Autorka se v této souvislosti odvolává na britskou antropoložku Mary Douglas, která 

se zabývala kulturními spojitostmi mezi nečistotou, chaosem a beztvarostí, ale také rituály 

očišťování, jenž mají této hrozbě zabránit. Douglas, podobně jako francouzský filozof 

Jacques Derrida, zdůrazňuje, že pro konstruování symbolických významů jsou rozhodující 

hranice, úplné okraje kategorií. Jakákoli struktura myšlenek je na svých okrajích 

napadnutelná, proto všechny přechodné stavy představují hrozbu. Cokoli, co odolává 

klasifikaci, co odmítá patřit čistě do souboru spořádaných vztahů, nebo jeho chaotického 

protikladu, vyzařuje nebezpečí. Takovým běžným „mezním materiálem“ jsou sliny, krev, 

moč, výkaly či slzy, které vycházením z těla jednoduše pronikají skrze jeho hranice. Tělesné 

                                                 
31 Nead, L.: Female Nude. Art, Obscenity and Sexuality, Routlege, London 1992, str. 4 
32 Nead, str. 6 
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otvory, z kterých tato mezní hmota vychází, podle Douglas symbolizují nejzranitelnější části 

těla. 

Pokud má výše načrtnuté rozdělení, resp. kontrola a dohled nad ženským sexuálním 

tělem, fungovat, je nezbytné ochránit právě tyto hranice. Je nutné uměleckými prostředky 

zapečetit všechny otvory ženského těla a zabránit hmotě v překračování hranice rozdělující 

vnitřek a vnějšek těla, tedy subjekt od prostoru „toho druhého“. Jak Nead mnohokrát 

upozorňuje, platnost tohoto modelu samozřejmě sahá mnohem dál než jen za rámec 

výtvarného umění. Zdůrazňuje, že „hranice těla nemohou být odděleny od zásahů jiných 

sociálních a kulturních hranic, a tělesná transgrese je pak také obrazem sociální deviace“.33 

Ideál jednoty a integrity formy je nedílně svázán s vnímáním sebe sama a konstrukcí identity. 

Na ženský akt tak lze pohlížet jako na metaforu pro formování já a prostoru toho druhého.  

Příklady této konstrukce a ochrany hranic Nead demonstruje na obraze Cudnosti (Obr. 

5) italského renesančního malíře Giovanniho Battisty Moroniho a zdánlivě protikladného 

zobrazení kulturistky Lisy Lyon na fotografii Roberta Mapplethorpa (Obr. 6). Obraz Cudnosti 

představuje alegorickou postavu dívky, která drží na svém klíně sítko, symbol své čistoty a 

nedotknutelnosti. Sítko je naplněné vodou, ale žádná tekutina z něj nevytéká – cudnost jakoby 

vodu nepropouští. Hranice těla je tak naprosto neporušená a striktně odděluje vnitřek těla od 

jeho vnějšku. Takto pojatá alegorie cudnosti může vytlačit znepokojivé významy poddajné, 

propustné kůže nebo pomalu prosakujících děr kovového sítka. Představa takto hermeticky 

uzavřeného těla je však zároveň znepokojivá a neúplná. Jestliže se nic nemůže dostat dovnitř 

ani ven, potom zůstává ženské tělo zneklidňující nádobou, která uvnitř chrání to ctnostné a 

žádoucí, ale zároveň ve svých útrobách skrývá i to nežádoucí, znečištěné, které implikuje 

hrozbu možného prosáknutí ven. Přestože může tato nepropustná hranice sloužit jako 

odpověď na obavy z ženského těla, problém jako takový se tím nevytrácí – je pouze 

ohraničen a na chvíli pozastaven. 

 Touha po jasných hranicích a definicích může být uspokojena i skrze jiné způsoby. 

Příkladem takového způsobu může být právě výše zmiňovaný fotografický portrét, resp. řada 

monumentálních černobílých fotografií, na kterých Mapplethorp zachytil Lisu Lyon, která 

v roce 1979 vyhrála mistrovství žen v kulturistice. Na první pohled nabízí kulturistika pro 

ženy určitý druh osvobození, ženy prostřednictvím ní mohou rozvíjet svou svalnatost a 

fyzickou sílu. Vzniká tak odlišný druh představy ženského těla, která zpochybňuje jeho 

tradiční pojetí a znejasňuje tradiční definice genderové identity. Nead však poukazuje na to, 

                                                 
33 Nead, str. 8 
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jak může být i tento obraz snadno vstřebán do patriarchálního repertoáru ženských stereotypů. 

Autorka rozebírá, jak vzezření těchto fotografií v mnohém zdůrazňuje známou estetickou 

kontrolu ženského těla. Lyonino tělo je vnímáno a popisováno nejen jako posílené, ale také 

jako zbroušené, proměněné z neopracovaného materiálu v umělecké dílo, v jakýsi pevný 

krunýř.  

 

„Co může začít jako parodie ideálů mužnosti a hlásit se k progresivnímu obrazu 
ženskosti, je snadno zcizitelné. Spíše než aby překračovala kategorie pohlaví, 
Lyon pouze upevňuje hranice ženskosti. Povrch jejího těla se stal „rámem“ 
korigujícím potenciální vzpurnost amorfního ženského těla a definujícím hranice 
ženskosti.“34  
 

                        

                       Obr. 5                                                             Obr. 6 

 

V úvodní eseji k tomuto souboru fotografíí jej Bruce Chatwin dokonce charakterizuje jako 

malé, pružné, štíhlé a bez kousku přebytečného tuku. Lyonino tělo jakoby dosáhlo nejzazšího 

stupně uzavřené formy. Je podivuhodné, že tělo, které bylo budováno skrze tvrdé cvičení se 

závažími, je vychvalováno jako „malé“. Nead k tomu dodává, že nám to připadá divné, 

„dokud však nerozpoznáme, že to, co Chatwin obdivuje, je proměna ženského těla v symbol 

                                                 
34 Nead, str. 11 
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omezení. Estetika, která je prezentována Lyoniným tělem, je známou estetikou hranic a 

formální jednoty.“35  

Hranice mezi uměleckým aktem a nízkým, obscénním výjevem je mnohdy velmi 

tenká a nejasná, ale ve snaze o její obnovování a upevňování lze téměř všude vystopovat bod, 

ve kterém tato strategie ovládnutí selhává, a kdy ji lze také zpochybnit. Právě zde se otvírá 

prostor pro subverzivní a inovativní znázornění ženského těla, kterému autorka věnuje velkou 

část své knihy, což však není Gigerův případ, tudíž ani ústřední téma mé práce. 

S otázkou vymezování těchto hranic úzce souvisí i definování pornografie. V rámci 

filosofie a estetiky je pornografie konstruována jako něco, co je od umění odlišné. Pro umění 

je charakteristické zachycení sublimace a proměny sexuálních tužeb, zatímco pornografie 

vyslovuje sexuálně nezprostředkované; podněcuje a nutí jednat. „Čistý estetický zážitek je 

kladen jako upevňování individuální subjektivity, může být nazírán v kontextu rámování 

objektu. Oproti tomu prožitek pornografie je popisován jako určitý druh rušivého podnětu, 

představuje možnost narušení identity.“36 Vymezování hranic rozdílných typů zobrazení 

ženského těla - od vysokého umění, přes fotografie filmových hvězd, obrázky nahých dívek 

z novin po různé formy soft a hard-core pornografie – zároveň klasifikuje jejich konzumenty 

a konzumentky a odráží se i v legislativním diskurzu. Nead ukazuje, jak kontrolování hranic 

pornografie není pouze otázkou kontroly sexuálního obsahu vyobrazení, nýbrž se zároveň 

rovná dohledu nad diváky a divačkami. Autorka rozebírá, jak se v dějinách na to, co bylo 

považováno za sexuální, nahlíželo jako na něco, co konstituuje nebezpečné vědění, které v 

„nebezpečných“ rukou může vést k „nebezpečné“ společnosti. Regulace obscénnosti tudíž 

může sloužit mj. i jako užitečný prostředek pro kontrolu populace. 

 

IV. ČÁST 

  

IV.1. Princip mužského pohledu 

 

Tzv. mužský pohled vychází z pojetí ženského bytí jako pasivního, závislého, a tudíž 

protikladného představě muže jako autonomního subjektu. Tato kulturně ustanovená 

interpretace odlišnosti pohlaví ovládá i obrazy a způsoby pohledu.37 Zjednodušeno řečeno: 

zatímco se ženy ukazují, muži se dívají. Ženě se připisuje podřadná role pasivního objektu, 

                                                 
35 Nead, str. 11 
36 Nead, str. 29 
37 Mulvey, L: Vizuální slast a narativní film, in: Oates-Indruchová, L. (ed.): Dívčí válka s ideologií. Klasické 
texty angloamerického feministického myšlení, Sociologické nakladatelství, Praha 1998, str. 123 
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muži naopak aktivního subjektu. Principem inferiority ženy je právě tato základní asymetrie 

subjektu a objektu aneb toho, kdo jedná a toho, kdo je pouhým nástrojem tohoto jednání. 

Bourdieu v této souvislosti mluví o ženské zkušenosti těla jako o krajní formě zkušenosti 

„těla-pro-druhého, těla neustále vystaveného objektivizaci skrze pohled a diskurs těch 

druhých.“38 Na poli symbolických směn ženy vystupují pouze jako „předměty či ještě spíš 

symboly, jejichž smysl leží mimo ně a jejichž funkcí je přispívat k uchovávání nebo 

zvětšování symbolického kapitálu drženého muži“39 Zatímco muž-divák se tak stává tím, kdo 

ovládá pohled a zakouší pocit moci, kontroly a svrchovanosti nad ženským prvkem, žena-

divačka je odsouzena nahlížet na sebe samu skrze dominantní maskulinní kategorie. 

Toto rozštěpení pohledu na mužskou-aktivní a ženskou-pasivní složku výrazně 

prostupuje drtivou většinu Gigerových figurálních výjevů. Muž, ať už je či není přímo 

zobrazen, je zde myšlen jako ten, kdo se dívá, a žena jako objekt tohoto pohledu. Diskrepance 

v poměru zastoupení biomechanoidních žen a mužů je na Gigerových obrazech velmi 

nápadná. Muži se na jeho obrazech jednak vyskytují v menším měřítku, a jsou-li přímo 

zobrazeni, mohou na rozdíl od postav ženského pohlaví, které jsou spoutávány, týrány a 

znásilňovány stroji, povětšinou jaksi „volněji dýchat“. Roli spoutaných a bezmocných objektů 

ženy občas sdílejí v alternaci s dětmi, ale ani tento fakt nijak nenarušuje v Gigerově díle 

privilegované postavení mužského diváka. Tato privilegovanost je dána tím, že autor s 

mužem nikdy nepočítá jako s objektem zobrazení, nýbrž vždy jako s divákem. Pozice muže 

na aktivní straně pohledu je dána přímo prostřednictvím zobrazení, na kterých se nacházejí 

jenom patřičně stylizované ženy-objekty, nebo (je-li na obraze zachycen i muž) pomocí 

procesu identifikace na ose autor-dominantní muž z obrazu-divák. Celkově lze říci, že muži 

jsou na Gigerových obrazech spíše neviditelní (v opozici k ženskému bytí jako bytí 

viděnému/kontrolovanému),40 mocnější a těmi, kteří ovládají pohled. Jejich oku je určena 

většina těchto obrazů, která jim pomáhá se utvrdit ve své svrchované společenské pozici a 

ochránit je před nebezpečím nezkrocené ženské materie a sexuality.  

 
IV.2. Omezování a ohraničování ženského těla 

(fragmentace, spoutávání, deformace) 

 

Gigerovo dílo představuje poměrně vyhrocený pokus obrany vůči znepokojivým 

významům spojovaným s neohraničeným ženským tělem. Vyrovnat se s tímto 
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nebezpečenstvím ženského těla vyžaduje podobné strategie, které popisovala Duncan na 

příkladu děl De Kooninga a Picassa, nebo Nead u Moroniho a Mapplethorpa. 

 

 „Žena je nebezpečná, není-li důsledně ovládnuta; ponechá-li se své přirozenosti, 
stává se hrozbou. … I oheň je ve své přirozenosti ničivý, spoutaný knotem lampy 
je však zdrojem světla – stejně jako žena. I ona je potenciálně nebezpečná, není-li 
její moc spoutána, je však zdrojem štěstí i naplnění, pokud je její moc umělým 
způsobem ovládnuta.“ 41 

 

Popisovaná snaha omezit, umlčet, znehybnit, pevně ohraničit nalézá u autora výraz ve 

fragmentaci, spoutávání a deformování ženských těl. Autora fanatická snaha ženské tělo 

ohraničit a zabránit tak jeho kontrole se jinak vymykající vzpurnosti působí v jeho podání 

mnohdy až obsesivně kompulzivním dojmem. 

S fragmentací těla se lze napříč autorovou tvorbou setkat celkem běžně. Ovšem 

nápadný je rozdíl mezi autorovým využíváním fragmentů těl mužských a fragmentů těl 

ženských. Tento rozdíl odráží výše popsaný princip mužského pohledu, který vládne vizuální 

kultuře, kterou jsme každodenně obklopeni a obklopeny. Fragmentace ženského těla v detailu 

je známá například z všudypřítomných reklam v časopisech a na billboardech,42 ale také jako 

významný stylistický prostředek ve filmu. Není náhodou, že tento filmový „velký detail“ 

nejčastěji obývají ženy,43 podobně jako není náhodou že s fragmenty ženských těl (např. 

s detailním záběrem dekoltu, pootevřených rtů, nohou), často ještě v kombinaci s nahotou, se 

v reklamních materiálech setkáváme nepoměrně častěji (jestli vůbec) než s podobně laděnými 

vyobrazeními mužských těl. Reklama i film v tomto ohledu vycházejí z výše zmiňovaného 

principu mužského pohledu, který ženu staví do pozice objektu ovládaného pohledem 

subjektu-muže-diváka. Fragmentace umožňuje nejen extrémní přiblížení k zachycenému 

objektu, ale i jeho znehybnění. Vedle klasického spoutávání a ohraničování lze tedy i 

fragmentaci chápat jako spolehlivý prostředek směřující k omezení a ovládnutí ženského těla. 

Zmiňovaný film i reklama si však většinou vystačí pouze s fragmentací těla v detailu, 

tedy jakoby jejím náznakem. Giger jde však na některých vyobrazeních ještě dál a ženské tělo 

fragmentuje doslova. Výmluvnou ukázkou takového zobrazení je autorova skica bez názvu 

                                                 
41 George Hart: The Poems of Ancient Tamil, cit. podle: Knotková – Čapková, B.: Žena řeka, řeka žena. 
Literární žena a příroda ve vybraných textech indických lyriků, in: Kalivodová, E., Knotková – Čapková, B. 
(eds.): Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000 – 2001, FF UK, Praha 2003, 
str. 59 
42 Lazroe, B.: Jako facka. Vizuální útok v pražských ulicích. (katalog výstavy), vydala Beth Lazroe, Praha 2005 
43 Hanáková, P.: Velké detaily ženské tváře a jejich role ve filmu, in: Kalivodová, E., Knotková – Čapková, B. 
(eds.): Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000 – 2001, FF UK, Praha 2003, 
str. 84-91 
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(Obr. 7) znázorňující nahé ženské torzo s utrženou hlavou a utrženými dolními i horními údy. 

Na této kresbě z roku 1960 je patrné, že tělo bylo zmrzačeno odtrhnutím končetin a hlavy – 

jedná se tudíž o fragmentaci doslovnou, nikoli jen náznakovou. K celkovému nelichotivému 

vyznění kresby zajisté přispívají péra vyčnívající z těla ženy, nápadně podobná pérům trčícím 

z použité a rozbité matrace. Dolní končetiny byly ženě odtrženy až těsně na nad koleny, takže 

jsou na nich patrné ještě i zbytky síťovaných punčocháčů dávajících spolu s ostatními 

náznaky tušit, co se s tělem dělo předtím. Podobným příkladem doslovné fragmentace 

v Gigerově tvorbě jsou i torza ženských těl, v místech utrhaných údů ještě jakoby rozleptaná 

kyselinou, vklíněná do škvír chrámové architektury tvořící pozadí na obrazu Kouzlo II (Obr. 

1). 

S fragmentem mužského těla je možné se na jeho obrazech setkat sice také, ale 

v mnohem menší míře a v odlišném kontextu, který se nese v duchu obecného dominantního 

postavení mužského principu ve společnosti. Nižší počet fragmentů mužských těl odpovídá 

nevyváženému zastoupení mužů a žen na autorových figurálních obrazech. Pokud se už 

fragment mužského těla na obraze objeví, tak většinou v podobě vztyčeného nebo 

penetrujícího falu, který na zobrazení zaujímá centrální mocenskou pozici, čímž se výrazně 

odlišuje od způsobu zobrazení fragmentů ženských těl. I když se nejedná přímo o 

vypodobnění falu, fragment mužského těla není v Gigerově díle nikdy spodobněn sexuálně 

objektivizujícím způsobem jako zmiňované torzo á la použitá matrace (Obr. 7) nebo široce 

rozevřené ženské nohy na obrazu v V síti I (Obr. 17). 

 

 

Obr. 7 

 

Efekt svých obrazů Giger umocňuje také prostřednictvím užití deformace lidského 

těla. Nejvýrazněji tohoto efektu využil poprvé v cyklu perokreseb Atomové děti, které si jako 

student architektury a designu z nudy kreslil na okraje stavebních plánů, a které byly později 



 28 

publikovány v různých tehdejších alternativních časopisech jako Clou, Poëtzen a Hotcha. 

Giger se jimi snažil představit vizi toho, jak by mohly lidské bytosti vypadat po atomové 

válce. Tato zdeformovaná stvoření, redukovaná téměř na svou kostru, byla Gigerovou reakcí 

na soudobou politickou situaci, kdy švýcarská vláda usilovala o to, aby armáda byla vybavena 

atomovými zbraněmi. Tento spor nakonec vyhráli odpůrci a odpůrkyně atomového zbrojení. 

Gigerovy Atomové děti byly později vytrženy z původního politického kontextu a staly se 

často opakovaným námětem Gigerových děl. 

V druhé polovině dvacátého století začíná v autorově tvorbě vznikat vedle atomových 

dětí nová zdeformovaná „člověčí rasa“, tzv. biomechanoidní bytosti (Biomechanoïden), jež 

charakterizuje spojení strojní mechaniky s tělem člověka. Jejich zrození bylo završeno v roce 

1969, kdy bylo publikováno portfolio sítotisků s názvem Biomechanoidní bytosti (Obr. 8), 

které zakládá autorův celosvětově proslulý biomechanický styl. Biomechanoidní bytosti jsou 

jakousi Gigerovou obchodní známkou, ne že by se spojení lidí a strojů nikdy předtím (nejen) 

v dějinách umění nevyskytovala44, ale v Gigerově podání získala značného ohlasu. Nutno 

uvážit, že autor svůj biomechanoidní svět začal vytvářet v době, kdy se strach z nadvlády 

strojů začal stávat reálnějším, což dodalo jeho obrazům patřičný důraz, ale také jeho 

výjimečné výtvarné zpracování, nové možnosti reprodukce obrazů a spolupráce s filmaři 

zajisté nesly svůj podíl na proslavení Gigerova biomechanoidního světa. 

Biomechanoidní bytosti, které se staly velmi často ztvárňovaným námětem 

Gigerových děl, autor sám a mnozí další označují za harmonické splynutí člověka a techniky, 

symbiózu lidského a strojního.45 Interpretaci biomechanoidních bytostí jako estetické 

metamorfózy člověka v kyborga46 nebo vyjadřování obdivu k jejich eleganci47 doplňují 

tvrzení, podle kterých je na těchto vyobrazeních těžké určit přesnou hranici mezi mučením a 

„účelným“ znetvořením bytosti neboli degenerací a mutací za účelem přežití. Billeter 

například klade důraz na paralelu autorových biomechanoidních bytostí v soudobých 

antropologických a filosofických debatách o fúzi lidského těla a přístrojů. Příkladem těchto 

diskuzí je tvrzení Arnolda Gehledna, že lidé jsou „nedostačující“ bytosti,48 které ztratily své 

zvířecí instinkty a přírodě mohou čelit pouze za pomoci vědy a technologických „protéz“. Co 

                                                 
44 Viz např. González, J.: Envisioning cyborg bodies: Notes from Current Research, in: Kirkup, G.; Janes, L., 
Woodward, K. a Hovenden, F. (eds.): The Gendered Cyborg. A Reader., Routlege, London 2000 
45 Giger, H. R.: HR Giger ARh+, Taschen, Slovart, Praha 2003, str. 48 nebo Billeter, F.: The Beuty nad 
Surrealism of HR Giger, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre Before Alien 1961-1976), Verlag 
Scheidegger & Spiess, Curych 2007, str. 76-77 
46 Arenas, str. 34 
47 Billeter, str. 74 
48 Billeter, str. 74 
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však mají tyto interpretace Gigerových biomechanoidních bytostí společné, je to, že se z nich 

naprosto vytrácí genderový aspekt. 

 

 

Obr. 8 

 

Genderově specifickou povahu těchto vyobrazení zastírá ostatně už samo jejich 

neutrální pojmenování. Originální název Biomechanoïden značí neutrum, což nejčastěji 

užívaný český překlad Biomechanoidi49 jaksi stírá, nicméně tím paradoxně ještě více zamlžuje 

původní obsah zobrazení. Celé portofilio sítotisků totiž zpodobňuje pouze postavy žen 

v obležení strojů. Převaha zobrazení žen je patrná i pozdějších Gigerových obrazech. Toho si 

patrně při překladu knihy HR Giger ARh+ do češtiny všimla Blanka Pscheidtová, která název 

těchto postav přeložila jako Biomechanoidy.50 Vzhledem k tomu, že oba tyto překlady 

považuji za nepřesné, uchýlila jsem se k vlastnímu rodově bezpříznakovému opisu 

Biomechanoidní bytosti, jenž zachovává původní neutrální vyznění názvu zmiňovaného 

portofilia, který se pak navíc stal zároveň obecně užívaným pojmenováním pro všechny 

postavy z Gigerových děl, jež charakterizuje fúze organického a mechanického. Výraz 

biomechanoidy sice přesně označuje obsah probíraných vyobrazení, ale ruší zmiňované 

původní neutrální vyznění jejich pojmenování. Překlad biomechanoidi mi však připadá ještě 

problematičtější a vůči genderové podstatě většiny Gigerových figurálních děl mnohem 

přehlíživější, neboť odráží nejneviditelnější (a o to mocnější) příklad sexismu v jazyce, tzv. 

                                                 
49 Melčl, I. (kurátor výstavy): HR Giger. Mimo dobro. (katalog výstavy), Národní technické muzeum Praha, PP 
Production, Praha 2005 
50 Giger, H. R.: HR Giger ARh+, Taschen, Slovart, Praha 2003 
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generické maskulinum,51 kdy se mužského rodu užívá v generickém (obecném) smyslu pro 

označování žen i mužů.  

Genderový podtext těchto vyobrazení je však podle mě velmi důležitý a neměl by 

zanikat v neutrálních výkladech a interpretacích, jež byly nastíněny výše. Portofilio sítotisků 

Biomechanoidních bytostí představuje velmi názornou ukázku vizuálních strategií užívaných 

Gigerem k omezovaní a ohraničování ženského těla. Výhra nad hmotou je zde prezentována 

skrze přemožení a ukáznění ženského těla důmyslnou kombinací fragmentace a deformace 

zobrazených subjektů, umocněnou navíc nejrůznějšími trubicemi a kanylami zavedenými do 

jejich úst, prsou a břicha/dělohy. Na pozdějších zobrazeních biomechanoidních bytostí jsou 

tyto formy ohraničování doplněny ještě o klasické spoutávání pomocí řemenů a provazů. 

Jejich těla jsou navíc také různě napíchnuta na dlouhé, úzké výčnělky strojů či jim 

ekvivalentní výrůstky z hlavy postavy Bafometa. Děje se tak nejen ve smyslu vaginální 

penetrace, ale cizí předměty jsou zaváděny i do jejich úst, jejich utrhané či odřezané 

končetiny jsou nahrazovány strojovými protézami a tělo jim na nejrůznějších místech 

propichují výčnělky strojů.  

Domnívám se, že v případě Gigerových biomechanoidních postav se ani tak nejedná o 

harmonickou fúzi strojního a lidského, jako spíše o násilí páchané stroji na lidských 

bytostech, a to navíc většinou na tělech žen. Chci tím poukázat na to, že tato zobrazení nejsou 

neutrální, nýbrž fixují genderové stereotypy a rozdíly vyskytující se v našem kulturním 

okruhu, a fakt, že někomu tato zobrazení připadají jako vyjádření krásy žen či vyvolávají 

dojem dokonalé symbiózy lidského a mechanického podle mého názoru svědčí o jisté míře 

genderové slepoty a o tom, jak se Gigerovi navzdory novátorství a vizionářství, s kterým bývá 

                                                 
51 Diskuze související s používáním generického maskulina jsou mezi teoretiky a teoretičkami genderu zdrojem 
mnoha kontroverzí. Jeden proud, kterému užívání generického maskulina nevadí, nejčastěji argumentuje 
neúnosnou složitostí a zbytečným prodloužením tzv. genderově korektního textu a používání rodově 
specifických pojmů považuje za násilné a nepřirozené. Opačný názorový proud však považuje nadužívání 
generického maskulina za velký problém a poukazuje na hlubokou provázanost jazykového sexismu a nerovností 
žen a mužů v ostatních sférách života. Úsilí o vyvážený a (nejen) z hlediska genderu nediskriminační jazykový 
projev  zahrnující používání nejen rodově specifických pojmů, ale i celkové gramatické respektování obou rodů, 
považuje za samozřejmou normu vyjadřující rovnost žen a mužů. Toto stanovisko chápu i já jako samozřejmou 
součást svého projevu, tudíž se v tomto textu generické maskulinum nevyskytuje ani jednou. Kromě toho by mi 
přišlo poněkud nekonzistentní rozebírat způsoby, jakým se projevuje sexismus v umění, a sama přitom používat 
sexistický jazyk. Pokud v textu používám izolovaně slovo mužského rodu, nečiním tak nikdy generickém 
smyslu, ale pouze za účelem vědomého zdůraznění sexistického a heterosexistického zatížení tzv. principu 
mužského pohledu, na který se při analýze Gigerových děl odvolávám. 
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často spojován52, podařilo, pokud jde o způsob zobrazování ženského těla, neměně navázat a 

splynout s tradicí západního umění.53 

 

 

         Obr. 9 

 

Giger nejenže navazuje na tradici svých předchůdců, ale snaha vyrovnat se s 

nebezpečenstvím ženského těla navíc v jeho tvorbě mnohdy nabývá pozoruhodně extrémních 

poloh. Příkladem takovéto vypjaté snahy o omezení a ohraničení ženského těla je obraz 

s příznačným názvem Faleluja (Phallelujah). Tento obraz (Obr. 9) vznikal v letech 1968-69 a 

spadá do období, kdy Giger vytvářel série prvních obrazů biomechanodních postav. Lze jej 

chápat jako součást řady obrazů, kde se ženy nacházejí v obležení strojů, často horizontálně i 

vertikálně skřípnuté do tvarů připomínající penis. Deformace působí bolestivým a dusivým 

dojmem, a zároveň je na těchto obrazech patrná i erotizace tohoto násilí. Jedná se o krajní 

formu ohraničení, kterou ve své knize The Female Nude. Art, Obscenity and Sexuality 

zmiňuje i Lynda Nead. Na několika příkladech zde objasňuje postupy a formy znázorňování 

ženského těla v západním umění, které spočívají v aktu ohrazení, v důrazu na konturu a rámec 

ženského těla. Tento akt ohrazení, kdy je ženské tělo oproštěno od svých zevnějších 

„přebytků“, může vyústit až v jeho proměnu v obraz falu. Jako příklad zde cituje z knihy 

Kennetha Clarka Akt, kdy autor popisuje sochu Kapitolské Venuše v termínech zapouzdření a 

                                                 
52 Viz např. Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre Before Alien 1961-1976), Verlag Scheidegger & Spiess, 
Curych 2007 
53 Viz např. Nead, L.:  Female Nude. Art, Obscenity and Sexuality, Routlege, London 1992 nebo Pachmanová, 
M. (ed.): Neviditelná žena. Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, OWP, 
Praha 2002 
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zpevnění těla, které vytváří linii pevnou jak chrámový sloup, a poukazuje na falické konotace 

tohoto ztvárnění i jazyk, který dané dílo popisuje.54 Na obraze Faleluja Giger tento akt 

ohraničení a zabezpečení nevyzpytatelné materie ženského těla zvládl s naprostou 

bravurností. Pokud jde o falické konotace tohoto obrazu, nenechal diváka/divačku na 

pochybách – kdyby si přeci jen nevšimnul/nevšimnula ženských hlav zarostlých do útvarů 

připomínajících žalud penisu, tak ho/ji název obrazu z těchto pochyb rychle vyvede. 

Jde o název vskutku symptomatický, slovní hříčku vzniklou spojením slov falus a 

aleluja. Výraz aleluja (lat. alleluia) pochází z hebrejštiny, kde vyjadřuje imperativ „Chvalte 

Pána“. S tímto výrazem se setkáme v Bibli, zejména ve starozákonních žalmech. Podstatnější 

v této souvislosti je ale fakt, že křesťanské církve tento výraz přejaly a učinily z něj jedno z 

klíčových a nejpoužívanějších slov v liturgii. S křesťanskou tématikou a sexofóbii a jinými 

„nešvary“ křesťanství se autor na svých obraz několikrát vyrovnával po svém.55 Forma 

negace křesťanství je přítomna i na tomto obraze, ale autor zde zároveň využívá slavnostního 

a uctívajícího potenciálu křesťanské liturgie. „Kostelní sboristky“ pějící své (f)aleluja! tu 

„zaslepeně“ oslavují Pána, představitele Řádu. Uvězněné ve výklencích jakési strojní 

architektury, falicky zarámované, hlavu - až na oblizující se ústa evokují felaci – výmluvně 

zarostlou útvarem připomínající žalud penisu. 

I když při prvním pohledu na tento obraz se ani nechce věřit, že by něco takového bylo 

ještě možné, nebezpečný potenciál archaické matky hrozící kastrací a pohlcením toho, co 

zrodila, je přítomen i zde. Zobrazené busty ženských postav se jednak nacházejí uvězněné 

v pevných železných útvarech, které se svým tvaroslovím shodují s klaustrofobickými 

průchody z první série obrazů Pasáže, o nichž autor prohlásil, že byly zhmotněním jeho snahy 

vyrovnat se s porodním traumatem (podrobněji viz níže), což jakoby narušuje pocit bezpečí 

plynoucí z pevného zarámování ženského těla. Při bližším ohledání obrazu si také lze 

všimnout, že jedna ze sboristek pějících falejuja má místo vábně rozevřených nebo olizujících 

se úst temný kovový otvor připomínají vchod do železného tunelu, ve kterém Giger ve svých 

snech vždy uvízl a začal se dusit. 56 Namísto pocitu bezpečí a příslibu orální slasti tak obraz 

ženy opět hrozí nevratným a bolestivým pohlcením penisu nebo rovnou celého diváka-muže. 

Aneb, jak zdůrazňuje Nead, strategie „bezpečnostního rámování“ může fungovat jako 

                                                 
54 Nead, str. 5-6 
55 Giger, H. R.: H. R. Giger´s Necromicon. Introduction by Clive Barker. (9. Morpheus Printing), Morpheus 
International, Hong Kong 2005; Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre Before Alien 1961-1976), Verlag 
Scheidegger & Spiess, Curych 2007 
56 Giger, (H. R. Giger´s Necromicon), str. 16-18 
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odpověď na obavy spojené s ženským tělem, ale problém jako takový neřeší – pouze jej 

ohraničuje a na chvíli pozastavuje.57 

 
 

IV.3. Přízrak archaické matky a porodní trauma 

 

Koncept tzv. archaické matky využívá Barbara Creed jako analytický nástroj ve své 

zajímavé studii filmu Vetřelec.58 Archaická matka představuje výraz pro ženskost, jejíž 

definice nezávisí na konceptu maskulinity. Postavu archaické matky autorka postulovala 

v návaznosti na psychoanalytické teorie (Freud, Lacan, Kristeva), ve kterých, jak autorka 

zdůrazňuje, postava matky představuje obecně obrovský problém. V rámci těchto teorií 

zůstává postava matky zamlžená a její existence je vždy zmiňována v dyadickém nebo 

triadickém vztahu: matka je konstruována jako pre-oidipální matka, vždy ve vztahu k otci, 

představiteli falu, bez jejíchž „nedostatků“ by otec nemohl značit protiklad. Creed se však 

pokouší vystopovat ještě archaičtější dimenzi matky, a to matku jako tvořící dělohu – matku, 

která se nachází zcela mimo konstelaci patriarchální rodiny. Představa matky archaické i pre-

oidipální úzce souvisí s otázkou původu a vzniku lidského života, tzv. prvopočáteční scénou 

(prascénou) zrození a smrti. Zatímco konstrukce pre-oidpální matky funguje jako prostředek 

potvrzení svrchovanosti patriarchálního principu ve společnosti, představa archaické matky 

pro tento řád představuje hrozbu.  

Archaická matka neboli matka ve své generativní roli, matka zosobňující původ 

veškerého života se podle Creed vyskytuje v mytologiích mnoha kultur v podobě bohyně-

matky, která sama stvořila nebe i zemi. Tyto bohyně jsou výrazem matky pre-falické (matky, 

jejíž existence předchází existenci falu). Creed poukazuje, jak se mýtus o Oidipovi a jemu 

analogická vyprávění ve svém jádru snaží tuto představu archaické matky, kdy je matka 

jediným „rodičem“ a výhradním pramenem života, narušit a zapudit. Hlavním námětem mýtu 

o Oidipovi je otázka, zda-li byl muž zrozen z ženy či nikoli. Tuto otázku sice nelze definitivě 

vyřešit, ale mýtus o Oidipovi představuje něco jako logický nástroj, který se s tímto problém 

původu snaží vyrovnat. Příběhy o matkách-bohyních mohou být podle Creed čteny jako 

prvopočáteční scény, kdy je matka jediným „rodičem“, a také subjektem, nikoli objektem 

vyprávění. Pokud se však na vyprávění o velkých matkách-bohyních, z kterých povstal 

veškerý život, jež znají tajemství života, a které jsou zároveň považovány za nositelky 

                                                 
57 Nead, str. 8 
58 Creed, Barbara: Alien and the Monstrous-Feminine, in: Kirkup, G.; Janes, L., Woodward, K. a Hovenden, F. 
(eds.): The Gendered Cyborg. A Reader., Routlege, London 2000, str. 122-135 
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moudrosti, aplikuje schéma příběhu o Oidipovi, stává se pak bohyně-matka jakoby Sfingou, 

čímž přestává být subjektem vyprávění a stává namísto toho objektem vyprávění o muži-

hrdinovi. Poté, co hlavní hrdina rozluští její záhadu, zničí sebe samu. Postava matky tak musí 

zemřít, aby syn mohl zaujmout své postavení v symbolickém řádu. Z pohledu Creed se tak 

Oidipus dopustil nejen dvou vážných přečinů - otcovraždy a incestu – s kterými je tradičně 

spojován, ale i matkovraždy. 

Creed zdůrazňuje archaičnost matky právě ve vztahu k její reprodukční moci (bohyně 

plodnosti, prapůvodní a výhradní „rodič“, původ veškerého život). V rámci patriarchálních 

praktik vytváření významu, zejména v hororovém filmu je bohyně-matka rekonstruována a 

zobrazována jako negativní postava, která je spojena s představou  generativní matky 

s děsivou vagínou, jež hrozí pohltit zpět vše, co předtím zrodila (nebo v případě Vetřelce 

navíc zrodit potomka stejně zrůdného jako je ona sama). Hlavní charakteristikou archaické 

matky je její úplné zasvěcení do principu rozmnožování. Na rozdíl od starověké Sfingy či 

Medúzy je však (nejen) ve Vetřelcovi zobrazena v čistě negativním světle. 

Creed tvrdí, že je velmi obtížné oddělit postavu výše popsané archaické matky od 

ostatních aspektů postavy matky jako takové. Postavy a scény z filmu mohou být ztělesněním 

různých podob zrůdné ženskosti, ale zůstávají pořád jen jedním z aspektů (tedy částí velkého 

celku) postavy matky v obecném smyslu. Co je však ve Vetřelcovi patrné, je snaha ukázat 

ženskost odpovídající definici archaické matky jako zrůdnou, negativní, tudíž nežádoucí, a 

ospravedlnit tak její potírání. Významy spojované s dělohou, jež jsou charakteristické pro 

postavu archaické matky, představují pro patriarchální řád ohrožení. Na rozdíl od ženských 

genitálií nelze význam dělohy konstruovat ve smyslu nedostatku, nýbrž ve smyslu naplnění či 

prázdnoty. Dělohu nelze pojímat ve vztahu k penisu otce, neboť děloha je při utváření 

významu vždy vlastním referenčním bodem. Děloha se tak se svými významy stává silným 

zdrojem znepokojení, který neustále vyplouvá na mysl. V této souvislosti Creed vzpomíná 

Freuda, jenž spojuje dělohu s konceptem tzv. unheimlich.59 Zobrazení ženských genitálií a 

dělohy jako objektů hrůzy a fascinace zároveň ve filmu Vetřelec této definici unheimlich60 

odpovídá. Ve filmu lze opakovaně pozorovat pokus zcizit tuto nezávislou funkci archaické 

matky tím, že se její postava opakovaně relokuje do oidipálního scénáře. Takovýchto scén se 

ve filmu vyskytuje mnoho a Creed tuto snahu podrobně rozebírá na několika z nich.  

                                                 
59 Creed, str. 30 
60 Výraz unheimlich nemá český ekvivalent. V odborné literatuře se nepřekládá, nebo se vyjadřuje opisem. 
Koncept unheimlich podle Freuda odkazuje k něčemu důvěrně známému, příjemnému, ale i k něčemu skrytému 
a záhadnému. Jde o moment silné ambivalence, propletení protikladů, nejasnosti a nerozlišitelnosti. Zkušenost 
s unheimlich člověka podněcuje ji neustále opakovat a znovu se navracet k známému, které bylo potlačeno. 
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Příkladem této relokace je proměna archaické matky v matku orálně-sadistickou 

v záběrech, kdy Kane při prozkoumávání neznámé opuštěné lodi LV – 426 (jejíž design 

nápadně připomíná do detailu ženské vnitřní i vnější pohlavní ústrojí),61 narazí na líheň 

gigantických vajec. Fascinován pulsující živou hmotou uvnitř vejce se pokusí jedno z nich 

ohledat. Jeho dotyk však způsobí, že elastická štěrbina na vrcholku vejce se prudce rozevře a 

ještě prudčeji z ní vystřelí Kaneovi do tváře obsah vejce, který se prodere jeho helmou, pevně 

se přisaje k jeho obličeji a vstrčí svoje dlouhé kladélko Kaneovi skrze jeho ústa až kamsi do 

žaludku. Kane zůstává v bezvědomí, ale ono stvoření mu do plic stále přivádí vzduch a 

umožňuje mu tím stále dýchat. Přes varování Rippley, která upozorňuje na pravidla povinné 

karantény, je Kane vzat zpět na palubu, kde vetřelec v jeho těla rozbíhá svůj vývoj. 

Creed se při interpretaci tohoto výjevu opět odvolává na Freuda a jeho zmínku o 

extrémní podobě fantazie prvopočáteční scény, kdy si subjekt představuje, jak se dostává zpět 

do těla matky, aby pozoroval svoje početí rodiči zevnitř. Kane se provinil nejtěžším 

přestupkem, a to tím, že se pokoušel odhalit tajemství onoho vejce/dělohy. Stal se tak sám 

součástí prvopočáteční scény, převzal úlohu matky, která je penetrována, stal se tím, který 

nosí potomka tohoto spojení. „Tato prvopočáteční scéna je zobrazena jako násilná, zrůdná 

(spojení se odehrává mezi člověkem a mimozemšťanem) a zprostředkován skrze otázku 

incestní touhy.“ 62 Toto podání prvopočáteční scény zrození je ztvárněním incestní touhy par 

excellence, jelikož otec zde není vůbec přítomen a matka je tu jediným „rodičem“, tedy 

jakoby onou archaickou matkou. Z tohoto zapovězeného spojení vzejde zrůda. Její „matkou“ 

není žena, ale muž – konkrétně Kane, jehož hrudníkem se vetřelčí mládě prokouše na svět, 

důsledkem čehož Kane umírá v bolestivé agónii. Kaneovo prohřešilé narušení vejce/dělohy 

tak podle Creed způsobí přeměnu jejího latentního agresivního potenciálu ve falického 

nepřítele. I takto může vypadat konstruování archaické matky jako zrůdné, negativní, a tudíž 

nežádoucí síly, kterou je třeba následně potřít.  

Archaická matka se sice v této části a ani v celém filmu neobjevuje přímo jako jedna 

z postav, ale formuje jevištní pozadí této a mnoha dalších scén ve filmu. Za těmito scénami se 

vyjevuje archaická matka neboli matka ve své generativní roli, matka zosobňující původ 

veškerého života, jejíž existence předchází existenci falu, a kterou se film snaží předvádět 

v ryze negativním světle. Podle Creed je film Vetřelec komplexním zobrazením zrůdné 

ženskosti ve smyslu toho, jak pojímá mateřskou postavu patriarchální ideologie. Creed 

dodává, že pokus podepřít symbolický řád tím, že se ženskost konstruuje jako domněle „jiné“, 

                                                 
61 Kromě postavy samotného vetřelce Giger vytvořil i vrak této lodi. 
62 Creed, str. 126 
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které musí být potrestáno a kontrolováno, aby zajištěn a ochráněn sociální řád, lze pozorovat i 

v jiných hororových filmech. „Tímto způsobem hororový film dramatizuje a opakovaně 

přehrává ustavičné odmítání mateřské postavy.“63 

Koncept archaické matky tak, jak jej postulovala Barbara Creed, je dobře využitelný i 

pro analýzu ostatních Gigerových výtvarných děl. Přízrak archaické matky se plíží napříč 

celou autorovou tvorbou, a to i tam, kde by jej člověk neznalý kontextu Gigerovu tvorby 

mnohdy ani nečekal. Negativní vyznění postavy Vetřelce má svou paralelu i v řadě 

autorových nefigurálních výjevů, které by se mohly nepoučené divačce či divákovi jevit jako 

zobrazení neutrální, avšak při znalosti kontextu autorova díla a jeho vlastních výpovědí nelze 

na těchto obrazech přehlédnout přítomnost archaické matky a jejího zlověstného potenciálu. 

Gigerův bolestný zápas s přízrakem archaické matky je patrný obzvláště na cyklech obrazů 

s výmluvným názvem Průchody I-IX a Průchody X-XXXIII. 

Na tomto místě bych ráda znovu připomněla výše zmiňovaný Freudův koncept 

unheimlich, který označuje objekt silné ambivalence, objekt, který by měl zůstat skryt, ale 

vyšel na světlo, čímž podněcuje hrůzu a fascinaci zároveň. Sektání s unheimlich se odráží 

v nutkání tuto zkušenost neustále znovu vyvolávat a ztvárňovat. Nutkavé puzení neustále dané 

téma výtvarně zachycovat je výrazně patrné na obou cyklech obrazů na téma průchody. Fakt, 

že obrazů na téma průchody autor vytvořil v poměrně krátké době víc jak třicet a následně ve 

spolupráci s F. M. Murerem natočil stejnojmenný dokumentární film, svědčí o tom, že šlo o 

téma pro Gigera vskutku palčivé. Navracení se ke starým námětům a jejich opakované 

ztvárňování je sice charakteristické pro celou Gigerovou tvorbou, nicméně téma průchodů 

související s kastrační úzkostí a porodním traumatem zaujímá v autorově tvorbě výsostné 

postavení.  

První obrazy na téma průchodů Gigerovi podle jeho slov vnukla řada jeho snů 

související s porodním traumatem64, ve kterých se často nacházel v místnosti bez dveří a 

oken, kde jediným východem byl temný železný tunel, jenž byl částečně zahrazený pevnou 

železnou branku. Zdi místnosti Gigera tiskly, rozmačkávaly a pokaždé, když se jim pokoušel 

uniknout, uvízl v průchodu, kterým se snažil dostat ven. Giger přitom zdůrazňoval především 

moment, kdy byl uvězněn v této únikové rouře s rukama přitisknutýma k tělu a nemožností se 

pohnout a kdy neviditelná síla zároveň uzavřela východ na konci tunelu, kde předtím viděl 

slaboučké světlo, a on začal cítit, jak mu dochází dech. Tato představa se pak v jeho snech 

objevovala v nejrůznějších obměnách, jak o tom svědčí autorův popis snu z února 1970:  

                                                 
63 Creed, str. 134 
64 Giger (H. R. Giger´s Necromicon), str. 16 
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„Ležel jsem v posteli a díval jsem se na Li, která tančila ve žlutých šatech, jež 
házely odlesky žlutého světla po celé místnosti. Prostor byl protkán červenými 
geometrickými obrazci. Obrázky na zdi se odlupovaly po vrstvách. Stěny 
pulzovaly v rytmu mého srdce. První náznak strachu přišel, když jsem potřeboval 
jít na záchod. Okraj mísy se náhle rozrostl do výšky směrem k mému penisu jako 
doširoka otevřená vagína, jako by mě chtěl vykastrovat. Nejprve mě tato myšlenka 
pobavila, ale náhle se celá místnost začala zužovat víc a víc, stěny a trubky 
vypadaly jako uvolněná kůže se zhnisanými ranami, malí, odporní tvorové na mě 
koukali z tmavých koutů a prasklin. Otočil jsem se a utíkal k východu, ale dveře 
byly nesmírně daleko, byly vysokánské a úzké. Stěny mě tiskly jako dvě velké 
hroudy masa.“  
 

Tyto opakované noční můry daly vzniknout první sérii obrazů na téma průchody a 

s nimi úzce souvisejícími obrazy koupelnových prostor (Obr. 10) představující ony zrádné 

vany, záchodové mísy, umyvadla a utiskující stěny z Gigerových snů. Díky tomu, že autor 

ventiloval svůj strach prostřednictvím přenesení svých strašidelných snových vizí na plátno, 

jej tyto sny přestaly pronásledovat. Tvorba první série Průchodů tudíž autorovi primárně 

posloužila jako forma arteterapie. 

 

 

         Obr. 10 

 

Motiv pohlcujících ženských genitálií nabyl značné explicitnosti v druhé sérii obrazů 

na téma průchody (Obr. 11 a Obr. 12), která byla inspirována sběrem odpadů popelářskými 

vozy. Giger, fascinován65  při náhodném pozorování práce popelářů mechanicko-erotickým 

aktem vyprázdnění naplněné popelnice otvorem v zadní části popelářského vozu, si z této 

                                                 
65 „Této nové, existující pasáži jsem se pokoušel za pomoci psychedelického malování vnutit nejrůznější reality, 
abych zachoval co možná největší objektivitu objektu, který jako by byl stvořen speciálně pro mě (Pasáže X-
XXXIII).“, in: Giger, H. R.: HR Giger ARh+, Taschen, Slovart, Praha 2003, str. 70 
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„události“ pořídil fotodokumentaci, na základě které pak vytvořil výše zmiňovanou série 

obrazů. Autor sám o těchto obrazech prohlásil, že i jejich prostřednictvím se snažil vyrovnat 

se svým vlastním porodním traumatem a strachu z kastrace. 

Pro obě série Průchodů (Pasáží) je charakteristická přítomnost pohlcující, ozubené, 

nebezpečné a zrádné vagíny a s ní související porodní trauma, s kterým se Giger snažil na 

svých obrazech vyrovnávat. Když se Giger své matky ptal, jak to bylo s jeho narozením, 

potvrdila mu, že jeho porod neprobíhal úplně lehce. Prý vzpomínala, jak chtěl pořád ven, ale 

delší dobu to nešlo.66 Představa nemožnosti dostat se ven, dušení a uvíznutí pro Gigera 

představovala skutečný horor. Obrazy průchodů z první serie jsou tudíž doplněny předměty, 

které mají podobu kancelářské sponky, a podle autorových slov jsou zhmotněním síly, která 

mu zahradila cestu na svět. 

 

 

Obr. 11 a Obr. 12 

 

Psycholog Stanislav Grof spatřuje v Gigerově tvorbě vyjádření prenatálních 

zkušeností, které popisuje v úvodu knihy Icons: HR Giger:  

 
„Skutečnost, že znovuprožívání porodu se obvykle pojí s násilnými a děsivými 
zkušenostmi s častými obrazy obětování, smrti a zla, dává smysl vzhledem 
k emočnímu a fyzickému utrpení plodu. Mnohem více překvapí skutečnost, že 
jedinci, kteří tímto prochází, obvykle zažívají intenzivní sexuální vzrušení. Zdá se, 
že lidské tělo má vestavěný fyziologický mechanismus, který překládá nelidské 
utrpení, a především škrcení či dušení, do zvláštního druhu pohlavního vzrušení, 
či až k exatickému vytržení. To potvrzuje skutečnost, že v hlubinách lidského 
nevědomí je sexualita neodlučně spojena se strachem ze smrti, fyzickou bolestí, 

                                                 
66 Giger (HR Giger ARh+), str. 68 
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klaustrofobickým uvězněním, dušením a setkáním s různými formami biologického 
materiálu, jako jsou krev, výkaly či moč.“ 67 

 
 
I když jej noční můry na téma průchodů opustily, zůstal tento motiv často se 

opakujícím v jeho tvorbě. Giger sám prohlásil, že pasáže se pro něj staly symbolem růstu i 

rozpadu v každém možném stádiu rozkoše i bolesti a zůstávají s ním  dodnes.68 Jakýmsi 

vrcholem tématiky průchodů/pasáží je trojrozměrné dílo Chrám průchodu. Autorův komentář 

k tomuto dílu svědčí o jeho vědomí propojení zrození života se smrtí, přerodu s rozpadem:  

 
„Chrám vznikal mezi říjnem 1974 a květnem 1975. Vnitřek má plochu 280 

cm2 a výšku 240 cm. Vchází se do něj otvorem, jenž se podobá vnitřku sarkofágu, 
vypolstrovanému dvěma koženými pytli naplněnými peřím. Každý návštěvník se 
musí silou dostat dovnitř chrámu s dopředu nataženýma rukama, jako by tak 
znovu opakoval své narození. Interiér tvoří čtyři osově symetrické obrazy, které na 
okrajích ubíhají do zmenšující se perspektivy. Ve vchodu, jenž je zároveň 
východem, se ukazuje výhled na vůz z litého železa, opět ve formě sarkofágu, který 
jezdí na kolejích uprostřed prehistorického technologického i organického 
materiálu. Přestavuje přerod a rozpad všeho. 

Levá strana chrámu ukazuje život v jeho kruté realitě. Páry nemocných 
dětí se zdviženými pěstičkami, jedno nad druhým, tvoří gigantický falus 
vystupující z obrovského zipu, který odděluje technologickou krajinu zalidněnou 
postavami s protézami různých částí těla. 

Pravá strana ukazuje smrt. Sestává se z mechanismu na zadní části 
popelářského vozu, perfektního vstupu do pekla, cesty všeho, co přežilo svou 
užitečnost. (Ze zkušenosti vím, že Němci a Němky si často spojují tento vůz 
s pecemi v koncentračních táborech.) Tento průchod je obklopen lupiči těl, 
vystupujícími z moře kostí, jejichž tvar připomíná cypřišové stromy od Böcklina. 

Poslední průchod, přímo naproti vchodu, tvoří cestu mága – stezku, kterou 
musíte projít, abyste dosáhli nejvytouženějšího cíle a stanuli na stejné úrovni 
s Bohem. Na vrcholku sedmi schodů, obklopen biomechaoidními pannami, stojí 
trůn, ponořený v rozptýleném bílém světle.“ 69 
 

Detailně promyšlený Chrám průchodu však působí opět dojmem jakési iniciace pro 

diváka-muže. Tento dojem podtrhuje zejména jeho hlavní část, obraz s názvem Cesta mága 

(Obr. 13), který představuje výsostně maskulinní podnik. U obrazu Cesta mága je patrné, že 

je určen primárně oku mužského heterosexuálního diváka. Obraz opět odráží již několikrát 

zmiňovaný princip mužského pohledu. Na mága, který úspěšně zdolal všechna nebezpečí 

nastražená na strastiplné cestě, čeká na jejím konci nejen absolutní poznání, ale i odměna 

v podobě čtyř biomechanoidních panen. Mužský prvek je zde opět identifikován s aktivitou, 

                                                 
67 Cit. in: Melčl, I. (kurátor výstavy): HR Giger. Mimo dobro (katalog výstavy), Národní technické muzeum 
Praha, PP Production, Praha 2005, str. 5 
68 Giger (H. R. Giger´s Necromicon), str. 16 
69 Giger (H. R. Giger´s Necromicon), str. 64 
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která je ženskému prvku naprosto upřena. Zatímco muž (mág-autor-divák) koná, zdolává 

strastiplnou, nebezpečnou cestou a dosahuje poznání, žena zde plní zcela pasivní funkci 

dekorace sloužící jako potěcha pro mužské oko nebo odměna čekající na hrdinu za jeho 

obdivuhodný skutek překonání všech překážek na cestě mága. Nejenže ženě není umožněno 

poznání, ale sama je objektem poznávání – tedy součástí poznání, které se dostává mágovi-

muži. Mág se tím, že prošel těžkou cestou, zdolal všechna nebezpečí (analogicky k autorovi, 

který se po několika letech malování průchodů vyrovnal se svým porodním traumatech a 

přízrakem archaické matky) posouvá kamsi do transcendentálních výšin, kde dosahuje 

absolutního poznání. Ženy-dekorace oproti němu odevzdaně a trpně čekají, až jim hrdina 

kývne, pojme je za své a dá tím jejich bytí smysl a zároveň zvýší jejich symbolický status. 

Mág-muž si ženu-objekt přivlastňuje a ona se tak stává extenzí jeho samého. Symbolický řád 

ženě znemožňuje jinou akci. Kdyby se přeci jen chtěla „pohnout“ a vymanit se tak ze své 

pasivní a podřadné role, těsné a znehybňují obležení přístrojů a příšer, ve kterém se nachází, ji 

tuto myšlenku uskutečnit zcela znemožní. Absolutní moc a vědění mága-muže je tak 

upevněno a každému divákovi-muži je v Gigerově Chrámu průchodu umožněno si znovu 

rituálně vychutnat vítězství ducha nad hmotou a potvrzení svrchovanosti maskulinního 

principu. 

 
IV.4. Zcizení ženských reprodukčních funkcí 

 

Snaha vyrovnat se s porodním traumatem a přízrakem archaické matky má jakoby své 

pokračování v autorově úsilí o ovládnutí ženských reprodukčních funkcí. Pokus zcizit 

biologickou roli matky zcela zapadá do kontextu autorovy snahy vypořádat se 

s nevypočitatelnou materií ženského těla. Poté, co se Gigerovi podařilo oslabit a 

zapudit přízrak archaické matky, přesunul, alespoň podle jeho obrazů soudě, svůj zájem o  

úroveň výše: začal si troufat na vyšší cíl, a to přisvojit si ženské reprodukční funkce jako 

takové. Touha přisvojit si princip mateřství není výrazem autorovy náhlé změkčilosti, ale 

přání udržet si kontrolu na tím, co se nejvíce vymyká mužskému organizačnímu principu a je 

rovněž neustále připomínkou toho, že muž nevzešel „z mužského mozku, ale z ženského lůna 

– nad domnělým chaosem a iracionalitou ženského těla a psýchy.“70 

Tento velkolepý záměr exemplárně odráží obraz Stále rodící stroj (Obr. 14) z roku 

1976. Při pohledu na toto dílo se oku nabízí obraz jakéhosi obráceného ukřižování. Zobrazené 

ženské tělo je hlavou dolů pevně vklíněno do podivného přístroje bez nejmenší možnosti se 

                                                 
70 Pachmanová, M.: Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu, Argo, Praha 2004, str. 256 
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pohnout. Rodidla ženy jsou napojena na široký tubus, z kterého v jeho horní části vykukuje 

zdeformovaná hlava dítěte. Možný neblahý osud tohoto dítěte naznačují špičaté jehly či úzké 

čepele hrozící propíchnout dítěti krk a hlavu. Mateřské mléko matky je odváděno pomocí 

mechanismu, jehož součástí tělo ženy je, do prostoru mimo dosah dítěte, a působí dojmem, že 

zde spíše zpětně vyživuje ženu, aby mohla přežít a dále na svět přivádět nové děti. Tématika 

zrození a smrti zde opět splývá, neboť při pohledu na tento obraz je těžké přesně určit, kde 

život začíná a kde končí. Celý tento výjev však především prosycuje atmosféra násilného a 

bolestného ovládnutí ženských reprodukčních funkcí. 

Tématika rodící strojů, jež se v Gigerově tvorbě objevuje poměrně často, bývá 

vykládána jako obraz strachu z přelidnění71 a kladena do souvislostí s Gigerovými obrazy 

znetvořených biomechanoidních dětí. Některá Gigerova díla jako například Krajina XX z roku 

1973, která se cele skládá jen ze zdeformovaných a mrtvých dětí, jejichž tkáně jsou jakoby 

rozleptané kyselinou, ale i řada výroků samotného autora tuto interpretaci potvrzují.72 

Domnívám se však, že námět rodících strojů má v Gigerově podání mají ještě jinou, 

genderově specifickou dimenzi, která obzvláště vyniká právě na zmiňovaném obraze 

s výmluvným názvem Stále rodící stroj. 

Už jeho samotný název naznačuje, že by se mohlo jednat o vizi jakéhosi perpetua 

mobile podávajícího důkaz o výjimečném technologickém pokroku biomechanoidní 

civilizace. Jakoby biomechanoidní svět dal vzniknout něčemu, co je pro lidstvo za současného 

stavu poznání nemožné, co ruší platnost nám známých fyzikálních zákonů. Perpetuum mobile 

neboli věčný stroj však v tomto kontextu podle mého názoru představuje primárně symbol 

vítězství pronikavého rozumu (ztělesněného technologickou vymožeností) nad ženou. 

Gigerovi se tak jeho prostřednictvím podařilo ovládnout a zcizit ženin nejděsivějšího aspekt, a 

to schopnost život dávat i brát. Život dát a vzít už není (alespoň) na tomto obraze v ženině 

moci. 

Toto dílo je logickým vyústěním autorových snah, které se odrážejí v jeho tvorbě 

z dřívějšího období. Stále rodící stroj by nemohl vzniknout, aniž by Giger předtím nepřekonal 

strach z přízraku z archaické matky se všemi jejími funkcemi tak, jak je postulovala Barbara 

Creed, a neosvojil si vizuálních strategie ohraničování a omezování ženského těla. Teprve 

tyto v kombinaci s poznáním pramenícím z tématiky prenatálních zkušeností, kterým se až 

                                                 
71 Arenas, 34 
72 „Proti dětem nic nemám, ale velmi se děsím přelidnění planety. Děsí mě zástupy lidí a právě proto svůj strach 
demonstruji na dětech, které jsou nejzranitelnější. Když namaluji staré lidi plné vyrážek a znetvořenin, většina si 
řekne: Je to hrozný, ale nebude to mít ten správný účinek. Lidi víc bere, když jim ukážete hrůzu a utrpení na 
příkladu co možná nejdrastičtějším.“; zdroj: http://mylovers.blog.cz/0606/rozhovor-s-h-r-gigerem-exkluzivni-
rozhovor-pro-mf-dnes 
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s medicínským zaujetím a pečlivostí sobě vlastní autor často věnoval, mu umožnilo posunout 

se „v boji“ s negativními sílami ženského těla o úroveň výše. Možnosti zcizit ženské 

reprodukční funkce muselo předcházet nejdřív jejich poznání založené na mnohaletém 

„výzkumu“ patrném z autorových předešlých děl. Autorovo medicínsko-výtvarné zaujetí 

podrobným prozkoumáváním funkce lůna zde kulminuje ve snaze tuto funkci zcizit. 

 

 

Obr. 14 

 

IV.5. Radši mrtvá než nezvladatelně živá 

 

Fritz Billeter obrazy žen z autorových pláten ze sedmdesátých let vychvaluje jako 

ztělesnění krásy, vyrovnanosti a kněžské svrchovanosti. Dokonce i přítomnost strojů, v jejichž 

obležení se zobrazené ženy nacházejí, hraje podle něj podřadnou roli, neboť tato nová „rasa 

žen“ vzešlá z prvotních biomechanoidních bytostí vládne nad vším svou suverénní krásou.73 

Billeterův komentář v sobě mísí hodnotící pojmy klasické estetiky typu „harmonický“, 

„oduševnělý“ s konceptem surrealistické krásy zmiňovaným v úvodu této práce. Pokud se 

přívlastky jako „strnulý“ nebo „zmrzlý“74 charakterizující surrealistickou ideu krásna zahrnou 

i do měřítek ženské krásy, vyjeví se cosi shnilého na tomto konceptu. Vychvalování strnulé a 

                                                 
73 Billeter, str. 76-77 
74 Billeter, str. 77 
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zmrzlé krásy Gigerových žen odpovídá hluboce zakořeněnému pojetí bytí ženy jako 

pasivního. Fakt, že Billeter mrtvolnost zobrazených žen nadšeně opěvuje v termínech krásy a 

dokonalé harmonie, přestane být až tak překvapivým, dá-li se do souvislosti právě s tímto 

konceptem ideální ženské krásy poplatným genderovým stereotypům fungujícím v našem 

kulturním kontextu. 

Atraktivita biomechanoidních žen, kterou na Gigerových obrazech Billeter tak 

obdivuje, je extenzí konvenčních představ o ženské kráse, jež v sobě zahrnuje i jistý rasistický 

a ageistický podtext. Při porovnání Gigerova díla s obrazy mladých, extra štíhlých modelek, 

navíc povětšinou s bílou barvou pleti, kterými nás média a reklama denně ve velkém 

zavalují,75 lze objevit hned několik shodností, jež odrážejí společností všeobecně přijímaný 

ideál ženské krásy. Krásná v intencích tohoto pojetí znamená být mladá, bílá, mít tělesné 

proporce 90-60-90, být pasivní a patřičně vyzývavě stylizovaná. Zatímco média a reklama už 

lehce rozvolnily hranice tohoto pojetí a jsou ochotny vydávat za atraktivní i ženy jiné barvy 

pleti - pokud ovšem splňují zbylá výše načrtnutá kritéria, Gigerovy figurální obrazy v případě 

žen až otrocky lpí na dodržování této linie (mladá-bílá-štíhlá-pasivní-sexualizovaná). Jistou 

paralelu mrtvolně bledých krasavic z Gigerových děl lze spatřovat i v ženské módě diktované 

spřízněným stylem „new-Gothic“, ve které je kladen důraz na kontrast černé barvy na 

oblečení, doplňcích a líčení s extrémně bílou barvou pleti.   

Pasivita žen na autorových obrazech někdy vskutku hraničí s mrtvolností. Domnívám 

se, že nekrofilní aspekt v Gigerově tvorbě funguje jako jedna z extrémních podob autorovy 

protireakce na strach z ženy. Symbolické zabití nebo umrtvení znepokojivých významů ženou 

ztělesňovaných představuje účinný způsob, jak ochránit a znovu potvrdit stávají sociální řád, 

a tím znovu ustavit svou svrchovanou identitu subjektu-muže-umělce (a potažmo subjektu-

muže-diváka). 

 
„Jako outsiderka per se může Žena symbolizovat naprostou negaci panující 
normy, prvek, který narušuje pouta normálních konvencí, a cestu, kterou je toto 
ohrožení normy formulováno. Konstrukce „Ženy jako jiné“ slouží rétoricky 
k dynamizaci společenského pořádku, zatímco její smrt charakterizuje konec 
tohoto období změn. Nad jejím mrtvým tělem se kulturní normy znovu stvrzují 
nebo ubezpečují, ať už proto, že oběť ctnostné, nevinné ženy slouží jako 
prostředek společenské kritiky a transformace, nebo proto, že obětování 
nebezpečné ženy znovu obnovuje pořádek, který byl kvůli její přítomnosti dočasně 
přerušen.“76 

                                                 
75 Lazroe, B.: Jako facka. Vizuální útok v pražských ulicích (katalog výstavy), vydala Beth Lazroe, Praha 2005 
76 Bronfen, E.: Over Her Dead Body: Death, Feminity and the Aesthetic, cit. podle: Bühler, K.: Portrait of an 
Immortal Love: The Painting Li II, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre Before Alien 1961-1976), 
Verlag Scheidegger & Spiess, Curych 2007, str. 138-139 
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Svědectvím o tom, jak snaha umrtvit znepokojivé významy spojované s ženským 

tělem může v Gigerově podání hraničit až se symbolickou vraždou zobrazované ženy podává 

jedno z nejznámějších autorových děl - portrét Li II (Obr. 15). Idealizovaný obraz autorovy 

životní lásky Li Tobler je podle Kahleen Bühler ztvárnění znepokojujícího spojení Erose a 

Thanata. V souvislosti s tímto dílem je možné hovořit o prolomení konvencí tradičního 

portrétu, kde je cílem zvěčnit malovanou osobu tak, že se zobrazí jako žijící bytost. Na tomto 

obraze se však nachází useknutá hlava portrétované.77 Ironií osudu je, že Giger začal obraz Li 

II malovat rok před její skutečnou smrtí, jakoby tím prorocky předpovídal pozdější tragickou 

událost, kdy si depresemi zmítaná Li vzala život střelou z revolveru. Navzdory těmto 

tragickým konotacím obrazu se jedná o jednu z autorových nejčastěji reprodukovaných prací.  

Giger potkal začínající herečku v Curychu v roce 1966, kde navštěvovala hodiny 

Felixe Rellstaba, výrazného a odvážného divadelního režiséra, který se zabýval 

experimentálním divadlem a kontroverzními sociálními tématy. Giger vzpomíná, že setkání 

s Li pro něj bylo něco jako zjevením, kdy se jeho ideál krásné ženy, který nosil léta v hlavě, 

náhle zhmotnil ve skutečnou ženu.78 Tehdy osmnáctiletá Li Tobler se krátce nato stala nejen 

autorovou múzou a modelkou, ale především jeho partnerkou,  kterou zůstala až do své 

tragické sebevraždy, jež spáchala v roce 1975. Li byla velmi energická žena, která nenáviděla 

průměrnost; svůj život si přála žít krátce, ale intenzivně. V roce 1974 propadla depresím, 

zanechala herectví, rozešla se Gigerem a utekla do USA s mladým Američanem. Po měsíci se 

však vrátila zpět ke Gigerovi a nechala se přítelem Jörgem Stummerem přemluvit k otevření 

vlastní výtvarné galerie. V galerii, která nesla Liino jméno, se od jejího otevření na podzim 

1974 konala řada úspěšných výstav a performancí. Navzdory tomuto úspěchu propadla Li 

v květnu následujícího roku opět těžkým depresím a spáchala sebevraždu.  

Tragická smrt životní lásky byla pro Gigera nesmírně traumatickým zážitkem, 

s kterým měl velký problém se vyrovnat. Portrét Li II Giger dokončil až po její smrti. Podle 

Bühler může kombinace prvků mrtvého a živého na tomto portrétu vysvětlovat rozpoložení, 

ve kterém autor obraz dokončoval – jeho pocity bezmocnosti vůči Liiným depresím či možný 

pocit viny pramenící z vlastní sbírky střelných zbraní.79 Portrét Li II se navíc stal prototypem 

mnoha další autorem následně ztvárňovaných žen. Bühler mluví přímo o autorově 

                                                 
77 Bühler, K.: Portrait of an Immortal Love: The Painting Li II, in: Stutzer, Beat (ed.): HR Giger (The Oeuvre 
Before Alien 1961-1976), Verlag Scheidegger & Spiess, Curych 2007 
78 Giger (H. R. Giger´s Necromicon) 
79 Bühler, str. 128-129 
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„obsesivním využívání“80 tohoto obrazu, který důkazem jak hlubokého citového vztahu 

k zobrazenému subjektu, tak těžkostí se s touto tragickou událostí vyrovnat. 

Specifičnost obrazu Li II vynikne obzvláště ve srovnání s portrétem Li I (Obr. 17), 

který Giger sice začal malovat později než Li II, ale zároveň jej i dříve dokončil. 

Zjednodušeně lze říci, že portrét Li I vznikal v šťastném období obnoveného milostného 

vztahu s Li, zatímco Li II začal Giger malovat v nepříznivé době, kdy se od něj skutečná Li 

Tobler začala odvracet a chtěla jej opustit, a dokončovat ve zdrceném stavu z její tragické 

smrti. 

 

 

Obr. 16 

 

Portrét Li I představuje hlavu tehdejší autorovy družky zobrazenou v nadživotní 

velikosti symetricky podél vertikální osy. Čelně zobrazenou hlavu můžeme snadnou 

identifikovat podle jmenovky, kterou má ozdobený krk. Hlava Li hledí z obrazu lehce 

zastřeným, v porovnáním s Li II však mnohem živějším pohledem a je doplněna četnými 

insigniemi spojovanými s bohyní plodnosti. Pozadí obrazu tvoří krajina skládající se ze 

ztopořených penisů, jež spolu s protaženými a zakroucenými zvířecími rohy, které vyrůstají 

z její hlavy, tématicky koresponduje s kulty oslavujícími mužskou virilitu. Bühler tento obraz 

dává do souvislosti s majestátními podobiznami staroegyptských královen a mnohoznačnou 

postavou Bafomata, která v sobě soustřeďuje prvky a významy ze široké řady nejen 

náboženských zdrojů.81 Toto božstvo v sobě zahrnuje nejen ženské a mužské prvky, ale také 

lidské a zvířecí, dobro a zlo – představuje ztělesnění jednoty protikladů, vesmírnou 

rovnováhu. Všechny tyto aspekty Giger přenesl i do obrazu Li I. Jeho partnerka se pro něj tak 

stala usmířením protikladných sil, „jeho osobní bohyní plodnosti, jejíž duše vystupuje nad 
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sféru pouhé hmoty, a která současně symbolizuje chtíč, nadlidské, zvířecí, mužské a 

ženské“.82 

Popis charakteristik Li I lze částečně aplikovat i na portrét Li II. V centru osově 

symetrické kompozice obrazu se nachází čelně zobrazená useknutá hlava v nadživotní 

velikosti, která se jakoby vznáší uprostřed obrazu. Oči Li se na divačku/diváka dívají jakoby 

zpoza mlhavého oparu mléčné konzistence. Pozadí obrazu vyplňuje jakýsi stroj, na kterém je 

hlava zavěšena, lemována přitom stvořeními připomínajícími mořské garnáty s lebkami a 

špičatými klepety. Celý přístroj je pokryt nejrůznějšími trubicemi připomínajícími tepny, 

z nichž na dvou je hlava přímo uchycena. Na pravé straně krku je dále zavedena kanyla, 

prostřednictvím které evidentně proudí do hlavy živiny, jež ji udržují naživu. Hlava jakoby 

srůstá se strojem, na který je napojena, stejně tak srůstá s kostními útvary zdobícími její 

hlavu, kterým dominuje kupa lebek s ostrými klepety. Očními důlky nejspodnější z lebek je 

provlečen had plazící se dolů po čele zobrazené hlavy. Kostní koruna Li je navíc z obou stran 

doplněna kostnatými postavami humanoidů se zářivýma očima, svírajícími v jedné ruce 

barevný sprej. Na tomto obraze si může divačka/divák rovněž povšimnout návaznosti na 

různé náboženské kulty a autorovy oblíbené esoterické spisy (Lévi, Crowley). Nejzřetelněji 

zde však vystupuje ikonografická inspirace známým motivem useknuté hlavy Medúzy.  

Postava této Gorgony byla symbolem jak svádění, tak smrtelné hrozby – podobně jako 

Li. I když hlava vypodobněná na obraze Li II je jen částí mrtvoly, díky Gigerově 

ilusionistickému zachycení působí až rušivě živě. Portrét Li II celkově prostupuje obzvláště 

silný moment ambivalence. Fakt, že autor pojal záměr spodobnit svoji tehdy ještě žijící 

družku jako fragment krásné mrtvoly napojené na přístroj, může být interpretován mnoha 

směry. Li Tobler se může jevit jako bohyně plodnosti, ale i jako depresemi paralyzovaná 

umělkyně nebo latentně nebezpečná kastrující žena. Kathleen Bühler poznamenává, že 

takovéto zobrazení může být také symbolicky postaveno na roveň vraždy.83 Bühler v této 

souvislosti zmiňuje zajímavou a rozsáhlou studii Over Her Dead Body: Death, Feminity and 

the Aesthetic Elizabeth Bronfen, která se zabývá mrtvolami žen zobrazovanými v literatuře a 

výtvarném umění. Podle Bronfen zobrazení smrti a ženské krásy vyvolává pocity, jež kolísají 

mezi fascinací a hlubokým odporem.84 

Bronfen na příkladu povídky Oválný portrét (1842) Edgara Allana Poea dokumentuje 

typickou rivalitu mezi tvůrčími plodivými silami přírody zosobňované postavou ženy a 
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uměleckými tvůrčími schopnosti člověka-muže-umělce. Příběh je jakýmsi varováním před 

nebezpečnými důsledky maskulinního výtvoru. Vypráví o manželce malíře, která coby 

modelka zemře bez povšimnutí na souchotiny, zatímco její manžel soustředěně maluje její 

portrét. Jde o odmítnutí pygmalionského mýtu vyjádřené převrácením tohoto mýtu – muž 

nestvoří ze sochy živou ženu, ale žena přivede k životu umělecké dílo, avšak za cenu života 

vlastního. Rozpor mezi múzou a obrazem pramení z neslučitelnosti díla vzešlého z lidských 

rukou a díla vytvořeného přírodou. Žena, nositelka významu „přírodní hmoty“, však zároveň 

představuje hrozbu pro toto umělecké dílo, a tudíž jako dvojnice portrétu musí být 

eliminována. „Asimilace ženské tvůrčí síly mužem umělcem vede k odhmotnění ženy, která 

umělce inspirovala jako modelka, a jejíž schopnost dát život byla imitována v průběhu tohoto 

sezení.“85 Bronfen spojuje pokus umělce překonat život tím, že jej promění v nesmrtelnost 

umění, s Freudovým konceptem tzv. unheimlich, jenž (jak již bylo v předešlých kapitolách 

zmíněno) odkazuje k něčemu důvěrně známému, příjemnému, ale i k něčemu skrytému a 

záhadnému. Podle Bühler tento koncept funguje nejen na příkladu ženy z Poeovy povídky, 

kde vyvstává v nemožnosti rozlišit mezi ženou a její podobiznou, mezi silou, která dává 

portrétu život, a silou která ji v tomto procesu život bere, ale i na Gigerově portrétu Li II, kde 

je nemožné přesně určit, zda je Li už mrtvá, nebo stále ještě naživu. Autorovo opakované 

navracení se k motivu idealizované podoby Li odpovídá i druhé části definice konceptu 

unheimlich, podle které je člověk nucen se k zážitku tohoto silného momentu ambivalence 

neustále navracet a znovu  jej znázorňovat. V Bronfen popisovaném konfliktu mužských a 

ženských tvořivých sil, na který se Bühler odvolává, lze spatřovat i jisté ozvuky výše 

probírané snahy zcizit ženské reprodukční funkce. 

Bühler vyzdvihuje na portrétu Li II nejasnost hranice mezi destrukcí, symbolickou 

vraždou a ochranou zobrazené ženy. Portrét Li II podle ní může fungovat jednak jako 

autorova vzpomínka a pocta své družce, která přetrvá její život, avšak může rovněž posloužit 

jako prostředek udržení Li pod jeho kontrolou, přinejmenším více než tomu bylo v reálném 

životě. Domnívám se však, že při znalosti kontextu Gigerova díla a uvážení okolností, za 

kterých autor začal portrét Li II malovat, tj. v době, kdy se skutečná Li Tobler od něj začala 

odvracet a chtěla jej opustit, se začne nejasnost hranice mezi destrukcí a ochranou života na 

tomto obraze vytrácet. Namísto toho naopak vyniká autorův ambivalentní postoj k ženám a 

snaha dostat všechny znepokojivé významy spojované s ženskostí pod svou kontrolu. 

Useknutá hlava na portrétu Li II představuje jakousi esenci spodobněné milované ženy, která 
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je očištěna od tělesnosti. Její znehybněná krása tak zůstává navždy v autorově moci. Ani 

autorův hluboký citový vztah k zobrazené ženě, ani její vypodobnění jako královny či bohyně 

plodnosti, nepomohly tomu, aby se Giger vymanil z područí tradice západního umění,86 která 

využívá ženských postav k upevňování genderové identity muže-umělce-diváka. 

 

IV.6. Sexualizovaná žena 

(bezpečné ukazování, erotizace násilí, objekt fetišisticko-voyeurské touhy) 

 

Gigerův ambivalentní postoj k ženám nezřetelněji vyniká na jeho obrazech 

sexualizovaných žen. Tato zobrazení svědčí o velkém pnutí mezi fascinací a strachem ze 

ztráty vlastní kontroly, kterou žena způsobuje tím, že v muži probouzí jeho sexualitu. Snaha 

vychutnat si rozkošnické pocity, jejichž je žena zdrojem, ale zároveň neztratit kontrolu nad 

tímto „vábením hmoty“, nabývá v autorově podání značně násilných, až křečovitých podob. 

Princip mužského pohledu ovládá v autorově díle i erotickou podívanou – žena zde funguje 

jako pasivní zdroj mužské rozkoše. K tomu, aby se tělo ženy nevymanilo zpod autorovy 

(mužovy) kontroly, je nutné zkrotit ženin potenciální odpor, doslova ji upoutat do role 

(sexualizovaného) objektu a upevnit tak privilegované postavení mužského diváka. Žena takto 

odhalená, spoutaná, aneb bezpečně ukázána a nabídnuta už nepředstavuje takové ohrožení. 

Fritz Billeter interpretuje tuto eroticko-násilnou orientaci Gigerových obrazů jako 

autorovu parafrázi křesťanské tradice, která silně potlačovala tělesnost a s ní úzce související 

sexualitu. Toto potlačované se však vždy dostávalo v na povrch, byť v pozměněné podobě, 

jak je to patrné u mnoha mučednických výjevů kombinujících erotismus s utrpením. 

Exemplární ukázkou výše uvedeného je erotický náboj extáze zračící se v tváři světice na 

slavném Berniniho sousoší Vidění sv. Terezie z Avili znázorňujícím tuto mystičku při jednom 

z jejích vidění v momentě, kdy jí zasahuje šíp boží lásky. Toto spojení erotismu, mučednictví 

a čarodějnictví podle Billeterových slov Giger inkorporoval i do svých vyobrazení 

biomechanoidních žen, výsledkem čehož je obraz „krásné čarodějnice.“87 Zatímco jejich 

přivřené oči svědčí o bolestné extázi, jejich pootevřená ústa a celkový výraz tváře značí 

orgiastickou smyslnost.88 O pár řádků dál pokračuje Billeter v popisu Gigerových čarodějek 

jako o zneklidňujícím zobrazení křehké krásy, jež je tak neživá, že paradoxně působí až 

frigidním dojmem. Nezapomene zmínit, jak jim jejich zkamenělá nehybnost propůjčuje i 

                                                 
86 Bühler 
87 Billeter F: H. R. Giger´s Enviroments, in: Giger, H. R.: H. R. Giger´s Necromicon. Introduction by Clive 
Barker. (9. Morpheus Printing), Morpheus International, Hong Kong 2005, str. 72 
88 Billeter str. 72 
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určitou důstojnost. Na základě jejich stylizace a doplňků připomínajících portréty egyptských 

královen se nakonec přikloní k názoru, že je vhodnější je přirovnat k bohyním klasických 

orientálních kultů nebo přinejmenším ke kněžkám bohyně Aštar, mezi jejichž kněžské 

povinnosti spadala i prostituce. Tuto směsici poněkud rozporuplných hodnocení Billeter 

dovršuje prohlášením, jak jsou Gigerovy ženy naplněny mocnou tajemností.89 Je sice poněkud 

zarážející, že tuto jejich tajemnost odvozuje z faktu, že jsou zobrazeny buďto frontálně, nebo 

z profilu, ale jinak tento přívlastek, jímž krásky z Gigerových obrazů charakterizuje, dobře 

zapadá do celého kontextu jeho hodnotícího popisu. Billeterova charakteristika totiž 

výmluvně odráží Gigerovy rozporuplné snahy vypořádat se na svých obrazech s přitažlivou 

sílu ženského těla. Komentář odráží, jak se autor snažil rozehrát sexuální významy, ale 

zároveň s tím je i potlačit. Ambivalence vtělená do Billeterova pojmenování „krásná 

čarodějka“ zároveň implikuje moment zvratu, kdy se uctívání a fascinace může snadno změnit 

v hon na čarodějnici, jejíž neznámou moc je třeba eliminovat.90 

To, co z těchto obrazů a výroků vystupuje na povrch, je domnělá mystika ženství, 

z jejíž představy se Giger evidentně nevymanil, a o kterou se při interpretaci jeho děl opírá i 

Billeter. Soudě podle jeho obrazů, autor otrocky lpí na představě mystiky ženství, ale zároveň 

se tuto vykonstruovanou tajemnost ženy vehementně snaží demystifikovat, přičemž neváhá 

použít násilí jako prostředku k dosažení tohoto cíle. Domnívám se, že motivy násilí a 

znásilnění, které Gigerovy obrazy sexualizovaných žen často prostupují, svědčí o autorově 

strachu z nebezpečí nezvládnutí tělesnosti - „sensuality v ženě, která je nepředvídatelná, 

svůdná a v důsledcích katastrofická. Sensualita je vyvozována z domnělého způsobu bytí ženy 

daného její biologií, spojeného s obnovováním života, a tedy přírodou.“91 Potírání ženského 

prvku vychází z představy ženy jako tělesné a životné – té, která „jak muž cítí - dává život, 

ale tím již předznamenává smrt, která v muži probouzí sexualitu a způsobuje jeho ztrátu 

kontroly, erotickou „smrt“.“92 

Giger jednou v souvislosti se svými obrazy pronesl, že jsou na nich ženy odhalovány a 

ukazovány „jako v příručce o sexu.“93 Myslím si, že nemohl použít lepšího příměru. Gigerovy 

obrazy se vskutku mnohdy jeví jako obrázková příručka o tom, jak se nebát ženského těla a 

jeho záludných zákoutí, zejména zrádných genitálií, jejímž cílem je fundovaně zasvětit diváka 

do tématu. Takováto „obrázková příručka“ však nese i řadu implicitních  sdělení: je evidentně 

                                                 
89 Billeter, str. 72 
90 Kalivodová, E.: Metafora ženy – idealizace či hyenizace?, in: Kalivodová, E., Knotková – Čapková, B. (eds.): 
Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000 – 2001, FF UK, Praha 2003, str. 29 
91 Kalivodová, str. 28 
92 Kalivodová, str. 29 
93Giger (H. R. Giger´s Necromicon), str. 72 
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primárně určená diváku-muži, nikoli divačce-ženě. Jedná se o specifické ponaučení, předání 

„tajného vědění“ zasvěcené vrstvě, do níž ženy nepatří, neboť toto vědění je o nich a ne pro 

ně. Ženám tato příručka poskytuje nepřímé metasdělení94 o tom, že jsou objektem, tělem-pro-

druhého, pouhým prostředkem dosažení vyšších sfér (podobně jako na výše popisované Cestě 

Mága z Chrámu průchodu).95 Pro diváka-muže však tato příručka představuje něco jako 

rituální předmět, pomocí něhož může být iniciován do problematiky. Divák-muž si tak 

prostřednictvím Gigerovy příručky může projít „iniciační rituálem“, kdy je mu umožněno 

prožít okamžik nejvyššího odhalení,96 který není určen ženě, jelikož ta je objektem této 

iniciace a její případná aktivita by mohla tento proces zmařit či znesvětit. 

Laura Mulvey dává tuto rozštěpenost slasti z dívání se na aktivní (mužskou) a pasivní 

(ženskou) do souvislosti s Freudovou teorií kastračního komplexu.97 Z pohledu 

psychoanalýzy představuje žena hrozbu kastrace a z ní pramenící nepříjemný pocit. Zobrazení 

ženy sice představuje kastraci, ale zároveň spouští „fetišistické či voyeurské mechanismy, 

prostřednictvím kterých je možné vyhnout se její hrozbě.“98 

 

„Žena jako ikona, vystavená pro pohled a požitek mužů, aktivně ovládajících 
pohled, vždy představuje hrozbu toho, že vzbudí úzkost, kterou původně 
označovala. Mužské nevědomí zná dvě cesty, jak této kastrační úzkosti uniknout: 
zájem na tom, aby prapůvodní trauma bylo rekonstruováno (zkoumání, 
demystifikace jejího tajemství) a kompenzováno znevážením, potrestáním či 
spasením vinného objektu… nebo úplné popření kastrace a její nahrazení 
fetišistickým předmětem či přeměnou zobrazené postavy samotné ve fetiš, takže 
subjektu spíše než pocit ohrožení dodává sebedůvěru...“99  

 

Druhá cesta, fetišistická skopofilie,100 se soustředí na rozvíjení fyzické krásy objektu, kterou 

přetváří v cosi uspokojivého samo o sobě. První cesta, voyerismus, má naopak blízko 

k sadismu, neboť slast, kterou subjekt pociťuje, vychází z prokázání viny (okamžitě 

spojeného s kastrací) a z následného ustanovení kontroly a podrobení si vinného objektu 

prostřednictvím trestu (případně odpuštění).  

Výmluvným příkladem výše popisovaných snah vypořádat se s ženským sexuálním 

tělem je obraz V síti I (1987) znázorňující změť několika párů odhalených ženských nohou, v 

                                                 
94 Skryté ponaučení o tom, co je danou společností oceňované a jaké rozdíly považuje za významné. (Curran, D. 
J., Renzetti C. M.: Ženy, muži a společnost, Karolinum, Praha 2005, str. 104) 
95 Viz kapitola Přízrak archaické matky a porodní trauma  
96 Duncan 
97 Mulvey, str. 117 
98 Mulvey, str. 130 
99 Mulvey, str. 126 
100 Skopofilie - dosahování slasti a sexuálního uspokojení z dívání se.  
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několika případech ze široka rozevřených, bezpečně zachycených v jakýchsi pevných 

postrojích, které jsou navzájem propojeny. Na tomto obraze (Obr. 17) je ženské tělo 

transformováno do podoby fetišistického objektu a zároveň je „přímo naservírováno 

voyeuristicky nebo skopofilicky posilněnému, nepochybně mužskému pohledu.“101 

Fetišistickou stylizaci celého výjevu podporují i podvazky a boty na vysokém podpatku, do 

nichž jsou navíc některé páry noh navlečeny.102 Žena je bezpečně ukázána, díky čemuž je oku 

mužského diváka umožněno ji bezpečně prozkoumat a demystifikovat. Pohled na obraz V síti 

I tak umožňuje autorovi (a potažmo divákovi) zažít pocit slasti, ale zároveň zůstat ochráněn 

před nekontrolovatelností materie ženského těla. 

 

„V patriarchální kultuře (žena) vystupuje jako signifikant pro mužské jiné [other, 
autre], je vázána symbolickým řádem, ve kterém muž může prožívat své fantazie a 
obsese prostřednictvím ovládnutí jazyka tak, že je autoritativně vkládá do němého 
obrazu ženy, i nadále upoutané v pozici nositelky významu a nikoli jeho tvůrkyně. 
Určující mužský pohled promítá svou fantazii do postavy ženy, která je příslušně 
stylizována. Ženy, ve své tradiční exhibicionistické roli, jsou zároveň sledovány 
pohledem a ukazovány, přičemž jejich vzhled je kódován pro dosažení mocného 
vizuálního a erotického účinku, takže můžeme říci, že konotují bytí-pro-pohled 
[to-be-looked-at-ness]. 103 
 

Gigerovi se podařilo (aspoň na okamžik) ustát „vábení hmoty“ v podobě na něj se 

valících ženských rozkroků a nohou tím, že je zachytil do pevné sítě a vtiskl jim podobu 

sexualizovaných objektů, čímž zabránil svému (a potažmo i divákovu) úplnému pohlcení 

ženskou jinakostí. Což už se mu však nejen na tomto obraze zcela nezdařilo, je dostatečně 

upevnit hranici mezi uměním a pornografií, jelikož se na rozdíl svých předchůdců104 

nenamáhal zastírat sexuální podstatu svých děl. Autorovo vyostřené sexuální vidění světa se 

nepřehlédnutelně prolíná celou jeho tvorbou. Na figurálních obrazech mnohdy nabývá takové 

explicitnosti, že výrazně nabourává onu tradicí pečlivě ochraňovanou hranici mezi uměním a 

pornografií, alespoň v té podobě, v jaké ji vymezila Lynda Nead.105 Tento „prohřešek“ autor 

korunoval publikováním své série sítotisků Erotomechanics v americkém pornografickém 

časopise Penthouse. Přítomnost tohoto aspektu v jeho díle může být podle mého názoru také 
                                                 
101 Jones, Amelina: Nepřítomné tělo, in: Pachmanová, M. (ed.): Neviditelná žena. Antologie současného 
amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, OWP, Praha 2002, str. 321 
102 Svoje fetišistické zaujetí tímto kusem oděvu autor sám deklaroval již ve vzpomínkách z dětství: „Za slunných 
dnů jsme chodili ve dvojicích, které se držely za ruce, na procházku na Růžový pahorek, kde byli kdysi 
popravováni churští vrazi. Tam teta Gtittli přidělila každé dvojici takzvaný koňský postroj s bičem. Děvče muselo 
samozřejmě hrát koníčka. Málokdy to bylo opačně, a tak jsem si užíval náznaků podvazků a bití.“, in: Giger, H. 
R.: HR Giger ARh+, Taschen, Slovart, Praha 2003, str. 8 
103 Mulvey, str. 118 a 123 
104 Viz Duncan 
105 Viz Nead 
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jedním z důvodů vylučování Gigera ze zavedených uměleckých kruhů a výrazné absence 

odborného zájmu o jeho tvorbu. 

 

V. ZÁVĚR 

 

Záměrem této práce bylo upřít podrobnější pozornost na konkrétní vizuální strategie, 

jež Giger používá k fixaci genderových stereotypů souvisejících s domnělou představou 

spojitosti ženy a přírody, muže a kultury. Toto zjednodušující rozdělení přitom nadřazuje 

mužský prvek nad ženský, s čímž souvisí i jeho potírání ve jménu řádu a kultury. Ženě 

připisovaná spojitost s přírodou není pouze jakýmsi zdrojem strachu a opovržení, ale také 

konotuje sexualitu a vyvolává pocity fascinace. Její bytí je však „pojímáno výhradně ve 

vztahu k muži – funguje jako tropus svazující tělesnosti i jako představa úniku této tělesnosti, 

figuruje v mužových nejkrásnějších i nejhrůznějších fantaziích o životě, smrti a procesu 

tvoření.“106 Zahalena rouškou ambivalentních pocitů zůstává vždycky to druhou, které se 

využívá k posilování role muže jako subjektu. „Ženy jako znehybnělé předměty nacházíme 

v historii západního umění odjakživa“107 a Giger není v tomto ohledu výjimkou. Na jeho 

obrazech jsou ženy sice viditelné, ale přitom zcela přehlížené, anonymní a pasivní bytosti. 

Je těžké určit přesnou hranici mezi vědomou a nevědomou symbolickou anihilací 

ženy, které se autor ve své tvorbě dopouští, ale je rozhodně jisté, že způsobem zobrazování 

ženských postav představu o druhořadosti ženského bytí znovu ukotvuje. Dopad tohoto 

ukotvení se podle mého názoru navíc paradoxně prohlubuje autorovi připisovaným 

novátorstvím, revolučností a puncem něčeho alternativního a domněle podvratného, tedy 

přesně tím, co je na Gigerově tvorbě (často nekriticky) vynášeno jeho obdivovateli a 

obdivovatelkami. Autorova odvážnost, otevřený postoj k sexualitě, explicitní zobrazování 

erotických scén a nerespektování autorit (např. církevních) je přesně tím, co imponuje 

Gigerovým fanouškům a fanynkám. Giger ve fanouškovských očích figuruje jako jakýsi 

infant terrible, vzor vzdoru společenským konvencím. Deklarace obdivu k jeho dílům tak 

může být zároveň prostředkem vlastní sociální revolty. 

Jistou míru revolučnosti nelze jeho tvorbě rozhodně upřít, ovšem v kontextu pojetí 

ženských a mužských rolí není možné o Gigerově díle mluvit jako o něčem revolučním, 

                                                 
106 Parente – Čapková, V.: K feministickým náhledům na metaforu a metaforizaci ženy, in: Kalivodová, E., 
Knotková – Čapková, B. (eds.): Ponořena do Léthé. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000 – 
2001, FF UK, Praha 2003, str. 7 
107 Pachmanová, M: Předmluva. Neviditelná žena: Mýty a skutečnost, in: Pachmanová, M.: Neviditelná žena. 
Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě, OWP, Praha 2002, str. 12 
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neboť z jádra většiny jeho děl vystupují v našem kulturním kontextu hluboce zakořeněné 

genderové stereotypy související s pojetím ženy jako přírody, chaosu, a naopak muže jako 

nositele řádu a racionality. Ozvuky této mystiky ženství zaznívají i z komentářů Gigerových 

děl, které vyobrazení autorových biomechanoidních žen popisují v termínech transcendentní 

krásy a mocné tajemnosti, čímž přehlíží či přímo zastírají genderově specifickou podstatu 

těchto zobrazení.  

Giger se nejenže přidržuje tradičního zobrazování mužskosti a ženskosti,  ale jeho díla 

jsou navíc velmi explicitní. Fakt, že se nesnaží tak vehementně zastírat to, co většina jeho 

předchůdců, tj. sexuální podstatu většiny svých děl, způsobil, že jej tradice, kterou je v tomto 

ohledu sám součástí, odmítala donedávna přijmout. Jeho prohřešilé narušování tradiční 

polarity mezi uměním a pornografií do jisté míry přispělo k jeho vylučování z oficiálních 

uměleckých kruhů a vykázání na okraj odborného zájmu.  

Domnívám se, že většina Gigerových děl vyrůstá z v naší kultuře hluboce zakořeněné 

misogynie a navazuje tak na mužsky hegemonní odkaz tradice západního umění. Giger ve své 

tvorbě vtiskl tradici ducha nové doby zůstávaje v ní pevně ukotven. 
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