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ÚVOD A PODĚKOVÁNÍ

Téma zdobení lidského těla považuji z antropologického hlediska za velice podnětné. 
Jedním z prvních impulzů, které mě vedly k hlubšímu zájmu o tuto tematiku, bylo 
zhlédnutí dokumentárního cyklu BBC Desmonda Morrise „The Human Animal.“ 
V roce 2000 jsem zakončila studium na IZV UK bakalářskou esejí nazvanou 
Antropologie těla – kulturně-sociální, náboženské a estetické motivy zdobení lidského 
těla napsanou pod odborným vedením PhDr. Zdeňka Hofmanna. Roku 2003 pak 
následovala diplomová práce na FHS UK Antropologie umění a zdobení lidského 
těla, kterou tentokrát vedl PhDr. Václav Soukup, CSc. (oponent mé bakalářské eseje). 
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. mne pak během studií svými přednáškami inspiroval 
k hlubšímu zájmu o historii umění, a pomohl mi navázat spolupráci s nakladatelstvím 
Academia, a podílet se na překladech odborných publikací věnovaných umění a historii 
(viz CV). PhDr. Martin Rychlík, autor naší nejrozsáhlejší publikace věnované tetování 
mi poskytl řadu odborných rad a zapůjčil relevantní odborné materiály. Odborného 
vedení mé dizertační práce se pak ujal Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph. D., kterému bych 
zde ráda poděkovala za odpovědné a inspirativní pedagogické vedení, a nasměrování 
v nejobtížnějších částech této práce. 
 První část této práce je věnována definici antropologie umění, jakožto teoretické 
základny zkoumaného fenoménu. Ve druhé části dizertační práce se pokouším obhájit 
teorii, že tetování lidského těla, respektive „umělecká tatuáž“ patří mezi umělecké 
obory, a to jak díky své mnohatisícileté historii, tak díky svým uměleckým a estetickým 
kvalitám. Vzhledem k masovému rozšíření výše zmíněného jevu se domnívám, že je 
pouze otázkou času, kdy se tato disciplína dočká seriózního hodnocení uměleckých 
kritiků a zájmu historiků umění.
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CÍLE DIZERTACE, METODA VÝZKUMU

V první části dizertační práce jsem se pokusila najít odpověď na otázku, jaké místo 
zaujímá umění na poli kulturní a sociální antropologie. Za klíč k tomuto propojení 
považuji především skutečnost, že imaginace a tvůrčí činnost člověka nepochybně patří 
do integrovaného systému chování, který sdílejí členové každé společnosti. Lidská 
imaginace je přitom do značné míry propojena se souborem symbolů, které jsou pro 
danou kulturu charakteristické.
 Tvořivost a imaginace jsou již svou podstatou kulturními univerzáliemi, a samotný 
tvůrčí proces je často ovlivňován kulturní změnou, kterou přináší mezikulturní kontakt 
i interakce s přírodním prostředím. Jednotlivé umělecké prvky pak mají tendenci šířit se 
prostřednictvím kulturní difúze a přispívat tak k obohacení navzájem sobě vzdálených 
„uměleckých světů“. 
 Domnívám se, že neexistuje spolehlivé měřítko, podle něhož by estetika a tvůrčí 
prožívání u jedné kultury bylo hodnotnější než u jiné, a je stále třeba mít na zřeteli, 
že produkty lidské tvořivosti nabývají specifického významu v příslušném kulturním 
kontextu. Tvůrčí proces má nezastupitelnou úlohu v sociální interakci a zároveň přispívá 
k budování vlastní identity každého jednotlivce. 
 Vzhledem k tomu, že „umění“ jako takové je velice široké a bohaté téma, nebylo 
možno v této práci obsáhnout všechny uměnovědné směry a školy a všechny oblasti 
dějin umění. Pokusila jsem se zde však představit okruhy či témata, která dle mého 
názoru úzce souvisí s antropologickým myšlením. Oboru antropologie umění je u nás 
věnován čím dál větší zájem. Jedním z důvodů je zřejmě i to, že na rozdíl od úzce 
chápané západní estetiky či uměnovědy se tento obor vztahuje i k mimoestetickým 
stránkám umění, jako jsou iniciační rituály, mýty, psychologické, náboženské a sociální 
hybné síly podněcující lidskou imaginaci.
 Druhá část této práce navazuje na mou předchozí diplomovou práci (viz výše), 
která byla zaměřena na zdobení lidského těla jakožto specificky lidskou činnost, v níž se 
spojuje estetický faktor s motivy náboženskými, společenskými a magicko-rituálními. 
Tentokrát jsem se zaměřila na fenomén zdobení těla tetováním, respektive na jeho 
uměleckou a estetickou dimenzi. Tento dnes masově rozšířený (ale přesto velice pestrý) 
a populární druh body artu má velice bohatou historii napříč kulturami, a prodělává 
neustálý vývoj. 
 Práce má několik částí. Nejprve se pokusím představit fenomén tetování 
z historického hlediska (dějiny tetování nám umožňují komparativní vhled 
do nejrůznějších světových kultur v prostoru a čase, dotváří naši představu o chování 
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a prožívání člověka jako člena určité společnosti, a v neposlední řadě vypovídají 
o jeho estetických preferencích). Následovat bude zkoumání práce uměleckého tatéra, 
jeho tvůrčích postupů, výrazových prostředků, estetického hodnocení, komunikace 
se zákazníkem, který si dílo objednává apod. V další části se pokusím zmapovat 
a rozdělit jednotlivé umělecké styly a náměty v tetování a stručně představit populární 
symboly používané v současném tetování. Zvláštní kapitola bude věnována estetice těla 
rozdílnému pojetí modifikace lidského těla v různých kulturách a prožívání své „tělesné 
svébytnosti“. V dalších kapitolách poté řeším otázku vkusu, nevkusu a kýče versus 
„vysokého umění“ v oblasti tetování.
 Co se umělecké a estetické stránky týče, lze pozorovat, že současné tetování 
varíruje od „neumělých“ počinů přes kategorii, kterou bychom nazvali „umělecké 
řemeslo“, až k formám, které by mohly aspirovat na status označovaný jako „vysoké“ 
umění (slovy jednoho respondenta: Od tatéra k uměleckému tatérovi vede dlouhá 
cesta…). Jelikož otázka boje mezi uměleckým řemeslem a vysokým uměním se 
v podstatě řeší již od dob středověku, a hranice mezi oběma břehy je poněkud zastřená, 
bude třeba zdůraznit určité body, kterých se můžeme v hodnocení tetování držet. 
Velmi zjednodušeně se dá říci, že umělecké řemeslo si nenárokuje aspekt originality 
a výlučnosti, zatímco „vysoké umění“ klade důraz na originalitu. Tento rozpor velmi 
přesně definuje Maruška Svašek ve své publikaci Anthropology, Art and Cultural 
Production: „V perspektivě rozporu mezi uměním a uměleckým řemeslem bylo umění 
prezentováno jako doména čisté kreativity, a umělci jako svobodní tvůrci, kteří byli 
údajně osvobozeni od ničivého vlivu finančních a funkčních omezení. Naproti tomu 
řemeslo vyžadovalo zručnost a komerční úspěch, nikoli aspekt tvořivosti.“ 1

 V každém případě je zjevné, že jednotlivé počiny uměleckých tatérů podléhají 
určité estetické hierarchii. Mým cílem je prokázat, že „umělecká tatuáž“ by měla 
zaujmout místo mezi ostatními uměleckými disciplínami v tom smyslu, aby se jí 
dostalo seriózního hodnocení uměleckých kritiků a historiků umění i mimo obec (či 
„komunitu“) tatérů a tetovaných. 
 Teoretická část práce je na závěr doplněna empirickým výzkumem v podobě 
řízených kvalitativních rozhovorů s uměleckými tatéry na území České republiky. 
V několika případech šlo o cizince působící v České republice, 2 rozhovory pak byly 
pořízeny na území Bulharska. Rozhovory se zahraničními tatéry probíhaly v anglickém 
jazyce. Mezi respondenty se nachází i několik absolventů různých uměleckých oborů 
(jejichž výpovědi považuji za podnětné hlavně pro umělecké a estetické hodnocení 
daného fenoménu). 

1 SVAŠEK, M.: Anthropology, Art and Cultural Production, Pluto Press, London 2007
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 Součástí výzkumu bylo i seznámení se samotným tvůrčím procesem přímo 
ve studiích, rozhovory se zákazníky tetovacích studií a návštěvy konvencí. 
 Přílohy dizertační práce obsahují i fotodokumentaci pořízenou na jedné 
z konvencí a ukázky prací vybraných respondentů. 
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I.  ANTROPOLOGIE UMĚNÍ

Antropologická subdisciplína antropologie umění sleduje lidskou tvořivost a imaginaci 
již od prvopočátků – od umění a artefaktů mladopaleolitických lovecko-sběračských 
společností, přes umění kmenové či nativní, až po současnost. Výrazným společným 
rysem těchto transkulturních zkoumání a nelehkým úkolem antropologů je potřeba 
porozumění problematice v širším kontextu, s přihlédnutím ke kulturním systémům 
jednotlivých společností, kde dané umění vzniká (jedná se o široký rozsah uměleckých 
kategorií: hudba, tanec, divadlo, malířství, sochařství, užité umění i úpravy a zdobení 
lidského těla).2

 Etnoestetika či antropologická estetika se pak věnuje studiu estetických 
a uměleckých fenoménů s důrazem na empirický a terénní výzkum ve společnostech 
především mimo euroatlantické civilizace.3

 Nejedná se již tedy pouze o „filozofii krásna“, ale i o filozofii smyslového poznání 
a širší teorii umění v kontextu jiných kultur, což činí výzkum širším a vrstevnatějším.
 Umělecké dílo pojímané v kontextu antropologie umění se nestává pouze pasivním 
produktem, ale podílí se na společenských procesech, je nedílnou součástí rituálů, 
mýtů a nábožensko-politického systému. Ať jde již o umění mimoevropských kultur 
a anonymní tvorbu, nebo o umění západoevropské, založené na osobnosti konkrétního 
umělce, artefakty nelze pojímat izolovaně, bez znalosti kulturně-historických souvislostí 
daného prostředí.

DEFINICE UMĚNÍ V ANTROPOLOGII

Skutečností je, že většina odborníků z oboru estetiky, uměnovědy, ale i umělců 
samotných, bude považovat stanovení této základní definice za značný problém. 
Pokud však chceme zkoumat oblast antropologie umění, budeme nuceni určit, jak je 
vlastně „umění“ definováno. Antropologicky pojatá definice by neměla být v žádném 
případě zjednodušeným okleštěným klišé. Neutrální charakteristika umění může často 
nabývat podoby výčtu či definic jednotlivých druhů umění. Krajní podobu takového 
enumerativního vymezování je výrok, že umění je souhrn uměleckých děl.
 Jak lze sloučit v jednom pojmu univerzální lidskou touhu tvořit bez ohledu 
na historii, lokalitu, národ či vyspělost dané společnosti? V první řadě bude potřeba opustit 
etnocentrický postoj k celé problematice. Pojem umění je možno vymezit i univerzálně, 

2 MALINA, J.: Antropologický slovník, Brno, CERM, 2009, PDF verze, s. 195
3 Viz http://www.estetickyslovnik.sk/category/texty-hesiel/et-ey/
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bez ohledu na dlouhodobý vliv evropských uměnověd a vůbec evropského vnímání 
umělecké tvorby. To nám pomůže vyrovnat se i s takzvaným „primitivním“ uměním. 
Pojem primitivní v antropologii dnes již považujeme za zavádějící, a není tomu jinak 
ani v oblasti umění. Umění přírodních národů má svou vlastní svébytnost v příslušném 
kulturním kontextu a není jej možno považovat za jakousi infantilní podobu umění 
evropského. Ještě v devatenáctém století však představovalo umění, stejně jako třeba 
náboženství, nástroj hodnocení stupně vyspělosti a „civilizovanosti“ dané společnosti. 
Umění jako něco, co zaujímá jednu z vyšších příček vývojového žebříčku společnosti. 
Druhá část světa tak byla oddělena od Evropy nepřekonatelnou bariérou.
 Pojem umění je z hlediska lidských dějin pojmem poměrně novým a proto je 
důležité, co se rozhodneme za umění považovat. Pokud hovoříme například o vizuálním 
umění, máme na mysli pouze samoúčelné lidské výtvory určené do prostoru muzea či 
galerie? Nebo lze do umění zahrnout obdivuhodné artefakty, které v daném prostředí 
a v době svého vzniku nebyly nazývány uměním, a ačkoli mají vysokou estetickou 
hodnotu, byly primárně vytvořeny účelově jako předměty denní potřeby, magické 
pomůcky a podobně? Aspiraci najít samotnou podstatu pojmu umění většinou vidíme 
v řadě hypotéz na poli filozofie. Je umění kulturní univerzálii? V kontextu kulturní 
a sociální antropologie se přikláním k názoru, že ano. E. H. Gombrich ve své knize 
Příběh umění říká: „Považujeme-li za umění budování chrámů a domů, malířství 
a sochařství nebo tkaní ozdobných látek, pak na celém světě neexistuje ani jediný národ 
bez umění….“ 4

 Někteří teoretici umění se naopak přiklánějí k názoru, že naše metody, jak 
zacházet s uměním, nelze aplikovat na prehistorický materiál, pro nějž vytvořeny 
nebyly. Hans Belting ve svém hojně diskutovaném eseji Konec dějin umění dokonce 
říká: „v kmenové kultuře – troufám si říci – umění neexistuje, nikoli však proto, že 
by tam obrazy byly neumělecké. Pouze nevznikly s ohledem na umění, ale sloužily 
náboženství nebo společenským rituálům, což je možná důležitější než dělat umění 
v našem pojetí…“.5 Nutno podotknout, že v jazyce mnohých mimoevropských 
kultur se pojem umění ani nevyskytuje vzhledem k tomu, že daný výtvor je nedílnou 
součástí komplexního nábožensko-společenského systému a je na něj pohlíženo jako 
na každodenní skutečnost.
 Howard Morphy ve své antropologii umění zdůrazňuje, že antropolog by se 
neměl nechat svázat jedinou úzkou definicí umění, ani se spokojit s nějakou starší, 
dnes již překonanou definicí. Tím se však můžeme ocitnout v pokušení nepoužívat 

4 GOMBRICH, E. H.: Příběh umění, Odeon, Praha 1989, s. 31
5  BELTING, H.: Konec dějin umění, Mladá fronta, Praha 2000, s. 37
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tento termín vůbec, respektive „vynalézt“ nějaký úplně nový. V tomto případě by 
nám však zase mohlo být vyčítáno, že se vzdalujeme své vlastní historii a kulturní 
tradici.
 Definice umění je tím výstižnější, čím více hodnotících kritérií obsahuje. Jakákoli 
úzká definice založená pouze na jednom aspektu představuje nebezpečí, že umělecké 
výtvory budou tvořit úzce uzavřenou skupinu. Buď budou za umění považovány 
všechny „předměty bez zřetelné funkce“, nebo naopak pouhé „výrobky dovedných 
rukou“.6 Howard Morphy zároveň zdůrazňuje, že artefakty sice primárně nevznikají 
z estetického důvodu, ale svou estetickou vlastnost získávají až během svého začlenění 
do kulturních procesů. Estetično jako takové však není univerzální, ale mění se napříč 
kulturními hranicemi.7

 Autor knihy Art and visual communication R. Layton ve své definici umělecké 
tvorby zdůrazňuje především dva faktory: estetický a komunikační.8 (Jak dále uvidíme 
v druhé části této práce – tyto dva aspekty hrají významnou roli i ve fenoménu zdobení 
lidského těla). Další z odborníků zabývajících se antropologií umění, R. L.Anderson 
formuloval svou definici následujícím způsobem: „Za umění lze považovat lidský 
výtvor provedený libovolnou vizuální technikou, kdy tvorba vyžaduje relativně vysokou 
úroveň dovednosti. Tato dovednost se pak pokud možno měří podle tradičních norem 
v příslušném kulturním kontextu tvůrce.“ 9 Artefakty jsou pak zkoumány z hlediska 
jejich funkce, struktury, symboliky, ale i estetického působení.
 Podle strukturalistických teorií (C. Lévi-Strauss) probíhá zkoumání 
uměleckých objektů z hlediska vzájemných vztahů kulturních prvků. Nelze 
zkoumat izolovaný artefakt bez znalosti příslušeného systému uspořádaných znaků. 
Významy zkoumaného objektu jsou rozkrývány prostřednictvím opozice (binárního 
kontrastu).
 Americká antropoložka a umělkyně E. P. Hatcherová rovněž, jako další její 
kolegové, zdůrazňuje potřebu pojímat umění jako komplexní systém, který je zasazen 
do kontextu a příslušného prostředí tvůrce, respektive pokud chce recipient alespoň 

6 Viz MORPHY, H.: The Anthropology of Art, in: INGOLD, T.: Companion 
Encyclopedia of Anthropology – Humanity, Culture and Social Life, Routldge, London 
1998, s. 651–652

7 Viz MORPHY, H., tamtéž
8 Viz LAYTON, R.: Art and visual communication, in: INGOLD, T.: Companion Ency-

clopedia of Anthropology – Humanity, Culture and Social Life, Routldge, London 1998, 
s. 651–652

9 Viz ANDERSON, R.L.:Art in Primitive Societies,1979 in: INGOLD T.: Companion 
Encyclopedia of Anthropology – Humanity, Culture and Social Life, Routldge, London 
1998, s. 649
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trochu danou oblast umění uchopit. K definici umění říká: „Co se týče současného, 
moderního užití slova ‚umění‘, toto již není omezeno jen na oblast sochařství 
a malířství, ale je vymezeno velmi široce. Můžeme do něj zahrnout textilní průmysl, 
body painting, happeningy a prakticky cokoli. Náš transkulturní přístup tedy již není 
omezován zastaralými, úzce pojatými definicemi, jak tomu bylo kdysi.“ 10 Tento 
interdisciplinární přístup přitom vyžaduje podle Hatcherové porozumění dané kultuře 
zasazené do určité geografické oblasti (která rovněž svým charakterem uměleckou 
tvorbu ovlivňuje).
 Britský antropolog A. C. Haddon, studující primárně umění Nové Guineje, 
soustředil svou pozornost na princip evoluce umění a význam vizuálního vlivu. 
Evoluční model umění zde představuje jakousi paralelu k vývoji živých organismů, 
a umělecký vzor Haddon chápe ne jako výplod kreativity umělce, ale spíše jako projev 
již existujících vizuálních struktur.11 „Umělecké vzory, stejně jako živé organismy, 
mají svou životní historii, kterou můžeme rozdělit do tří období či fází: narození 
(vznik), postupný vývoj (evoluce) a smrt (rozklad).“ 12 „Tím, že jsem seskupil všechny 
předměty, kterými disponujeme a o nichž víme, že pocházejí z jedné oblasti, došel 
jsem ke zjištění, že technika zdobení a styl provedení ornamentů jsou charakteristické. 
Brzy se projevilo, že Britská Nová Guinea byla pravděpodobně rozdělena do několika 
uměleckých oblastí. Díky tomu tak bylo možné přiřadit předměty v muzeích k přesně 
vymezeným lokalitám, u nichž nebylo do té doby místo původu známo.“ 13

 Americký antropolog Franz Boas, který zaujímal kritický postoj k teoriím 
kulturního evolucionismu, zdůrazňuje přítomnost stejných duševních procesů 
a zkušeností bez ohledu na kulturní areál. Zastává názor, že figurativní i abstraktní 
formy v umění se objevují zároveň, nikoli vývojem od jedné formy ke druhé. „Boas 
ve své knize také vymezil umělecké formální principy, jako jsou 1) symetrie, 2) rytmus 
a 3) zdůraznění formy, které předpokládají společnou touhu po estetickém vyjádření, 
norem a metod. Podle Franze Boase (1955, s. 349) umění vychází ze dvou zdrojů, 
‚z řemeslného provedení a vyjádření emocí a myšlenek‘ “.14

10 HATCHER, E. P.: Art as Culture: An introduction to the Anthropology of Art, Ber-
gin & Garvey, Westport, CT 1999, s. 8

11 Viz: ROLDÁN, A. A.: Looking at Anthropology from a biological point of view: A. C. 
Haddon’s Metaphors on Anthropology – History of the Human Sciences, Vol. 5, No. 4, 
1992, London, Newbury Park and New Delphi, s. 25

12 Tamtéž, s. 25
13 HADDON, A. C., 1895, s. 11, in: CICHÁ, M.: Integrální antropologie, Stanislav Juha-

ňák – TRITON, Praha 2014, s. 292
14 PŮTOVÁ, B., in: CICHÁ, M., : Integrální antropologie, Stanislav Juhaňák – TRITON, 

Praha 2014, s. 293
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 Poměrně výrazným způsobem se změnily přístupy v antropologii umění ve druhé 
polovině 20. století. Jednou z výrazných osobností této etapy je i britský antropolog 
Alfred Gell, který chápe umění jako součást sociálního procesu, nikoli jako soubor 
symbolů či estetických vizuálních hodnot. Gell předkládá koncepci, která pojímá 
umění jako systém činností, které mají určitým způsobem měnit svět.15 Gell nechce 
umění redukovat na estetickou dimenzi a popírá, že by estetický faktor byl při tvorbě 
rozhodující (zároveň připomíná, že estetické hodnoty jsou v různém kulturním prostředí 
odlišné). Příjemce či percipient umění je ten, kdo umění prožívá, tvůrce či autor (umělec) 
vytváří vlastnosti díla. Umělecké objekty lze mimo jiné rozpoznat i podle složitosti 
a podmanivosti, kterou působí na diváka.16

 Na umění je tedy nutno pohlížet především jako na hodnotící kategorii, ovšem 
nikoli v pojetí klasické estetiky, která žila v přesvědčení o tom, že umělecké hodnoty, 
ukotvené v jakémsi ideálním apriorním řádu, jsou absolutně a univerzálně platné… 
Pro uměleckou hodnotu existují jisté normy, jako například trvalost, intenzita a podobně, 
ale samotné dodržení těchto norem ještě nevede k vytvoření hodnotného uměleckého 
díla. Uměleckou hodnotu není snadné měřit, ale v podstatě spočívá ve výstavbě díla, jeho 
estetičnosti (v kontextu určité kultury), v jeho obsahové struktuře a v jeho originalitě 
(respektive jedinečnosti), pokud je žádoucí.
 Dílo můžeme nazývat uměleckým, pokud aspiruje na kulturně-duchovní 
obohacení prostředí, ve kterém bylo vytvořeno. Nutno zdůraznit, že pokud se uměním 
zabýváme v oblasti kulturní a sociální antropologie, je žádoucí, aby náš přístup byl 
holistický. Slovy Zdeňka Salzmanna: „To znamená, že ať už antropolog studuje řezby, 
symboliku ornamentů nebo ústní slovesnost, musí se snažit zkoumat ‚umělecké‘ 
artefakty a ‚uměleckou‘ činnost v co možná nejširším kulturním kontextu a se všemi 
relevantními vztahy k ostatním aspektům té dané kultury. Takový přístup je naprosto 
nutný nejen ke studiu umění, ale i ostatních kulturních domén.“ 17

 Místo abychom se pokoušeli o jednoduchou definici, musíme zvážit především 
atributy, kterými se umělecké dílo vyznačuje. Základní otázka tedy zní: Co patří do této 
kategorie? Této otázce se budeme dále věnovat v kapitole Umělecký výtvor a jeho 
recepce.

15 Viz GELL, A.: Art and Agency: An Anthropological Theory, Clarendon Press, Oxford 
1998, s. 6

16 PŮTOVÁ, B., in: CICHÁ, M.: Integrální antropologie, Stanislav Juhaňák – TRITON, 
Praha 2014, s. 296–297

17 SALZMANN, Z.: Jak se antropolog dívá na výtvarné umění (esej), Český lid 4, 
ročník 86/1999, Etnologický ústav AV ČR, s. 294
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Umělecký výtvor a jeho recepce

Proces výstavby uměleckého díla je nesmírně složitý jev. Místo abychom tvorbu chápali 
lineárně – od počátečního až po konečný moment tvorby, je možno si proces představit 
jako výstavbu z koncentrických, na sebe uložených vrstev. Je obtížné stanovit, kdy 
můžeme dílo považovat za dokončené. Proces totiž můžeme velmi často považovat 
za otevřený. Výtvarníkova skica může být hotovým dílem, ale i výzvou rozvinout ji 
v obraz. (Jako další příklad nám může posloužit fenomén zdobení lidského těla, o kterém 
se pojednává v druhé části této práce – při tatuáži rovněž často dochází k postupnému 
doplňování obrazců na těle, případně po etapách dochází k rozšiřování jednoho obrazce. 
Podobně může též docházet k postupné skarifikaci u některých afrických kmenů, kdy se 
nové jizvy vytvářejí při změně společenského statusu). 
 Podobně jako jsme řešili otázku samotného pojmu umění, stojíme nyní před 
problémem, co lze zahrnout do kategorie uměleckých děl, artefaktů neboli uměleckých 
výtvorů. Kterákoli úzce pojatá definice umění může přinášet riziko, že mnohé objekty 
budou ze skupiny výtvorů (záměrně nepoužívám termín předmětů) označovaných jako 
„umělecké“ vyloučeny.
 Náboženské stavby, nábytek, keramika, rituální masky, šperk, ozdobné předměty 
denní potřeby označované jako „užité umění“ – stojíme před otázkou, kam je zařadit. 
U některých výtvorů jsme na pochybách. V souladu s tím, co jsme si předsevzali při 
definování umění na poli antropologie, by bylo jistě na místě, abychom uplatnili jistou 
dávku tolerance. Jsem přesvědčena o tom, že neexistuje pevná hranice mezi předměty, 
které jsou či nejsou „umělecké“. Neustále musíme mít na paměti, že „umění“ je hodnotící 
kategorií. A hodnocení je vždy ovlivněno tolika různými aspekty (jako kulturními 
kořeny recipienta, jeho etnickou příslušností, osobními estetickými preferencemi 
atd.), že množina uměleckých výtvorů musí být zákonitě otevřená (více otevřená je 
pochopitelně v euroamerickém prostředí). Důvodem k takové toleranci je v neposlední 
řadě i fakt, že umění neustále prochází vývojem a vzniká bezpočet nových uměleckých 
druhů a technik.
 Nikoho by asi nenapadlo, aby nazval uměleckým dílem pneumatiku ležící 
na smetišti za městem. Ovšem představme si, že tatáž hora pneumatik navršená v prostoru 
galerie již v souladu s euroamerickou estetikou za umění považována je. Ocitá se totiž 
v prostoru vyhrazeném pro umění, je instalací v galerii, je určena pro diváka, a tudíž jí 
byl přiznán kredit umění (uměleckou kategorii „nalezených předmětů“ – ready made 
– představil počátkem 20. století Duchamp. Šlo sice o provokaci, ale na druhou stranu 
také o snahu odhalit estetické hodnoty obyčejných předmětů, které běžně vídáme, ale 

17



teprve ve chvíli, kdy je izolujeme v prostoru galerie, si povšimneme jejich estetického 
významu).18

 Podle Howarda Morphyho existují tři základní typy evropských definic umění19:
 1. Institucionální definice, která vymezuje umělecká díla jako protiklad tak 
zvaného „užitého umění“, „lidového umění“ či „etnografických artefaktů“. Dle této 
definice je stanoven elitní klub, do kterého jsou přijata jen umělecká díla určená 
pro recipienta a umístěná v prostoru galerie či výstavní síně. Tato díla musí mít také 
samozřejmě určitou tržní hodnotu. Tato hodnota se pak mění v souvislosti se stavem 
nabídky a poptávky ve světě umění. Dílo je „pokřtěno“ coby umělecké, ale získání 
tohoto statusu rozhodně není jednoduchou záležitostí. 
 2. Definice dle atributů, která považuje některé vlastnosti daného díla 
za relevantní, aby mohlo být nazýváno uměním, a některé nikoli. Mezi tyto atributy se 
většinou řadí vlastnosti vizuální či interpretační; za méně důležitou je pak považována 
funkce. Funkce nepatří k primárním vlastnostem nutným k zařazení objektu do kategorie 
uměleckých děl. Vezmeme-li například většinu děl, která vznikla v Evropě v období 
raného křesťanství pro náboženské účely, náboženství zde představuje nejsilnější impuls 
k tvorbě. Ovšem náboženský kontext minulosti můžeme považovat za irelevantní co 
se týče soudobého zařazení výše uvedených děl do kategorie umění. Zatímco v době 
jejich vzniku měla jejich náboženská funkce naprosto klíčové postavení, dnes pouze 
napomáhá vymezit jejich pozici v umělecké historii a interpretovat jejich ikonografii. 
Mezi atributy uměleckých děl patří schopnost kvalitní technické realizace díla, estetické 
rysy, sémantické hodnoty a hodnoty interpretační.
 3. Definice dle záměru: Tento třetí druh definice považuje záměr za doplňující 
aspekt institucionální definice. Dílo má být vytvářeno s úmyslem, že jde o umění. 
U převážné většiny děl je však záměr podřízen funkci (například záměr vyrobit plavidlo 
sám o sobě nestačí, pokud loď není schopna plavby). Co se týče uměleckých děl, tvůrce 
tu má ovšem poněkud více svobody především proto, že jde o otevřenou kategorii. 
Neustále existuje možnost, že do této kategorie vstoupí nový element (a v evropské 
kategorii umění toto platí dvojnásob). Nemůžeme však podléhat iluzi, že tato svoboda 
je absolutní. To, že je dílo přijato ještě neznamená, že bude univerzálně uznáváno 
a oceňováno širokým okolím. I tato třetí definice má tedy určitou váhu; jde o záměr 
umělce (tedy osoby, která je v příslušném kulturním prostředí za umělce považována), 
vytvořit dílo, které bude hodnoceno jako umělecké.

18 Viz ECO, U.: Dějiny krásy, Argo, Praha 2005, s. 406
19 Viz MORPHY, H.: Anthropology of Art, in: INGOLD, T.: Companion Encyclopedia 

of Anthropology – Humanity, Culture and Social Life, Routledge, London 1998, 
s. 650–651
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 Mezi ty, kdo vytvářejí a ovlivňují estetické názory, patří v evropském prostředí 
historici umění, umělečtí kritici, ale také třeba sběratelé a obchodníci.
 Nyní se však dostáváme k důležité otázce: Jak lze aplikovat koncept umění 
transkulturně? Z posledně jmenovaného typu definice umění je zřejmé, že umění, 
jak jej chápe moderní společnost, je úzce spjato s institucemi jako umělecká galerie 
či muzeum. Vstoupili jsme na pole antropologie umění, a tudíž se musíme zamyslet 
nad tím, jak je tomu v jiných kulturních podmínkách. Ambicí umělce tvořícího mimo 
evropské prostředí většinou není, aby se jeho dílo dostalo do evropské galerie. Pokud 
je v naší společnosti jeho dílo definováno jako „umělecké“, většinou se tak stane 
bez ohledu na jeho záměr. Příslušné dílo se stane uměním, pokud se někdo zaslouží 
o to, aby se přesunulo z etnografického muzea do galerie.
 Působivé vyprávění o tom, jak se Evropan seznamuje se světem přírodních 
národů, a jiných kultur vůbec, nalezneme i v knize B. Danielssona Gauguin na Tahiti 
a Markézách. Hovoří se zde o tom, jak evropský malíř roku 1899 objevuje exotické země 
prostřednictvím Světové výstavy v Paříži, kde sám vystavuje své obrazy v Paláci krásných 
umění v Champ-de-Mars. Na obrovské výstavě, které dominovala zcela nová Eiffelova 
věž („odvážný symbol technického pokroku národa a vynalézavého ducha francouzského 
lidu“) bylo možno najít i „koloniální oddělení“. Kambodža zde vystavovala kopii pagody 
z Angkor Vatu, Annám a Tonkin předváděly bambusové domky a skromný přínos Tahiti 
spočíval v několika malých chýších. Byly tu dokonce umístěné celé vesnice, obydlené 
skutečnými domorodci, jako například javanský kampong, kde javanské dívky denně 
předváděly náboženské tance… Ve velkém ústředním paláci pak mohli návštěvníci 
obdivovat zvláštní směsici vývozních výrobků a domorodých kuriozit z každé kolonie.20

 Možná je zde ale na místě připomenout, že romantická doba ještě neumožnila, 
a to ani v případě odvážných a nezávislých uměleckých osobností jako byl Picasso, 
Matisse či Gauguin, vymanit se z termínů „divošský“ či „primitivní“ coby protiklad 
vůči „klasickému“. S uměleckými předměty vyspělých starověkých kultur tomu bylo 
přece jen trochu jinak, respektive měly větší šanci na „úspěch“.
 Je zajímavé sledovat reakce umělců na výtvory z jiného geografického areálu. 
Prvním evropským umělcem, který ocenil výtvory z Mexika (zaslané Cortezovi 
Montezumou), byl Albrecht Dürer, který se s nimi setkal ve španělském Nizozemí. 
Lidé o těchto artefaktech vytvořených z atraktivních materiálů říkali „nesmírně 
cizokrajné…“. Učení humanisté však žádné zvláštní nadšení neprojevovali, jelikož se 
především zabývali „klasickým uměním“ Řecka a Říma.

20 Viz DANIELSSON, B.: Gauguin na Tahiti a Markézách, Vyšehrad, Praha 1983, 
s. 18–20
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 Dürer si roku 1520 si poznamenal: „Také jsem viděl předměty, které králi přinesli 
z nové zlaté země, slunce celé ze zlata … i měsíc celý ze stříbra … i dvě komory plné 
všech druhů tamní výzbroje … musím říci, že jsem nikdy v životě neviděl nic, co by 
potěšilo mé srdce více než tyto předměty…a že mě tato subtilní ingenia lidí z cizích 
zemí udivila…“ 21

 Nezdá se, že bychom k percepci umění museli být nějak  specificky vybaveni, 
až na schopnost smyslového vnímání, avšak k  jeho správné interpretaci potřebujeme 
kulturní vybavení či znalost kontextu příslušné oblasti. Naše osobní interpretace 
ve světě umění může být vždy volná, ale odborný výklad je možno očekávat pouze 
u osob „zasvěcených“ do příslušné kultury a jejích estetických měřítek.
 Nyní se zaměříme na otázku, co v nás tedy umělecký předmět vyvolává.
 Umělecký výtvor by měl v recipientovi na rozdíl od běžného výrobku vyvolat 
určitou estetickou reakci, upoutat jeho pozornost, oslovit. V umění samotném se často 
odráží lidská disproporčnost a asymetrie. Ani lidské tělo není dokonale souměrné, jak 
můžeme vidět například z pokusů sestavit montážní fotografický portrét lidské tváře 
s použitím jedné, pouze převrácené poloviny. I pokud jde o umělecký výtvor některé 
„klasické“ epochy vyznačující se dodržováním zlatého řezu, číselně dokonalých 
rytmů a podobně, nalézáme většinou někde oživující prvek, který jasně hovoří o tom, 
že člověk je schopen invence. Jde o určité napětí či dynamické pulsování. I stoický 
klid řecké sochy z klasického období, nebo důstojná kontemplace statické byzantské 
ikony upoutají; nejen dramatické baroko, rozverné rokoko, moderní americké „action 
painting“ či divoká jazzová skladba. Jde o to vycítit lidský element tvorby.  
 Symetrie a rytmus jsou dva aspekty, které mají z hlediska estetiky velký 
význam. Přesto nelze tvrdit, že by umělecké dílo nabývalo své hodnoty pouze jejich 
prostřednictvím. Fungují spíše jako přípravná osnova či rámec, do kterého je pak dílo 
samotné zasazeno. V každém případě je znovu nutno zdůraznit zmíněný „lidský aspekt“ 
v umění. Proto snad není, a doufejme nikdy nebude, za umění považován náhodný 
počítačový konstrukt vytvořený z nahodilých kombinací vizuálních či zvukových 
prvků (nemám ovšem na mysli moderní počítačové techniky – především vizuální, kde 
se pochopitelně lidský aspekt vyskytuje – ačkoli pokud jde o výtvarné umění, já osobně 
si ve svém konzervativismu okamžitě vybavím tužku a papír…
 Není třeba se obávat lidského aspektu v umění – každá malá nedokonalost jen 
vypovídá o tom, že tvůrcem je chybující člověk. A to ani nemusíme připomínat, že 
neúmyslná chyba může být často jen další inspirací. „Říká se, že nejstarší a nejcennější 
perské koberce byly tkány tak, že se do drobnohledné osnovy barevných vln včleňoval 

21 Viz CERAM, C. W.: Oživená minulost, Orbis, Praha 1972, s. 274–276
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‚chybný‘ řádek, který byl známkou jejich pravosti. Toto vlákno mimo řád, tento nestejný 
řádek uprostřed ucelené geometrické skladby stvrzoval tedy kontinuitu v následnosti 
i diskontinuitu, periodičnost i její porušení. Je to ona nedůsledná linka, nesouměřitelnost, 
kterou je možné vystopovat v každém uměleckém díle, je-li opravdu umělecké…“ 22

 Vnímání uměleckého díla je dosti specifickým druhem vnímání. Na jednu stranu 
má člověk elementární schopnost imaginace (jak uvidíme v další kapitole), a tudíž 
i recepce uměleckého díla. Ovšem na druhou stranu je pochopitelně zvýhodněn ten 
recipient, který disponuje vrozenou citlivostí pro umění a v neposlední řadě i znalostí 
určitých technických rysů a zákonitostí díla. Znalost souvislostí může do určité míry 
přispět k jeho estetickému prožitku. Podstatné je, jaké očekávání a jaké vnitřní naladění 
má člověk, když se přibližuje k uměleckému výtvoru. Veškerá kulturní komunikace 
je založena na souladu očekávání a pozorování, na odhadu situace, na správných či 
chybných reakcích v našem každodenním životě.
 Někteří historikové se domnívají, že na umění minulosti se můžeme dívat pouze 
přes brýle naší doby a naší situace. Tvrdí, že je nám v podstatě uzavřeno a přežívá jen 
jako „mýtus“ v našem dějinném kontextu.
 Méně skeptičtí autoři, jako například E. H. Gombrich, mají však optimističtější 
postoj. „Věřím, že historická představivost je schopna takové bariéry překročit, že jsme 
schopni se naladit na různé styly tak, jako jsme schopni přizpůsobit své mentální nastavení 
různým vyjadřovacím prostředkům a různým notacím. Vyžaduje to samozřejmě jisté 
úsilí, které však, podle mého názoru, za to stojí…“ 23 
 Můžeme tedy pochopit a ocenit díla vzniklá v jiných kulturně-historických 
podmínkách? Jak je můžeme kriticky hodnotit? Podléhá jejich interpretace ještě i dnes 
nějakému řádu, nebo je již v této postmoderní době zcela volná? V antropologii se tyto 
otázky objevují nejen v souvislosti s uměním. 
 Při uměleckém osvojování si světa vstupuje člověk do interakce se skutečností, 
ale poutavost jeho díla není ovlivněna jeho opravdovostí, respektive realistickým 
základem. Vědecká správnost či nesprávnost výtvoru většinou neovlivní, jak na nás 
působí a jak jej hodnotíme. Zvláště umění, které se spojuje s magicko-náboženskými 
představami, nebo které čerpá z bájí a mýtů se může dostat do konfliktu s objektivní 
pravdou. Ale za to jej jistě nikdo nebude zatracovat. Naopak, často mu bude ještě 
přidáváno na „umělecké hodnotě“.
 Lidé v jiné historické etapě a v jiném kulturním prostředí vnímají určité fenomény 
odlišně; na to je třeba myslet především. Naše kritika a hodnocení bez příslušného 

22 DORFLES, G.: Proměny umění, Odeon, Praha 1976, s. 36
23 GOMBRICH, E. H.: Umění a iluze, Odeon, Praha 1985, s. 72
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vzdělání tedy nikdy nebude zcela relevantní. Gillo Dorfles ovšem vidí východisko 
z této skeptické pasti právě v interpretaci. Interpretace není ještě tvorbou, ale není už 
také pouhým vnímáním. Umělecká díla, a to i ta nám kulturně nejvzdálenější, lze znovu 
odít prvkem tvůrčí interpretace. I když naše vnímání je odlišné, existuje vztah mezi 
těmito kulturně vzdálenými díly a naším dnešním estetickým pojetím. Vnímání díla se 
vždy pojí s interpretačním faktorem.24

 Domnívám se tedy, že odborná interpretace umění, jak již bylo výše uvedeno, 
vyžaduje znalost příslušného kulturně-historického kontextu, zatímco tvůrčí interpretace 
nikoli. Svým způsobem můžeme „vychutnat“ a nechat na sebe esteticky působit 
umělecké výtvory i mimo kulturní a časový rámec, tak, jak to často děláme, když naše 
teoretické znalosti nejsou dostatečné…

Hodnota uměleckého výtvoru

Jedním z nejobtížnějších úkolů teoretiků umění a estetiků je hodnocení uměleckého 
díla. Umělecká hodnota je termín, který v sobě zahrnuje vlastnost, či soubor 
vlastností, kterými by dané dílo mělo disponovat. Základem umělecké hodnoty 
výtvoru (Mukařovský) je přitom nejen přítomnost estetických hodnot, ale i hodnot 
dalších. „Jsou zde v podstatě dva přístupy: 1) uměleckou hodnotou díla je jeho 
hodnota estetická (Zich, Ingarden) a 2) umělecká hodnota se estetickou hodnotou díla 
nevyčerpává, přesahuje ji.“ 25

 Rozdílný přístup klasické a moderní estetiky tkví především v tom, jak je nahlížena 
platnost uměleckých hodnot. Moderní estetické teorie předpokládají, že v uměleckých 
hodnotách dochází v prostoru a čase k posunu, vývoji a přehodnocování, stejně jako 
v hodnotách lidských. Přestože jsou umělecké hodnoty stabilní, nejsou věčné a neměnné, 
jak naopak zdůrazňuje estetika klasická (založená na představě ideálního univerzálního 
řádu). Co se týče oblasti antropologie, pojem estetiky se zde sice vždy vyskytoval, 
ale teprve v padesátých a šedesátých letech minulého století se antropologové začali 
seriózně zabývat otázkou estetiky v mimoevropských společnostech. Boj o význam 
slova „estetika“ přitom volně navazuje na tentýž boj o pojem „umění“. Častá představa, 
že estetika se týká „měřítek krásy“, ovlivnila řadu antropologů při jejich hodnocení 
uměleckých předmětů.26

24 Viz DORFLES, G.: Proměny umění, Odeon, Praha 1976, s. 58–60
25  PROKOP, D.: Obecná uměnověda, Gryf, Praha 1994, s. 77
26 Srv. COOTE, J.; SHELTON A.: Anthropology Art and Aesthetic, Oxford University 

Press, New York 2005, s. 7
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 Umělecká hodnota lidského artefaktu se neřídí pouze estetickými normami, ani 
estetickým ideálem. Antropolog zkoumající fenomén umění bere v potaz hned několik 
hledisek, podle kterých může být lidskému výtvoru přisuzována umělecká hodnota. 
Jednak je to význam a obsah díla (zahrnující aspekty sociální, morální, psychologické), 
dále pak jeho formální výstavba (vhodně zvolený materiál, úroveň technického 
provedení, dokonalost zpracování). V neposlední řadě je zde i estetické působení (aspekt 
„krásy“ či „dokonalosti“ vyvolávající u percipienta libost, vcítění, či sugestivní zážitek 
– dále však uvidíme, že u některých uměleckých děl percipient namísto krásy a libého 
pocitu může obdivovat „dokonale ztvárněnou ošklivost“, která bude naopak vzbuzovat 
pocity nelibosti, tísně a znechucení). Mezi hodnotící kritéria může patřit i originalita 
či jedinečnost daného uměleckého výtvoru. Podstatné je uvědomit si, že se při svém 
zkoumání nesoustřeďujeme jen na objekty, ale na celý komplex společenských vztahů 
dané kultury.
 Ve druhé části této práce věnované uměleckému tetování budeme dále hledat 
odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi „vysokým“ a „nízkým“ či „populárním“ 
uměním, a zda je dnes toto dělení vůbec opodstatněné. 

Takzvané primitivní umění

V kapitole „Definice umění v antropologii“ jsme se již dotkli problému mimoevropského 
umění (respektive umění přírodních národů) a způsobu, jakým je moderní společností 
přijímáno a hodnoceno.
 Celá problematika západního chápání umění tkví především v tom, že 
tíhneme ke kultu jednotlivce, a jsme do značné míry zaměřeni na výjimečnost osobní 
zkušenosti. Sice máme touhu seznamovat se s uměním jiných kultur, ale na druhou 
stranu je pak převádíme na takové myšlenkové kategorie, které nám vyhovují. 
Místo hledání nových myšlenkových obzorů hledáme vlastně jen potvrzení toho, co  
již víme.
 Takzvané primitivní umění odolává kultu jednotlivce, avšak v nás jsou hluboce 
zakořeněny tendence „uznat primitivní artefakty za umění“.
 V první řadě nás irituje skutečnost, že moderní umělecké dílo je označeno jménem 
tvůrce, zatímco prakticky žádný z primitivních výtvorů tento punc nenese (samozřejmě 
se vyskytují i výjimky, kdy osoby umělců vystupují z anonymity, ale jsou to případy 
svým způsobem ojedinělé).
 Této problematice se mimo jiné ve svém díle Primitive Art in Civilized Places 
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věnuje Sally Price. Zjednodušený pohled na kmenové umění, kdy „kmenovost“ se 
zaměňuje za anonymitu a tvorba v takzvaných „primitivních společnostech“ je a priori 
označována za umělecké řemeslo, svázané tradicí a odkazem minulosti, je postoj, který 
v euroamerické společnosti velice dlouho přežívá. Autorka však zmiňuje i antropology 
na svou dobu pokrokové (Franz Boas), kteří tento postoj přehodnotili, věnovali velkou 
pozornost kreativitě a inovaci jednotlivců a kteří do středu zájmu postavili umělce 
samotného, nikoli jen jeho výtvor.27 Kreativitě jednotlivých umělců se postupem času 
začalo věnovat více odborníků. „Současní historikové umění, stejně jako antropologové 
si stále více uvědomují, že k jemné interakci mezi individuální tvořivostí a diktátem 
tradice, je potřeba přistupovat s krajní opatrností.“ 28

 David Napier popisuje s filozofickou důsledností tento rozdíl v prožívání 
evropského a primitivního umění když říká: „Příroda není neuchopitelnou abstrakcí, ale 
místem, kde skrze člověka ožívají prapůvodní symboly. Formy nabývají smyslu pouze 
a jen prostřednictvím ustanovení a opakování aktů, které mají symbolický význam; 
tedy uměleckou tvorbou.“ 29 Příroda pro přírodní národy není – a nemůže být – zvláštní 
a krása není „tam někde“ ve věcech. 
 Svět se tedy rodí skrze myšlenku a prožívá skrze to, co bychom v západní 
společnosti nazvali „uměním“. Prohlížíme-li si například tradiční tkané pokrývky 
Navahů, skládající se z podélně tkaných pruhů, musíme si uvědomit, že pro tkadlenu se 
krása uskutečňuje spíše skrze tvůrčí proces tkaní, než skrze materiální artefakt, který 
je výsledkem této aktivity. Podobný postoj najdeme i v případě šachovnicového vzoru 
přikrývky dogonského kněze na Mali. Ženy při tkaní zaplétají slova do přikrývky. 
Přehoz, který přikrývá tělo, je slovo (protože jak sami Dogoni říkají: „být nahý 
znamená být němý“). Šachovnicový vzor v tomto případě reprezentuje široký rozsah 
symbolických aktivit. Přírodní národy prožívají krásu skrze tvorbu, nikoli skrze 
percepci a uchování.30

 Tu a tam narazíme na příklady, kdy se zdá, že umění některých exotických či 
cizích kultur koresponduje s naším pojetím. Výborným příkladem takového srovnání 
je umělecká aktivita nigerijského kmene Joruba. Zde je docela častým jevem, že lidé 
chválí či kritizují výtvor z formálního hlediska – podle toho, jak silně a intenzivně 

27 Viz PRICE, S.: Primitive Art in Civilized Places, The University of Chicago Press, 
London 2001, s. 57

28 Viz PRICE, S.: Primitive Art in Civilized Places, The University of Chicago Press, 
London 2001, s. 57

29 NAPIER, A. D.: Foreign Bodies – Performance, Art, and Symbolic Anthropology, 
University of California Press, s. 14

30 Viz NAPIER., A.D.: Foreign Bodies – Performance, Art and Symbolic Anthropology, 
University of California Press, s. 11–17
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podněcuje myšlení, a podle technické dokonalosti. Jorubové rovněž věnují pozornost 
osobnosti „umělce“. Náhle však pocítíme podezření, že tato „souvztažnost“ může 
pramenit jen z naší touhy přizpůsobit jejich umění našim uměleckým měřítkům to, co 
by jinak zůstalo dalším neznámým myšlenkovým modem.
 Jorubové vytvářejí zvláštní skupinu předmětů, kterým se říká ibeji („dvojčata“). 
Snadno bychom posoudili, která z postaviček je z našeho uměleckého hlediska „lepší“. 
Jorubské figurky ibeji však mají velmi specifickou kosmologickou funkci, která je 
důležitější než to, že jsou předmětem rozjímání či měřítkem dobrého vkusu. Jorubové 
nesrovnávají sošky stejným způsobem, jako by to učinil západní umělecký kritik. Žena, 
která vychvaluje svou sbírku sošek tak činí proto, že je jejich matkou. Figurky jsou 
pro ni živým vtělením jejích zemřelých dvojčat. U Jorubů totiž dvojčata představují 
velkou sílu; protože jsou zdvojenou existencí. Když některé z dvojčat zemře, naruší se 
rovnováha důležitého spojení, které je mezi ním a jeho druhou polovičkou. Aby se tato 
rovnováha obnovila, nosí matka ibeji s sebou, oslavuje jejich narozeniny a uctívá je 
při slavnostních obřadech a dokonce jim nabízí malé kousky jídla, aby zemřelé dvojče, 
které teď prožívá jinou úroveň existence, nehladovělo a nerozhněvalo se. Tohle jistě 
není „umělecký styl“, který bychom znali.31

 V umění tedy existují jisté faktory, které jsou zkrátka transkulturně 
nepřenosné, nebo alespoň ne v jejich původním významu. Podstatné však je, aby 
umělecká hodnota dobře korespondovala s oblastí lidských potřeb a zájmů v té či 
oné kultuře.
 Zdá se, že propast mezi západním uměním a takzvaným primitivním uměním 
je stále ještě velká, a že je zapotřebí dlouhé řady spojovacích kroků, abychom pronikli 
do myšlenkových oblastí, které jsou západní myšlenkové tradici cizí. Cílem totiž není 
„kanonizovat“ díla přírodních národů a povýšit je na umění, ale spíše snažit se je 
vnímat v příslušném kontextu bez tendence jejich formy a estetické faktory pouze 
srovnávat s našimi. Bylo by však mylné se domnívat, že vše ve světě umění závisí 
na interpretaci a kontextu. Interpretace a hodnocení jsou často i v rámci jedné kultury 
značně variabilní, protože na ně působí řada faktorů, které jsou integrální součástí 
daného systému. 
 Britský filozof a estetik Paul Crowther upozorňuje na nebezpečný a nespravedlivý 
kulturní exkluzionismus: „Vidět estetický význam nezápadních artefaktů pouze 
v harmonii jejich linií a barev, v jejich organické jednotě a podobných aspektech, 
znamená implicitně snižovat často složité společenské a rituální souvislosti, které tvorbu 

31 Viz NAPIER, A.D.: Foreign Bodies – Performance, Art and Symbolic Anthropology, 
University of California Press, s. 13–17
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takových děl podmiňují především.“ 32 Aby se tedy domorodé dílo dalo považovat 
za umělecké, musí často splňovat kritéria západní společnosti, místo aby se soustředilo 
na prvky tvořící základ své vlastní kulturní identity.33

 Ernst Gombrich zdůrazňuje, jak podstatné jsou v umění myšlenkové kategorie 
a odkaz předchozích generací v tradici. Je velmi nepravděpodobné, že se z těchto 
kategorií dokážeme zcela vymanit a posuzovat své postoje kriticky. „My všichni v něco 
věříme a považujeme to za tak samozřejmé jako primitivové to, v co věří oni, jenže si 
to ani neuvědomujeme, dokud se nesetkáme s lidmi, kteří mají své pochybnosti zase 
o nás…“ 34

 Je zřejmé, že na poli „primitivního“ a „moderního“ umění se vyskytuje řada 
styčných bodů, či paralel, které spolu úzce korespondují. V pojednání o kmenovém 
umění na ostrovech Tiwi uvádějí například autorky Jane C. Goodale a Joan D. Koss 
několik základních bodů, které jsou podmínkou kreativní tvorby. Tyto body budou 
patrně stejně tak aplikovatelné pro kreativní tvorbu v jakémkoli kulturním prostoru – jde 
o: hluboký závazek tvůrce k připravovanému dílu, zachování potřebného kritického 
odstupu při současném plném odevzdání se tvorbě, zvolení vhodné techniky, nástrojů 
a materiálů k dosažení formálního výsledku, moment rozjímání a koncentrace před 
započetím uměleckého aktu, a podobně.35

HISTORIE POUŽÍVÁNÍ TERMÍNU UMĚNÍ

Problém s přesnou definicí umění tkví především v tom, že umění samo se neustále 
mění a prochází vývojem (v 19. století by například nepřicházelo v úvahu, aby byla 
uměním nazývána hora předmětů denní potřeby navršená v prostoru galerie). 
Spolu s vývojem lidstva vznikají nové umělecké techniky; fotografie, film, počítačová 
grafika… Dochází rovněž k posunu hodnotících hledisek, a v neposlední řadě se mění 
postavení a role umění v životě jednotlivce i společnosti. 
 Rozhodneme-li se vstoupit na pole antropologie umění, je třeba se oprostit 
od úzce chápané evropské estetiky. Je třeba si uvědomit, jak bylo slovo „umění“ 
pojímáno v dějinách naší kultury. V zásadě můžeme sledovat dvě základní klasifikace: 
a. umění jako zručnost a jistá výjimečná schopnost
b. umění ve významu „krásné umění“ (např. výtvarné)

32 KULKA, T., CIPORANOV, D. (eds.): Co je umění? Texty angloamerické estetiky 
20. století, s. 406

33 Tamtéž, s. 406
34 GOMBRICH, E. H.: Příběh umění, Odeon, Praha 1989, s. 35
35 Viz OTTEN, C. M. (Ed.).: Antropology and Art, Austin 1971, Texas, USA
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 V jazyce je zakotven i mimoumělecký význam tohoto termínu – umění 
kulinářské, šermířské umění, umění žít a podobně. Tato ambivalence se objevuje nejen 
ve slovanských jazycích, ale také například v němčině (Kunst). Francouzské l´art je 
odvozeno od latinského ars, v řečtině techné, t. j. dovednost. Střídání estetických norem 
a požadavků způsobuje, že například některá z významných osobností veřejného života 
zahrne do soudobé množiny uměleckých druhů i činnost, která se ve všeobecném 
povědomí jeví jako mimoumělecká (Oscar Wilde považoval za umění krásně se 
obléknout, Kant stavbu vodovodů…).
 Ve starověkém Řecku bylo umění prakticky ztotožňováno s dovedností 
a řemeslem. Platón dokonce klade umění na nižší stupeň hodnotového žebříčku než 
běžná mimoumělecká řemesla.
 V období středověku se umění spojovalo s vědou a poznáním. Pojem svobodné 
umění označoval 7 základních vědeckých disciplín: gramatiku, rétoriku, dialektiku, 
aritmetiku, geometrii, hudbu a astronomii. Středověký básník, herec či malíř byl 
v podstatě anonymní osobou, často na nízké úrovni společenského žebříčku. Vědec či 
učenec byl mnohem blíže kléru, tedy vládnoucí intelektuální vrstvě. Teoretik byl tedy 
výrazně nadřazen samotnému tvůrci.
 Právě renesanční období je etapou velkého rozkvětu uměleckých řemesel. 
Poměrně dlouhou dobu trvaly předsudky, co se týče „užitého umění“ a manuální práce. 
Ještě Leonardo da Vinci je ve svých úvahách poznamenán středověkým myšlením, 
když nadřazuje „krásné umění“ malíře „řemeslu“ sochaře. Dějiny lidské civilizace 
jsou i dějinami různých postojů k umění. V poválečné avantgardě se naopak řemeslná 
stránka tvorby výrazně vyzdvihuje.
 Je nutné, ačkoli je to úkol velmi náročný, aby umění bylo posuzováno ve svých 
neustálých proměnách. Dochází k nim tak rychle, že každý pokus o systematické stanovení 
struktury umění je velmi nejistý. Co se týče estetiky, nelze vycházet z neotřesitelné víry 
v trvalost nějakých statických a předem daných estetických kategorií. Zrovna tak se 
nelze zcela osvobodit od spotřeby ve světě umění, ani přehlížet stálé kolísání vkusu 
společnosti.
 Co se týče Kantova chápání estetické hodnoty, jeho tvrzení jsou značně 
univerzalistická; umělecká díla by měla údajně vyvolávat totožnou reakci u všech 
lidských bytostí bez ohledu na jejich výskyt v čase a prostoru. Estetická hodnota je 
tak definována jako cosi transcendentálního, co přesahuje kontext místa v kultuře 
a historii.36 Tato teorie univerzality lidské reakce ovšem předpokládá i neměnnost 

36 Srv. KANT, I.: Critique of Aesthetic Judgement, Clarendon, Oxford 1952, 
in: KESNER, L. ed.: Vizuální teorie, H&H, Jinočany 1997, s. 214
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lidské povahy. Domnívám se, že různé kultury mají velmi variabilní estetické cítění 
a hodnocení, jak uvidíme i na příkladech v druhé části této práce. Pokud bychom 
estetické reakci připisovali univerzalitu, blížili bychom se europocentrickému pohledu 
na umění, a zřejmě bychom se snažili umění „těch druhých“ (například umění kmenové) 
posuzovat dle našich kulturních měřítek.
 Někdy jsou názory na budoucnost umění a jeho funkce ve společnosti 
pesimistické. Někteří historici umění (mezi nimi např. pokrokový estetik Gillo Dorfles) 
se však domnívají, že v současné době máme naopak optimální podmínky poznávat 
a snažit se chápat umělecká díla všech období a oblastí naší zeměkoule. „Z jedné strany 
je příliš povrchní klást, jak to mnozí činí, prostě vedle sebe výtvarná díla paleolitické 
doby a díla naší doby, je příliš prosté přirovnávat dětskou a moderní malbu, malbu 
choromyslných a malbu ‚primitivů‘, na druhé straně však musíme uznat, že nikdy dříve 
nebyl člověk schopen tak široce a univerzálně užívat umění“.37

37 DORFLES, G.: Proměny umění, Odeon, Praha 1976, s. 9
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VZNIK A FUNKCE UMĚNÍ

„Homo Sapiens Sapiens je tvor vytvářející obrazy
a používající další komplexní systémy symbolů…“38

 
Umění je pro antropologa přitažlivým fenoménem zejména proto, že má funkci 
jednak společenskou, ale také čistě individuální. Kromě toho jde o jev nebývale 
mnohofunkční.
 Je velmi pravděpodobné, že paleolitické a neolitické projevy umění měly 
primárně rituální magickou funkci, a že nejvyspělejší kultury minulosti využívaly 
umění k praktickým a náboženským účelům. Nemusíme se bát připsat vznešené 
kategorii umění též mimoestetické funkce; jsou dány skutečností, že umění proniká 
do nejrozličnějších oblastí lidského života (a také z nich samozřejmě vychází).
 Pravěké umění, o kterém se bude hovořit v následující kapitole, bylo významnou 
součástí kultury aurignackých, gravettských a magdalénských lovců. Nejsme schopni 
určit přesný moment události vzniku umění, ale od první myšlenky vedoucí lidskou 
ruku k vytvoření vizuálního díla se již jeho kontinuita nikdy nezastavila. 
 Navzdory této neuvěřitelné časové propasti má prehistorické umění v moderní 
společnosti řadu obdivovatelů, je zdrojem vzácných uměleckých zážitků a koresponduje 
s estetickým cítěním současného člověka. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že 
prehistorické umění je stálou inspirací i dnes díky nesmírné živosti, lehkosti forem 
a výjimečné expresívní hodnotě.
 Je třeba zdůraznit, že umění a antropologie jsou ve velmi těsném vztahu.
 Mimoestetické umělecké funkce (například prvotní funkce magická, ale 
i sociologická, psychologická, výchovná či poznávací), prostupují celým životem 
člověka. Co se týče soudržnosti lidského společenství, umění má zajisté i podíl 
na etickém a emociálním růstu lidské psychiky.
 Domnívám se, že ve velké skupině funkcí umění se nejvýrazněji rýsuje jeho 
funkce komunikační, přičemž symboly se vyvíjejí jako komunikační prostředky. 
Příslušná společnost je ovlivňována jak díly minulosti, tak díly právě vzniklými, je 
ovlivňována jak dynamicky, tak procesuálně. Dílo je hypoteticky vystavěno, ale během 
jeho recepce (například pokud dílo hodnotí příslušník zcela odlišné kultury) může 
docházet k reinterpretaci, různým ideovým deformacím, přidávání dalších aktuálních 
významů a podobně.

38 DAVIS, W.: Symboly v dějinách a jejich objevování 1986, 
in: KESNER, L. ed.: Vizuální teorie, H&H, Jinočany 1997, s. 52
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 Jak máme nyní vyvodit správný závěr z této pestré palety prvků „k čemu je 
vlastně dobré umění?“ Jak určit, který z prvků je prvotní a který vedlejší? 
 „I v jiných kulturních jevech, např. ve vědě, filozofii, mýtu, náboženství, 
morálce aj. se setkáváme s menším či větším počtem funkcí. Ale v žádném z nich se 
polyfunkčnost ani nepřiblíží polyfunkčnosti umění…“ 39

 Z tohoto důvodu se domnívám, že umění je možno považovat za antropologické 
téma par excellence…

Počátky umění

Francouzská badatelka Anette Laming-Empéraire, která věnovala celou knihu jeskyni 
Lascaux, se pokusila vyjádřit první umělecké vzepětí lidské bytosti těmito slovy: 
„Třebaže nejsme schopni vysvětlit podzemní malby a rytiny, jejich existence sama 
o sobě dokazuje, že mentalita paleolitického člověka byla mnohem složitější, než se 
obecně předpokládá, a že jeho umělecká inspirace daleko přerostla každodenní práci, 
lov a kořist. Jsou-li tyto rytiny a malby ve skutečnosti zobrazením pravěkých mýtů, 
mohly by tedy být prvním lidským pokusem o zachycení představy světa a vzájemné 
souvislosti všeho živého.“ 40

 Během posledního století se množství odborníků zabývalo otázkami vzniku 
a smyslu paleolitického umění. K nejvýznamnějším objevům, kromě jeskynních maleb 
v Altamiře (objevených roku 1879) patřila místa jako Castillo, Trois-Frères či Niaux. 
V září 1940 pak přichází kardinální objev „podzemní galerie“ v Lascaux, který je spojen 
s téměř pohádkovým příběhem skupinky chlapců z jihofrancouzské obce Montignac, 
kteří našli tento umělecký poklad náhodou, když pomáhali svému psu z díry v zemi, 
do které spadl… Tato jeskyně bývá nazývána Louvrem či Sixtinskou kaplí paleolitu.
 Dnešnímu člověku připadá až neuvěřitelné, jak pozoruhodné dokonalosti 
dosáhla kultura evropských lovců před 30 000 lety. Jde o skutečný počátek umění. 
Nejdříve se setkáváme s širokými zvlněnými čárami, které byly vytvořeny lidskými 
prsty na vlhkou stěnu jeskyně Altamira. Z období asi 25 000 let př. n. l. zase pochází 
obrysy lidských rukou na obrazech zvířat aurignacké skalní malby z Kastilské jeskyně 
Puente Viesgo (v Santanderu na severu Španělska). Během solutréenského období (cca 
20 000 – 15 000 př. n. l.) a magdalénského období (cca 15 000 – 10 000 př. n. l.) se 
objevují barevné skalní rytiny.

39 PROKOP, D.: Obecná uměnověda, Gryf, Praha 1994, s. 65
40 SKLENÁŘ, K.: Za branou minulosti, Panorama, Praha 1978, s. 33
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 Další slavné jeskynní malby pocházejí ze Španělska a jižní Francie a pocházejí 
z období asi před 12 000 lety. Mezi nejčastější náměty pravěkého umění patří zvířata, 
lov, ale objevují se i lidské postavy – žena matka, lovec, a méně často i šaman. Nezřídka 
se setkáváme se znázorněním postav, které jsou kombinací lidských a zvířecích prvků.
 V následující kapitole se pokusíme nahlédnout do lovecké magie, která je zatím 
nejčastějším (a patrně nejpravděpodobnějším) výkladem vzniku umělecké tvorby. 
Nutno ovšem dodat, že existují i jiné teorie; například dialektický protiklad mužského 
a ženského prvku ve studiích A. Leroi-Gourhana, který se domnívá, že každá vyzdobená 
jeskyně představuje specifický tematický celek, který je navzájem spojený v kompozici, 
jenž symbolicky vyjadřuje soudobý názor na svět. 41

 Lov v pravěku každopádně vyžadoval maximum fyzického i duševního úsilí, 
kterého je člověk schopen, a jeho snaha najít a ukotvit své místo v přírodě je v těchto 
dílech zřetelná.
 Celá oblast kultury, a tedy samozřejmě i oblast umění, se vyznačuje postupným 
vznikem nových potřeb člověka. Domnívám se, že potřeba umění stojí někde 
na pomezí potřeb hmotných, duševních a v neposlední řadě duchovních. Mezi tím, 
kdo vnímá dílo, a tím, kdo jej vytváří existuje vyvážený oboustranný vztah. Mezi 
divákem a tvůrcem se pak nachází osamostatněný subjekt, který se též sám uplatňuje 
a s trochou nadsázky bychom mohli říci, že „žije svým vlastním životem“. A čím 
jiným jsou dějiny kultury, než dějinami společenských vztahů a lidským vymezením 
se vůči okolnímu světu.
 Je velmi obtížné, ba dokonce troufám si říci nemožné, rekonstruovat hraniční 
čáru mezi prostou výrobou nástroje a vytvořením prvního „uměleckého předmětu“. 
Kořen umění lze najít v paleolitu, kdy se povyšuje tvarová dokonalost a spotřební 
hodnota na hodnotu estetickou, která se pak již vydává dlouhou samostatnou cestou 
až do prostoru dnešní galerie. Umění se tedy objevilo před 35 tisíci lety. Ale jak jej 
máme v dnešní době chápat? Současný pozorovatel se snaží uchopit vztahy, souvislosti 
i estetiku dávno zaniklých prehistorických komunit. Výzkum počátků umění vždy 
podléhal různým filozofickým proudům a módním teoriím. Svůj vztah si k němu však 
vytváří pozorovatel sám.42

 Ivo Pondělíček se domnívá, že vznik umění má kromě společenskoekonomických 
podmínek také svůj subjektivní terén – a to smyslovou koordinaci, dovednost a zručnost. 
Jde tedy o dispozice:

41 Viz LEROI-GOURHAN, A.: Préhistorie de l´art occidental, Paris 1965 
in: SKLENÁŘ, K.: Za branou minulosti, Panorama, Praha 1978, s. 34

42 Viz SVOBODA J. A.: Počátky umění, Academia, Praha 2011, s. 9
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1) psychomotorické, které se rozvíjejí z práce, lovu a sběru potravy a
2) smyslovou zkušenost a emoční představivost (tedy psychickou dispozici), 
ve směru nově vznikající orientace lidské mysli.
 Člověk je tedy připraven pro uměleckou produkci v biologickém i duchovním 
ohledu. Estetické konzumaci se člověk učí jednak v obecném (fylogenetickém) smyslu, 
ale i ve vývoji individuálním (ontogenetickém) Zkrátka je nutno „naučit se“ estetickému 
chápání a dokázat se v něm orientovat. Humanizace antropoida je provázena řadou 
procesů, z nichž schopnost i duchovní potřeba umělecké produkce rozhodně nestojí 
na posledním místě.43

 Nejprve je tu tedy pokus o realismus (s naturalistickými rysy) a následně 
přichází ke slovu stylizace. Geometrická zručnost rigidního stylu neolitického umění 
se asi objevila až o něco později, v souladu s potřebami usazených zemědělských 
společností. V jeskynním umění se žádná geometrická strnulost nevyskytuje. Je tedy 
možné, že člověk zvířata na stěnách jeskyně nejdříve objevil a pak tyto obrazy pomocí 
barevné rudky zprostředkoval i druhým? Ano, tento proces, kterému se v psychologii 
říká projekce, by teoreticky mohl být jedním z kořenů umění. 
 Ernst Gombrich upozorňuje na to, že mistrovská díla z Lascaux působí velmi 
uhlazeně, jako by byla pevně strukturovanou „cílenou tvorbou“, nikoli spontánním 
výkřikem. Těmto malbám možná předcházelo několik tisíc let zobrazování. Zdá se, 
že psychologický a biologický rozdíl mezi námi a našimi paleolitickými předky nebyl 
tak velký. Na tyto rané umělce se zřejmě též vztahovala metoda schématu a opravy. Je 
možné, že viděli nejdříve tvar, který něco připomínal, podněcoval imaginaci – barevnou 
skvrnu, nerovnost ve skále…prvotní lovci zřejmě nejdříve hledali tvary zvířat ve skále, 
než aby je sami hned vytvářeli.44

 V umění loveckých národů můžeme pozorovat různé styly – nitkový styl 
schematizovaných postav nebo rentgenový styl, který naznačuje znalost anatomie 
a kostry zvířat i lidí. Na povrchu zobrazovaného subjektu jsou zobrazeny životně 
důležité vnitřní orgány (nejstarší vyobrazení srdce patrně nalezneme na obraze mamuta 
v jeskyni Pindal ve Španělsku). Rentgenový styl zdobí například malované kůže 
šamanských bubnů v Laponsku45 a dodnes je užíván australskými Aboriginci. 
 Prehistorické umění a umění přírodních národů nelze pochopit bez (alespoň 
částečného) vhledu do způsobu myšlení těchto umělců. Ačkoli náš výklad jejich vnitřních 
pochodů může být spekulativní, faktem zůstává, že své sošky a obrazy nepovažovali 

43 Viz PONDĚLÍČEK, I.: Fantaskní umění, Vodnář, Praha 2002, s. 9–13
44 Viz GOMBRICH, E. H.: Umění a iluze, Odeon, Praha 1985, s. 123–127
45 Viz LOMMEL, A.: Pravěk a umění přírodních národů, Artia, Praha 1972, s. 41–43
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pouze za zdroj estetické libosti, ale především za něco, co má moc, určitým způsobem 
funguje a je používáno. Zkusme se zamyslet nad tím, zda něco z těchto iracionálních 
složek nepřetrvává v našem vědomí dodnes. 
 Ernst Gombrich uvádí takovýto příklad iracionálních a magických složek 
v našem uvažování: „… zkusme zkoumat, zda něco z ,primitiva‘ nezůstalo i v nás. Místo 
abychom začali v době ledové, začněme sami u sebe. Dejme tomu, že bychom vzali 
fotografii oblíbeného sportovce uveřejněnou v dnešních novinách – udělalo by nám 
radost, kdybychom vzali do ruky jehlu a vypíchli mu oči? Měli bychom stejný pocit 
lhostejnosti, jako kdybychom propíchli papír kdekoli jinde? Myslím, že nikoli. I když 
velmi dobře víme, že a ať už s tím obrázkem uděláme cokoli, nemá to na našeho přítele 
nebo hrdinu žádný vliv, pociťujeme však nedefinovatelný odpor k tomu, že bychom 
měli fotografii poškodit. Někde v nás zůstává nesmyslný pocit, že cokoli se fotografii 
stane, stane se i člověku, jehož zobrazuje. Je-li tomu tak, a přežívá-li v nás skutečně tato 
divná a iracionální myšlenka i v době jaderné energie, pak nás snad méně překvapuje, 
že takové myšlenky existovaly téměř u všech takzvaných primitivních národů.“ 46

 Je pravděpodobné, že skalní umění představuje ukázku „víry v moc obrazů“. 
Lovec zobrazuje znovu a znovu lovnou zvěř a věří, že tím nad ní získává moc. 
V momentě, kdy je schopen ve skále vytvořit „záznam“ zvířete, ovládl schopnost 
„vidění něčeho v něčem“, tedy seeing-as = automatickou operaci vizuálního sytému, 
který reaguje na dvojsmyslnost vjemu.47 Okamžik, kdy došlo k vytvoření prvního znaku 
a jeho pochopení nám však bohužel z hlediska archeologie zůstane záhadou.
 K přesné interpretaci smyslu a funkce prvotního umění bychom museli mít 
více informací o mytologii a náboženských představách paleolitického člověka. „Svět 
současných paliterárních společností totiž není identický s dávno zmizelým světem 
pravěkých kultur. Obecně lze však konstatovat, že lidské a animální složky představují 
determinanty, jenž vždy ovlivňovaly a dodnes ovlivňují chování a prožívání člověka.“ 48

Umělecká extáze v šamanismu

V období animismu a totemismu souvisely estetické prožitky velkou měrou s rodícími 
se náboženskými představami. V každém přírodním úkazu, neobvyklém jevu, zvířeti 

46 GOMBRICH, E. H.: Příběh umění, Odeon, Praha 1986, s. 32
47 Viz WILKERSON, T. E.: Representation, illusion and aspects, British journal 

of Aesthetics 18, in: KESNER, L. ed.: Vizuální teorie, H&H, Jinočany 1997, s. 52
48 PUTOVÁ, B., SOUKUP, V.: Evoluce člověka a pravěké umění, Univerzita Karlova, 

Praha 2010, s. 136
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či rostlině se vyskytovala nadpřirozená síla a tajemné působení. Tato posvátná úcta, 
strach, obdiv či nenávist mají svou reflexi ve výtvorech mladší doby kamenné a doby 
bronzové, ale i třeba v umění přírodních národů. 
 Magii musíme chápat jako nutnou součást existence. „Hysterický záchvat šamana je 
u přírodních národů ještě dnes zároveň náboženským obřadem i uměleckou podívanou.“ 49 
V magii každopádně platí, že pokud je dodržován správný postup, výsledek se dostaví 
a jsou známy případy, kdy výsledek přinesla již samotná víra v magii (v Austrálii byl znám 
případ domorodce, který umíral bez zjevné fyziologické příčiny, jelikož byl přesvědčen 
o tom, že byl očarován kouzelníkem, a poté, když byl převezen do nemocnice a uvěřil, že 
existuje silnější kouzlo než kouzlo „zlého čaroděje“, uzdravil se).
 Jeskynní malby měly tedy skrze zobrazovací techniku určitou moc. Člověk 
získával moc nad lovnou zvěří a její zobrazení mu dodávalo odvahu. Některé zbraně 
též mohly představovat sexuální symboly, které měly u zvířat zajistit vysokou plodnost 
a zajistit tak dostatečný počet zvěře. 
 Nejznámějším prehistorickým výjevem zobrazujícím šamana je postava v jeskyni 
v Trois Frères v jižní Francii. Muž má na sobě zvířecí kůži, ocas, masku připomínající hlavu 
sovy a jelení parohy. Tento obraz někdy bývá nazýván „tančící čaroděj.“50 Figura zřejmě 
představuje jakéhosi prvotního mága, jehož nástupce (snad čaroděj kmene) se šplhal 
na stejnou vyvýšenou kazatelnu pod malbou, aby před staršími kmene celebroval obřady, 
které měly zajistit štěstí při lovu a plodnost zvěře. Ve spojitosti s šamanismem se často 
hovoří o změněných stavech vědomí způsobených užitím halucinogenních rostlin. „Lewis- 
-Williams tak vysvětluje, proč velká část paleolitických výtvarných projevů, ať již jde 
o fantastické bytosti, či schematizace, není realistickou kopií přírody. Geometrické 
znaky na stěnách jeskyní interpretoval jako entoptické obrazce. Ty vznikají odlišným 
vnímáním světla světločivnými buňkami v oku a mohou být vyvolány nejen mechanicky 
(prostě tlakem), ale i změněným stavem vědomí.“ 51

 Co se týče vlivu psychotropních látek, výzkumy ukázaly, že byly v šamanském 
extatickém snu používány velmi často. Dle víry přírodních národů jsou přírodní 
psychoaktivní zdroje obdařeny nadpřirozenými silami proměny, jenž vládnou duchovní 
síle. Touha po pravidelném proměňování vědomí je přitom považována za vrozený 
pud – na rozdíl od sociokulturně podmíněných potřeb.52 Výzkumy přinesly myšlenku, 

49 Viz PONDĚLÍČEK, I.: Fantaskní umění, Vodnář, Praha 2002, s. 11 (autor odkazuje 
na dílo základního významu v této otázce – CAUDWELL C., Illusion and Reality, 
London 1937)

50 Viz CAVENDISH, R.: Dějiny magie, Odeon, Praha 1994, s. 8–9
51 SVOBODA, J. A.: Počátky umění, Academia, Praha 2011, s. 44
52 Viz FURST, P. T.: Halucinogeny a kultura, DharmaGaia a Maťa, Praha 1996, s. 9–11
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že „podobnost geometrických symbolických uměleckých v průběhu času i prostředí 
může mít také biochemický základ … snad se ve skutečnosti jedná o archetypy, 
uložené hluboko v nevědomí od pradávných časů, aby byly pravděpodobně uvolněny 
biochemickými podněty“.53

 Z výtvarného hlediska je zajímavá souběžná existence naturalistické kresby 
a abstraktních symbolů v paleolitickém umění. Obtížná je nejen interpretace lidských 
a zvířecích postav, ale zejména geometrických znaků. V zachycení skutečnosti tak 
šlo o dva paralelní grafické systémy, které mohly zobrazovat stejné skutečnosti, jen 
s použitím jiných prostředků. V souvislosti s užíváním psychotropních látek je možno 
interpretovat geometrické struktry (pravoúhlá mřížka, rovnoběžné čáry, kruhové skvrny, 
vlnovky a lomené čáry) jako soustavu entoptických jevů.54

 „Kdo ví, zda se nám kdy podaří rozšifrovat význam entoptických znaků i znaků 
jiného druhu… Momentálně můžeme přinejmenším říci, že některé mají podobný 
tvar jako entoptické vize. Z hlediska spíš původu než významu je možné tyto motivy 
vysvětlit jako projevy změněných stavů vědomí. Proto neodporují hypotéze, podle níž 
bylo mladopaleolitické umění v podstatě šamanistické.“ 55

 Slovo šaman je tunguzského původu a nelze jej zaměňovat s postavou 
medicinmana či kouzelníka v přírodních společnostech. Jde o zvláštního jedince, jenž se 
pohybuje někde na pomezí kněze, umělce a lékaře. Šamani se vyskytují téměř ve všech 
přírodních společnostech v Africe, Austrálii i mezi Inuity (novodobý okultismus čerpá 
ze šamanských technik severoamerických Indiánů).
 Šaman je, jako jedinec nadaný zvláštními dary, schopen opouštět své tělo a putovat 
na vzdálená místa, dorozumívat se se zvířaty a rostlinami, vstupovat na nebesa či klesat 
do podsvětí, dokáže se proměnit ve zvíře, levitovat, létat či být na několika místech 
najednou. Šaman a medicinman mají u mnohých národů stejné funkce, ale rozdíl je v tom, 
že šaman tyto funkce vykonává ve stavu transu, do něhož se sám přivádí. Medicinman 
má poměrně prestižní postavení a často stojí v opozici k náčelníkovi kmene. Jeho činnosti 
často využívají sugestivního působení na diváka. Řekněme, že jeho činnost je na rozdíl 
od šamana vykonstruovaná. Šaman se naproti tomu musí do své funkce „narodit“, tedy 
projít jistou etapou fyzických a psychických utrpení a projít jakousi „nemocí“ (často 
psychopatického či epileptického rázu), aby se stal šamanem. 
 Šaman se ocitá ve své roli, respektive získává svou magicko-náboženskou 
schopnost buď tak, že ji zdědí (například u jihoafrických Zulů, u Dajaků, čarodějů 

53 Tamtéž, s. 73
54 RUDGLEY, R.: Kulturní alchymie – Omamné látky v dějinách a kultuře, Lidové 

noviny, Praha 1996, s.15–19
55 LEWIS-WILLIAMS, D.: Mysl v jeskyni, Academia, Praha 2007, s. 254

35



na Nových Hebridách…), nebo je mu dána přímo bohem či duchy. Někde šaman ještě 
za svého života předává své nadpřirozené schopnosti svému dítěti. Možnosti získání 
těchto schopností jinou než dědičnou cestou mají nepřeberné množství podob. Může se 
tak stát skrze nemoc, sen, získání „síly“ z určitého magického předmětu.56

 Na rozdíl od medicinmana vykonává šaman svou činnost nezištně, aniž 
by byl ovlivněn touhou po moci a prestiži. Je si vědom svého „povolání“ a jeho 
funkce je výsledkem jeho vlastního psychologického vývoje. Jeho sociální funkce 
se vyvíjí ruku v ruce s „léčivým procesem“. Tento proces je jistým údobím přechodu 
– po „vyléčení“ se šaman ujímá své funkce jako zdravý člověk a přebírá svou tradicí 
danou úlohu. Pokud by ji nepřevzal, zemře… „Šaman je často výkonným umělcem – 
zpěvákem, tanečníkem, dekoratérem, režisérem“ 57 a jako takový se věnuje i umělecké 
tvorbě. 
 Můžeme sledovat, že řada uměleckých technik a řada artefaktů vznikla pod vlivem 
šamanismu. Jednalo se o akustický a vizuální doprovod obřadů, které provázely 
například onen léčebný proces šamana, nebo byly prováděny před loveckou výpravou 
či bojem. Vidiny šamana přicházející ve stavu extáze se staly základním kamenem 
jeho kreseb, básní či tanců, kterými popisuje svou cestu na „onen svět“, případně jimi 
zprostředkovává náhled na „budoucí svět“. Tímto způsobem vznikla řada technik, jako 
například používání masek, recitace, určité druhy tance a podobně. Zajímavou ukázkou 
šamanského umění jsou například bubny, které se nacházejí v mnohých etnografických 
muzeích. Tyto bubny jsou nejen nezbytným inventářem šamana, protože rytmické 
údery mu pomáhají navodit stav vytržení, ale jsou rovněž samy o sobě uměleckými díly. 
Laponské kůže na buben mají často uprostřed kosočtverec, který představuje slunce, 
kolem něhož je znázorněna řada antropomorfních a zoomorfních postav, předmětů 
a duchů, kteří mají důležité postavení v šamanově pojetí světa. „Laponské bubny 
zpravidla představují tři kosmické zóny, vzájemně oddělené hraničními čarami. V nebi 
rozeznáváme měsíc a slunce, bohy a bohyně (představy o nich byly pravděpodobně 
ovlivněny skandinávskou mytologií), ptáky (labuť, kukačku atd.), buben, obětní 
zvířata atd.; Vesmírný strom, řada mytických postav, čluny, šamani, bůh lovu, jezdci 
na koních atd. zaplňují střední prostor (zemi); v dolní oblasti se vedle jiných vyobrazení 
setkáme s bohy podsvětí, se šamany ve společnosti mrtvých, s hady a ptáky.“ 58 Samotný 
šamanův oděv, maska či rituální buben jsou prostoupeny výtvarnými symboly, které 
zprostředkovávají řadu informací a zároveň šamana chrání proti působení zlých duchů.
 Šamanismus jako fenomén se musel objevit v době, kdy si člověk začal 

56 Viz ELIADE, M.: Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 1997, s. 36–37
57 LOMMEL, A.: Pravěk a umění přírodních národů, Artia, Praha 1972, s. 19
58 ELIADE, M.: Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 1997, s. 154–155
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uvědomovat, že netvoří organický celek s přírodou, ale prožívá samostatnou duševní 
a fyzickou existenci.59

 To, že šaman ve stavu změněného vědomí aktivizuje svou imaginaci, vede 
k vytváření fantazijních obrazů, stává se tvůrčím procesem a stojí možná u zrodu 
toho, co jsme viděli v jeskyni Lascaux, a co také vidíme v dnešní galerii. Šamanismus 
pravěkých lovců závisel na víře, že obrazy vyvolané imaginací mohou ovlivnit průběh 
objektivních událostí. Proto vidíme na skalních obrazech zvířata stíhaná, raněná 
a zasažená šípy a též řadu abstraktních znaků, které snad představují pasti. Je též možné, 
že pasti nebyly myšleny doslovně, ale jako magické předměty, jimiž bylo možno chytit 
duši zvířete. U loveckých národů se velmi často předpokládalo, že aby byl lov úspěšný, 
musí si šaman nejprve podmanit duše lovených zvířat. Tato teorie sympatetické magie 
je v odborných pramenech často zmiňována a je stále velmi populární. Ve své podstatě 
působí velmi logicky a smysluplně – symbolický magicko-umělecký akt ovlivní souboj 
lovce se zvířetem. „Symbolický rituál měl nadto uvolňovat kolektivní psychickou 
energii a ta pak dosažení cíle podpoří. Všem těmto aktivitám je společný program 
vzniku obrazu, jeho krátkodobé existence a poté zániku, někdy záměrného zničení či 
rozbití. Pokud bychom předpokládali, že obraz má svou animu, ‚duši‘, pak by zánik 
samozřejmě směřoval především proti ní.“ 60

 Impresionistický nádech maleb nás okouzlí i dnes a zdá se, že jej můžeme 
s trochou odvahy považovat za předzvěst výtvarné techniky 20. století…
 To, co v dějinách umění nazýváme „druhým loveckým stylem“ se od dřívějších 
jeskynních maleb odlišuje především tím, že na scénu přichází jako častý prvek lidská 
postava v pohybu. Krásnou ukázkou tohoto stylu je skalní malba z jeskyně la Arana 
ve Valencii (6000 – 2000 př. n. l.), na níž jsou zobrazeny stylizované postavičky šplhající 
po laně k hnízdu divokých včel. Na této živé a působivé scéně vidíme vetřelce napadené 
včelami, jejichž med byl důležitou součástí výživy tehdejších lidí. Podobně by možná 
tuto scénu ztvárnil i dnešní moderní umělec.
 Stále nám chybí přesný doklad o přechodu lovců k primitivnímu zemědělství 
na Středním východě kolem roku 8000 př. n. l., ale jisté je, že člověk se z jeskyně, kde 
tvořil ve svitu loučí, vydává na denní světlo oslavovat svá božstva zajišťující hojnou 
úrodu. Umělecké techniky té doby již získávají zcela jiný charakter, neméně působivý.
 Co se týče hodnocení uměleckých artefaktů minulosti, ačkoli je zde stále přítomna 
potřeba nechat na sebe působit díla spontánně, pokud jim chceme lépe porozumět, je 
na místě kontextuální přístup. Percepce prehistorického umění a symbolismu nám 

59 Viz LOMMEL, A.: Pravěk a umění přírodních národů, Artia, Praha 1972, s. 20–21
60 SVOBODA, J. A.: Počátky umění, Academia, Praha 2011, s. 240
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odkryje mnohé odpovědi, pokud bude zasazena do kontextu času, prostoru, prostředí 
a společenských systémů minulosti.61

Konceptuální umění

V rámci svého pojednání o umění jsem se zaměřila spíše na umění vizuální, nejen proto, 
že mne ze všech druhů umění oslovuje nejvíce, ale rovněž pro bohatství ilustrativních 
příkladů teorií, kterými se zde zabýváme. 
 Ještě než otevřeme samotnou otázku definice umění, ráda bych se na úvod zmínila 
o způsobu, jakým se člověk konfrontuje s vnitřními a vnějšími obrazy světa, respektive 
jaké dva druhy tvorby rozlišujeme.
 Ve slovnících umělecké historie patří „konceptuální umění“ k nejobsažnějším 
pojmům. Uměnověda staví konceptuální umění jako protiklad umění perceptuálního, 
tedy rozlišuje umění, které není imitativní od imitativního. „Konceptuální obrazy 
vznikají nikoli díváním se na věci vnímané, nýbrž díváním se na nějaký vnitřní obraz, 
na obraz paměti nebo na obraz, který si mysl sama vytvořila na základě mnoha svých 
zkušeností.“ 62 
 Právě tak jako myslíme na základě vnímání, jsme též schopni zobrazovat 
vnímané. Do kategorie konceptuálního umění řadíme umění dětské, archaické, 
provinční, umění duševně nemocných, umění kmenové, ale i třeba umění středověku, 
Byzance či některé druhy umění moderního. Někteří raní průkopníci modernismu 
zastávali názor, že konceptuální umění je jaksi „duchovnější“ či intelektuálnější než 
umění optické. 
 Ernst Gombrich se domnívá, že veškeré umění je konceptuální – má na mysli, že 
všechny obrazy jsou založené na předešlých obrazech a jsou určitým druhem modelu 
relací.63

 V umění (nejen) přírodních národů se často setkáváme s tím, že obraz může 
dávat sílu nástroji či jinému artefaktu. Konceptuální umění překračuje určitým 
způsobem hranici reality kolem nás. Podíváme-li se například na olméckou ruční 
sekyru, která má antropomorfní podobu, vidíme, že obraz v nástroji cosi zpřítomňuje, 
jinak řečeno, olmécké božstvo může být skrze obraz přítomno v nástroji. Tím pak 

61 Viz SVOBODA, J. A.: Počátky umění, Academia, Praha 2011, s. 45
62 SUMMERS, D.: Reálná metafora, in: KESNER, L. (ed.).: Vizuální teorie, H&H, 

Jinočany 1997, s. 98
63 Viz GOMBRICH, E. H.: Umění a iluze, Odeon, Praha 1985, s. 103
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nástroj přesahuje charakteristiku danou jeho materiálem a způsobem provedení.64 
Konceptuální umění je v každém případě více spojeno s mystickým uvažováním, 
než s racionálním a jistým způsobem navazuje na výše zmíněné umělecké počátky 
člověka.
 Mnohé artefakty bývají integrální součástí rituálního prostoru a času, jak uvidíme 
v kapitole „Takzvané primitivní umění“. Umění se zrodilo, když člověk začal být 
schopen dle určitého řádu zakomponovat do prostoru mystické obrazy svého prožívání 
v reálném světě.

64 Viz SUMMERS, D.: Reálná metafora, in: KESNER, L. ed.: Vizuální teorie, H&H, 
Jinočany 1997, s. 98
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IMAGINACE A TVŮRČÍ PUD JAKO KULTURNÍ UNIVERZÁLIE

Maluje delfína v lesích
a kance na vlnách moře.65

 
Lidská imaginace je vázána na podněty a zážitky, rozvinutí citového děje. Události, 
obrazy a symboly okolního světa vyvolávají reflexi a puzení k tvorbě. Toto puzení 
k tvorbě je univerzální a pro člověka specifické. Umělecké dílo reaguje na reálný okolní 
svět, nebo je čistě vnitřní imaginací, a je jeho protipólem. Tvorba jako taková vychází 
ze smyslového poznání i z vnitřních hnutí. Umožňuje pozorování, nahlížení, recepci. 
Je-li podnětný jev člověkem ztvárněn a zpracován, trvá dále. Vymezuje se z běžného 
času a stává se tak „stálou hodnotou“. Stálou alespoň do té míry, do jaké to změny 
v hodnocení umění dovolí.
 Člověk se jako součást přírodního prostředí aktivně spojuje s vnějším světem. 
Zasahuje do okolního prostředí, snaží se poznat a zpracovat hmotu.
To, co bychom mohli nazvat tvůrčím pudem, je součástí stejného řetězce, jako další 
bytostně lidské atributy – práce, hra, magie nebo náboženský cit.
 V. V. Štech tento tvůrčí pud definuje následujícím způsobem: „Umění 
nalézáme tam, kde člověk neví, jen tuší a nalézá. A tak poznává, dobývá a vykračuje 
novým tvarem do neznáma. Tehdy, když lidstvo usiluje o nedosažitelné a vyjadřuje 
nevyslovitelné. Svět nových tvarů čerpá z těchže pomezí jako oblast snu, živí se 
strachem před smrtí a tuchami odvislosti k neznámému jako náboženství. Je v něm 
prvotní nutnost ducha oživiti veškeru přírodu, ztělesnit živly, síly, city, přemoci 
smrt. A přece se bytostně liší i od náboženství i od vědy. Tvůrčí vůle je samostatný 
jev a nezávisí ani na činnosti praktické, ačkoliv se rovněž projevuje prací a má s ní 
společnou potřebu cosi udělat.“ 66

 Ve tvůrčím pudu nacházíme jako hlavní rys elementárnost projevu. Tvůrčí 
činnost je na rozdíl od estetiky, prohlašující krásu za předmět neinteresované libosti, 
skutečnou životní nutností. I když je člověk ve své tvorbě inspirován jiným dílem, 
napodobuje a přisvojuje si cizí, přesto vyjadřuje osobitý zvláštní zážitek.
 Přirozený lidský pohyb, rytmus těla, proporce a tvary jsou symetricky propojeny. 
Tep, dech či krok segmentují lidský čas i tvorbu. V různých místech světa se zrodily 
identické ornamentální soustavy. To proto, že vyrůstají z lidských instinktů. U vzniku 
uměleckého díla se setkáváme s nutností, nikoli zálibou jako rozhodujícím činitelem. 

65 HORATIUS: De arte poetica, 3
66 ŠTECH, V. V.: Skutečnost umění, Václav Poláček, Praha 1946, s. 27

40



Libost není příčinou, ale přichází jako účinek. Umělecký výtvor je tedy buď znázorněním 
života a světa, nebo znázorněním vnitřních fantazijních obrazů.
 Pro člověka je typická mimovjemová tvůrčí činnost, kterou můžeme nazvat 
obrazností. (Liší se od obrazu, který chápeme většinou jako odraz smyslové skutečnosti). 
Lidská obraznost může existovat i mimo naše vnímání a poznání; může mít svůj počátek 
v pseudovjemových prvcích (jako například v některých vyvolaných či spontánních 
halucinačních stavech). 
 Touha tvořit je tedy univerzální. Musíme mít přitom ale stále na paměti, že 
lidé v různých historických epochách prožívali s největší pravděpodobností symetrii, 
měřítko, barevný kontrast či perspektivu poněkud odlišně než my. Tytéž odlišnosti 
vnímání a prožívání se rovněž týkají přírodních národů ve srovnání s novodobou 
euroamerickou společností. 
 E. P. Hatcherová ve své knize Art as Culture mimo jiné řeší mnohokrát studovanou 
otázku, zda jsou všechny lidské bytosti k tvorbě stejně „naprogramovány“, respektive 
jak lze přistupovat univerzálně ke kreativitě, která má jiné projevy u přírodních národů 
a jiné ve společnosti moderní. Vše se komplikuje etnocentrickou selekcí toho, co je 
a co není umění, otázkami „samozvaného umělce“ u přírodních národů a podobně. 
Na lidskou kreativitu, estetické cítění a schopnost tvořit má vliv nejen dané prostředí, 
sociální skupina, uvnitř které osoba žije, vztahy, reálie, kulturní dědictví, ale i bezpočet 
dalších faktorů včetně věku, pohlaví a podobně. Hlavními body, na kterých závisí tvorba 
jednotlivce, jsou přitom: osobní motivace, příležitost a přijetí ostatních.67

 Schopnost tvorby je v lidské bytosti skutečně „zakódována“, ať se již na tuto 
problematiku díváme z úhlu psychologie či uměnovědy. „Náš dávný předek – dokud 
neměl vyvinuty korové buňky pojmového myšlení a řeči – dokázal myslet patrně jen 
v obrazech. A to je i dnes mnohdy příznačné. I dnes živí fantazie naše myšlení obrazové, 
tento archetyp duševního života.“ 68 

Osobnost umělce 

Puzení k tvorbě tedy můžeme považovat za univerzální. Kdo je ale umělec a jak jej 
definovat? Za umělce můžeme považovat osobu, která je obdařena jistými vrozenými 
estetickými dispozicemi, přičemž hrají důležitou roli i dispozice získané. V každém 

67 Viz HATCHER, E. P.: Art as Culture: An introduction to the Anthropology of Art, 
Bergin & Garvey, Westport, CT 1999, s. 94

68 PONDĚLÍČEK, I.: Fantaskní umění, Vodnář, Praha 2002, s. 49

41



případě umělec disponuje zvýšenou životností představ. Tvůrce je tak naplněn 
předmětem, že v různé intenzitě překračuje své osobní hranice. Otázku, kolik procent 
by měl tvořit talent a kolik tvrdá dřina procesu učení, ponecháme stranou. Zde se názory 
pochopitelně různí, a rovněž musíme vzít v potaz jednotlivé druhy umění.
 Sama bych definovala umělce jako osobu se silně vyvinutým tvůrčím pudem, která 
disponuje rovněž výrazným estetickým cítěním (v příslušné kultuře), „trpí“ zvýšenou 
schopností imaginace a je nadána zručností a technickými schopnostmi umožňujícími 
realizaci díla. Stanovení lepší či horší definice umělce je jedna věc. Musíme mít ovšem 
na zřeteli, že umělec je definován především recipienty svých děl! Recipienti, ať již 
z řad odborníků či laických obdivovatelů umění téměř vždy vyžadují, aby umělec podal 
důkaz svých výjimečných schopností.
 E. H. Gombrich staví umělce jednoznačně do epicentra umění, když říká: 
„Umění ve skutečnosti neexistuje. Existují pouze umělci. Kdysi to byli muži, kteří si 
vzali barevnou hlinku a na zeď jeskyně načrtli tvary bizona; dnes si někteří kupují 
barvy a navrhují plakáty pro plakátovací plochy; dělali a dělají i mnoho jiných věcí. 
Nazývat takovou činnost uměním můžeme tehdy, když si uvědomíme, že toto slovo 
může znamenat v různých dobách a místech velmi různorodé věci a pokud je nám jasné, 
že Umění s velkým U neexistuje.“ 69

 Každopádně lze konstatovat, že vliv na osobnost umělce a jeho tvorbu má jednak 
faktor psychologický, a dále faktor sociologický. Co se týče faktoru psychologického, 
jde především o vnitřní život umělce, jeho povahové rysy, temperament, vyrovnanost 
či výbušnost, paměť, imaginaci… Faktorem sociologickým pak rozumíme zejména 
souhrn vnějších životních podmínek, které jedince ovlivňují. Tyto podmínky mohou 
mnohdy výrazně ovlivnit výše uvedené psychické rysy umělce. V tvorbě se často 
odráží sociální prostředí, ze kterého umělec vzešel, vliv jeho rodiny, příslušnost 
k určité vrstvě, etniku, společenskému řádu. V neposlední řadě se v tvorbě mohou 
odrazit i vztahy čistě osobní, silný vztah k jiné osobě, nezvyklý životní příběh, „osud“, 
ale také třeba utrpení. (Zcela specifickou skupinu umělců tvoří postižení jedinci – 
ať již fyzicky, či psychopatologicky. Aktivní umělecká tvorba v jejich životě může 
mít velký význam, někdy i terapeutický. Někteří duševně nemocní začali malovat, 
psát básně či hrát divadlo až v ústavním léčení. Duševní nemoc se většinou za podnět 
k tvorbě nepokládá. Tuto problematiku však ponecháme stranou; nepochybně by 
vydala na obsažnou samostatnou práci).
 Co se tvůrčího procesu týče, výrazně se v něm odráží osobnost umělce, respektive 
způsob jeho tvorby. V zásadě můžeme uvést dva základní typy tvorby: 1. tvorba 

69 GOMBRICH, E. H.: Příběh umění, Odeon, Praha 1989, s. 15
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probíhající spontánně a živelně a 2. tvorba, která je racionálně řízena, nebo se dokonce 
uzpůsobuje předem stanovenému plánu.
 V prvním případě vychází tvorba spíše z hlubších vrstev psychiky umělce 
a tvůrčí proces má spíše intuitivní charakter. Zřídkakdy je zde sledován nějaký konkrétní 
cíl, respektive jde o dílo, které většinou nemá praktickou funkci, ať již ideovou, nebo 
materiální.
 V druhém případě jde již o výtvor, který má ambici něco konkrétního vyjadřovat, 
něčemu sloužit, případně být nositelem lépe rozluštitelného významu. Může také 
záměrně cosi symbolizovat, sloužit jako vzor, vysvětlovat či definovat určitou 
skutečnost. Do této kategorie spadají i díla na objednávku; opera, román, náboženský 
obraz, rituální maska.
 Ani zde však nenajdeme pevně stanovenou hranici, neboť oba typy umělecké 
tvorby se mohou navzájem prolínat a kombinovat. Čisté typy neexistují.
 Nebylo by zde na místě stranit ani umělcům tvořícím „živelně“, ani těm, 
kteří svá díla promyšleně „konstruují“. V klasické evropské estetice však bývá 
tradičně prvně zmiňovaný typ umělce upřednostňován (vzpomeňme na Nietzscheho 
preferenci v tradičním dělení umělců a tvůrčího procesu na typ apollinský 
a dionýský).
 Tvůrce či umělec se svým smýšlením liší od objevitele, výzkumníka či vědce. 
Ti pracují na jiném poli. Hledající vlastně opouští sféru tvorby, neboť se drží reálného 
základu. Umělec si může dovolit aspekt hry, překročení hranic, zastavení nepřetržitého 
proudu času. Může „zjevovat“, nikoli jen hledat. To je v jistém smyslu jeho hlavní 
charakteristikou.
 Systematické rozdělení různých typologií umělců je velice přínosné, ovšem 
nesmíme též opomenout aspekt osobního rukopisu, respektive osobního stylu. Volnost 
projevu závisí pochopitelně na dějinné epoše i na typu společnosti; někde je maximální 
volnost projevu vysoce ceněna, jinde má být v zájmu fungující komunikace s recipienty 
omezena. Každopádně osobitost projevu je u umělce nutná a sestává z jeho relací, 
osobních reakcí, mezilidských vztahů, třídění zkušeností, segmentace času a dalších 
faktorů, takže konečný výtvor nese stopy svého tvůrce. 
 Jen velice těžko rozhodneme, kdo může být považován za umělce, a kdo nikoli, 
přičemž postoj kulturního antropologa je v tomto ohledu ještě o něco komplikovanější 
než postoj historika umění. Jisté však je, že každá tvůrčí osobnost si musí svůj status 
umělce obhájit ve svých vlastních kulturních podmínkách. Je to opět recipient, kdo 
rozhoduje, komu musí umělec své umění předvést a s napětím od něj očekávat kritiku. 
(V západní společnosti se například umělec nejdříve „akredituje“ tím, že je schopen 
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anatomicky dokonalé kresby lidské postavy. Poté je mu jednou pro vždy připsán status 
umělce, i kdyby napříště kreslil již jen stylizované postavičky…). Jde možná o příliš 
zjednodušenou formu příkladu, ale jisté je, že umělcovo okolí vždy kriticky hodnotí, 
zda je schopen něčeho výjimečného.
 Vezmeme-li si tedy jako příklad vizuální umění, lze se domnívat, že umělec 
vytváří na základě své myšlenky (či konceptu) soubor informací a rozlišovacích rysů, 
které jsou pak srozumitelné a v ideálním případě i přijatelné pro okolí. Cílem je vytvořit 
z tohoto souboru harmonický celek.
 Umělci disponují různými uměleckými prostředky a různým mentálním 
nastavením. Jejich vybavení a zázemí může být velice různorodé, a přesto se pak spolu 
setkávají v jedné kategorii. Jsou to osoby schopné interpretovat svět a život kolem 
sebe (a často i uvnitř sebe) v uměleckém procesu. To, jak umělec věci „vidí“ je při tom 
do značné míry podmíněno zvykem a tradicí.

Vztah umění, skutečnosti a symbolu v antropologii

V klasické estetice od antiky výše převažuje názor, že umění vyjadřuje vnější skutečnost 
a transformuje ji objektivně pomocí iluze či miméze. Skutečností v umění však není 
pouze okolní viditelný svět, příroda, lidská fyzis, různé události a jevy ve společnosti, 
ale i rovněž děje vnitřního charakteru, čistě subjektivní a individuální. Do uměleckého 
výtvoru zasahují osobní postoje autora, ale též recipienta.
 Vztah mezi uměním a skutečností je obousměrný. Je pro něj příznačná 
polyfunkčnost a bytostné spojení estetické funkce s funkcemi a hodnotami 
mimoestetickými, které se v něm aktualizují. Umění vyjadřuje zvláštní vztah člověka 
ke skutečnosti a okolnímu světu. 
 Umělecká tvorba obsahuje řadu estetických, obrazových a výrazových 
prostředků, kterými člověk může disponovat 
Jedním z nejvýraznějších znaků umění je jeho obraznost a symboličnost. Umění je 
reakcí na přemíru dojmů, nutností zmocnit se materiálu, zanechat něco mimo sebe.
 Umění jako takové je značně ambivalentní. Individuum si neustále vytváří závěry 
o okolním světě, vyplývající z určitého významu. Umění se snaží porušit normální 
snahu recipienta o jednotné chápání výtvoru. 
 Vjem tedy obsahuje nejen vjemové fenomény, ale také domněnky, které jsou 
jejich základnou. Můžeme si dovolit konstatovat, že umění je na dvojznačnosti přímo 
založeno. Tuto ambivalenci můžeme pozorovat ve „dvojznačných“ moderních malbách, 
ale například i v dekoraci a ornamentu děl minulosti. Umění má svou strukturu, která 
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funguje i tam, kde je porušen tvar. Struktura jako by byla nadřazena tvaru, respektive 
forma je ve struktuře obsažena. Umění jako součást kultury funguje (a je třeba znovu 
zdůraznit, že funguje univerzálně!), což svědčí o struktuře, tedy uceleném systému, 
který má, v souladu s variabilitou jednotlivých prvků.
 Pokud se chceme přiblížit světu umění, je nezbytné, abychom pozorně studovali 
symbolický materiál. V dějinách filozofie najdeme již u Cassirera koncepci „vztahového 
myšlení“. Podle ní člověk žije v symbolickém světě, v němž mají své místo mýtus, 
jazyk, náboženství a umění, které společně vytvářejí symbolickou síť lidské zkušenosti. 
Člověk je pro Cassirera „animal symbolicum“ – tvor neustále obklopený uměleckými 
obrazy, jazykovými formami, mýty a náboženskými rituály, prostřednictvím nichž 
vnímá a poznává okolní svět. Živočichové reagují na znaky a signály, ale pouze člověk 
je schopen vytvářet symboly a prostřednictvím nich komunikovat. Přírodní národy 
podle Cassirera nemyslely v pojmech, nýbrž skrze poetické obrazy.70

 Výše uvedená koncepce hluboce ovlivnila takzvanou „symbolickou estetiku“, 
kde se metaforický jazyk mýtů a symbolické obrazy považují za původní nástroj 
sdělovacích schopností člověka. Je možné, že činnosti, které dnes řadíme do světa 
umění, byly v minulosti komunikační a sdělovací technikou. Bohužel se musíme 
smířit s tím, že obsah mnohých historických děl plně neuchopíme z jeho racionální 
stránky. Budiž nám útěchou, že můžeme alespoň ve většině případů vytušit jejich 
význam metaforický. Existuje řada symbolů, které se totiž ani během dějinného 
vývoje příliš nezměnily, a jsou navzdory časovému horizontu i místu univerzálně 
srozumitelné.
 V Ricoeurově díle se setkáváme s problémem interpretace symbolu, kdy na 
jednu stranu cítíme touhu být symbolem osloveni, a na druhou stranu máme tendenci 
dobrat se původního smyslu a pokoušet se o výklad.71 „… symbol nepřekáží rozumu, 
nýbrž jej podněcuje; symbol vybízí k myšlení, symbol je jitřenkou smyslu.“ 72

 Dvojznačnost v umění nalézáme i ve smyslu různé reakce jedinců na stejné formy 
a kolísavost vnímání a interpretace uměleckého výtvoru. Při jedné z přednášek z dějin 
umění jsem slyšela úsměvný příběh o čínských turistech v Praze, kteří se rozhořčili 
při pohledu na bulletin o Pražském hradě, na jehož titulní stránce byla socha sv. Jiří 
bojujícího s drakem. Interpretace tohoto tradičního křesťanského symbolu asijskou 
stranou byla jednoznačná: „Co to máte za oblíbeného světce, když probodává symbol 
štěstí!?“

70 Viz CASSIRER, E.: Filozofie symbolických forem, in:DORFLES, G.: Proměny umění, 
Odeon, Praha 1976, s. 24–27

71 Viz: RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol, ISE, Oikúmené, Praha 1993, s. 163
72 Tamtéž, s. 163
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 Snad právě tento nimbus nejistoty a dvojznačnosti interpretace přidává 
uměleckým dílům na působivosti. 
 Obecné symboly existovaly již v nejstarších dobách; mnohé měly všude 
společnou ikonologii, a dokonce někdy v různých jazycích analogický metaforický 
doprovod. Davidova hvězda, kříž, lotosový květ, sfinga, znaky zvěrokruhu… rozsáhlý 
symbolický materiál tohoto druhu měl až do období pozdního středověku svou 
magickou a uměleckou účinnost. Obávám se, že v moderní společnosti se jeho role 
změnila v „tajná znovuoživení“ či intelektuální spekulaci. Na druhou stranu tvůrčí pud 
je univerzální, a z toho důvodu projevuje člověk často neuvědomělou snahu vytvořit 
si osobní symbolismus. Pokud jde o umělce, může jím být specifický znak, podpis, 
ustálené gesto či pečeť.73

Lidé zakoušejí symboly svými smysly a každý symbol zaujímá své osobité místo v síti, 
kterou nazýváme kulturou. Bez symbolů by kultura v podstatě nemohla existovat. 
Jednotlivý symbol se s ostatními spojuje v celek, nabývá smyslu v kontextu a zajišťuje 
tak kulturní jednotu, stabilitu a soudržnost dané společnosti. 
 Zdá se logické, že při studiu umění a uměleckých děl nelze opomíjet jejich 
sociologický kontext, abychom se vyhnuli interpretačním omylům. Podle Pierre 
Francastela, hlavního zakladatele nové sociologie umění „je třeba na jakékoli umělecké 
dílo pohlížet jako na technickou záležitost, jako na produkt kolektivní psychologie 
a konečně jako na sociologické svědectví. I ty zdánlivě nejlibovolnější fantazie umění 
‚pro umění‘ jsou produktem imaginace; i když je imaginace individuální, snaží se využít 
dovednost ruky k vyjádření pocitu (rozmaru), který je projevem určité společenské 
reality.“ 74

V této části práce byla zmíněna řada otázek stran vymezení pojmu umění, definice 
uměleckého díla i statusu umělce. Přestože jde o rozsáhlý a dávný filozofický problém, 
který ještě zkomplikoval nástup avantgardy, pokusím se na závěr najít určité východisko 
pro zařazení fenoménu „umělecké tatuáže“ mezi ostatní umělecké obory. 

73 DORFLES, G.: Proměny umění, Odeon, Praha 1976, s. 25–36
74 CHALUMEAU, J.-L.: Přehled teorií umění, Portál, Praha, 1997, s. 95
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II.  TETOVÁNÍ LIDSKÉHO TĚLA JAKO 
UMĚLECKÉ DÍLO

ZDOBENÍ LIDSKÉHO TĚLA JAKO UMĚLECKÉ DÍLO?

Jsme skutečně oprávněni zahrnout trvalé zdobení lidského těla (respektive tetování) 
do antropologické kategorie umění, která byla představena v první části této práce?
 Domnívám se, že ano. Jak již napovídá hodnotící kategorie ze 60. let dvacátého 
století – Body Art 75 – jde o umělecký proces. V tomto procesu dochází k záměrné 
a cílevědomé transformaci tělesných forem, které člověk provádí buď sám na sobě, 
nebo na jiné osobě. 
 Změny, k nimž dochází, působí především vizuálně, a jak dále uvidíme, jsou 
určeny z valné části „pro diváka“, respektive recipienta, jímž je okolí (vzhledem 
k variabilitě lidských vnitřních duševních pochodů ovšem samozřejmě existují i výjimky 
– recipientem se stává sám tvůrce v touze, aby jeho dílo zůstalo okolnímu světu skryto; 
dítě, které experimentuje s líčidly o samotě před zrcadlem, osoba zdobící se „sama 
pro sebe“ a skryta veřejnosti zvláštním, někdy třeba až patologicky bizarním způsobem 
– mladík, který si v osobním rituálu nechá vytetovat rozsáhlý a složitý obrazec na kůži 
lebky a následně jej nechá zarůst vlasy…). 
 Prezentování vlastní tělesnosti bylo v dějinách lidstva věnováno mnoho 
prostředků, času a energie. Příkladů bychom mohli najít mnoho, připomeňme si třeba 
narcistní sebeprezentaci dandysmu. Ačkoli dandysmus má svůj základ ve filozofii 

75 Definice viz http://artlist.cz/?id=103 Body Art je termín odkazující k užívání těla jako 
východiska a vlastního materiálu umělecké tvorby. Jako samostatná kategorie začíná být 
vnímán v 60. letech v souvislosti s rozvojem performance a happeningu. Body art nava-
zuje na fenomenologické chápání těla jako „pole událostí“. Umělci experimentující se 
svým tělem často evokují základní vědomé i podvědomé pohnutky určujících naše cho-
vání (sexuální touhu, agresivitu, strach). Akce většinou nemají povahu příběhu, ale zhuš-
ťují prožitek těla prostřednictvím jednoduchého gesta, bolesti, rituálního opakování, fy-
zického omezení, extrémního tělesného nasazení či narcistní posedlosti vlastní osobou. 
V některých případech využívá body art karnevalových motivů (groteskního těla, meta-
morfóz, protéz, různých forem masek a transvestitismu) a svou formou a účinkem připo-
míná exorcismus nebo šamanský rituál. Body artové akce často ztělesňují drama konflik-
tů odehrávající se v psychice jednotlivce, ale i v jeho interakcích s okolím. Společensky 
kritický až aktivistický rozměr body artu zdůrazňovaly především feministicky zaměře-
né umělkyně, lesbické umělkyně a umělci z řad gayů, či umělci jiné než bílé barvy ple-
ti. Body art se úzce dotýká také mimouměleckých oblastí spojených se zdobením a ritu-
álními úpravami těla jako je například tetování, piercing, obřízka a rituály přechodu, ale 
i plastická chirurgie.
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a nejde o umělecký směr, dandy se snaží ze své vlastní image učinit umělecké dílo. 
Usiluje o utváření vlastního já, budování své identity, snaží se odlišit se od ostatních 
(a samozřejmě je zároveň sebeironický a vnímá svou konečnost i marnost svého 
počínání). „Zdánlivě jediný intimní okamžik dandyho těla – samo jeho utváření, 
toaleta – má smysl teprve tehdy, stane-li se veřejnou podívanou, představením 
pro druhé.“ 76

Trvalé zdobení těla tetováním patří k civilizaci de facto od počátku věků, jak dále 
uvidíme. Tento fenomén je zkoumán etnografy, antropology, sociology i psychology. 
Použité postupy, o kterých se bude v této práci hovořit, můžeme označit za výtvarné či 
vizuální. 
 C. R. Sanders zkoumající vývoj tetování v USA označil tetování za „formu 
sociálního umění, jež má vnitřní obsahy, ale přitom někdy disponuje i nespornou 
estetickou kvalitou.“ 77 Tato definice je mi sympatická pro svůj sociologický rozměr, 
ač musím konstatovat, že umění tetování nemusí mít vždy vnitřní obsahy, a stejně tak 
(jak upozorňuje Sanders), nemusí disponovat estetickou kvalitou…Výtvarné provedení 
„díla“ může být zkrátka na různé úrovni. Domnívám se, že určitá množina těchto děl by 
se dala obhájit coby díla umělecká. Poněkud problematické ovšem bude najít vhodnou 
definici, která by tuto teorii podpořila. 
 Britský estetik Berys Gaut předkládá zajímavou klastrovou koncepci umění, 
která má tu výhodu, že se dokáže vyhnout všem nástrahám, které přinášejí úzce 
a striktně pojaté definice (historické, funkcionalistické, institucionální). Tato koncepce 
je zajímavá tím, že umožňuje jaksi volnější přístup k věci a nabízí celý seznam vlastností 
(respektive deset základních charakteristik), které umělecké dílo může (ale nemusí) 
splňovat. V každém případě platí, že dílo, které má být označeno jako umělecké, musí 
splnit co nejvíce těchto kritérií, a nesmí se stát, že by nesplňovalo žádné. „Klastrové 
vysvětlení zdůrazňuje právě pluralitu faktorů určujících, co je umění, takže různorodost 
umění ho nezaskočí.“ 78

(1) Ne všechna umělecká díla jsou krásná – v některých druzích umění je uplatňován 
záměrně „antiestetický“ přístup (jak dále uvidíme i na příkladech uměleckého tetování). 

76 ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla, Pistorius & Olšanská, Příbram 2009, s. 158
77 Viz RYCHLÍK, M.; Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Lidové noviny, Praha 

2005, s. 228
 Srv. SANDERS, C. R.: Customizing the Body. The Art and Culture of Tattooing, 

Philadelphia – Temple University Press, 1989
78 KULKA, T., CIPORANOV, D. (eds.): Co je umění? Texty angloamerické estetiky 

20. století, s. 393
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(2) Ne všechno umění vyjadřuje emoce. (3) Ne všechno umění je intelektuálně 
náročné. (4) Ne všechna umělecká díla mají komplexní a koherentní formu. (5) Ne 
všechna umělecká díla nesou komplexní význam. (6) Ne všechna umělecká díla 
usilují o originalitu – například vycházejí z tradice a originalita je přímo nežádoucím 
faktorem. (7) Ne všechna umělecká díla přinášejí osobitý pohled na věc. (8) Ne všechna 
umělecká díla jsou vytvořena s velkou dovedností. (9) Ne všechna umělecká díla spadají 
do existujících žánrů a druhů – čímž by se vlastně popíral i vznik žánrů nových. (10) Ne 
všechna umělecká díla jsou výsledkem záměru vytvořit umění (např. artefakt vzniklý 
v mimoevropském kulturním prostředí, tzv. „lidová tvorba“ apod.).79

 Do výše uvedeného schématu lze dle potřeby doplňovat i další kritéria 
a výhodou je, že oponující strany budou muset uvádět své důvody, proč to či ono 
kritérium považují za zásadní. Ať už se nám klastrová koncepce zamlouvá či nikoli, 
jisté je, že otevírá cestu plodné diskusi nad otázkou co je a co není umění.
 Jak pojímat v oblasti zdobení těla osobnost umělce? Je dílo produktem 
umělcovy zručnosti? Nebo se spíše cení invence a umělecký tatér bude jen ten, který 
tvoří zásadně originály? Anebo, v souladu s institucionální teorií umění bude aspirovat 
na status „umělecký tatér“ pouze absolvent Akademie výtvarných umění, protože jeho 
fotografie se pak objeví na výstavě? Tyto a další otázky mne napadaly, když jsem poprvé 
navštívila tetovací konvenci a sledovala účastníky soutěže.
 Někdo může (a jistě oprávněně) namítnout, že v oblasti tetování nebude snadné 
obhájit pozici umělce. Faktem je, že zdobení lidského těla tetováním ne vždy provádí 
specialista (jm. absolvent výtvarného oboru). V umění se ovšem cení imaginace, 
invence, funkce výtvoru, jeho komunikační potenciál a řada dalších faktorů. V každém 
případě existuje množství talentovaných kreslířů a naprostých špiček ve svém oboru, 
kteří žádné výtvarné vzdělání nemají. 
 V průběhu rozhovorů s tatéry jsem nabyla pevného přesvědčení, že oni sami se 
za umělce považují, ačkoli umělecká obec si zatím v této otázce není jistá. A spokojení 
zákazníci jejich postoj rozhodně sdílejí. V této souvislosti nelze nevzpomenout 
na Bradburyho Ilustrovanou ženu, takřka humoristickou povídku vycházející z hlubin 
psychopatologie. „Willy byl umělec, který se zabývá tetováním?“ „Byl, vlastně je 
umělec. Shodou okolností forma, jímž se jeho umění projevuje, je tetování.“ „A vy,“ 
říkal doktor zvolna, „jste byla plátnem, které hledal celé své mládí?“ „Byla jsem 
plátnem, které hledal celý život.“ 80

79 KULKA, T., CIPORANOV, D. (eds.): Co je umění? Texty angloamerické estetiky 
20. století, s. 390

80 BRADBURY, R.: Ilustrovaná žena, Československý spisovatel, Praha, 1968
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ZDOBENÍ TĚLA – KULTURNÍ UNIVERZÁLIE

V této práci sledujeme, troufám si říci, univerzální fenomén, se kterým se setkáváme 
v určité formě prakticky ve všech kulturách.
 Lidskou tvořivost a imaginaci bychom mohli demonstrovat na celé řadě příkladů, 
od výtvarného umění přes hudbu až k poezii či modernímu dramatu. Některé druhy 
umění nejsou univerzálně rozšířeny; jde například o velmi specifické druhy, jako výroba 
krajek v určité geografické oblasti, nebo umění kaligrafie, které postrádáme u národů, 
jenž nemají písmo…
 Člověk sice disponuje určitým genetickým dědictvím, ale jeho vnější vzhled 
závisí na větším množství faktorů, než na pouhé biologické determinaci. U zvířat 
v důležitých obdobích přirozeně dochází k určitým fyzickým modifikacím, které 
mají svou přesně stanovenou funkci. Jsou to především reakce na specifické 
vnější podněty, které slouží k splynutí s okolním prostředím, či naopak k upoutání 
pozornosti potenciálního partnera, nebo zastrašení protivníka. Člověk však své tělo 
modifikuje způsobem zcela výjimečným, záměrně a cílevědomě, s nasazením vlastní 
tvořivosti a imaginace, která je takřka bez hranic. Jak shrnul Jiří Svoboda ve své 
knize Počátky umění: „Je pradávnou vlastností Homo sapiens, že každý jedinec svou 
osobnost dotváří oděvem, účesem, ozdobami, rasou svého psa či architekturou svého 
obydlí…“ 81

 Lidské tělo se tak může stát „malířským plátnem“ (toto často užívané klišé se 
pokusím v závěrečném hodnocení poněkud poupravit), kam se promítají ideály, touhy 
a preference příslušné kultury jako celku, ale i jednotlivce. Čapkova úvaha v knize 
Umění přírodních národů sahá již ve své době do oblasti kulturní a sociální antropologie, 
daleko za hranice estetiky. O zdobení těla říká následující: „Snad nejprvnějším 
materiálem výtvarným bylo právě jen to nejbližší, právě už samo člověkovo tělo. Že 
bylo první plochou, první sochou, prvním výtvarným prostorem; a první barvou, které 
se chopilo malířství, byla snad jenom teplá, čerstvá krev. Máme si mysliti, že to byl 
počátek zdobení, ornamentu? Neřekl bych; divoký primitiv se pomalovává, tetuje, 
ověšuje trofejemi i cetkami, ne aby se ozdobil, ale aby se zvýraznil, zvýznamnil. Mohl 
to býti nejprvněji spíš výraz síly, vítězství, triumfu, ne však ještě bohatství a přepychu; 
ovšem lze nám tuze dobře pochopiti, že s prvotní člověkovou bázní kráčela ruku v ruce 
už také i prvotní zpupnost. Domnívám se tedy spatřovati kořeny umělecké bytosti – a to 
nejen té výtvarné, nýbrž umění veškerého – v bytosti magie.“ 82

81 SVOBODA, J. A.: Počátky umění, Academia, Praha 2011, s. 56
82 ČAPEK J.: Umění přírodních národů, Dauphin, Praha 1996, s. 55
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 Uznávaný antropolog Terence S. Turner, který se věnoval intenzivnímu 
výzkumu amazonského kmene Kayapó, se ve své práci mimo jiné soustředil 
na detailní rozbor zdobení těla ve výše uvedené společnosti, tak jak prostupuje 
každodenní profánní, náboženský i politický život a stává se nedílnou součástí 
všech přechodových rituálů. Detaily použití barev, efektní mutilace rtu a nosní 
přepážky, zdobení pestrobarevnými čelenkami z ptačího peří a složité účesy tvoří 
ucelený systém, který stanovuje jasnou hranici mezi „společností“ a „světem 
přírody“. Kayapové přitom dle Turnera, při zachování všech sociálních faktorů 
zdobení těla povýšili malování na tělo na umění. „Povrch lidského těla tvoří jakousi 
obecně sdílenou hranici společnosti, společenského já, a psychologicko-biologické 
identity. Stává se symbolickým jevištěm, na němž se odehrává drama socializace, 
a zdobení těla (ve všech jeho rozmanitých podobách – od malování těla a lidský 
oděv, přes péřové čelenky a kosmetiku) se stává jazykem, kterým je vyjadřován.“ 83 
Turner zároveň zdůrazňuje, co je vlastně pojímáno v dané společnosti jako krásné. 
Pojem krása zachycuje společnost jako takovou, v její celistvosti. Krásný je 
„socializovaný“.84

 Lidské tělo se může stát nositelem určité symboliky a významným prostředkem 
komunikace, stejně jako řeč, mimika či gestika (komunikační funkce umění byla již 
zmíněna v první části této práce). Lidé tento fakt od pradávna berou na vědomí a kromě 
zdobení těla šperky či kosmetickými prostředky záměrně modifikují své tělo i jinými 
technikami, které mají trvalé následky (jak dále uvidíme v kapitole o mutilacích). Pokud 
chápeme zdobení lidského těla jako uměleckou techniku, musíme opustit názor, že 
krása je pouze objektivní vlastností věcí. Závisí totiž na společenském a individuálním 
vědomí.
 Otázka úpravy těla lidského druhu je nejednoznačná vzhledem k velkému 
množství motivací. „Prolínají se a v rámci kulturní podmíněnosti v postmoderní 
společnosti úzce souvisí i se sebepojetím jedince. Motivy uskutečňovaných zdobení 
a úprav těla v prostředí preliterárních společností a postmoderní společnosti 
se pravděpodobně zásadně liší… v postmoderní společnosti je lze nazvat 
individuálními, a to právě z podstaty uspořádání této společnosti. Zatímco tradiční 
společnost je společností založenou na akcentaci významu primárních sociálních 
institucí, vazeb na komunitu, rodinu a vlastní kořeny, společnost moderní nabízí 
jedinci oddělení od těchto pout, získání svobody a zároveň riziko ztráty identity 
i jasného ohraničení životního prostoru. Jednotlivec musí usilovat o vybudování 

83 TURNER, T. S.: The social skin, HAU: Journal of Ethnographic Theory 2 (2), s. 486
84 Tamtéž, s. 500
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vlastního místa ve společnosti, které bylo v tradiční společnosti často definováno 
předem.“ 85

 Tento druh umění nám skýtá nebývalou možnost komparace a sledování 
nejrůznějších kulturně-sociálních, psychologických, magických, náboženských i ryze 
estetických motivů. 
 Ať již jde o jakoukoli formu společnosti, obecně můžeme říci, že modifikace 
přirozených tělesných forem může vyjadřovat následující:

1. společenský, ekonomický, politický či náboženský status
2. rodovou příslušnost
3. touhu být přitažlivější
4. přání uspokojit vkus a očekávání příslušného kulturního prostředí
5. přání naopak neuspokojit toto očekávání a stát v opozici vůči běžným konvencím
6. odlišit mužské rysy od rysů ženských
7. promítnout do výsledného vzhledu své vnitřní postoje, jako jsou skromnost, 

smutek, hrdost a mnohé další“ 86

Z tohoto výčtu vidíme, že pokud budeme chápat zdobení lidského těla jako určitou formu 
výtvarného umění, estetika nebude jediným předmětem zkoumání. Tento fenomén bude 
spojen a ovlivněn celým souborem kulturních a sociálních aspektů lidského života. 

85 SOUKUP, M. (Ed.).: Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat, Pavel Mervart, 
Červený Kostelec 2014, s. 193–194

86 Viz HICKS, D.: Cultural Anthropology, Harper Collins Publishers, New York 1994, 
s. 341
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TETOVÁNÍ – DĚJINY A SOUČASNOST

Dějiny tetování

Tetováním rozumíme zvláštní techniku vytváření trvalých obrazců na povrchu těla, 
jenž se provádí mechanickým vnášením barviva do škáry (většinou se používá tuš, 
karmín a podobně). Pokud se k tetování použijí barvy, které nejsou trvalé, může obraz 
po čase vymizet. Odstranění tetování je velmi nesnadné; dříve se většinou provádělo 
vyleptáním kyselinou nebo překrytím jinou barvou.
 Původ tohoto zvyku sahá velice daleko do historie. Z archeologických nálezů 
specifických nástrojů a pomůcek lze usoudit, že se lidé tetovali již v období mladšího 
paleolitu. V cromagnonských jeskyních byly nalezeny misky s červeným okrem, 
do něhož byly vloženy kostěné třísky, které se pravděpodobně používaly k tetování. 
Nepřímých důkazů o tetování je celá řada – patří mezi ně (mimo jiné) i archeologické 
nálezy egyptských hliněných figurek a africké skalní umění.
 Nejstarším přímým důkazem o tetování je pět tisíc tři sta let stará mumie Ötziho 
z Alp, která byla nalezena v září roku 1991. Díky příznivým přírodním podmínkám 
bylo tělo velice dobře zachováno a na kůži se dochovaly vytetované vzory, respektive 
čárky a tečky v oblasti kloubů na rukou a nohou nebožtíka, které měly snad terapeutický 
či rituální význam. Než byl nalezen výše zmíněný „Muž z ledovce“, byla za nejstarší 
tetovanou mumii považována egyptská kněžka Hathor. 
 Co se samotného pojmu týče, slovo „tetovat“ pochází z tahitského výrazu „tatau“, 
jež je zdvojením kořene „ta“ = tlouct, škrábat. Podle holandského etnologa Hendrika 
Kerna souvisí slovo „tatau“ rovněž s malajským a javanským slovem „tatu“, což 
znamená „rána“, nebo také „zraněný“. Vypadnutím hlásky t mezi oběma samohláskami 
prý vzniklo „tatau“. Slovo tetovat by podle toho znamenalo něco jako „zasazovat rány“. 
V evropském písemnictví se setkáváme s tímto pojmem ve zprávě o pobytu Jamese 
Cooka na Tahiti roku 1769 (viz následující kapitola). Chybným přenesením spisovného 
anglického „tattaowing“ vznikl v němčině výraz „tätodwieren“. Pro úplnost ještě nutno 
dodat, že se v literatuře vyskytují také odvozeniny z „tau“ = vědět a z „atau“ = totem. 
Novozélandské slovo „moko“ znamená „ještěrka“ – prvek, který se hojně vyskytuje 
v tetování Maorů.87 
 O dávném zvyku zdobit své tělo tetováním podávají svědectví hojné archeologické 
nálezy i prameny písemné. Zadíváme-li se například na středoevropské hliněné idoly 
z mladší doby kamenné, upoutají nás ornamenty a geometrické obrazce, které zdobí 

87 Viz ZELLER, R.: Měsíčník Ciba č. 10, Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941, s. 259
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tvář, trup i končetiny sošek. Řecké a římské písemné prameny uvádějí, že tetování 
bylo hojně rozšířeno u Thráků a mnohých kmenů usazených kolem Jaderského moře. 
Dle Strabona bylo tetování společným znakem Thráků a Illyrů. Spisovatel Athénaios 
ve 3. století našeho letopočtu uvádí, že tetování u Thráků bylo zavedeno skythskými 
ženami, které ženám Thráků vtiskly nesmazatelná znamení jako vyjádření poroby. Tyto 
se pak snažily přeměnit znamení v dekorativní motivy.
 Dánský archeolog Sophus Müller zastává teorii tetování v pravěku, kterou se roku 
1897 snažil podložit archeologickými nálezy v severských hrobech. Mezi kosmetickým 
náčiním se zde nacházely bronzové nástroje, které Müller označil za tetovací jehly. 
Tetování u Řeků v písemných pramenech doloženo není, ale Římané tetovali otroky 
a někdy i mladé vojíny. Caesar ve svém spise De bello Gallico uvádí, že Britové se 
tetovali z důvodu zastrašování nepřítele v boji. Je zřejmé, že tetování pěstovali rovněž 
Egypťané, obyvatelé britských ostrovů a jihoameričtí domorodci. 
 Nesmazatelná znamení, která byla vřezávána, vpichována, nebo vypalována 
do kůže, měla původně označovat rodovou příslušnost, případně plnila estetickou 
funkci. Postupem času přicházejí ke slovu magické významy a tetování se stává rovněž 
prostředkem vyjádření společenského postavení a osobních zásluh. Stejný posun vidíme 
i během vývoje tetování u obyvatel Afriky a Oceánie.
 Tetování v minulosti nebylo jen výsadou živých. R. Zeller uvádí, že v pentateuchu 
starých Izraelců se hovoří o tetování mrtvých těl, které mělo nebožtíka chránit před zlými 
duchy. V Egyptě zakořenil obyčej chránit tetováním i živé osoby, což dokládají výtvarné 
artefakty z období střední říše. Zobrazená těla jsou pokryta obrazy zvířat a různými 
ornamenty. V nové říši si Egypťané s oblibou tetovali do kůže své oblíbené bohy a tím 
se natrvalo spojovali se svými „patrony“.
 Přejdeme-li až k období raného křesťanství, kdy náboženská pravidla brojila 
proti modloslužbě, nepřekvapí nás názor z řad duchovních, že podobné praktiky jsou 
„nebezpečné spáse duše“. V pozdním středověku bylo tetování údajně mezi lidmi značně 
rozšířeno a církev před ním varovala (pokud se jednalo o původní motivaci – usmířit boha 
podsvětí při úmrtí blízké osoby) a označovala je jako nebezpečný přežitek či „službu 
ďáblu“. Nutno ovšem dodat, že někteří horliví věřící v období raného křesťanství si 
vytetovávali do kůže také symbol kříže na znamení náboženské úcty.
 U raných křesťanů se novověrci často tetovali. Kreslili si na čele jako znamení 
kříže veliké řecké tau (T) a tento zvyk přejali později také křižáci, s tím však rozdílem, 
že si do kůže vpichovali opravdový kříž. Prvotní křesťané se dále tetovali na znamení 
své náboženské příslušnosti znamením ryby, nebo řeckých písmen chí nebo ró. Flámský 
zlatník Godefroid de Claire vypodobnil r. 1150 takový tetovací výjev v smaltovém 
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obraze na podstavci kříže ve St. Omeru. Od křižáckých výprav se všeobecně rozšířil 
zvyk tetovat bojovníkům táhnoucím do pole poznávací znamení. Zvyku prvotních 
křesťanů se přidržel německý mystik Heinrich Seuse (v 14. století), jenž si do prsou 
vyřezal začáteční písmena IHS.88

 Zde se tedy setkáváme s motivací náboženskou (až magickou). U křižáků pak 
tetování označuje status církevního bojovníka.
 Tetování jako společné dědictví a jednotný rys určité kultury však můžeme vidět 
pouze u přírodních národů.
 U domorodců té či oné kultury nalézáme také shodné pohnutky ke zdobení 
těla právě tímto způsobem, a vyskytují se u nich stejné vzory (na rozdíl od tetovaných 
jedinců v moderní společnosti, jak dále uvidíme).

Tetování u přírodních národů

Existuje nepřeberné množství kmenů pěstujících tento zvyk, odlišné tetovací techniky, 
různá motivace a pestré výtvarné náměty tetovaných obrazů. Všechny dosud známé 
pohnutky k praktikování tohoto druhu zdobení těla lze rozdělit do tří skupin na: 
1. estetické, 2. sociologické, 3. kultovně magické. Tyto pohnutky u přírodních národů 
samozřejmě často splývají. (Jak uvidíme v následující kapitole, motivace v moderní 
společnosti je ve většině případů pouze estetická a rozhodně povrchnější).
 Ad 1: V prvních cestopisech z období zámořských objevů výzkumníci často 
referují o estetické funkci tetování u přírodních národů. Tetování má být náhradou 
za šaty, případně vábit druhé pohlaví. „Někdy bývalo také označováno ve smyslu 
Darwinovy teorie za ‚umělé druhotné pohlavní znaky‘ “.89

 Ad 2: Za sociologickou funkci můžeme označit to, co určuje stratifikaci lidského 
společenství. Anglický etnolog a mytolog Andrew Lang ve svém pojednání The Secret 
of the Totem popisuje tetování jako pomůcku při vytváření organizačních útvarů 
domorodého obyvatelstva. Sounáležitost jednotlivých rodů a klanů je symbolizována 
totemem. Totem se tedy stal logicky prvním vzorem pro tetování a zoomorfní či 
antropomorfní výjevy často zdobily těla domorodců. Uvážíme-li, že v totemových 
společenstvích je uložena přísná exogamie…90 Toto vysvětlení nacházíme i u Alfreda C. 
Haddona: „Tyto značky na kůži nejsou, jak by se mohlo zdát, kmenovým rozlišovacím 

88 Viz ZELLER, R.: Měsíčník Ciba č. 10, Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941, s. 228–231
89 Viz ZELLER, R.: Měsíčník Ciba č. 10, Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941, s. 236
90 Viz LANG, A.: The secret of the Totem 1905, in ZELLER R.: Měsíčník Ciba č. 10, 

Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941, s. 234
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prvkem z hlediska politiky, ale znamením rodu, jehož společenským posláním je 
zamezit, aby členové klanu upadli do hříchu nevědomého klanového incestu.“91

 K sociologickým motivům by patřilo i rozlišení společenských vrstev, 
vyznamenání za osobní zásluhy a zvláštní schopnosti (šamani, bojovníci), součást 
přechodových rituálů (vstup do dospělosti, označení ženatých či vdaných jedinců) 
a podobně.
 Ad 3: Motivace kultovně magická je hojně rozšířená téměř u všech přírodních 
národů. Anglický filozof a sociolog Herbert Spencer se ve svém spise Principles 
of Sociology dokonce pokoušel vysvětlovat tetování jako krvavou oběť, jež se přinášela 
duchům zemřelých. Tomuto výkladu nasvědčuje také to, že se smuteční tetování vytváří 
u některých národů Tichého oceánu dokonce se zvláštní oblibou na jazyku, kde ovšem 
nelze mluvit ani o okrase ani o společenském označení.92

Kultovně magické tetování může oslavovat předky nositele, chránit jej před démony, 
nemocí, nebo může fungovat jako očista hříchů, či pomáhat v boji proti nepříteli. Do této 
skupiny motivů patří také léčebná funkce.
 Kultovní charakter společnosti u přírodních národů se odráží také v tom, že 
čerstvě tetovaný jedinec podléhá tabuizaci a po určité období nesmí přijít do styku 
s ostatními příslušníky kmene.
 Jednou z lokalit, kde se můžeme setkat s estetickým faktorem tetování jsou 
ostrovy Markézy ve východní Polynésii. Původně zde tetování sloužilo jako akt 
přechodového rituálu při vstupu do dospělosti. Tetování se provádělo u chlapců, kteří 
tímto vstupovali do skupiny svobodných mužů – kaioi, a nebylo levnou záležitostí. 
Prováděli je kněží – „tahunas“, kteří používali ostré, vroubkované čepele z kostí, 
které byly zapuštěné do dřevěné rukověti. Pomocí dřevěných paliček se vklepávaly 
do kůže obrazce a do rány se aplikovala barva rozmíchaná s vodou či olejem. Prameny 
hovoří o černé barvě, výjimečně také červené, která však byla určena jen náčelníkům 
a kněžím.
 Tetování jako první podstoupil syn náčelníka (otec platil tetovací útraty za něj 
a jeho přátele), popřípadě dcera náčelníka v dívčím tetovacím rituálu. Mužský tetovací 
rituál probíhal v tetovacím domě, kam ženy neměly přístup. Slavnosti se účastnili 
všichni mužští členové rodiny. Během celého procesu muži povzbuzovali chlapce, 
aby statečně snášeli bolest a barvitě líčili, jak bude jejich tetování posléze vábit druhé 
pohlaví. Celý proces probíhal zhruba dva týdny a byl zakončen podobnou slavností, 

91 HADDON, A. C.: Evolution in:Art, W. Scott, Ltd., London 1895, s. 256
92 Viz SPENCER, H.: Principles of Sociology, in: ZELLER, R.: Měsíčník Ciba č. 10, 

s. 235
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jako při zahájení. Teprve po několika týdnech se tetovaní chlapci mohli při obřadu 
ukázat dívkám.
 S narůstajícím věkem se tetování stále více obohacovalo a zdokonalovalo. 
R. Zeller uvádí: „Při prvém obřadu se tetovalo na obličeji, na nohou a na kyčlích, často 
jen v hlavních rysech. Postupně bylo obrazci pokryto tělo celé; to trvalo často třicet až 
čtyřicet let a vyžadovalo ovšem dosti velké zámožnosti tetovaného. Tak se vysvětlují 
také zprávy některých vědců o tom, že nejstarší a nejbohatší náčelníci mívají zpravidla 
nejkrásnější tetování.“ 93

 Za zmínku stojí skutečnost, že ornamentika tetování na Markézách úzce 
koresponduje s tamějším užitým uměním (tkalcovství, řezbářství). (Podobnou paralelu 
lez zachytit i v případě malování tváře u jihoamerické kultury kaďuvejské, jak o ní píše 
antropolog Lévi-Strauss.94

 Pro tetování na Markézách jsou typické šachovnicové vzory, u žen pruhy, 
stylizované obličeje, žraločí zuby, želvy a jiné zoomorfní výjevy. Existuje však 
i jeden zvláštní způsob tetování, o němž se zmiňuje francouzský lékař Tautain, 
který byl v devatenáctém století guvernérem těchto ostrovů. Šlo o udici (někdy jen 
stylizovanou v úzký pruh) vytetovanou přes obličej u jedinců, kteří měli vykonat 
krevní mstu. Symbolika vyjadřovala: vrah bude „rybou bohů“ a bude jim obětován. 
Vůbec nejstarším obrazovým svědectvím tetování, které svému nositeli připomíná 
krevní mstu, je podobizna náčelníkova syna Timotitiho, uveřejněná v londýnském 
časopise The Evangelical Magazine roku 1800. Úzké propojení markézského umění 
s lidským tělem ve své práci zdůrazňuje i kulturní antropolog Alfred Gell: „… téměř 
všechny druhy markézského umění byly propojeny s lidským tělem (např. tetování, 
ozdoby). Navíc k umění, které nebylo skutečně součástí lidského těla (např. zdobení 
zbraní, kánoí, vybavení domů atd.) bylo konceptuálně přistupováno tak, jako kdyby 
tomu tak bylo. Takže kánoe náčelníka byla součástí jeho těla, nosila jedno z jeho 
jmen, pokud utrpěla nějakou nehodu, bylo to, jako by byl zraněn sám náčelník, a tak 
dále. Vzhledem k tomu je smysluplné zahájit studium markézského umění jako to 
udělal Steinen, tedy s vědomím, že tetování představuje vzor pro všechny ostatní 
druhy umění.“ 95

 Hovoříme-li o Markézanech, nelze nevzpomenout velkého evropského 
výtvarníka Paula Gauguina, který byl osloven geometrickým dekorativním uměním 
obyvatel Oceánie, jak o tom hovoří ve svém deníku: „V Evropě nemá nikdo ani 

59 ZELLER, R.: Měsíčník Ciba č. 10, Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941, s. 239
94 Viz LÉVI-STRAUSS, C.: Smutné tropy, Odeon, Praha 1966, s. 124–125
95 GELL, A.: Art and Agency: An Anthropological Theory, Clarendon Press, Oxford 1998, 
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tušení, že by Maorové na Novém Zélandu nebo Markézané měli tak velmi pokročilé 
dekorativní umění. Pan chytrý kritik se velmi mýlí, když tohle všechno považuje 
pouze za papuánské umění! Zvláště Markézané mají nevyčerpatelný smysl pro 
dekoraci. Dejte Markézanovi jakýkoli předmět geometrických tvarů, třeba kouli, a on 
dokáže – zcela harmonicky – na něm nezanechat jediné šokující a zbytečné prázdno. 
Tomuto umění základně slouží lidské tělo nebo tvář. Především tvář. Udivuje nás, 
když objevíme tvář tam, kde jsme si vždycky mysleli pouze na geometrický obrazec. 
Stále tatáž věc, a přitom neustále jiná.“ 96 Výše uvedená pasáž mne oslovila právě 
z toho důvodu, že přináší svědectví o prolínání dvou světů a kulturně-uměleckého 
prožitku slavného malíře, který hledal v tomto „ráji na zemi“ na sklonku života svou 
inspiraci.
 Tetování bylo hojně rozšířeno v celém Tichomoří, ale hlavními lokalitami, 
kde tetování dosáhlo skutečného uměleckého vrcholu, byly především Markézy 
a Nový Zéland. Tatér, který toto zdobení odborně prováděl, se těšil velké prestiži, 
a ve společnosti mu byla projevována stejná úcta, jako kněžím. Co se týče techniky, 
tetování se rozvinulo ve velice sofistikovaný systém, kdy byly používány kostěné 
hřebínky vybavené řadou hrotů, do kterých se poklepávalo dřevěnou paličkou. Tento 
bolestivý, rituály obestřený proces trval nezřídka celý život. Dalším atraktivním 
příkladem tetovacích praktik je pak Tahiti ve Francouzské Polynésii. Díky výpravám 
Jamese Cooka (1728–1779) a detailním záznamům v jeho lodních denících se Evropa 
seznámila s původním, originálním termínem označujícím toto zdobení – tatu či 
tattow, a zároveň se odstartovala první vlna šíření onoho kulturního prvku mezi 
societu evropských námořníků. Opomenout nelze ani svědectví misionářů, vojáků, 
etnografů a v neposlední řadě přírodopisce Charlese Darwina, který zjevně oceňoval 
i estetickou hodnotu tohoto svérázného zdobení: „Většina mužů je tetována a ozdoby 
sledují tak ladně linie těla, že působí neobyčejně půvabně. Obvyklý vzor s menšími 
obměnami se podobá koruně palmy. Vychází ze střední linie zad a půvabně se vině 
po obou stranách těla. Snad se bude mé přirovnání zdát fantastickým, ale připadalo mi, 
že tělo takto ozdobeného člověka vypadá jako kmen ušlechtilého stromu ovinutého 
něžnou lianou.“ 97

 Tatuáž ostrovanů zabírala velmi často velké plochy těla, přičemž ženy si 
nenechávaly na rozdíl od mužů tetovat trup. Typické byly „rukávy“, „nohavice“ 
a u mužů zdobený trup a obličej geometrickými vzory.

96 DANIELSSON, B.: Gauguin na Tahiti a Markézách,Vyšehrad, Praha 1983, s. 260
97 DARWIN, Ch.: Cesta kolem světa, Mladá fronta, Praha 1955, s. 371 in: RYCHLÍK, M; 
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 Na ostrovech Samoa se stalo tetování významnou součástí přechodového rituálu 
při vstupu chlapce do světa dospělých mužů.
 Velmi originálním způsobem tetování „moko“ prosluli také Maorové, které hojně 
portrétoval jeden z prvních českých návštěvníků Nového Zélandu, výtvarník Bohumír 
Lindauer. Maorské tetování známe především díky líčení cestovatele Cooka. Bohužel 
dodnes není úplně objasněno mnoho důležitých otázek, například symbolika obrazců, 
nebo význam tetování mrtvých. Většina odborníků zastává názor, že moko u mužů má 
fungovat jako trvalá náhrada válečného pomalování, a u žen má plnit funkci estetickou. 
„Reverend Taylor (uznávaná autorita v oblasti záležitostí týkajících se domorodců) je toho 
názoru, že kořeny moka či tetování pochází odjinud. Domnívá se, že náčelníci, kteří bývali 
světlejší rasy, museli v bitvách bojovat s otroky tmavé pleti, a proto se barvili tak, aby 
nebyli nápadní.“ 98 Typickým vzorem jsou závitnice, které u bojovníků často pokrývaly 
prostředek obličeje, což jim mělo dodávat hrozivého vzezření. U žen bylo tetování slabší 
a kruhové spirály měly většinou vytetovány pod rty. Mělo jít o symbolickou ochranu 
před ztrátou krásy a mládí.
 Maorové měli ve zvyku vytvářet při tetování hlubší zářezy do kůže než ostatní 
národy v Tichomoří, takže tetování bylo velice výrazné. První tetování podstupovaly 
děti v osmi až deseti letech. Co se techniky týče, obrysy obrazů se vyřezávaly dlátovitým 
nástrojem a jemnější detaily se vpichovali rydly. Nástroj se během tetování namáčel 
do barvy namíchané z pryskyřice dammaroně australské. Součástí tabu po tetování byl 
zákaz dotýkat se rukama pokrmů po dobu tří dnů, kdy museli být tetovaní krmeni.
 Co se týče posmrtného tetování, zřejmě jde povětšinou o snahu doplnit 
nedokončené obrazce. Někdy se však také znovu obtahují původní kresby, nebo se 
překrývají zcela novými. 
 Velice nápadné, do hloubky vyryté maorské spirály byly dokladem urozenosti. 
„Symbolický význam umístění obličejového tetování byl následující: vrchol čela 
znamenal hodnost, levá a pravá strana nad obočím pozici, levé a pravé znaky pod 
očima vyjadřovaly genealogii, obě lícní strany k uším značily manželství, prostor mezi 
nosem, obočím i ústy individualizoval a nahrazoval podpis, místo pod ušima sloužilo 
k vyjádření zaměstnání, oblast brady pak moc a sílu a části vedoucí ke krku naznačovaly 
sociální postavení při narození.“ 99 V souvislosti s maorských tetováním je nutno zmínit 
českého výtvarníka devatenáctého století Bohumíra Lindauera, kterého při jeho cestách 
po Austrálii a Novém Zélandu natolik uchvátily tetované tváře Maorů, že je zvěčnil 

98 ROBLEY, H. G.: Tetování mezi Maori, Sowulo Press, Žďár nad Sázavou 2008
99 RYCHLÍK, M.; Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Lidové noviny, Praha 2005, 

s. 107
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ve svých působivých, realistických portrétech. Lindauer se vyskytl na Novém Zélandu 
právě v době, kdy zde probíhal spor mezi původními obyvateli a novoosídlenci. Jeho 
podobizny dodnes vyjadřují onu „exotiku“, důstojnost a hrdost králů ostrova.
 U některých národů došlo během historie k masivnímu rozšíření skarifikace, 
specifického druhu tetování, který umožňuje provést trvalé zdobení na pokožce 
tmavšího pigmentu. Příkladem jsou původní obyvatelé Austrálie, jejichž skarifikace je 
jednak nedílnou součástí přechodových rituálů, ale i magických úkonů, pohřbů a dalších 
událostí. 
 Trvalá ozdoba na kůži – tetování, má svému nositeli mnohdy něco připomínat. 
Jako příklad můžeme uvést obyvatele Nové Guiney. „U Noeforezů, zejména u žen, je 
zvykem vtetovávat si obrazy zemřelých blízkých příbuzných nebo obrazy předmětů, 
jichž nebožtíci za života často používali. U Koitů v jižní Nové Guineji si kreslili 
bojovníci – snažíce se jaksi očistit – do kůže obrazy, jež se lišily podle toho, zda zabili 
muže nebo ženu. U některých horských kmenů na Nové Guineji měly rodiny spřízněné 
sňatkem ve zvyku vtetovávat všem členům nějaké společné pamětní znamení, jež mělo 
vyjadřovat příbuzenství vzniklé sňatkem.“ 100

 Význam tetování ve stratifikaci lidské společnosti najdeme například u indiánských 
kmenů v Mexiku, Střední Americe i Severní Americe. U kmene Omahů bylo například 
povoleno pouze dcerám náčelníka, aby své tělo ozdobily výjevy posvátných cedrových 
kůlů. U osob společensky níže postavených se tetování často omezovalo jen na určitou 
část těla. (U Kajanů na Borneu se dříve mohly například tetovat na bedrech jen ženy 
vznešeného stavu, zatímco těm méně urozeným bylo povoleno jen tetování na holeni 
a noze).101

 Zvyk Kajanů též zahrnuje zmíněné kultovní pohnutky tetování. Lidé jsou 
zde přesvědčeni, že tetování má významnou funkci i v posmrtném životě, protože 
má být jakousi „lucernou“ svítící v temnotě. Kdo tetování nemá, bude tak odsouzen 
k věčné tmě.
 Tetování může rovněž nést symbol válečného vyznamenání. S takovým jevem se 
můžeme setkat u kajanských kmenů na Borneu. Tetování naznačovalo míru udatnosti 
bojovníka. Pokud muž ukořistil lebku, měl právo otetovat si celou paži. Naproti tomu 
jiný bojovník, který se například konfliktu jen zúčastnil, mohl nosit tetování na jednom 
prstě. V některých lokalitách je symbolika tohoto válečného tetování přenosná též 
na členy rodiny (severoameričtí Osahové mohou přenést vyznamenání na ženu a dcery 
válečníka).

100 ZELLER, R.: Měsíčník Ciba č. 10, Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941, s. 242
101 Tamtéž, s. 243
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 Tetování jako ochranu proti nadpřirozeným silám zla praktikují mnohé 
berberské ženy v Severní Africe. Věří se, že démoni mohou vstoupit do člověka skrze 
tělesné otvory, takže speciální ochranu vyžaduje zejména obličej, kde se tetování často 
koncentruje. Někdy se místo tetování používá precizně malovaných vzorů (oblíbeným 
přírodním barvivem je henna, která se používá na dlaně a chodidla). Tetování má tedy 
fungovat jako jakýsi talisman, chránící před nemocí a smrtí. Berberové věří, že člověk je 
démony ohrožen nejvíce v důležitých přechodových obdobích života jako je dospívání, 
sňatek či těhotenství. V severní oblasti Sahary se běžně používají jednoduché tvary 
– křížky, tečky, čárky a trojúhelníky. Spojením těchto prostých elementů vznikne hustý, 
krajce podobný ornament zvaný „siyala“, který je považován za typicky ženský vzor, 
symbolizující plodnost.102

 Velmi zajímavé a pestré příklady tetovacích vzorů nalezneme i na území celé 
Asie. Za zmínku stojí Ainové z ostrova Hokkaidó, kde se specifickým způsobem zdobí 
ženský obličej. Ainské ženy se tetovaly již od útlého dětství kolem úst a postupně své 
tetování rozšiřovaly, až vznikl zvláštní „úsměv“ či knír sahající až k uším. Toto zdobení 
bylo považováno za krásné a bez něho by se dívka ani nevdala.103

 Existuje též speciální tetovací technika, která se provádí například v Grónsku 
a prakticky v celé arktické oblasti; – jde o „tetování stehem“. Do kůže se drobnými 
stehy zašívá nit načerněná sazemi, a tak se vytváří příslušný obrazec. Typickým vzorem 
inuitských žen jsou svislé rovnoběžné čárky na bradě. Toto bolestivé tetování provádí 
matka na dceři již v útlém dětství. Věří se, že bez tohoto označení by si dívka údajně 
nenašla muže. Mladým obyvatelkám Grónska vzpírajícím se tomuto tetování se prý 
vyprávělo, že se hlava ženy, jež se nechce dát takto tetovat, změní na onom světě 
v nádobu na rybí tuk a že se jí bude užívat jako podstavce lampy.104 Výše uvedená technika 
prošívání kůže je rozšířena též u Indiánů v oblasti Mississippi, dále u severoamerických 
Indiánů a v Asii u Čukčů. 
 Než se zaměříme na tetování v moderní společnosti, podívejme se ještě 
na esteticky zvláště významnou tradici japonského tetování. V Japonsku se během 
historie tetování rozvinulo ve vysoce sofistikovaný umělecký obor zvaný „horimono“, 
a dobové výtvarné prameny v mnohém připomínají tetování moderní, zejména co se 
týče bohatého spektra barevných odstínů a tvarů. Podle některých pramenů má správně 
tetované tělo vypadat tak, jako by bylo pokryto hedvábným vzorovaným trikotem. 
Důsledně se přitom respektuje soulad s tělesnými liniemi, takže obrazy ožívají, když 

102  ZELLER R.: Měsíčník Ciba č. 10, Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941, s. 245
103  Viz RYCHLÍK, M.; Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Lidové noviny, Praha 

2005, s. 159
104 Tamtéž, s. 259
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tetovaný pohybuje svaly. Vzory se váží k místním mýtům, legendám, nebo mají 
náboženský obsah, a jsou to skutečná umělecká díla. 
 V Japonsku bylo původně tetování záležitostí níže postavených sociálních skupin, 
zločinců, zběhů a podobně. Zhruba od šestého století fungovalo jako specifický druh 
trestu. Zločinci vyobcovaní ze společnosti bývali označeni na čele, nebo na předloktí. 
Jak dosvědčují historické písemné prameny – knihy pohádek a příběhů o hrdinech, 
posléze se tetováním krášlily vznešené osoby. Když tato bohatá vrstva odhalila kouzlo 
vzácných hedvábných látek, tetovala se převážně již jen ta část obyvatelstva, která 
měla při svém povolání odhalený hořejšek těla – jako nosiči, lodní tesaři a podobně. 
I v Japonsku bychom ovšem našli příklady náboženské motivace. Podobně jako se výše 
zmínění prvotní křesťané zdobili náboženskými symboly, také buddhističtí mniši měli 
na zádech vytetovány ozdobným písmem své modlitby.
 Ze studia tetování u přírodních národů vyplývá, že zdobení tetováním má 
zde velice podstatnou sociologickou, léčebnou či magickou funkci, nebo je součástí 
přechodového rituálu. Jak dále uvidíme, u tetování v moderní společnosti převažuje 
spíše funkce estetická (až na výjimky, kdy se toto trvalé zdobení stává pro tetovaného 
životním stylem či novodobým rituálem).

Tetování v moderní euroamerické společnosti

Na rozdíl od přírodních národů se lidé v moderní společnosti většinou tetují z jiných 
pohnutek. Tetování se neobjevuje jako společné vlastnictví všech, ale najdeme je 
u jednotlivců, případně jako častější jev u specifických sociálních skupin a subkultur. 
Jak jsme viděli, u přírodních národů je proces tetování vysoce obřadný a většinou 
podléhá předpisům tabu. Zjednodušeně je možno říci, že pro moderní dobu je spíše 
typické využívat toto svérázné zdobení ke zdůraznění vlastní individuality.
 Zajímavým postřehem je dále absence (či potlačení) aspektu bolesti, který je 
například u přírodních národů (viz výše) významnou složkou celého rituálu. U moderního 
tetování se již nepoužívá svázaných jehel, ale speciální pistole. Obraz je dokonalejší 
a dá se použít široká škála barev, přičemž inkoust nahradila barviva na bázi přírodního 
pigmentu. Navzdory tomu technická dokonalost není dle některých znalců všechno – 
obrazům prý často chybí onen magický náboj, který je spojen právě s utrpením…
 Jaký byl tedy vývoj moderní tatuáže? Již koncem osmnáctého století se 
objevuje móda tetování jako památka na daleké cesty. Námořníci při svých výpravách 
přicházeli často do styku s přírodními národy a jejich tetování začali napodobovat 
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(jeden příklad za všechny – stačí když si připomeneme román Vzpoura na lodi 
Bounty, či jeho filmové zpracování). Následkem transkulturní difúze docházelo 
ovšem k tomu, že domorodci zčásti zapomínali na tradiční význam svého zdobení 
a přejímali od námořníků různé prvky evropské, zatímco evropští mořeplavci se 
naopak nechávali inspirovat výtvarným odkazem přírodních národů. (tento projev 
kulturní difúze a vzájemného mísení prvků různých kultur se samozřejmě týká i všech 
dalších technik zdobení těla). 
 Skutečná „tetovací horečka“ přichází ve století devatenáctém, kdy tato móda 
zachvátila především vznešené vrstvy společnosti. V těchto kruzích proslulo jméno 
známého tatuážisty Sutherlanda MacDonalda, kterému přezdívali „Raffael tetování“. 
Tento umělec se nechal při své práci inspirovat japonskými dřevoryty a klasickými 
anglickými obrazy. Nechala se od něj tetovat řada tehdejších šlechticů. Jeden americký 
umělec nosil na hrudníku MacDonaldovu kopii slavné Leonardovy „Poslední večeře 
Páně“ a slavná herečka Ellen Terryová Shakespearovu podobiznu.105

 Zdobení těla tetováním se stalo módní záležitostí, která zasáhla aristokratické 
kruhy, uměleckou obec a dokonce i evropské královské rodiny! Anglické dámy 
pobývající v Indii si svého času oblíbily tetování na paži v podobě malých mušek či 
motýlů. Důkazem, že lidský rozmar skutečně nezná hranic, jsou neuvěřitelné výjevy, 
které se objevily na počátku dvacátého století: „Taková tetování představovala 
v několikadílných výjevech na způsob vlysu hon na lišku, život četníka a nejdůležitější 
události z Dreyfusovy aféry“.106

 Na konci 19. století dochází k významné události. Americký tatér Samuel 
O´Reilly si nechává patentovat elektrický tetovací strojek. Tetování již od té doby 
nebylo tak bolestivé a zdlouhavé jako v případě použití „tradiční techniky“, což vedlo 
k jeho dalšímu rozšíření. Co se týče umělecké kvality, nebyla příliš valná (šlo především 
o kopírování líbivých obrázků z katalogů – „flashí“) a vzhledem k nepříliš vysokým 
cenám si tetování oblíbili příslušníci nižších společenských vrstev.
 Tetování bylo vždy hojně rozšířeno mezi vojáky, námořníky a prostitutkami. 
Mezi původní klasické symboly patřily kotvy, záchranné pásy, probodnutá srdce, zbraně, 
podobizny žen a různé nápisy (motivy, které vlastně nikdy nezmizely, a vracejí se dnes 
v takzvaném „old schoolu“). Podívejme se nyní na jednu statistiku, která pochází z roku 
1902 a týká se tetování francouzských vojáků. Šetření o četnosti jednotlivých námětů 
přineslo následující výsledky:107

105 Viz ZELLER R.: Měsíčník Ciba č. 10, Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941, s. 249
106 Tamtéž, s. 250
107 Viz Tamtéž, s. 251

63



kresby náboženského obsahu     asi 6%
náměty z občanského povolání     asi 10%
vojenské znaky       asi 12%
všeobecná podobenství      asi 19%
erotické motivy       asi 20%
kresby fantastické nebo kresby obsahu historického  asi 23%
nápisy         asi 10%

U některých povolání se stalo zvykem vytetovávat si atributy příslušného cechu. 
Šlo například o kováře, řezníky, či zámečníky. Tetování trestanců mnohdy neslo 
symboly touhy po svobodě a bylo značně rozsáhlé. Co se týče subkultur pohybujících 
se mimo rámec zákona, tetování bylo vždy zajímavou oblastí soudního lékařství, 
protože vytetované motivy mohly posloužit při identifikaci osob (dnes je situace 
komplikovanější v případě, kdy tetování provede profesionál pomocí moderní 
technologie, protože stejných či podobných výjevů se objeví větší množství). Další 
specifickou skupinou, která se hojně zdobila tetováním, byla cirkusová societa (v rámci 
světové kinematografie nelze nevzpomenout na bizarní surrealistický thriller Santa 
Sangre (Alejandro Jodorowsky)).
 Stigma, které dodnes ve společnosti ulpívá na tomto fenoménu, má své 
kořeny především ve výše zmíněném kriminálním tetování, a v tetování různých 
extrémistických subkultur či mafiánských organizací.108 V neposlední řadě musíme 
zmínit i praktiky „označkování“ určité části populace, jak v době válečné (veteráni 
z korejské války, z Vietnamu, označkovaní vězni v koncentračních táborech apod.), 
tak v době poválečné.
 Co se týče tetování kriminálního, toto bývá často označováno za „amatérské“. 
Faktem ovšem zůstává, že některá vězeňská tetování byla vytvořena umělci ve výkonu 
trestu (čili se domnívám, že tuto kategorii nelze zcela jednoznačně vymezit). Co se 
týče technického provedení, vzhledem k omezeným možnostem opatřit si potřebné 
vybavení zde tatér vypichuje obrázky ručně, nebo pracuje s primitivním strojkem, 
vyrobeným např. z walkmana či holicího strojku, přičemž tělo strojku může tvořit 
mikrotužka, nebo versatilka. Zajímavou studii vězeňského tetování překládá ve své 
diplomové práci Srovnání komunikačních prostředků v českém a ruském kriminálním 
prostředí Daria Svobodová. Motivy „typicky vězeňské“ (tečka pod okem, vytetovaná 
kasa…) už dnes moc často neuvidíme. Vzhledem k masovému rozšíření tetování 

108 Toto platí celosvětově – jednou z nejznámějších mafiánských organizací, jejíž členové se 
výrazně zdobí tetováním, je např. japonská Jakuza.
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v 90. letech minulého století pronikla do vězení i (nejen) tištěná média, takže se 
rozšířil repertoár motivů a pomalu se stírá hranice mezi kriminálním a „civilním“ 
tetováním.109 Přesto existuje určitý soubor motivů, které jsou pro toto prostředí 
typické. V Čechách je to „zejména vyobrazení lebek, kostlivců, démonů, ďáblů 
a draků (obecně je čínská tematika, tedy motivy kohoutů, tygrů či draků poměrně 
oblíbená, poslední jmenované však převládá), které neztrácejí s časem svou oblibu, 
naopak ornamentální tematika se postupně vytrácí. Vězni romského původu dávají 
přednost tematice náboženské – andělé, Ježíš na kříži, růženec apod., naopak 
nepřípustné jsou jakékoliv motivy byť jen náznakem připomínající mrtvé tělo…
nechávají si též tetovat jména svých družek, popř. celé vzkazy, např. Miluji Martu 
či Marta forever, zatímco ostatní vězni dávají přednost vyobrazení svých dětí podle 
fotografií apod.“ 110

 Na okraj chci jen zmínit, že velmi zajímavý, a neméně specifický svět 
tetování ve „zločinecké sibiřské tradici“ odkrývá spisovatel Nicolai Lilin ve své 
knize Sibiřská výchova (kde vypravěč, „vyučený“ tatér zločinců, seznamuje čtenáře 
se svéráznou komunitou sibiřských urků a jejich prastarými společenskými zákony). 
Tatuáž ukazuje v rámci zločinecké skupiny různé informace o osobním životě dané 
osoby; každá komunita má přitom vlastní tetovací tradici. Sibiřská tetovací kultura 
je přitom vzhledem k předkům sibiřských zločinců nejstarší a je v ní uplatňován 
systém zašifrovaných symbolů.111 „Proces tradičního tetování sibiřských urků je 
dlouhý jako život zločince. Některé znaky se vytetují, už když je člověku dvanáct 
let, ale teprve když projde různými zkušenostmi a životními etapami, můžou se 
tyhle věci vyprávět prostřednictvím tetování, zašifrované a skryté v obraze, který 
se v průběhu let stále doplňuje. To je důvod, proč v sibiřské zločinecké komunitě 
nenajdete mladíky, kteří by měli rozsáhlé a úplné tetování jako v jiných komunitách; 
na Sibiři jsou záda a hruď potetovány až jako poslední, když zločinec dosáhne věku 
čtyřiceti padesáti let, a hlavní schéma se podobá struktuře spirály, která vychází 
z končetin, tedy z rukou a nohou, a končí uprostřed těla.“ 112

 Nutno podotknout, že tabuizace tetování, vyvolaná představou čehosi chorého, 
asociálního až psychopatického, s životem ve „slušné společnost“ neslučitelného, se 
(co se týče novodobé historie) udržela zejména v zemích východního bloku. Západní 
země přistupovaly k tetování liberálněji a do zemí totalitních režimů se začaly trousit 

109 Viz SVOBODOVÁ, D.: Srovnání komunikačních prostředků v českém a ruském 
kriminálním prostředí, DP na FF MU, 2010, s. 46

110 Tamtéž, s. 46
111 Viz LILIN, N.: Sibiřská výchova, Paseka, Praha 2011, s. 64
112 Tamtéž, s. 65
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fotografie tetovaných rockových hvězd, různých celebrit atd., což zájem o tetování ještě 
podněcovalo. V našich podmínkách bylo vždy zřetelně vidět, že tetování přitahovalo 
„rebelující“ zástupce undergroundu a různé subkultury. V dobách komunismu byla u nás 
profesionální tetovací studia zakázána, pracovalo se doma a vybavení bylo nevalné 
kvality. 
 První profesionální studio, které se objevilo v Praze v porevolučním období, 
bylo UZI (roku 1992) a první tetovací konvence (neboli setkání uměleckých tatérů, 
vyznavačů tetování, fotografů a obdivovatelů této formy body artu) se uskutečnila roku 
1998. 
 Co se týče tetování v západní společnosti, Martin Rychlík ve své knize 
zdůrazňuje zásadní změnu současného tetování ve smyslu narůstající důležitosti jeho 
estetických funkcí. Tetování tak postupně přechází od „obskurní, řemeslné výroby 
k široce akceptované formě umění.“ 113

 Fenomén tetování dobře ilustruje mozaikovitou strukturu lidské kultury. Tento 
jev, které je rozšířené po celém světě, může být svědectvím o tom, jak se kulturní prvky 
mohou přenášet difúzí, a jak jsou pak tyto přejaté prvky v kontextu daného prostředí 
modifikovány. 
V mnoha kulturách se tak setkáváme se stejnými zvyky – někde se přenášejí díky 
zeměpisné blízkosti, jinde vznikají nezávisle na sobě díky podobným myšlenkovým 
principům. V novodobé západní společnosti je tato kulturní mozaika velice pestrá – 
vzhledem ke globalizačním tendencím mnohdy až nepřehledná. 
 Postmoderní trendy ve zdobení těla se vyznačují pluralitou a lze říci, že pohnutek 
k tomuto druhu zdobení těla je tolik, kolik je lidí. Jak již bylo uvedeno, tetování se 
stává prostředkem, který dotváří nezaměnitelnou identitu svého nositele. Člověk cosi ze 
svého nitra prezentuje navenek – své preference, touhy, osobní symboly – a povětšinou 
je tak dává „přečíst“ svému okolí. Nepochybně se však setkáme i s tetováním na běžně 
neodhalených místech těla, které bychom mohli nazvat ryze osobním zážitkem.

Tetování v současné době u nás 

Móda zkrášlovat své tělo má tendenci k pohybu ze západu na východ. Do Čech 
a na Moravu vlivy proudí zásadně ze západu. Sousední Německo například zaplavila 
vrcholová vlna módy tetování před dvěma lety a dnes velmi stagnuje. V českých zemích 

113 Viz RYCHLÍK, M.; Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Lidové noviny, Praha 
2005, s. 228
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zájem o tetování těla zatím stále roste.114 Z reportáže Pavla Vondráčka vyplývá, že lidé 
si nechávají vytetovat na tělo nepřeberné množství motivů. „Můžeme tedy zapomenout 
na běžné kotvy, srdíčka či škorpióny, které si lidé odnášejí jako trvalou vzpomínku 
na pobyt ve vězení či na vojně. Životem nás mohou věrně provázet polynéské vzory, 
tibetští hadi, míchačka na maltu, ryba s křížem v tlamě, jelen s křížem mezi parohy, 
příšera s křížem v ruce, oči faraónů a také ,Béda Trávníček‘ s úsměvem idiota… Z úst 
tatuážistů se nedozvíme, zda je tetování módou obecnou, či módou jisté společenské 
skupiny. Tetovat se nechávají umělci, motorkáři, studenti, byznysmeni, muži i ženy 
od osmnácti do padesáti let.“ 115 Tolik reportáž z roku 1998!
 Dnešní profesionální tetování je, co se týče trendů, zase o něco dále, než 
vyplývá z výše citovaného článku, mohli bychom říci, že se nachází v progresivní 
fázi. Tetovacích studií, salónů a specializovaných obchodů je nepřeberné množství 
a jejich kvalita vzrostla. Vycházejí tištěná periodika (magazín Bodyart, Tetování), téměř 
všechna studia se prezentují na internetu. Naši tatéři jsou schopní, kreativní, a někteří 
z nich jsou uznáváni a oceňováni i za hranicemi. Z rozhovorů s českými tatéry vyplývá, 
že se v porovnání se západními umělci necítí nijak méněcenní. 
 Nejvýraznější změnou je fakt, že tetování již není výsadou rebelující menšiny, 
ale stalo se masovým jevem. Tetovat se nechávají téměř všechny věkové kategorie 
(i když platí, že zákazníci do 18ti let musí mít souhlas rodičů). Zákazníci od 18ti do 30ti 
let (respektive s věkovým průměrem 25 let) jsou dle statistik nejčastějšími zájemci 
o tetování. 
 Z rozhovorů s uměleckými tatéry vyplývá, že se dnes nechává tetovat stejné 
množství žen, jako mužů, roste obliba velkých vzorů a autorských prací. Lidé se již 
neobávají výrazných barev a tetování viditelných míst na těle. Ustupujícím trendem 
jsou naopak „malé černé“ obrázky a do určité míry tribal.
 V Čechách, stejně jako jinde ve světě, probíhají pravidelná setkání tatérů, 
tetovaných, fotografů a všech obdivovatelů tohoto body artu pod názvem Tattoo 
Conventions (nebo jen konvence). Jde de facto o uměleckou soutěž a nezřídka se jí 
účastní i zahraniční hosté. Největší konvence probíhají v Praze, ale podobné akce 
se konají i ve Strakonicích či Ostravě. Soutěž o nejlepší tetování probíhá v několika 
kategoriích (černobílé, old school, předělávka atd.). Tatéři pracují ve svých stáncích 
a návštěvník může průběžně přihlížet uměleckému procesu. Kromě toho se v některých 
stáncích dají pořídit tetovací strojky, barvy a jiné potřeby, případně piercingové šperky, 
oblečení, módní doplňky a časopisy. Součástí víkendové konvence bývá i hudební 

114 VONDRÁČEK, P.: Fotoreportáž o kůži, Mladá fronta dnes, Praha 1998, s. 30–32
115 VONDRÁČEK, P.: Fotoreportáž o kůži, Mladá fronta dnes, Praha 1998,s. 33
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program a různé performance, často spojené s extrémními tělesnými modifikacemi, 
respektive novodobými rituály typu zavěšování na háky apod. (toto téma bude více 
rozvedeno v kapitole „Extrémní formy zdobení těla“).
 Musím rovněž zmínit dvě osobnosti veřejného života, členy akademické obce 
a umělce, kteří výrazně přispěli k medializaci tetování u nás – je to Prof. JUDr. Vladimír 
Franz, malíř, hudební skladatel a vedoucí kabinetu scénické hudby na AMU, a spisovatel, 
básník a publicista Pavel Hejátko. Oba umělci mají rozsáhlé tetování (i v obličeji, což 
je již považováno za extrémní formu zdobení těla), často se k tomuto tématu vyjadřují 
a přispívají k jeho detabuizaci. 
 Jak již bylo řečeno, tetování u nás zažívá skutečný rozkvět. Po každém boomu 
však většinou přichází regrese. Otázkou zůstává, zda budou mít do budoucna umělečtí 
tatéři stejné množství zakázek jako dnes, a jaká módní vlna přijde poté.
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POSTUPY UMĚLECKÉHO TATÉRA

„Může to znít jako fráze, ale tetování je ta nejúžasnější práce na světě. Vy sami 
děláte to, na co by se ostatní chtěli aspoň dívat. Je to skutečně nesmrtelný fenomén…
každý zákazník, který bude s vaší prací spokojen, si bude navždy pamatovat vaše 
jméno…“.116

Tvůrčí fáze

Z písemných pramenů i empirického šetření vyplývá, že práce uměleckého tatéra 
probíhá v několika tvůrčích fázích, které označuji následovně:

1) fáze psychologická
2) fáze estetická a komunikační
3) fáze umělecko-technická (tvorba samotného výtvarného návrhu a jeho 

provedení)

Ad 1) V této fázi se umělec setkává s klientem. Na úvod se seznámí s jeho specifickými 
vlastnostmi, které jsou posléze důležité pro správné provedení díla. Patří k nim věk, 
pohlaví, zjevné osobnostní rysy, vnitřní postoje, ideje, očekávání, priority a estetické 
preference. Ať již klient přichází s konkrétním přáním a návrhem (někdy i s vlastním 
výtvarným návrhem), nebo ještě nemá jasnou představu o svém budoucím zdobení, 
tatér zákazníka vyslechne a zaujme k umělecké zakázce vnitřní postoj.

Ad 2) Druhou etapou je pak společná diskuse nad výtvarným projektem. Je třeba, aby 
došlo (alespoň částečně) k souladu v estetickém cítění umělce a zákazníka. Mnozí 
umělečtí tatéři uvádějí, že pokud přání zákazníka vnímají jako kýč, nebo umělecké dílo 
není v souladu s typologií tetovaného, snaží se přimět zákazníka k určitým změnám. 
Toto je samozřejmě ideální situace, ovšem z praxe jasně vyplývá, že mnozí zákazníci 
si poradit nedají a trvají na své verzi. Pak je již otázkou, zda dílo realizovat či nikoli, 
a za toto rozhodnutí již nese odpovědnost sám umělec. Komunikační fázi přípravy 
díla rozebírá ve svém „manuálu pro umělce“ například Rich Le May:„Někdo přijde 
do salónu a řekne vám, že chce vytetovat pár andělských křídel na památku přítele, 
který zemřel. Z toho je vám jasné, že nechce žádný temný a zlověstný motiv. Vždy je 

116 LeMAY, R.: The Tattoo Artist´s Black Book, A Guide for Students, 2008, s. 19
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třeba odhadnout zákazníka. Nesnažte se přesvědčit učitele na základní škole, aby si dal 
vytetovat lebku a motorkářskou značku. Dívejte se očima, zjistěte, jaký typ člověka před 
vámi stojí, a z toho vycházejte. Pokud přijde nějaký pubertální goth a vy mu nabídnete 
pár růžiček, vysměje se vám a už ho neuvidíte. To je podle mě to nejtěžší, co se musí 
tatér naučit – používat selský rozum.“ 117

Ad 3) Umělec provádí přípravu návrhu (skicu, kresbu), kterou následně opět představí 
klientovi a probíhá další diskuse, po níž přichází samotná realizace díla. Co se 
technického postupu týče, u jednotlivých tatérů může být odlišný, ale ve většině případů 
probíhá následovně:

a) navržený obrázek se upraví do velikosti, ve které bude tetován a následně se 
pomocí kopíráku přenese na kůži. Někteří tatéři kreslí svou předlohu přímo 
na kůži.118 Poté se začne pracovat tetovacím strojkem, v němž je upevněna 
skupina jehel, které se namáčejí do barvy. Přebytečná barva, která zůstává 
na povrchu pokožky se otírá. 

b) vytvoří se základní obrys, tzv. „linky“
c) obraz se vystínuje
d) probíhá vybarvování
e) obrázek se ošetří a z ochranných důvodů na několik hodin překryje průhlednou 

fólií

 Je běžné, že u rozsáhlejšího motivu probíhá tvůrčí proces v několika sezeních. 
Tatéři uvádí, že podle dlouholetých zkušeností je člověk schopen vydržet tetovací proces 
přibližně 4–5 hodin (což platí jak pro umělce, tak pro zákazníka). 
 Zákazník, čili objednavatel díla uplatňuje (zjednodušeně řečeno) následující 
přístupy:

a) přináší si vlastní výtvarný návrh (rozuměno vytvořený vlastní rukou)119

b) přichází s návrhem, který našel na internetu nebo v jiném zdroji
c) vybírá si motiv z katalogu příslušného tatéra

117 LeMAY, R.: The Tattoo Artist´s Black Book, A Guide for Students, 2008, s. 37
118 Výjimkou je takzvané „freehand tetování“, kdy umělec zdobí tělo spontánně, přímo 

strojkem.
119 Tato situace je výjimečná, ale v rozhovorech jsme na podobný případ narazili (šlo 

o školeného výtvarníka, který si namaloval vlastní návrh a tatér měl pouze přenést návrh 
na kůži).
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d) požádá tatéra o vytvoření originálního návrhu dle svých preferencí (typ obrázku, 
velikost, námět…)

e) požádá tatéra o vytvoření originálu a poskytne mu po umělecké stránce naprostou 
volnost 

Posledně jmenovaná možnost je dle výpovědí některých tatérů lákavá z toho důvodu, že 
mohou naplno uplatnit svou kreativitu, aniž by byli svázáni jakýmikoli požadavky ze strany 
zákazníka. Druhá skupina zase tento přístup nemá v oblibě, a je ráda, když objednavatel 
na zakázce participuje a má alespoň základní představu, jaké zdobení by chtěl. 
 V oblasti tetování se sice cení originalita obrazu, ale tatér se neobejde ani 
bez „flashí“, které pro něj představují jakési portfolio. Tetovací motivy vždy visely 
v tetovacím studiu (dnes je samozřejmě najdeme i na internetu). Obzvlášť pro začínajícího 
tatéra mají velký význam. Čím lépe je schopen svou práci prezentovat (i skrze grafické 
návrhy), tím snáze se prosadí a získá důvěru potenciálních zákazníků. 

Specifika práce s živým materiálem

Na úvod je třeba zmínit samozřejmé požadavky na profesionální zákrok tatéra, kterými 
jsou potřebné vybavení (schválené barvy a nástroje) a hygiena (použití sterilních 
pomůcek, práce v rukavicích, čistota v salónu či studiu). Vzhledem k různým zdravotním 
rizikům (záněty, přenosné choroby) musí být dnes profesionální tatér držitelem 
zdravotnické licence. Tetování pořízená za jiných podmínek samozřejmě také existují, 
ale zákazník pak nemá žádnou záruku, že zákrok bude proveden bezpečně.
 Tetování probíhá zjednodušeně řečeno tak, že tetovací jehla strojku proniká 
do vazivové vrstvy pokožky (škáry), kam se zanáší barva. Kůže nedokáže tento cizí 
prvek vyloučit a po penetraci pokožky následuje zánětlivá odezva organismu. Posléze 
se na narušené pokožce utvoří ochranný strup a kůže se po několika dnech začne 
obnovovat. 
 S lidskou pokožkou není snadné pracovat, a proto se většina začínajících umělců 
trénuje na jiném materiálu. Běžné je použití pomerančové kůry, prasečích nožiček či 
uší, masa nebo plátků umělé kůže, která je pro tento účel prodávána. Někteří tatéři 
uvádějí, že si tetovací techniku trénovali i sami na sobě. Není to ovšem častým jevem, 
protože kůže se při tetování musí jednou rukou dle potřeby napínat, a ve druhé se drží 
tetovací strojek. Potetovat si tedy třeba vlastní ruku je nadlidský výkon. 
 Na rozdíl od výtvarníka, který svůj obraz realizuje na plátně, papíře či jiném 
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materiálu, tatér trvale modifikuje vzhled tetované osoby, což s sebou nese velkou 
odpovědnost. Existují sice různé metody odstraňování tetování, ale většinou jde 
o invazivní postupy, které se neobjedou bez následků (jizvy, trvalé poškození kůže), 
jsou finančně náročné a jejich výsledek není zaručen. Mezi nejběžnější techniky 
odstraňování tetování patří dermabrasion (zbroušení), prováděné dnes převážně argon 
laserem a excision (vyříznutí), které lze provést pouze u menších tetování. V případě 
rozsáhlejšího motivu není odstranění prakticky možné. 
 Poměrně častou zakázkou je dnes tzv. cover-up tetování, což je zjednodušeně 
řečeno překreslení motivu, který již zákazníka omrzel, nebo byl proveden neprofesionálně 
a nekvalitně. Zde platí, že kompaktní a tmavé části motivu se špatně překrývají (lze 
zase pouze tmavou barvou). Tatér tedy musí uplatnit svou kreativitu v tom smyslu, aby 
původní vzor do nového tetování dobře zakomponoval a umožnil nositeli dosáhnout 
lepší estetické a umělecké úrovně jeho zdobení. 
 Jak již bylo řečeno, nejedná se o „práci s papírem“, tetování je tzv. „living art“, 
a obraz na lidském těle musí sedět. Je třeba, aby při výběru motivu byla respektována jak 
psychologická a osobnostní stránka tetované osoby, tak její morfologicko-fyziologická 
charakteristika. Umělecký tatér se snaží tomuto ideálu přiblížit, ale musíme mít stále 
na paměti, že tetování je práce na zakázku. Zdobení si nakonec odnáší zákazník, a pro 
tatéra je podstatné, aby odcházel spokojený. Může tedy navrhovat a usměrňovat přání 
tetované osoby, ale zároveň nesmí dojít k její manipulaci tak, aby zákazník neodcházel 
s tetováním, které vlastně nechtěl.
 Pokud budeme chápat tatéra coby komerčního umělce (jsou výjimky, které 
mají úzký okruh zákazníků a tetují zásadně jen to, co sami chtějí), je třeba, aby byl 
mnohostranně nadaný. Potřebuje zvládnout řadu tetovacích stylů, včetně těch, které 
nemá právě v oblibě, ale trh si je žádá. Pro většinu uměleckých tatérů je tetování nejen 
koníčkem, ale zároveň i zaměstnáním, které je živí. To znamená, že ne vždy dělají 
práci, která by je bavila či po umělecké stránce uspokojovala.
 Amy Krakow ve své knize zdůrazňuje psychologický rozměr práce tatéra, když 
připomíná, že mezi zákazníkem a tatérem mnohdy dochází k vytvoření specifického 
vztahu (což platí pro zákazníky, kteří se vracejí, a nepřijdou si pouze pro „módní 
hvězdičku na kotník“). Umělec vytváří trvalé zdobení jiné osobě, což je invazivní proces 
a citlivá záležitost. „Tatér je psychiatr, kamarád, učitel i poradce. Často je obtížné tyto 
role navzájem oddělit.“ 120

120 KRAKOW, A.: The Total Tattoo book, Warner Books, New York 1994, s. 92
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Umístění obrazu na těle

Pro uměleckého tatéra je umístění obrazu na těle téměř stejně důležité, jako obraz 
samotný. Mnohdy slýcháme názor, že i dobrý obrázek může i při nevhodném umístění 
působit jako neestetický či disproporční. 

Hlava, obličej, krk, hřbety rukou
Tetování těchto partií je poměrně bolestivé, a velké množství tatérů jej odmítá 
udělat i z dalších (zejména estetických a etických) důvodů. Ačkoli je tetování už dost 
rozšířeným druhem trvalého zdobení, které prostoupilo všechny společenské vrstvy, 
přesto zde panují určité předsudky a zdobení na nejnápadnějších (a trvale odkrytých) 
částech těla může pro člověka představovat sociální překážku. Týká se to potenciálních 
zaměstnavatelů, životních partnerů i členů rodiny. Z řízených rozhovorů i písemných 
pramenů vyplývá, že pokud již zodpovědný tatér takovou zakázku přijme, zohlední 
věk i sociální situaci tetovaného (prostředí, ve kterém se v budoucnu bude pohybovat 
apod.). Pokud jde o příliš mladého, citově nevyzrálého jedince, jehož teprve čeká 
pracovní kariéra, většina tatérů takovou zakázku odmítá. Někdy je třeba, aby tatér 
stanovil v podobných situacích delší časovou lhůtu (například rok), kdy se zákazník 
znovu dostaví, aby svůj záměr potvrdil. 

Genitálie, vnitřní strana rtu
Kvůli zdravotním komplikacím se tetování v těchto partiích obecně nedoporučuje. 
Jednak je zde tetování extrémně bolestivé, a zároveň hrozí zvýšené riziko infekce. 
V neposlední řadě je třeba brát v úvahu, že nelze zaručit správné přenesení tetovacího 
motivu. Většina tatérů v salónech uvádí, že tyto partie ze zásady netetuje.

Dlaně a chodidla
Tyto části těla jsou pro tetování rovněž nevhodné. Pokožka se zde obnovuje jiným 
(a mnohem rychlejším) způsobem, takže pigment se dlouho neudrží. Pokud se vůbec 
pro tetování těchto partií tatér rozhodne, je třeba počítat s tím, že obrázek je nutno 
po několika měsících vždy znovu upravovat a obnovovat. 

Záda, paže, lýtka
Patří mezi nejčastěji tetované části těla. Plocha zad umožňuje vypracování 
rozsáhlejšího motivu. Lýtka jsou oblíbeným tetovacím místem u mužů, ženy často 
preferují dekorativní tetování na kotníku. Paže rovněž skýtají dost prostoru k většímu 
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obrázku, populární jsou tetované „rukávy“, popřípadě postupné rozšiřování motivu 
umístěného na rameni. 

Břicho
Příliš se nedoporučuje u žen, které plánují těhotenství. Při roztažení kůže často dochází 
k deformaci tetovacího motivu. 

Z estetického hlediska je žádoucí, aby obrázek co nejvíce kopíroval přirozenou linii 
těla, jinak bude celek působit nesourodým dojmem. K určitým tělesným partiím se hodí 
určité vzory a tvary obrazů.121

 Na ženském poprsí se budou dobře vyjímat točenice s květinovými motivy, 
motýli a ptáci. Na bicepsu vynikne obrázek s kruhovým obrysem, na předloktí pak 
spíše ovál. 
 Důležité je též správné rozvržení tetovací plochy. „Malé tetování obvykle 
nevypadá dobře na velkých plochách, kde obrázek zanikne. Stejně tak velký motiv nelze 
‚vmáčknout‘ na malé plochy kůže. Výsledek působí nesourodým dojmem a nemůžeme 
si obraz prohlédnout z jednoho úhlu.“122

 U portrétu a figurálních kompozic se též zvažuje jejich orientace – obličej by 
měl vždy směřovat kupředu, stejně jako tvář tetovaného. Je to ovšem obecné pravidlo 
a zákazník má, jako v řadě dalších otázek, vždy poslední slovo.123

 V souladu s tím, že tetování může potlačovat nedokonalosti vizáže a naopak 
zdůrazňovat tělesné přednosti, jde do obrázku zakomponovat i různé defekty na kůži, 
jako mateřská znaménka či jizvy. 
 Mnohdy nejde jen o potlačení nedokonalosti vizáže, ale o osobní rituál. Andre 
O´Connersová, spisovatelka žijící v Kalifornii, která onemocněla rakovinou prsu 
a podstoupila mastektomii, se dokonce rozhodla výtvarně zpracovat tuto negativní 
událost svého života skrze tetování. Namísto aby se rozhodla pro zákrok plastického 
chirurga, nechala si nahradit chybějící ňadro rudou růží, vytetovanou přes pooperační 
jizvu.124

121 Viz SPAULDING, H.: Tattooing A to Z (A Guide to Successful Tattooing), 
Spaulding & Rogers Mfg., 2000, s. 70

122 Tamtéž, s. 71
123 Tamtéž, s. 72
124 Viz KRAKOW, A.: The Total Tattoo book, Warner Books, New York 1994, s. 132
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Specifický rys tatuáže coby výtvarného fenoménu

Žijeme v trojrozměrném světě, zatímco malíř má k dispozici pouze rozměry dva, to je 
skutečnost, se kterou je třeba se smířit.
 Tetování je však výtvarnou či vizuální technikou, která disponuje vlastností, 
jenž mnichovský sochař A. Hildebrand nazývá prostorová hodnota jevu (hovoří zde 
sice především o oblasti sochařství, ale při studiu teoretického spisu Problém formy 
ve výtvarném umění nás možná napadne, že umělecké tetování může mít snad blíže 
k sochařství než k malířství, právě pro svou plastičnost a prostorovou představu, 
kterou vyvolává). „Malířská část“ tak disponuje plošnými prostředky plus prostorovou 
perspektivou ve spojení s lidským tělem.
 Tetování jako výtvarná technika je tedy specifické právě z toho důvodu, že obraz 
je umístěn na lidském těle (living art) a stává se součástí živého organismu. Jako takový 
má pak obraz, dá se říci, prostorovou hodnotu, jelikož jej nevnímáme izolovaně. „Čím 
lépe malíř na obraze předloží názoru prostorový objem, plnost prostoru, čím pozitivněji 
je prostřednictvím jevu postaráno o představu prostoru, tím silněji budeme prožívat, co 
je na obraze znázorněné, tím podstatněji se obraz staví proti přírodě.“ 125

 Při dobře rozvržené kompozici nebude už obraz na těle jen statickým výjevem 
(ale ožije například při pohybu svalů). Jelikož tetování je permanentním zdobením, 
dochází k jakémusi organickému spojení obrazu s lidským tělem. Umělecký tatér 
má tedy k dispozici všechny známé výrazové prostředky jako malíř, a onu „tělesnou 
dimenzi“ navíc.
 Samozřejmě záleží na tom, jaký styl a techniku tatér použije (druhy tetovacího 
umění si představíme v následující kapitole), ale u propracovanějších motivů tvoří 
efekt zejména široké spektrum barev, hra světla a stínu, působení barevných protikladů 
(kontrastů) utvářejících prostor a umocňujících hloubku obrazu. 
 Pokud je tetování skutečně rozsáhlé a skládá se z jednotlivých elementů, 
musí se umělecký tatér vypořádat s jejich vhodným uspořádáním. Kvalitní dílo by 
mělo mít harmonický a ucelený charakter (pokud se samozřejmě nejedná o syrovou 
abstrakci).126

 Umělecký tatér při své práci zpracovává ideje, myšlenky a představy, které 
nabývají v díle konkrétní formy. Obraz by měl mít nejen správnou kompozici a proporce, 
ale neměl by postrádat ani rytmus, sugestivnost a rovnováhu. Niterný náboj obrazu je 

125 HILDEBRAND, A.: Problém formy ve výtvarném umění, Triáda, Praha 2004, s. 29
126 Výše zmíněnou harmonii při zpracování rozsáhlého výjevu vykazuje bezesporu např. 

japonské tradiční tetování.
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pak nutnou podmínkou k tomu, aby tetování mohlo fungovat rovněž jako prostředek 
komunikace.

Umělecké styly a náměty v tetování

Tetování není možné rozdělit stejným způsobem, jako klasické malířské styly. Nicméně, 
pokusím se o rozdělení tetování do několika základních kategorií (toto dělení obsahuje 
jak volbu motivu, tak umělecký styl):
 
1. Tribal (či Neo-Tribal) 
2. Portrét a realismus
3. Komiks a naivní umění
4. Dekorativní vzory 
5. Nápisy a kaligrafie
6. Old school
7. New school 
8. Kopie klasických výtvarných děl 
9. Abstrakce
10. Biomechanika
11. Romantismus a fantasy
12. Symboly a značky 
13. Tatuáž bizarní a hororová
14. Asijská tatuáž
15. Graffiti
16. Animální vzory a masky

Ad 1. Tento styl vychází většinou z původních tetovacích vzorů mimoevropských 
přírodních národů (viz kapitola Z dějin tetování). Jsou invenční tatéři, kteří považují 
tribal za zastaralý, ale jsou i velice talentovaní tatéři, kterým se tribal přes své masové 
rozšíření líbí, jelikož na lidském těle podle jejich slov„dobře vypadá.“ Faktem je, že 
harmonický soulad přirozených křivek lidského těla a tetovacího vzoru lze při vkusném 
provedení a dobrém umístění považovat za „ozdobu.“

Ad 2. Portrét je v současné době velice populární a umělci dosahují ve svých dílech 
skutečného mistrovství. Realistická malba je výzvou a mnozí tatéři si oblíbili tento styl 
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právě proto, že si mohou neustále dokazovat, kam postupují jejich výtvarné dovednosti. 
Současná doba, kdy lze vybírat z nepřeberné škály tetovacích barev a dokonalého 
technického vybavení, k těmto výtvarným počinům přímo vybízí. Pokud umělec 
nepoužije široké spektrum barev, ale chce vytvořit portrét černobílý, často používá tzv. 
červenou linku (blood line), která zvyšuje realističnost výjevu.. Za všechny talentované 
výtvarníky bych jmenovala celosvětově uznávaného italského tatéra, který je zároveň 
držitelem řady ocenění, Alexe de Pase. Z jeho „malířských pláten“ na nás shlíží naprosto 
živé podobizny – papež Jan Pavel II., Beethoven, „šokující Španěl“ Salvador Dalí, či 
delikvent Alex de Large. Umělec dosáhl v tomto stylu naprosté virtuozity a klienti se 
nechávají zdobit nejen podobiznami svých oblíbených celebrit, nýbrž také portréty 
svých blízkých. Výtvarník v rozhovorech často uvádí, že práce na portrétu je velice 
náročná, odpovědná a plná emocí – klient si vybírá tvář, která ho bude zdobit na celý 
život…z hlediska uměleckého je pak důležité zachytit podstatu hmoty, hru světla 
a stínu, přesné zachycení barvy a nakonec dosažení skutečného trojrozměrného efektu. 
Práce na portrétu je, dá se říct, nekonečným snažením, protože je neustále co zlepšovat. 
Portrétista zdůrazňuje rovněž význam práce s fotografií: „Nejdůležitějším krokem při 
práci na portrétu je obstarat si dobrou fotografii. Než začnu tetovat, věnuji spoustu času 
hledání perfektního obrázku – čím dramatičtější a silnější je výraz tváře, tím lepší bude 
výsledek mé práce. Dlouho fotografii studuji, prohlížím si výraz dané osoby, náladu, 
oči, světlo a stín, barvy, všechny detaily a jemné nuance. Pokud je to nutné, vytvořím si 
pro příslušný portrét vhodné pozadí, kam jej zakomponuji.“ 127

 Tatér Brian Everett z Nového Mexika hovoří o portrétu jako o umění, které 
zprostředkovává velice osobní prožitek. Při tetování portrétu podle něj vzniká pouto 
mezi klientem a umělcem, a mizí komunikační bariéry. Klient se svému tatérovi často 
svěřuje s věcmi, o kterých by za jiných okolností nemluvil. To je jen další z příkladů, že 
tento druh umění má pro tetovaného velice osobní charakter.128

Ad 3. Komiks a naivní umění – tato kategorie dle mého soudu zahrnuje „hravá“, 
povětšinou barevná díla plná kreativity, nadsázky a sebeironie. Výjevy nebývají 
zatížené složitou symbolikou. Do této podskupiny bych zařadila i imitaci dětské kresby 
či karikaturu. Kultovní komiksové postavičky jsou dnes velice populární. Inspirace 
často vychází z japonského stylu kresby Manga.

Ad 4. Dekorativní vzory (které v tomto výčtu odděluji od „tribalu“ vycházejícího 
z kmenového zdobení) mají mnoho podob, a jsou oblíbené zejména u ženské klientely. 

127 http://www.prickmag.net/alexdepaseinterview.html
128 Viz KRAKOW, A.: The Total Tattoo Book, Warner Books, New York 1994
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Mnozí tatéři chápou dekor na kůži jako lehce méněcenný, zejména proto, že jeho 
vytvoření považují za nepříliš náročné. V oblasti zdobení tetováním má však svou 
nezastupitelnou roli. Často si jej vybírají klienti, kteří se rozhodnou pro zdobení 
nepříliš nápadné, jemnější a decentní. Patří sem různé stylizované florální vzory 
(vycházející např. ze secese), točenice, abstraktní a geometrické vzory. Už samotná 
podstata latinského termínu ornamentum (ozdoba, okrasa) a jeho široké užití 
v uměleckých disciplínách napovídají, že se může stát jedním z  nejpřirozenějších 
způsobů, jak ozdobit lidské tělo, zdůraznit jeho přirozené linie, potlačit nedostatky 
a celkově podtrhnout osobnost. 

Ad 5. Nápisy a kaligrafie: na samotné nápisy – obvykle jména milenců, partnerů 
a partnerek – se většina uměleckých tatérů dívá s despektem. Jedna tatérka napůl 
v žertu uvedla, že pokud někdo přijde s takovým přáním, již předem si naplánuje návrh 
potenciální „předělávky“. Módní jsou rovněž různé notoricky známé latinské „hlášky“ 
typu: Carpe Diem (Užívej dne), Per aspera ad astra (Přes překážky ke hvězdám), 
Vivere militare est (Život je boj) či Amor patriae (Láska k vlasti). Všechny nápisy 
zakomponované do tatuáže ovšem nelze odsoudit. Existují i výtvarné návrhy, v nichž 
„písmomalířství“ může působit vysoce estetickým dojmem (samozřejmě záleží 
na umístění na těle, na celkovém stylu a estetické hodnotě návrhu). Kromě ozdobných 
nápisů v latince se lze setkat i s kaligrafií asijskou.129 V souvislosti s neznalostí cizího 
jazyka i kulturního odkazu vznikla nejedna anekdota narážející na slepé následování 
módního trendu tetování asijských znaků v euroamerické společnosti (domnělý 
romantický nápis, který vytvořil svému zákazníkovi škodolibý tatér, byl ve skutečnosti 
jen položkou opsanou z jídelního lístku čínské restaurace apod…). V každém případě, 
ozdobné nápisy bývají často součástí zakázky a umělecký tatér se je učí po technické 
stránce perfektně zvládnout.

Ad 6. Old school má v tetování dlouhou a pevnou tradici. Mnozí tatéři jej mají v oblibě 
právě proto, že „tu byl odjakživa“, respektive že se vyvinul coby svébytný a originální 
styl ve chvíli, kdy Ameriku a Evropu přepadla tetovací horečka šířící se v prvních 
tetovacích salónech přístavních měst. Kotvy, probodnutá srdce, vlaštovky, námořní 
hvězdy, čtyřlístky, hrací karty, kostky a mořské panny neodmyslitelně patří k tetování 
a jsou součástí jeho bohaté historie. Existují pochopitelně i umělci, kteří právě tento styl 
považují za kýč, nelíbí se jim plošné využívání „flashí“ a trvají na tom, že ozdoba má 

129 „Písmomalířství“ bylo v např. v Číně tradičně nejvyšším uměním, které svou prestiží 
zdaleka převyšovalo spisovatelství.
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být originální. Další skupina pak rozlišuje, pro jaký typ zákazníka se právě tento styl 
hodí. Co umělec, to názor. 

Ad 7. New school se dá charakterizovat jako zmodernizovaná a barevnější varianta, či 
další vývojová fáze old schoolu. 

Ad 8. Mezi tetovanými se samozřejmě najdou obdivovatelé výtvarného umění, kteří 
se rádi ozdobí klasickým dílem. Tak vznikají různé Mony Lisy, Dámy s hranostajem 
a kopie Leonardovy Poslední večeře. Vytvořit takovou kopii klasického díla na kůži je 
v každém případě hodno obdivu. Vždyť nejeden světově proslulý výtvarník začínal tím, 
že kopíroval práce svého mistra, než se dopracoval k vlastní tvorbě. Sami tatéři často 
uvádějí, že velcí mistři světového malířství jsou jim vzorem, a vytvoření kopie slavného 
obrazu uměleckou výzvou. 

Ad 9. Abstraktní malby v tetování rozhodně nepatří do „mainstreamu“, ale v určitých 
kruzích se těší velké oblibě. Často jde o práce akademiků a výtvarníků, kteří se snaží 
o hledání nových cest v umělecké tatuáži. Tito tatéři se vesměs soustředí na tetování 
originálů. Mezi domácí umělce používající invenční, syrové výrazové prostředky, 
patří například tatér Musa (salón Tribo) a Ondrash (působící ve Znojmě). Kořeny 
tohoto výtvarného vyjádření bychom patrně nalezli v tzv. francouzská nové vlně či 
„art brut tattoo“ stylu130 (v zahraničí jej vyznávají například tatéři Lionel Fahy, nebo 
Yann Black). 

Ad 10. Biomechanika je specifickým výtvarným tetovacím stylem, který v sobě 
kombinuje technické prvky s antropomorfními a zoomorfními. Vznikají tak jakési 
hybridní propletence tělesných forem a strojů. Zjevnou inspirací tohoto stylu je 
surrealistický výtvarník zabývající se postkatastrofickými tématy H. R. Giger, který je 
mimo jiné autorem filmového Vetřelce. Zvláštní, fantastické zdobení, které proměňuje těla 
tetovaných v těla biomechanoidů či kyborgů, rozhodně přitahuje pozornost. Vzhledem 
ke své „technické dimenzi“ je oblíbené mimo jiné v motorkářských subkulturách 
(stejně jako tribal, který je dnes ovšem z hlediska popularity mírně na ústupu). Další 
skupinou, která vyhledává výše uvedený styl symbiózy člověka a stroje, jsou přívrženci 
kyberpunku.

130 Termín art brut poprvé použil francouzský malíř a sochař Jean Dubuffet – označoval jím 
jakýsi protipól „kulturního umění“ ve smyslu syrové, svobodomyslné tvorby. Ve Velké 
Británii se setkáváme s termínem outsider art.
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Ad 11. Do kategorie „romantismus a fantasy“ bych zahrnula různé výjevy ze života 
severoamerických indiánů (totemy, vlky, tváře indiánských náčelníků), nejrůznější 
obrázky vikingů, fantasy bojovníků, draků, krásných, spoře oděných Amazonek 
a dalších bájných bytostí typu elfové, trpaslíci apod. Mýtotvornou fantastiku, která 
má často své kořeny ve známých literárních a filmových předlohách (a samozřejmě 
od sedmdesátých let 20. století i v populárních „hrách na hrdiny“, lze vidět v dílech 
tatérů poměrně často. Jednou z osobností, kterou několik respondentů jmenovalo coby 
svůj zdroj inspirace, je španělský malíř a designer Luis Royo, který proslul svými fantasy 
ilustracemi – navrhoval obaly populárních počítačových her a jeho díla můžeme vidět 
na titulních stranách časopisů jako Heavy Metal, Comic Art či Cimoc.

Ad 12. Symboly a značky. Tento druh tetování přináší určité sdělení; u tetovaných často 
vídáme motiv(y) značící příslušnost k  určité skupině, subkultuře, osobní magické či 
náboženské symboly, znamení zvěrokruhu, symboly privátního významu a podobně. 
Ať je již na kůži vytetován tajný symbol, nebo logické a srozumitelné sdělení, můžeme 
tento druh uměleckého díla charakterizovat jako „umění s obsahem“. V tetování 
v moderní euroamerické společnosti se setkáváme jak se symboly „domácími“, tedy 
v našem kulturním prostředí srozumitelnými, tak se symboly, které byly importovány 
z jiných kultur. V tetování vídáme symboly náboženské (kříž, Davidova hvězda…), 
číselné ( „šťastná čísla“ 3, 7, nebo 666 jako číslo Antikristovo), esoterické, matematické 
a fyzikální, astrologické, politické a mnohé další. Ať jde již o symboly ikonické či 
konotační, jejich cílem je především „oslovit“ percipienta (stručný výčet oblíbených 
tetovacích symbolů přináší následující kapitola). 

Ad 13. Kategorie, kterou jsem nazvala „tatuáž bizarní a hororová“ (v některých 
studiích též označovaná jako„hardcore“), je zdobením velmi svérázným. Temné 
výjevy plné vampýrů, vetřelců, nepřátelských mimozemšťanů, slintajících zombie 
a antropomorfních kreatur, jsou poměrně dost rozšířené. Nejedná se přitom většinou 
o žádné malé dílko, ale o velkoplošný a realisticky zpracovaný výjev (respektive 
o výtvarné dílo vznikající „na pokračování“). Doufala jsem, že se o tomto tetovacím stylu 
dozvím něco, čím bych svou práci zpestřila po psychologické stránce, ale ani během 
rozhovorů s tatéry, ani při rozhovorech se samotnými tetovanými, jsem nenarazila 
na nic objevného. Většina tvůrců těchto děl a většina tetovaných prostě konstatovala, 
že se jim „to líbí“, popřípadě, že si nechali vytetovat své oblíbené postavy z hororů 
a sci-fi. Z rozhovorů též vyplynulo, že většina tatérů a tetovaných nepřipisuje tomuto 
trvalému zdobení až takovou důležitost (nemohu se však přesto vyhnout dojmu, že 

80



rozhodnutí mít na sobě celoživotně škleb Freddyho Krugera či Hannibala Lectera, 
by leckterý jedinec postupem času přehodnotil…). V každém případě, ono děsivé 
fantaskno, o němž hovoří Ivo Pondělíček,131 nesmírně přitahuje pozornost diváka 
a vzbuzuje v něm řadu nesmírně silných emocí. Samozřejmě, že estetické vnímání se 
u percipienta během staletí vyvíjí, ale pokud mluvíme o paranoických či nestvůrných 
výjevech – ať je to sám Bosch, Grünewald, Blake, Goya, či americký „mistr bizarního 
tetování“ Paul Booth, senzitivní divák prožívá znechucení, nevolnost, strach, úzkost, 
zvědavost či zvrácený obdiv. Výše zmíněný tatér přezdívaný „princ temnoty“ v jednom 
rozhovoru odpovídá na otázku, zda se svou temnotou nechává emocionálně pohltit, 
nebo zda při práci nechává emoce oddělené: „Nikdy bych nechtěl emoce oddělovat, v té 
chvíli by to pak už byla jenom práce. Zjišťuju, že čím víc umění tvořím, tím klidnějším 
a měkčím se stávám. Jsem dost vyrovnaný a myslím, že je to tím, že veškerou agresi 
si vybiju ve svém umění. Proto také lidem říkám, že kdybych přestal dělat umění, asi 
by se ze mě stal sériový zabiják. Ty obrázky by se staly skutečným životem, tím jsem 
si jistý.“ 132

 Nestvůry, ďáblové a deformovaná monstra budou budit pozornost stejně nyní 
jako kdysi. Navzdory tomu, že jsme v předchozích kapitolách sledovali relativnost 
estetických preferencí u různých kultur z hlediska antropologie, je stále třeba mít 
na paměti, že v umění a estetice přesto existuje jakýsi „klíč“, podle kterého vnímáme 
některý výjevy s libostí či naopak s krajní nelibostí. Hovoří o tom i Charles Darwin 
ve svém eseji Citové projevy u člověka a zvířat – „Darwin zdůraznil, že to, co působí 
odpor v určité kultuře, nepůsobí jej v jiné a naopak, uzavírá však, že se přesto „zdá, že 
rozličné pohnutky popsané jako výrazy pohrdání či nelibosti jsou ve velké části světa 
shodné“ 133.
 To, že si člověk může v odpudivosti i určitým zvráceným způsobem libovat, 
prokazuje celá dlouhá historie lidstva. Krev v aréně, příšery v masopustních slavnostech 
a na karnevalech, popravy a mučení coby divadelní přestavení, a v neposlední řadě 
triumfy smrti spojené s vizí posledního soudu, které měly ve středověké Evropě člověku 
opakovat: memento mori! Umberto Eco ve svých Dějinách ošklivosti cituje postní kázání 
Sebastiana Pauliho (1684 – 1751), který „šťavnatým“ způsobem přibližuje věřícím jejich 
nevyhnutelný osud tělesného rozkladu: „…tu se objeví puklina, onde trhlina: a z nich 
začne vytékat ven pomalý proud hnisu a ohavností, kde v kouscích a žvancích plave 
a vznáší se ono černé a shnilé maso. Tu je vidět, jak se na vlnách pohupuje polovina oka 

131 Viz PONDĚLÍČEK, I.: Fantaskní umění, Vodnář, Praha 2002, s. 30
132 BodyArt magazín, Text: Libor, leden – březen 08
133 ECO, U. (Ed.).: Dějiny ošklivosti, Argo, Praha 2007, s.16
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prolezlá červy, tam útržek zetlelého a zkaženého rtu; a o kus dále skupinka potrhaných 
a promodralých střev. Toto výživné bahno pak dává vzniknout množství drobounkých 
mušek, červů a jiných odpudivých zvířátek…“ 134 Tolik odvrácená tvář estetiky.

Ad 14. Asijská tatuáž, neboli velkoplošné a barevné obrazy s tradiční čínskou 
či japonskou tematikou u nás příliš často nenalezneme, a pokud ano, pouze 
výjimečně jsou tetovány tradiční technikou. Co se týče proslulého japonského 
tetování, jeho specifikou je jednak těsné propojení s rituálem (což díky silné tradici 
vesměs přetrvává i v moderní společnosti), výrazná umělecká prestiž (v místních 
podmínkách je považováno za vysoké umění – ačkoli si tento status muselo během 
historie vybojovat) a pevné společenské pouto mezi umělcem a tetovaným. Posledně 
jmenovaná skutečnost je ovlivněna mimo jiné i tím, že pokud tetování probíhá tradiční 
technikou, zdobení velkého motivu se může protáhnout na několik let. Japonci dnes 
samozřejmě pracují i s tetovacím strojkem, ale nová technologie tradiční techniku 
nevytlačila. Co se týče japonského tetování u nás, Eva Miškelová svůj výzkum 
shrnuje následovně: tatéři se buď „snaží napodobovat tradiční japonský styl a drží se 
i klasického barevného provedení, nebo ho berou spíše jen jako volný inspirační zdroj, 
který kombinují s dalšími vlivy (např. americkým tetováním, realistický zobrazením, 
secesí, domorodými ornamenty) podle přání zákazníka a svého uvážení. Tento moderní 
způsob převažuje. Co se týče námětů, nejčastější jsou draci, kapři, bojovníci, gejši, 
květy třešně a chryzantémy.“ 135 Jak již bylo uvedeno výše, tradiční technikou se u nás 
prakticky netetuje. Když jsme během řízených rozhovorů s tatéry narazili na otázku 
tradičních tetovacích technik, většina z nich uvedla, že zásadně pracují s tetovacím 
strojkem. Hlavním důvodem přitom byla skutečnost, že se obtížně shání „model“, 
na němž by si umělec mohl tyto postupy vyzkoušet. Bolestivá a technicky náročná 
technika by vyžadovala plné nasazení a dlouholeté studium, nejlépe pod vedením 
zkušeného „mistra“.
 Ať tak či onak, japonská tatuáž (nebo alespoň její euroamerická nápodoba) se 
stává stále více populární. Hraje zde roli jednak estetický faktor (motiv bývá dobře 
„propojen“, jde o komplexní, ucelené dílo, nikoli „shluk obrázků“, které se během 
let nashromáždily na těle příznivce tetování), ale i faktor umělecký (řada zákazníků 
preferuje propracovaný motiv vysoké umělecké kvality s exotickým nádechem, který 
by dobře posloužil jejich sebeprezentaci a byl okolím obdivován). 

134 Tamtéž, s. 65
135 MIŠKELOVÁ, E.: Náměty tradičního japonského tetování a jejich vliv na současné 

světové tetování, bakalářská esej na FF MU, 2010, s. 31
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Ad 15. Grafitti styl v tetování je inspirován hip-hopovou subkulturou a street 
artem. Tyto umělecké formy pronikly postupem času jak do módního návrhářství, 
tak do světa designu, a bylo jen otázkou času, kdy se objeví i v tetovacích vzorech. 
Dominantní efekt obrázku většinou tvoří originální použití fontů, stínované nápisy 
a výrazná barevnost. 

Ad 16. Animální vzory a masky – tímto termínem označuji a snažím se vymezit tetování 
ve své nejextrémnější podobě, respektive tetování doplněné dalšími mutilacemi, které 
mají za cíl radikálně změnit vizáž tetovaného. Mnohdy je tato změna, při které jsou 
již často prováděny i chirurgické zákroky, zaměřena na proměnu člověka ve zcela jiný 
živočišný druh (další rozvedení tématu bude následovat v kapitole Extrémní formy 
zdobení těla). „Jemnější“ formou této proměny může být dáma potetovaná leopardím 
vzorem, zatímco za naprosto extrémní metamorfózu bychom označili například 
„ještěrčího“ a „kočičího muže“ z dokumentu USA Neuvěřitelné životy. „Dennis Smith 
má od hlavy k patě vytetované oranžovočerné pruhy a zuby si nechal obrousit do špičky. 
Nechal si naimplantovat latexové kočičí vousy a podstoupil operaci rtů, díky které 
neustále cení zuby. A představte si – nyní si dokonce chce na kůži nechat transplantovat 
tygří kůži jako trvalou paruku. Přes den je počítačovým programátorem s ročním platem 
ve výši 80 000 dolarů … ale v noci se mění v kočičího muže a na základě jednoduché 
právní listiny si nechal dokonce změnit jméno…“.136 Ještěrčí muž, civilním jménem 
Erik Sprague je zase potetován po celém těle různými odstíny zelené, má zašpičatělé 
zuby, rozeklaný jazyk, spoustu piercingu a implantáty v místech, kde bývalo obočí. 
Extravagantní upíří žena (Mujer Vampiro – jinak Maria José Cristerna) je umělkyní, 
tatérkou, právničkou a matkou čtyř dětí. Upírka z Mexika má implantované rohy, 
tetování po celém těle, piercing v obličeji a upravené špičáky. Kdysi byla týraným 
a zneužívaným dítětem v ortodoxně katolické rodině, a svou metamorfózu vysvětluje 
coby umělecké ztvárnění svého já (psychologové jásají nad exemplárním příkladem 
vytvoření jiného obrazu sebe sama – masky, která má svého nositele posílit a dát mu 
zapomenout na staré rány). Předchůdcem výše jmenovaných výstředních osobností 
bude jistě slavný varietní umělec „Velký Omi“, který navždy změnil svůj život ve chvíli, 
kdy se nechal londýnským tatérem George Burchettem (přes jeho počáteční protesty) 
stylizovat do podoby zebry. 

136 http://www.csfd.cz/film/201908-neuveritelne-zivoty/
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Symbolika v umělecké tatuáži

Ačkoli se v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti tetování v euroamerické společnosti 
často kladou požadavky na originalitu a jedinečnost námětu, používá se zároveň velké 
množství klasických oblíbených symbolů s konkrétním poselstvím či významem. Díky 
globalizačním tendencím a velice různorodým (kulturním, náboženským i estetickým) 
preferencím tetovaných by bylo pro náš účel zbytečné symboly třídit podle významů, 
které mají v různých kulturách. Následující skromný výčet jistě nebude vyčerpávajícím 
seznamem, nicméně obsahuje základní prvky, se kterými se tatéři běžně setkávají, 
s kterými pracují a které lze vidět v katalozích. Pro upřesnění je třeba upozornit 
na skutečnost, že v některých případech může mít daný symbol pro tetovanou osobu 
ryze osobní význam.

Alfa a Omega – v křesťanském kontextu představuje počátek a konec, celistvost 
ve spojení s Bohem, podle Zjevení Sv. Jana klíč k Universu.

Anch (nilský kříž) – původně egyptský hieroglyf, vyjadřuje klíč k životnímu štěstí. Pa-
tří k prastarým symbolům života. Připomíná lidskou postavu s hlavou a rozpaženýma 
rukama. Od šedesátých let je populárním symbolem některých hnutí (např. hippies) 
a novopohanských skupin.

Bafomet – patří k tajemným templářským symbolům. Symbolizuje síly pekel 
a pohlavní plodnost. Jde o převrácený pentagram (viz), přičemž obrys Bafometa 
připomíná stylizovanou hlavu kozla. Horní dva cípy představují dualitu, dolní tři cípy 
pak symbolizují popření Svaté Trojice.

Bazilišek – bájné zvíře, které dle pověstí dokáže zabít člověka pouhým pohledem. 
Symbolizuje hrozbu a smrt.

Blesk – symbolizuje sílu, rychlost, nepřemožitelnou boží zbraň, trest. Na druhou stranu 
také plodnost, jiskru života a boření starých hodnot.

Býk – znamení síly a plodnosti.

Čtyřlístek – oblíbený symbol štěstí.

Delfín – symbolizuje rychlost, inteligenci, porozumění a empatii. Je obrazem zvláštní 
moudrosti a lidského přátelství.

Drak – nejvíce je uctíván v zemích Dálného východu (Číně a Japonsku), kde je 
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nositelem štěstí, přízně osudu a odvahy na cestách.137 V euroamerické společnosti 
symbolizuje moc a vládu (v biblických textech bývají symbolem draka obrazně 
označováni krutovládci).
 V biblické tradici je drak zpodobňován původně jako obluda se lvími tlapami, 
ptačími křídly a hadím ocasem. Apokalyptický drak je pak zosobněním Satana, jehož 
Archanděl Michael spolu se svými anděly svrhne na zem. Další postavou, která bývá 
zobrazována v boji s drakem je sv. Jiří.

Ganéša – Vinajaka neboli Ganéša, bůh se sloní hlavou, je patrně nejoblíbenějším 
vedlejším bohem v indickém panteonu. Je symbolem chytrosti, moudrosti a zdaru 
v pozemském životě. 

Gryf – bájné zvíře s tělem lva, křídly orla, orlím zobákem i očima. Spojoval sílu 
a odvahu s ostražitostí, chytrostí a stálostí.

Had – poměrně rozšířený a populární symbol. V Asii je tvůrcem země a nebe, je 
představitelem inteligence, vědění a věčného života. V euroamerické společnosti 
symbolizuje svůdnost a hypnotický magnetismus, úskočnost a lstivost.

Havran – (v indiánské kultuře krkavec – prostředník mezi nebem a zemí, představoval 
rovnováhu v přírodě). V evropské kultuře jde naopak o symbol smrti nebo „zlé znamení“, 
v bibli patří k nečestným zvířatům, symbol osamělosti, v křesťanství bývá znamením 
odpadlíků a nevěrců. V alchymii symbolizuje černou fázi Velkého díla. Bývá oblíbenou 
součástí „gotických výjevů“.

Hexagram – „Davidova hvězda“ (Magen David, „Davidův štít“) je symbolem Židů, 
judaismu a státu Izrael. Trojúhelník s vrcholem nahoru značí oheň a mužskou energii, 
trojúhelník s vrcholem dolů vodu a ženskou energii. 

Holubice – představuje nositele dobrých zpráv, mír, spravedlnost a odpuštění. 

Horovo oko – jeden z nejznámějších egyptských symbolů (vedžat). Podle mýtu, kde 
Horus bojoval se Setuhem, ztratil jedno své oko. Horovo oko je symbolem zdraví a síly. 
Značí též oddanost a zmrtvýchvstání. 

Jablko – symbol plodnosti, u Keltů symbol spirituálního vědění. Podle biblického 
příběhu symbol svůdnosti světa.

137 V tomto seznamu se nevěnuji asijským symbolům (vzhledem k tomu, že na domácí teto-
vací scéně se tradiční asijský styl objevuje spíše výjimečně, a ani se obvykle nepracuje 
tradiční technikou. Vyčerpávající informace o tradiční japonské tatuáži lze najít ve výše 
citované Bakalářské diplomové práci Náměty tradičního japonského tetování a jejich 
vliv na současné světové tetování Evy Miškelové).
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Jednorožec – obvykle zobrazovaný jako bílý kůň s jedním rohem, který symbolizuje 
léčitelství a spasení. Symbolizuje čistotu, ale i sílu a odvahu spojenou s božským 
světlem, stejně jako mírumilovnost. 

Ještěrka – představuje duchovní pohyblivost, rychlost a chytrost, regeneraci a hledání 
posvátnosti, čistoty a pochopení.

Jetelový list – původně kouzelný talisman druidů – trojlístek, nyní znak Irska. 
V křesťanství symbol Svaté Trojice.

Jin a Jang – spojení protikladů, harmonické souznění (přičemž Jin reprezentuje pasivitu 
a poddajnost, ženský princip a Jang symbolizuje energii ducha, aktivitu a mužský 
princip).

Kočka – obraz čistoty, hbitosti a inteligence, ochranný symbol. V okultní symbolice též 
kočka jako společnice čarodějnic. 

Kokopelli – severoamerický bůh plodnosti zobrazovaný s flétnou a velkým hrbem. 
Kokopelli je mytologickým léčitelem, vypravěčem a šprýmařem, který zajišťuje 
úspěšnou úrodu a rozhojňuje potomstvo.

Koráb – symbolizuje přechod a cestu. Je znamením nového začátku, svobody 
a nespoutané duše.

Koruna – symbol spravedlnosti, slávy, cti a nejvyšších ctností. 

Kotva – původně klasický námořnický symbol, který se stále těší oblibě. Kotva 
představuje sílu, jistotu, víru a naději. 

Kříž – představuje životodárnou sílu. V křesťanském kontextu symbolizuje sílu Kristova 
vykoupení a je považován za nejvyšší ochranný symbol. 

Lebka – znak smrti, úpadku a pomíjivosti všech pozemských hodnot. 

Lev – reprezentuje královskou důstojnost, odvahu a nespoutanou sílu 

Lilie – symbol čistoty, míru, vzkříšení i královské důstojnosti. Lilie je zasvěcena 
všem panenským bohyním (Artemis, Diana), v křesťanství symbol P. Marie. Skautský 
symbol. 

Maltézskýkříž – kříž církevního řádu johanitů (špitálníků), ale i templářů (jako 
červený kříž na bílém poli). Symbolizuje oddanost, pietu, štědrost, chrabrost a pomoc 
potřebným. Bývá součástí mnoha státních a královských vyznamenání v Evropě. 

Motýl – symbol lehkosti, přelétavého štěstí, ale též průvodce nesmrtelné duše, 
opouštějící tělo zemřelého.
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Námořní hvězda – jeden z nejstarších nejoblíbenějších tetovacích symbolů, představuje 
Polárku – dobré znamení a orientaci na cestách.

Netopýr – v Asii byl symbolem dlouhého života a šťastného osudu. Ve středověku 
v Evropě byl naopak jednou z podob ďábla a poslem špatných zpráv.

Odinův kříž – původní keltský symbol (Irsko, Skotsko), který pronikl i do křesťanské 
tradice. Je symbolem Odina, nejvyššího boha severského panteonu, který panoval nad 
veškerým životem, smrtí, ale i válkou a magií. Symbol byl posléze převzat mnoha 
rasistickými skupinami (jako první to byl Ku-Klux-Klan).138

Oko – symbol nazření vyšších hodnot, myšlenky. V křesťanství představuje Božství, 
symboliku Tří (Nejsvětější Trojice). Oko v trojúhelníku (pyramidě) – symbol 
vševidoucího a všudypřítomného Boha.

Óm – sánskrtský znak ztělesňující hlas Stvoření, umocňuje vnitřní klid. Při meditaci je 
možno díky němu dosáhnout nejvyšší úrovně vědomí. 

Opice – v orientu a v Indii je opice posvátným symbolem moudrosti, zvědavosti, 
obratnosti, pohyblivosti, lstivosti a vtipu.

Orel – král vzduchu ztělesňující sílu, duchovní a fyzickou energii, vítězství 
a svobodu. V Americe v letech 1940 – 1950 byl jako tetovací symbol velmi populární, 
protože váleční veteráni nosili z úcty ke svému útvaru či jednotce vytetovaný její 
znak. 

Pavučina (na lokti) – populární vězeňské tetování, které údajně symbolizovalo 
zabíjení menšin. Objevuje se však poměrně často jako součást moderních tetovacích 
stylů (zjevně bez tohoto významu). S tímto symbolem se lze rovněž často setkat 
u motorkářských subkultur. Pavučina zde symbolizuje ochranu motoristy při nehodě. 

Pentagram – pěticípá hvězda, magické znamení nazývané „planoucí hvězda mágů“, 
nebo také „muří noha“, současně silný pantakl, který disponuje magickou silou 
V esoterii je pentagram symbolem mikrokosmu, byl hojně zobrazován na řeckých 
mincích, objevoval se v symbolice zednářských lóží a hermetických společenství. 
Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti zlým mocnostem. 
V Pythagorejském mysticismu symbolizuje lidské bytí (horní cíp jako hlava, další cípy 
představují končetiny). 

138 V každém kulturním kontextu existují takzvané „zakázané symboly“. Jde i o symboly 
regulované zákonem (u nás např. výjevy související s propagací nacismu – hákový 
kříž apod.). Často se ovšem stává, že si neonacistické či extrémistické skupiny osvojují 
(vzhledem ke své posedlosti německou či severskou historií) symboly, jejichž původní 
význam je zcela korektní – runa Othala, Ódinův kříž, kříž Řádu německých rytířů apod. 
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Páv – v Indii symbolizuje lásku, vášeň, štěstí, ale také věrnost, stálost a naplnění. 

Pes – nejvěrnější přítel člověka a ochránce domu a dvora, symbol neúplatnosti, 
nekompromisnosti, pevnosti a věrnosti, připravenosti se obětovat.

Prsteny – symbol Slunce a věčnosti. Darování prstenů symbolizuje věčné spojení. 

Růže – symbol lásky, krásy a důvěry. Růže je klasickým symbolem, v tetování rovněž 
velmi populárním. Bývá zobrazována jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími prvky 
(lebky, dýky, vlaštovky apod.). 

Ryba – tento symbol bývá spojován s plodností, ale i s duchovním životem (křesťanství). 
V japonské kultuře se objevuje oblíbený kapr „Koi“, který je nositelem síly a krásy. 

Slon – jak v Asii, tak v Evropě symbolizuje slon suverenitu, pevnost, sílu a štěstí
Slunce – symbol nesmrtelnosti a věčnosti, znovuzrození i zániku. Zdroj tepla, světla, je 
dárcem rozumu i citu a nejčistší spravedlnosti.

Sova – ztělesňuje moudrost, vážnost, vědění a vzdělanost, přemýšlivost. 

Srdce – symbol citu, lásky, náklonnosti a věrnosti. Srdce s vepsaným jménem představuje 
věrnost silnější než smrt. Probodnuté srdce symbolizuje nenaplněnou lásku. V tetování 
je jedním z nejoblíbenějších symbolů (a nedílnou součástí tzv. „old schoolu“)

Strom – symbol životní síly, houževnatosti, radosti. Představuje znovuzrození, 
regeneraci sil a vítězství nad smrtí. 

Škorpión – jako smrtící nepřítel představuje nebezpečí, smrt a záhubu.

Štír – symbol plodnosti, nespoutané síly a moci, ale také vůdcovství a promyšlené 
odvahy.

Thorovo kladivo – váže se k severské mytologii – kladivo, kterým vládl bůh Thor; 
bylo chápáno jako pohanský protipól křesťanského symbolu kříže. Sloužil jako nejvyšší 
ochrana před zlem. 

Triquetra (trikvetra) – jeden ze symbolů boha Ódina, který se vyskytuje 
na germánských mincích a ve Skandinávii. V křesťanském kontextu začala trikvetra 
označovat Nejsvětější Trojici. Symbol je oblíbený u novopohanských hnutí jako wicca 
a keltští novopohané. 

Uroboros – had stočený do kruhu a držící v tlamě vlastní ocas, symbol nekonečnosti, 
věčného návratu, transmutace, sestupu ducha do fyzického světa a jeho návrat. 

Věnec – spletený z listů nebo květin ztělesňuje vyznamenání, poctu, čest a nejvyšší 
důstojnost. 
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Vlajka – značí příslušnost k určité skupině (patrioti, subkultury, sportovní fanoušci…).

Vlaštovka – jeden z nejoblíbenějších tetovacích symbolů převzatý z námořnického 
tetování, kde vlaštovka představovala šťastné znamení (ptáci létající kolem lodí obecně 
zvěstovali, že země je nablízku. Vlaštovka pak byla symbolem každoročního návratu 
do své domoviny). 

Znamení zvěrokruhu – v oblibě jsou jak čínské, tak západní astrologické symboly.

Výstavy, konvence a jiná prezentace díla

Umělecký tatér své práce prezentuje podobným způsobem, jako jiní vizuální umělci. 
Z hlediska institucí však zatím nejde o „oficiální“ výstavy v tom smyslu, že by se 
fotografie tetování objevily v galeriích vedle jiných druhů umění, nebo byly součástí 
kunsthistorických publikací. Prezentace téměř výlučně funguje v rámci komunity, obce 
či asociace tatérů a tetovaných.

Prezentace většinou probíhá těmito způsoby:

a) prezentace fotografií umělecké tatuáže (dnes především na internetu). Některá 
renomovaná studia mají i malé galerijní prostory, ale není to běžným jevem. 
Co se týče fotografií, profesionální tatéři vždy žádají své zákazníky o souhlas 
zveřejnit fotografie. Dle výpovědí tatérů zákazník většinou souhlasí. Jedním 
z nejčastějších důvodů, proč se nechce zákazník prezentovat na internetu je 
obava, aby neohrozil originalitu svého zdobení. Tatéři sami tuto otázku neřeší. 
Jejich copyright je samozřejmě neustále ohrožen, nicméně na druhou stranu 
je internet jejich dosud nejsilnějším prostředníkem propagace. Kdo chce 
dosáhnout úspěchu, musí svou práci zviditelnit. K otázce autorských práv řada 
tatérů uvedla, že se necítí nijak ohroženi, protože kopie se většinou stejně 
nikdy nepodaří jako originál, a navíc tak získávají důkaz, že se jejich práce 
líbí. 

b) konvence a soutěže (o konvencích se podrobněji hovoří v kapitole „Tetování 
v současné době u nás“) – konvence jsou soutěžní setkání tatérů, tetovaných 
a všech příznivců body artu. Jejich nespornou výhodou je možnost vidět „umělce 
v akci“ a pozorovat tvůrčí proces. 

c) prezentace v tištěných a vizuálních médiích a na internetu – většina tatérů má 
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vlastní webové stránky s ukázkami svých děl, prezentují se skrze odborná 
periodika a prostřednictvím rozhovorů v publicistických pořadech.

Do tohoto výčtu záměrně nezahrnuji etnografické sbírky (např. v Náprstkově muzeu), 
které, ačkoli jsou pro zkoumání fenoménu tetování velmi cenné, nepředstavují 
prezentaci „uměleckého díla“ tak, jak se ji zde snažíme chápat. Nicméně, jednou 
z prvních výstav (20. století) na téma tetování bych přece jen ráda zmínila: šlo o výstavu 
v Hrdličkově muzeu člověka, která vznikla z iniciativy antropologa Prof. MUDr. Jiřího 
Malého. Profesor postupně nashromáždil třicet destiček s napnutou lidskou kůží a dvě 
paže tetovaného muže. Šlo především o tělesné ostatky legionářů. Dodnes můžeme 
tyto pozoruhodné části lidské kůže, které slouží jako studijní materiál, v muzeu vidět 
(naložené v lihu).
 Zcela současným záslužným počinem ve smyslu představení tetovacího umění 
a jeho historie veřejnosti byla i výstava Modrá láska: Příběh tetování od mumií 
a lidojedů až po umění i Angelinu Jolie. Tuto výstavu uspořádal etnolog a kulturolog 
Martin Rychlík ve spolupráci s Muzeem Boskovicka roku 2010 na Novoměstské radnici 
v Praze.
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ESTETIKA TĚLA, LIDSKÁ INDIVIDUALITA A TOUHA 
PO SEBEVYJÁDŘENÍ

Víme, že umění jako takové je třeba vysvětlovat ze skutečnosti, našeho vztahu k věcem 
a způsobu, jímž si je osvojujeme. Estetika těla je oblast, která odráží skutečnost 
ve společenském a individuálním vědomí. 
 Po relativně dlouhém období, kdy se moderní společnost identifikovala se vším 
„vyumělkovaným“ (v životním stylu, architektuře, oblékání, hudbě a na poli umění 
vůbec), přišla vlna návratu k jednoduchým a prostým formám. Přišlo období post-
-moderní. Podobně jako se takzvané „primitivní umění“ odráží v některých moderních 
uměleckých směrech, a v hudbě se objevují tendence „vyvolávat ducha pralesa“ 
v podzemí moderních velkoměst, zdobení těla také patrně prožívá určitý comeback, 
respektive se přenáší transkulturními vlnami. Zmíněný fenomén ovšem nelze 
paušalizovat, protože se zdaleka netýká celé mladé generace. Konec konců vzpomeneme- 
-li si na vlnu hnutí hippies v šedesátých letech minulého století, i tehdy bylo v oblibě 
malování těla psychedelickými obrazci, tetování, „přírodní“ účesy a „etnický“ oděv 
jako protiklad tehdejší úspěšné a movité „zlaté americké mládeže“. Tyto tendence lze 
chápat jako snahu vyhnout se konzumnímu stylu a uniformnímu image a zdůraznit svou 
individuální tvořivost. Paradoxně se však každý takový únik do nezávislosti v určitém 
časovém horizontu sám stává stylem.
 Co se týče české společnosti v období předrevolučním, musím konstatovat, 
že image subkultur bývalo v našem prostředí velice výrazně odlišené. Styl oblékání 
a zdobení těla ve většině případů zcela jasně vypovídal o společenském zaměření 
jedince, jeho uměleckém vkusu (u mladé generace zejména hudebním a výtvarném). 
Vnější vzhled někdy do určité míry odhaloval i politický postoj. Nutno říci, že 
výše zmíněné aspekty sloužily nepochybně mladé generaci k lepší společenské 
orientaci. S mírně nostalgickým pocitem (a zřejmě i konzervativním) vzpomínám 
na období, kdy bylo možno všude vidět soudržnost podobně vyhlížejících jedinců 
a jejich typologie byla poměrně snadno čitelná. Globalizační tendence a módní vlny 
naprosto nesouvisející s určitými myšlenkovými kategoriemi způsobují, že polovina 
dívek od šestnácti do pětadvaceti bude v batikovaném tričku, (a za půl roku třeba 
v maskáčích) a polovina chlapců bude mít na hlavě „punkerské“ naježené bodlinky. 
Na titulní straně časopisu pro dospívající mládež se objeví dívka s fialovým přelivem 
v kostičkovaných ponožkách a nápis: „Co je trendy? Vsaďte na punk look…“ Dá se 
říct, že vizuální prezentace určitých „legendárních hnutí“ (viz punk, hippies, nebo 
třeba novoromantismus) pronikla do světa módního návrhářství a stává se určitým 
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módním stylem. Pokud se na večírku objeví modelka s květy ve vlasech ve volné 
batikované róbě, nikoho už nenapadne, že žije na ekofarmě a poslouchá Boba 
Dylana. A pokud manažer stylizuje mladého zpěváka do „punk looku,“ nebudeme 
rovněž předpokládat, že onen hudebník hraje na kytaru v garáži a chová potkany. 
Estetické prvky tak začínají žít samostatným životem a ztrácejí svou původní funkci 
společenského symbolu.

Touha po sebevyjádření

Adolf Portmann, švýcarský antropolog, filozof a zoolog, na jehož přínos antropologii 
upozorňuje ve svém díle Stanislav Komárek, používá termín sebeprezentace 
(Selbstadarstellung), neboli představování a designování sebe sama. Tato potřeba je 
podle něj jednou ze základních funkcí všech živých organismů, která není o nic méně 
důležitá než třeba výměna látková či rozmnožování.139 „K rozšířenému vlastnímu 
jevu patří u zvířat i jejich výtvory: k pavoukovi pavučina, k lišce nora, k mravencům 
mraveniště. „Rozšířeným sebevyjádřením“ člověka je svět jeho artefaktů, od oděvu 
a parfémů až po kulturní krajinu“…140

Člověk si často vytvoří první dojem o nitru druhého tak, že ho identifikuje jako určitý 
„archetyp“ vykazující jisté typické specifické znaky. Tak „na první pohled poznáme“ 
podnikatele, rockera, motorkáře, studenta, „šedou myšku“, sekretářku, „zeleného“, 
anarchistu, skinheada a podobně. Naštěstí však taková klasifikace není jednoznačně 
platná a pod slupkou vnějšího vzhledu se skrývá neopakovatelná individualita jedince. 
Nutno také podotknout, že člověk je tvor, který se velice rád baví a svou metamorfózu 
často chápe jako přijetí určité masky a role. Důkazem toho je divadlo, karnevaly, festivaly 
a různé hry. Spousta oblastí komiky pracuje se záměnou a. nápodobou. Vnější vzhled 
často klame, a nemusí nutně korespondovat s vnitřním postojem. Kolik humorných 
příběhů je založeno právě na konfúzi rolí: co se stane, když se převléknu za někoho 
jiného, co si pomyslí mé okolí, jak mne přijme dané prostředí…
 Ačkoli většina moderních společností usiluje o svobodu projevu člověka 
a snaží se být maximálně tolerantní k jeho pojetí estetiky těla, přesto existují určitá 
konzervativní, respektive konvenční pravidla, která se během historie příliš nezměnila. 
Můžeme je třeba nazývat předsudky, ale v podstatě jde o snahu uchovat pomocí těchto 

139 KOMÁREK, S.: Příroda a kultura, Svět jevů a svět interpretací, Academia, Praha 
2008, s. 202

140 Tamtéž, s. 203
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nepsaných zákonů určitý pořádek a zabránit vzniku chaosu ve vztahu společenský 
status – vnější image. Dodnes tak existují místa, kam vás nepustí bez kravaty, a místo 
generálního ředitele určitě nedostane muž, který se na interview dostaví s náušnicí 
v nose). Tyto vnitřní společenské mechanismy mají zaručit jistou kontinuitu estetických 
norem.
 Jedním z notoricky známých příkladů touhy po odlišnosti bylo například hnutí 
punk, které se zrodilo v konzervativní Velké Británii a vyznačovalo se důsledným (až 
infantilním) popíráním všech výše uvedených estetických norem. Není divu, že se hnutí 
zrodilo právě v Británii, kde děti dodnes nosí ve škole uniformu… Vše je dovoleno, 
člověk musí být především co nejvíce „out of place“. 
 Co se týče tetování, kterému se budeme podrobněji věnovat v dalších kapitolách, 
i jeden z našich nejlegendárnějších „tatérů“ prohlašuje, že by mělo být vždy„schovatelné“, 
tak aby šlo v případě potřeby zakrýt oblečením. Konvence jsou hluboce zakořeněné, tak 
proč si dělat ve společnosti problémy a nechat se hned na počátku odsoudit kvůli svému 
vzhledu…nechť má protistrana čas a prostor, poznat nejdříve alespoň částečně naši 
osobnost…141

 Člověk pociťuje potřebu jasně vymezit své postavení v rámci určité kultury 
a rozvíjet tak interpersonální komunikaci ve více různých rovinách. Za tím účelem 
upravuje své tělo tak, aby vizuálně odráželo nejen jeho momentální vnitřní rozpoložení, 
ale rovněž klíčové hodnoty jeho života.
Estetický ideál má nestálou povahu. Kolikrát se během historie změnil typ člověka 
pokládaný za krásný, a kolikrát dokonce přešel v pravý opak! Zdá se, že najít 
objektivní společnou míru krásy není možné, a z předchozích kapitol je zřejmé 
proč. Na skutečnost odpovídáme neustálým hodnocením a svým životním pocitem. 
Pramenem našich dojmů jsou smyslové podněty, v nichž je základ estetického 
dojmu.
 Je samozřejmé, že jsme do jisté míry determinováni přirozenými sklony a pudy, 
ale naše estetické vnímání je to něco „navíc“, co pochází z vývojově vyšší oblasti lidské 
psychiky. Estetické cítění je jednou ze základních kulturních hodnot.

Zkrášlování, nebo mutilace?

Stanislav Komárek označuje ve své knize Příroda a kultura mutilační techniky 
za „dolaďování“ lidského těla a duše: „Celá řada lidských společenství nahlížela 

141 Rozhovory v pořadu Jak se žije tetovaným (režie: Jan Hřebejk)

93



i z hlediska tělesného na člověka jako na něco nehotového, nedokonalého, co k dosažení 
plného lidství potřebuje ještě různých zásahů do tělesné integrity, někdy tělo z hlediska 
funkčního vážně poškozujících…“ 142

 Někteří fyzičtí antropologové řadí k mutilacím i tetování a jizvení; jiní dokonce 
i barvení kůže (pokud dojde k trvalému porušení epidermu). Kapitola o mutilacích by 
neměla ani v této práci zůstat opomenuta, protože úzce souvisí s tématem variabilního 
pojetí estetiky v různých kulturách. Mutilací zde označuji pouze takové techniky, které 
odpovídají skutečně výrazu mrzačení (alespoň z našeho europocentrického pohledu…). 
V neposlední řadě je třeba připomenout, že za mutilace jsou považovány i dnešní 
extrémní úpravy těla (body mods) přesahující běžné zkrášlování tetováním, o nichž 
budeme hovořit v další kapitole. 
 Mutilace je tedy modifikace lidského těla s trvalými následky (často související 
s jiným úhlem estetického pohledu). Okolním kulturám jsou mutilace často 
nepochopitelné a mohou u nezasvěcených vzbuzovat až pocity odporu, protože tělo je 
modifikováno násilně a nepřirozeně.
 Jedním takovým příkladem setkání dvou odlišných kultur může být reportáž J. 
Hanzelky a M. Zikmunda, pojednávající o východoafrickém kmeni Masajů.
 Soustřeďují se zde na deformace těla masajských žen, způsobené masivní 
„bižuterií“. „Děvčatům se už v dětství probodávají ušní lalůčky na mnoha místech vedle 
sebe, do otvorů se postupně zastrkují dřevěné kolíky a posléze se lalůčky roztřepí tak, 
že se promění v dlouhé masité třásně, které někdy splývají až na ramena….Nohy a paže 
masajských žen vězí v souvislých spirálách z železného, měděného nebo mosazného 
drátu, takže jen lokty a kolena zůstávají volné. Tyto těžké masivní krunýře se nasazují 
děvčatům již v útlém mládí a ponechávají se ženám až do smrti. Obrovské terče kolem 
krku, jež často zakrývají polovinu hrudi, jim rovněž zůstávají po celý život, protože 
se nedají sejmout. Mezi tlustými náramky často vystupuje jako nepřirozený nádor 
zohyzděný sval. Nehledě k tomu, že tato stálá přítěž působí bolest a omezuje ženu 
ve volném pohybu, rozdírá jí při každém hnutí pokožku a způsobuje četné záněty. Vedle 
násilné deformace lebek u některých afrických kmenů, zarůstání dřevěných talířků 
do rtů nebo spilovávání zubů patří tyto zvyky Masajů k nejhorším způsobům záměrného 
mrzačení těla. Přesto spatříte v očích masajských žen výraz hrdosti a pýchy nad jejich 
tělesnými ozdobami….“.143 

142 KOMÁREK, S.: Příroda a kultura, Svět jevů a svět interpretací, Academia, Praha 
2008, s. 233

143 HANZELKA, J., ZIKMUND, M.: Afrika snů a skutečnosti, Naše vojsko, Praha 1956, 
s. 130
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Estetické a sociologické motivy mutilací

 V poslední větě citovaného textu jsme právě narazili na styčný bod všech kultur – 
zastávání vlastních estetických norem a tradice, bez ohledu na to, jak příslušné zdobení 
těla hodnotí jiná kultura, nebo zda je účelné. Zdobení těla je tedy nepochybně součástí 
kulturní svébytnosti!
 Estetické a sociologické motivy mutilací jdou často ruku v ruce. Sinolog 
Prof. Rudolf Dvořák hovoří o specifické mutilaci nohou, která se prováděla již v pátém 
století. Již ve věku čtyř až sedmi let se prováděla u děvčátek pevná bandáž nohou tak, 
že palec zůstal volný a ostatní prsty se ohnuly k chodidlu (šněrování bylo pracnou 
povinností matek). Cíle bylo dosaženo tehdy, když mezi patou a chodidlem zbyl tak 
úzký prostor, že se tam sotva vsunula mince. Délka dospělého chodidla tak nepřesáhla 
7,5 cm. Tento způsob mrzačení byl známkou vyšší společnosti a v pracujících třídách se 
nevyskytoval.144

 Dr. Kurt Pollak ve své publikaci Medicína dávných civilizací naopak uvádí, že 
tato hrůzná móda zmrzačených nohou byla rozšířena ve všech vrstvách obyvatelstva. 
„Vzorem pro tuto módu byly prý zvlášť gracilní nožky jisté císařské milenky a tanečnice 
z doby asi kolem roku 500 n. l. Podle pověsti si i ostatní císařovy souložnice začaly 
ovazovat nohy, aby se křehké tanečnici vyrovnaly.“ Jelikož chůze žen byla vratká 
a bolestivá, pracovaly pak většinou vkleče, jak můžeme vidět na dobových vyobrazeních. 
Pollak se domnívá, že tento zvyk mohl reprezentovat i „připoutání“ ženy k domácnosti 
a vyjadřovat její podřízené postavení.145

 V případě mrzačení nohou u Číňanek se projevuje specifická kulturní tendence 
umělého zdůrazňování rasových charakteristik (v tomto případě malých nohou). 
Zmrzačená nožka se nazývala ťien-lien (zlatý leknín) a byla ve společnosti skutečně 
vysoce oceňována. Chůze se podobala spíše kymácení na chůdách a vznešené dámy 
se opíraly o hole, případně je otrokyně nosily. Havelock Ellis se v souvislosti s tímto 
tématem zmiňuje o skutečnosti, že ženská noha se v Číně stala mimo jiné nejsilnějším 
erotickým fetišem mužů a lokalizoval se v ní ženský stud: „Pro čínského manžela je 
noha jeho ženy zajímavější než její tvář. Číňanka se stydí obnažit svou nohu tak jako 
Evropanka svá prsa; noha je určena jen pro manželovy oči a podívat se na ulici ženě 
na nohy je vrcholně neslušné … zvyk šněrování nohou vznikl na základě pohlavního 
půvabu nohy a tento půvab se ještě stupňoval tak jako úzký pas, který je charakteristickou 

144 Viz DVOŘÁK, R.: Čína – popis říše, národa, jeho mravů a obyčejů, České lidové 
knihkupectví Josefa Springera, Praha 1900, s. 33

145 Viz POLLAK, K.: Medicína dávných civilizací, Orbis, Praha 1976, s. 221
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předností Evropanky a průměrnému Evropanovi se zdá ještě půvabnějším, když je stažen 
šněrovačkou, i když korzet znetvořuje…“ 146 V Asii lze najít řadu dalších příkladů určité 
„slabosti“ pro deformované tvary, což můžeme vidět na příkladu pěstování bonsají 
a chovu „zlatých rybek“ (závojnatek). 
 Jak vidíme, estetické cítění jiných kultur může být z našeho pohledu velmi 
„patologické“. V tomto případě jde navíc erotický symbol odlišné kultury.
 V historii byly též velmi rozšířené deformace lebečních kostí bandážováním, 
čímž vzniklo buď oploštěné čelo, nebo „věžovitý“ tvar hlavy. 
 Jedním ze zajímavých a velice specifických příkladů mutilace těla ze 
sociologických důvodů je i zarůstání dřevěných talířků do rtů, jenž praktikují některé 
brazilské kmeny (například Kayapo či Txukahamei). Toto zdobení úst dřevěným 
diskem je vyhrazeno mužům, má za úkol vymezovat sociální status a zároveň 
výrazným způsobem reprezentuje charakteristické mužské vlastnosti. Malý dřevěný 
kolíček dostává chlapec již jako dítě, ale když dospěje v muže, je tento labret 
nahrazen velkým diskem, který mnohdy dosahuje až rozměrů čajového podšálku. 
Muž je v této jihoamerické oblasti považován za dospělého, když se poprvé stane 
otcem, a při této příležitosti je také ozdoben výše zmíněným způsobem. Dřevěný 
disk tedy symbolizuje mužnou sílu, dospělost a vůdčí pozici. Jakmile se muž stává 
otcem, získá oficiální právo podílet se na důležitých rozhodnutích týkajících se života 
ve vesnici. V této lokalitě není za přednost považována mlčenlivost, ale naopak 
verbálně agresivní schopnosti vůdce, které tento „šperk“ na ústech také vizuálně 
zdůrazňuje.147 S obdobnou technikou (která má ovšem spíše estetickou funkci než 
sociologickou) se setkáváme i u žen Magandžů ve vnitrozemí Tanzanie. Livingstone 
popisuje disk zvaný pelele, který se vkládá do horního rtu. Ten se nejdříve propíchne 
v místě, kde přechází v nosní přepážku. Poté se do otvoru vloží kolíček, aby otvor 
nemohl srůst. Kolíčky se postupně vyměňují za větší, až po několika letech dosáhne 
otvor takové velikosti, že se do něj může umístit kruh o průměru dvou palců, takže ret 
dostává vzezření kachního zobáku (k umocnění „efektu“ navíc přispívají zabroušené 
zuby). Místní lidé vysvětlují, že takto je žena ozdobena pro krásu, a že žena bez pelele 
by byla jako muž bez vousů.148 Na základě výše uvedených příkladů lze konstatovat, 
že pojem mutilace je skutečně relativní. Podle toho, ke které kultuře se řadíme, 
také posuzujeme okolní svět a jeho praktiky. Většina členů západní společnosti se 

146 ELLIS, H. H.: Sexualpsychologische Studien, Leipzig 1922, in: NEUMANN S. K.: 
Dějiny ženy, Otakar II, Praha 1999, s. 417–418

147 Viz HICKS, D.: Cultural Anthropology, Harper Collins Publishers, New York 1994, 
s. 331

110 Viz NEUMANN, S. K.: Dějiny ženy, Otakar II, Praha 1999, s. 153–154
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otřese odporem při představě dekorativního jizvení, propichování nosní přepážky 
kostí (které se provádí například na Nové Guineji), zplošťování lebky mezi kameny 
a podobných praktik. Ale skutečně se tolik liší od zvyků, které zdomácněly u nás, 
jako je tetování, nebo propichování uší? Jisté je, že člověk je schopen pro svůj 
žádoucí vzhled v rámci určité kultury udělat ledacos (viz kapitola Naděje plastické 
chirurgie), přičemž nelze říci, že by moderní společnost za přírodními národy 
v něčem zaostávala. Vzpomeňme na „královny plesů“, které riskovaly život kvůli 
krásně rozšířeným zorničkám, když si kapaly do očí extrakt Rulíku zlomocného, 
nebo si kvůli štíhlé postavě nasazovaly tasemnici či nechávaly vyjmout poslední 
pár žeber. Extrémní redukční diety končící často naprostým vyhladověním a smrtí 
byly rozšířeny též v Číně kolem roku 600 n. l. Nemusíme ovšem zacházet ani tak 
daleko do historie. Snaha po abnormální štíhlosti vede dnes u řady žen (zejména 
v ekonomicky vyspělých společnostech) k vypěstování těžkých neuróz typu mentální 
anorexie či bulimie. Posedlá touha po dokonalosti se ovšem nevyhýbá ani mužské 
části populace, čehož důkazem je zneužívání hormonálních prostředků za účelem 
vzrůstu svaloviny.
 V této chvíli se pomalu dostáváme na pole medicíny, ale je třeba si uvědomit, že 
i tam zasahuje estetika a aspekty sociální. Lidé s dokonalým vzhledem jsou v západní 
společnosti často preferováni. Ti méně dokonalí se cítí diskriminováni, zejména co se 
týče partnerských vztahů či pracovního uplatnění, protože získávají pocit, že jejich 
skutečné schopnosti a dovednosti jsou až druhořadé. K tomuto problému „opravování 
díla přírody“ se ještě vrátíme v kapitole o plastické chirurgii.
 Otázkou zůstává, do jaké míry lze za „deformaci těla“ považovat také lékařské 
úpravy tělesných forem, které se patologicky odchýlily od normy v průběhu ontogeneze 
na základě civilizačního rozmachu. Jedním takovým příkladem může být používání 
rovnátek v ortodoncii u dětí a dospívajících (o kterém hovoří rovněž Robert F. Murphy 
v souvislosti s přechodovými rituály v moderní společnosti), které se tak rozšířilo, že 
je lze považovat za běžný jev.149 Do nedávné doby docházelo k nadužívání antibiotik 
u malých dětí, což velkou měrou přispělo k deformacím a špatnému rozmístění 
vyvíjejícího se chrupu. Nošení rovnátek se tedy může stát nepříjemným, mnohdy 
bolestivým rituálem přechodu, kterým je nutno projít, než se z „ošklivého káčátka“ 
vyklube atraktivní dospělý jedinec.
 V souvislosti s chrupem mimo jiné znovu narážíme na variabilní pojetí krásy 
v různých kulturách. Zatímco člen západní společnosti vynakládá ohromné sumy peněz 

149 Viz MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, Sociologické 
nakladatelství, Praha 1999, s. 189
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za dokonale vyhlížející korunky či umělý chrup (zanedbaný chrup bude odsuzován 
a osoba bude okamžitě považována za asociální), symbolem krásy v jiné kultuře 
mohou být spilované zuby nabarvené na černo, případně se mohou stupňovitě osekávat, 
vylamovat a provrtávat.
 Ženy na Madagaskaru si například zašpičaťují řezáky na způsob žraločích zubů. 
Na Sumatře je zvykem odsekávat horní i spodní řezáky až k dásním. Obě pohlaví si 
pak chrup (jako součást přechodového rituálu vstupu do dospělosti) barví na černo 
fermeží ze zuhelnatělého citrónovníkového dřeva a jeho vytékající pryskyřice. Všude 
tam, kde dochází k takového mutilaci chrupu, se bílé zuby považují za ošklivé (na Jávě 
prý přirovnávali bílé zuby Evropanek ke „psím zubům“).
 V Austálii se v období zralosti vyrážejí dívkám dva přední zuby. Tento obřad 
v jezerní oblasti Austrálie se nazývá čirinčiri.150

 Co se týče Západu a jeho postoje k materiálním hodnotám, i ten se může 
odrážet v úpravě chrupu zbohatlíků z vyšších vrstev. Dříve se bohatství s oblibou 
reprezentovalo velkým počtem zlatých zubů (což dnes v některých společnostech 
jako naivní demonstrace majetnosti stále ještě přetrvává). Novodobou technikou 
může být třeba i to, že si populární hvězda show businessu nechá vsadit do zubu 
diamant…

Naděje plastické chirurgie

Ve zprávě U.S. News and World report, New York (již z roku 1982!) se uvádí, že asi 1,5 
milionu Američanů každoročně vydává asi čtyři miliardy dolarů za plastické operace. 
Masivní rozvoj odvětví plastické chirurgie umožnila vlna nových operačních postupů 
zaváděných do praxe na počátku sedmdesátých let. Původně se odstraňovaly vrozené 
defekty, následky úrazů a některých chorob. Operace dnes může často pacientovi pomoci 
začít nový život a zbavit se psychických problémů. Lidé s výrazným vnějším postižením 
žijí často v izolaci a psychické bariéry jim znemožňují komunikaci s okolím. (Tohoto 
zvláštního tématu se chci dotknout pouze okrajově – souvisí totiž rovněž s trvalou 
modifikací tělesných forem a estetikou těla, kterou se zde zabýváme. Z psychologického 
hlediska by bylo toto téma „vyrovnávání se s novou identitou po operativním zákroku 
na plastické chirurgii“ nesmírně zajímavou prací).
 Dnes už tyto zákroky zdaleka neslouží pouze odstraňování defektů. Jak 
vidíme z nabídek soukromých klinik na internetových stránkách, odborné literatury, 

150 Viz NEUMANN, S. K.: Dějiny ženy, Otakar II, Praha 1999, s. 144–151
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ale i bulvárních plátků sledujících ostřížím zrakem soukromí celebrit, plastická 
chirurgie se stává nástrojem uchování „věčného mládí“ a dokonalých tělesných 
forem. V současné době již chirurgové umí „vyléčit“ dvojitou bradu, odstávající 
uši, implantovat vlasy, odstranit přebytečný tuk, zvětšit či zmenšit poprsí, zvětšit 
či upravit tvar nosu. Stále více lidí se neobrací na lékaře proto, že jsou skutečně 
postižení nějakým vnějším defektem, ale proto, že chtějí omládnout a vypadat lépe. 
Pacienti si přitom málokdy uvědomují možná rizika, od pooperačních komplikací 
až po riziko nekvalifikovaných zákroků, ke kterým může svést reklama, a jejichž 
následkem jsou táhlá disciplinární řízení s lékaři. To už bychom se však dostali 
do oblasti lékařské etiky. Jak již bylo výše zmíněno, jisté je, že lidé jsou schopni 
kvůli svému vnějšímu vzhledu dělat neuvěřitelné věci.Nutno zmínit, že „zaslíbenou 
zemí“ chirurgie byla ještě před začátkem našeho letopočtu Indie. Indové rovněž 
jako první začali s plastickou operací uší a nosu. O chirurgických nástrojích lékařů 
se nám bohužel nedochovaly ani nálezy, ani žádná vyobrazení. „Každý posluchač 
medicíny dnes na přednáškách z chirurgie slyší o operaci nosu (rhinoplastice) podle 
„indické metody“, která se konfrontuje s „italskou metodou“. První historicky 
doložená zpráva o plastické operaci se dostala z Indie do Evropy roku 1794. Sušruta 
jako první popsal plastickou náhradu nosu, rtů a uší: „Jenom lékaři, který se dobře 
vyzná v této léčbě a je s touto operační metodou obeznámen, může být svěřen král 
do lékařského ošetřování!“ Plastická chirurgie má co děkovat za svůj rozvoj indickému 
trestnímu právu. Odřezávání nosu, uší a rtů bylo v Indii odedávna zákonným trestem 
u válečných zajatců a cizoložství. Provinilci se pochopitelně snažili odstranit své 
zhanobení. Levater pronesl svůj slavný výrok „Hezký nos stojí za celé království“ 
teprve o mnoho set let později.“ 151 Výše uvedený fenomén mutilace jako vizuální 
reprezentace společenského trestu jsme mohli vidět též v kapitole o tetování (tetování 
jako negativní označení otroka či provinilce).

Mrzačení těla jako rituální oběť

Existuje řada rituálů, při nichž má člověk tendenci demonstrovat vnějším způsobem 
(v tomto případě přímo na svém těle) své niterné pocity. V některých kulturách může být 
mrzačení těla součástí smutečního rituálu. Tento způsob byl hojně rozšířen například 
v Tichomoří: „Když na Havaji zemřel náčelník Kamehameha, který sjednotil celý 
národ, naříkalo nad jeho smrtí přes deset tisíc domorodců. Tři dny a tři noci se zástupy 

151 POLLAK, K.: Medicína dávných civilizací, Orbis, Praha 1976, s. 175
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mučily hladem. Muži i ženy na celém souostroví se zmrzačovali na znamení smutku. 
Náčelníkova nejmilejší manželka Keapuolani si nechala useknout článek malíčku 
na levé i pravé ruce, a vyrazit čtyři přední zuby…“ 152

 Setkáváme se s množstvím příkladů rituálního mrzačení těla, které souvisí 
s projevy náboženské askeze, kdy se ilustruje nadřazenost ducha nad pozemským 
tělem, odvaha k oběti a potlačení smyslových žádostí, jak to konečně známe i z naší 
křesťanské tradice.
 Rituální mutilace, která má formu oběti, se ale objevuje i v jiných kulturách. 
Příkladem zde může být kmen Dani na západě Nové Guineje, jehož náboženství je 
založeno na uctívání předků. Pokud je někdo z kmene zabit, žádají duchové kmene 
jednak krevní mstu na pachateli, ale také rituální oběť. Mladá dívka (příbuzná mrtvého) 
musí obětovat článek svého prstu, který je amputován dost drastickým způsobem 
pomocí kamenné sekyry. Ženy, které jsou pak po zbytek života takto handicapovány, 
vykonávají kupodivu domácí práce s velkou obratností, a dokonce jsou velmi zručné 
při tkaní a vyšívání. Vzhledem k tomu, že Daniové jsou jinak proti jakémukoli násilí 
na dětech, musí být tento rituál pro ně velmi významný. Podle jejich výkladu má 
za úkol udobřit rozhněvané duchy zemřelých předků. Když ale překročíme rámec 
jejich vlastního pojetí, zastánci strukturálního funkcionalismu by zřejmě považovali 
tuto rituální mutilaci za způsob, jak včlenit symbolickým způsobem ženu do koloběhu 
zabíjení a odplaty, který je jinak pouze mužskou záležitostí.153

Obřízka

Mutilace pohlavního orgánu je rovněž velmi specifickým fenoménem, který doplňuje 
přechodový rituál, a tak představuje změnu ve společenském postavení jedince. 
Po celém světě najdeme společnosti, které praktikují obřízku u dětí. Vyznavači islámu 
a moderního judaismu dodržují podle starého semitského zvyku obřízku u chlapců, 
která spočívá v odstranění předkožky penisu. Tento rituál, který je ve velké míře 
rozšířen i u nežidovské populace (především v USA), bývá v moderní společnosti často 
obhajován rádoby „vědeckým způsobem“, místo aby se lidé odvolávali na náboženskou 
tradici. V tomto případě jde konkrétně o nesmyslný názor, že obřízka funguje jako 
prevence pohlavních chorob.

152 STINGL, M.: Smrt v ráji, Naše vojsko, Praha 1988, s. 95
153 Viz HICKS, D.: Cultural Anthropology, Harper Collins Publishers, New York 1994, 

s. 333
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 Obřízka u některých kultur představuje nesmírně bolestivý, krutý, a v našich 
očích nesmyslný zákrok. Domorodci v Austrálii neprovádějí obřízku jako národy 
semitské, ale praktikují jiný druh mutilace zevního genitálu. Používají kamenný nůž, 
kterým naříznou spodní část penisu až k močové trubici. Výsledkem této nesmírně 
bolestivé procedury je pak zploštění a rozevření pohlavního orgánu.
 V čínských písemných dokladech můžeme najít i popis kastrace. K Chimin 
Wong a Wu Lien Teh ve své knize „Dějiny čínského lékařství“ líčí kastraci, která se 
prováděla již kolem roku 1100 př. n. l. jako trest za těžké přečiny. Později se začala též 
provádět na mladících, kteří pak mohli jako eunuchové nastoupit službu u královského 
dvora. Odstraněné pohlavní orgány se naložily do lihu a po eunuchově smrti kladeny 
do jeho hrobu.154

 Na naši kulturu bude ovšem asi nejotřesněji působit rituál ženské obřízky. 
„Zvláštní formou mrzačení ženských pohlavních orgánů, prováděného před nástupem 
biologické puberty, je klitoridektomie, při níž dochází k částečnému nebo úplnému 
vyříznutí klitorisu. Při radikálnější formě této operace se odřezávají velké stydké 
pysky; některé arabské a súdánské skupiny operaci ještě završí infibulací, neboli sešitím 
a částečným uzavřením poševního otvoru. Klitoridektomii provádějí obyvatelé nilského 
údolí, roztroušené skupiny Arabů, Somálci a různé súdánské národy z Rohu Afriky 
na západ k atlantickému pobřeží. V Africe a na Blízkém východě je klitoridektomie 
často spojována s představou, že přirozená ženská sexualita je tak silná, že musí být 
kulturně omezena, aby mohla být zachována mužská nadvláda a rodinná stabilita. Tato 
operace je tedy součástí skrytého strachu z ženské sexuality a potence.“ 155 Záměrná 
mutilace lidského těla je fenomén, který se v různých modifikacích objevuje v areálech 
celého světa a pokud chceme vypátrat jeho kořeny, musíme sáhnout daleko do historie. 
Ze všech zdobících technik zřejmě právě mutilace nejvíce odkrývá problém průhledu 
do cizí kultury, a potřebného odstupu při jejím studiu. 
 Takové mrzačení těla, které se v našem zeměpisném areálu nevyskytuje, 
můžeme snadno odsoudit jako zvrácené a nesmyslné. Jde však také o kulturní rys určité 
společnosti, který se významně podílí na žádoucím fungování sociální struktury. Bylo 
by proto chybné zkoumat jej odděleně a vnímat jako patologický jev. 
 Naše vnímání a zároveň akceptování odlišnosti druhých může být důležitým 
krokem k hlubokému poznání toho, co mají všechny lidské bytosti společné. Žijeme 
ve světě, který představuje pestrou kulturní mozaiku. Lidé, kteří jsou nositeli stejné 

154 Viz POLLAK, K.: Medicína dávných civilizací, Orbis, Praha 1976, s. 221
155 MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, Sociologické nakladatelství, 

Praha 1999, s. 188

101



kultury, mohou navíc zaujímat diametrálně odlišné osobní postoje. I když se nám 
nepodaří do důsledků prozkoumat a pochopit složitou strukturu společnosti a svět 
symbolů „těch druhých“, můžeme alespoň s obdivem a úctou sledovat rozmanitost 
lidského druhu.

Extrémní formy zdobení těla

V současné době můžeme zaznamenat, že se některé druhy zdobení těla přírodních 
národů staly do značné míry inspirací pro jedince v moderní společnosti. Nejde 
o masový jev, ale o specifický kulturní fenomén, související často i s různými hnutími, 
subkulturami či s módou mladé generace. Tento proces v sobě zahrnuje snahu zavést 
do života určité duchovní hodnoty a obnovit symbolismus v anonymní městské 
společnosti. Takzvaní „moderní primitivové“ se snaží obnovit strukturu rituálu 
a života kmenové komunity. Jednou z hlavních osobností, která inspirovala tyto 
tendence byl Fakir Musafar, který je znám svým dlouholetým výzkumem v oblasti 
rituálů a „primitivního“ zdobení těla. Je autorem řady konceptů jak postupovat 
při ztvárňování duchovnosti v body artu, různých modifikacích, S/M. Musafar je 
de facto autorem termínů „Modern Primitive“ a „body play“, což jsou určité invazivní 
praktiky aplikované na těle.156

 Martin Rychlík, který se výše uvedenou subkulturou ve svých výzkumech 
zabýval, se však domnívá, že v našem prostředí jde spíše o individuální důvody 
k extrémním zdobením těla a různým performancím, a nejde až tak dalece o duchovní 
přesah. „Takový koncept má v tuzemsku dva problémy: jednak příliš úzké vymezení, 
a tak i lidé, kteří neberou svá tetování či skarifikace pouze jako estetický, povrchní 
doplněk jen zřídka tíhnou k podobné esoterice či přechodu k transcendentnu skrze svá 
„zdobení“ a každý má své velmi individuální důvody; a za druhé: jen okrajová část 
(i velmi poučené části komunity) má nějaké ponětí o existenci subkultury tzv. Modern 
Primitives“ 157

 Na zajímavý fenomén „odvrácené tváře estetiky“ jsme již narazili v kapitole 
věnované tetovacím stylům. Jedincům, kteří se chtějí lišit, dá stále více práce vymyslet 
něco, co jejich společnost z estetického hlediska nedokáže přijmout. Někdy se 
dokonce zdá, že všechno tu už bylo. Objevují se tak nové (či na mutilace přírodních 

156 Viz FIKSA, R.: Encyklopedie bodyartu,Sowulo Press, Žďár nad Sázavou, 2009,s. 30
157 RYCHLÍK, M.: Dějiny tetování: Setkání postmoderny s archaismem v kultuře 

tzv. Modern Primitives, DP na FF UK, 2011, s. 188
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národů navazující) tělesné modifikace druhy zdobení těla, jako například piercing 
(propichování různých částí těla), branding (vypalování obrazců do kůže), vkládání 
implantátů (subdermálních či transdermálních – rohy, bodliny, „dračí hřbet“ apod.). 
Populární jsou též splittingy jazyka (naříznutí, kterým se vytvoří rozeklaný jazyk) 
nebo vkládání labretů. Tyto tendence mají za cíl otevřít novou dimenzi. Dnes již 
mladá generace nemusí bojovat o každý centimetr vlasů a náušnice u mužů v moderní 
euroamerické společnosti jsou zcela běžné (stejně běžným se stává i tetování). Proto 
je třeba nacházet nové výrazové prostředky, které by touhu po originalitě uspokojily. 
Kromě extrémních úprav těla je zde i skupina jedinců, která se věnuje adrenalinovým 
rituálům typu zavěšování na háky (tyto performance je možno vidět i v doprovodných 
programech na konvencích).
 Aniž chci jakkoli vstupovat na pole psychologie, u jedinců, kteří svou identitu 
vyjadřují právě tímto způsobem, shledávám zjevné exhibicionistické tendence. Stačí 
se podívat na „body mod updates“ na Youtube či jinde na internetu. Určitá skupina 
jedinců podstupujících tyto radikální změny tělesných forem má bytostnou potřebu svou 
proměnu zprostředkovat divákům (a to nejen ve svém okolí, ale i širšímu „virtuálnímu 
obecenstvu“). 
 Jako odpověď na hnutí Modern Primitives, které se dnes již v některých kruzích 
považuje za překonané a zastaralé, vznikla myšlenková koncepce tělesného haktivismu. 
Takzvaný „body hacktivisms“ nebo prostě jen „haktivismus“ je etymologicky odvozen 
od slova „hackovat“, tedy upravit počítačový program dle potřeb hackera. I tento 
technický termín vyjadřuje, že výše uvedené hnutí stojí v opozici proti „přírodnosti 
moderního primitivismu.“ V této filozofii jde tedy o pozměňování lidského těla, ať již 
v rovině myšlenkové, prakticky či esteticky. Existuje dokonce i manifest haktivismu, 
jehož autorem je francouzský umělec Lukas Zpira.158 

Manifest  Tělesného Haktivismu 2.0
Termín „body hacktivism“ se zrodil na úsvitu 21. století z popudu Ryoichi Madea, 
aby tak uspokojil potřebu vymezit hnutí umělců, badatelů a myslitelů kolem mutací, 
užívajících body modification jakožto media.
 V opozici k moderním primitivům vycházejícím z antropologie primitivních 
kmenů, tito umělci praktikují, uvažují nad a/nebo vymýšlejí nové tělesné modifikace 
ovlivněni manga kulturou, komiksy a science fiction filmy a literaturou.
 Díky neutuchajícímu zájmu o technologicko-lékařské objevy definujeme tyto, 
ze své podstaty experimentální, praktiky jako „Body Hacking“, abychom tak vyjádřili 
snahu těchto umělců, badatelů a/nebo myslitelů přesáhnout bio-logické hranice.

158 Viz http://www.painart.cz/1/clanky/zobrazit/
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 Pojmy „body hacktivist“ a „body hacktivism“ označují též potřebu jednat, vzít 
náš osud do vlastních rukou a trvalé úsilí o přetvoření nás samotných.
 „Body hacktivism“ si také pokládá otázku svobody volby ve věci stále se 
zvyšujícího počtu možností transformace, kterým lidstvo čelí. Přehodnocuje představu 
o poměru osobních a veřejných zájmů v této věci.
 „Body hacktivisté“ nemohou než vyvracet platnost jakéhokoli patentu, licence či 
autorského práva ve vztahu k tělu a jeho transformaci.
 „Body hacktivism“ nezahrnuje potřebu být modifikován.
 Ne všichni modifikovaní jsou „body hacktivisté“.
 De facto, mnoho umělců, badatelů a filosofů působí jako body hacktivisté, aniž 
by se k haktivismu hlásilo.
 Body hacktivismus netvoří skupinu skupina. Měl by být vnímán jako stav mysli, 
filozofie, jež je každému volně k dispozici

Lukas Zpira159

Pokud je hlavní pohnutkou zdobení těla jedince snaha neuspokojit očekávání svého 
kulturního prostředí, či jakási společenská revolta, vždy se uchyluje k technikám, které 
jsou v daném kulturním prostředí neobvyklé, provokují a výrazně překračují kulturně- 
-estetické normy. Skrze vnější image se tak jedinec zařadí do příslušné sociální skupin 
či subkultury, která vyznává jemu blízké životní názory a postoje. V souvislosti 
s tetováním nezřídka slýcháme formulaci, že jde o životní styl.

Vysoké či populární umění?

Není jisté, zda se vůbec podaří obhájit tetování coby regulérní umělecké dílo. A přitom 
se už nabízí další otázka: Pokud ano, jde o umění populární, nebo umění „vysoké“? 
Tendence k hierarchickému dělení na vysoké a nižší žánry v umění existuje již prakticky 
od období renesance.
 Leckoho by možná lákalo vytvořit si zjednodušené hodnotící kategorie, a těmi 
se řídit: Například: tetování old schoolových flashí bude spadat pod populární umění, 
zatímco abstraktní tetování obdařené notnou dávkou invence bude představovat umění 
vysoké. Nebo: Toto tetování bude považováno za vysoké umění z té pozice, že bylo 
vytvořeno akademickým malířem (i kdyby tento vytetoval jen stylizovaného motýlka)…
 Hned na počátku nám bude jasné, že takovéto černobílé dělení nelze uplatnit 
už jen proto, že v tetování se zohledňuje příliš mnoho faktorů. Nesmíme například 

159 Tamtéž
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zapomínat na to, že jde o práci na zakázku a vždy v ní figurují dvě osoby: budoucí 
nositel či zadavatel, a umělecký tatér. Obě strany ve většině případů ovlivňují charakter 
díla.
 Ráda bych se zde vyhnula zjednodušeným a dnes již překonaným definicím 
typu: populární umění je umění pro masy, a jelikož je tetování masovým jevem, spadá 
do této kategorie…
 Další dělení, které příliš neobstojí, je dělení podle kategorie na vyšší 
a kultivovanější formy umění (malířství) a formy nižší, zábavné a „jednoduché“ 
(komiks). Není důvod se domnívat, že kvalitní komiks (vynikající svým technickým 
provedením, obsahem, emocionálním nábojem…) bude uměleckým dílem nižšího 
řádu, než třeba obraz akademika, sestávající z bílého čtverce na černém pozadí…
 Některé studie se snažily prokázat, že rozlišování vysokého a zábavního 
či populárního umění se neděje na základě estetických kvalit, ale že zde hraje roli 
sociologický rozměr. Dříve bylo běžné, že se určitá společenská vrstva spojovala 
s percepcí určitého uměleckého žánru. Sociolog (a jistě ani antropolog) by však 
neměl z faktických poznatků „o vztahu mezi hodnocením uměleckých děl a sociálním 
postavení hodnotících subjektů vyvozovat žádné závěry, týkající se platnosti hodnotících 
soudů.“ 160 Dnes už se takovéto rozlišování beztak považuje za překonané.161 (Co když si 
renomovaná právnička nechá vytetovat na lýtko delfínka, zatímco její kadeřnice bude 
mít záda zdobená obrovským, perfektně provedeným výjevem z japonské mytologie? 
Je zřejmé, že tudy cesta rovněž nepovede….).
 Navzdory tomu, co bylo v předchozích kapitolách řečeno v souvislosti 
s procedurální „institucionální definici“ umění estetika George Dickieho, pro náš účel 
by dobře posloužila vzhledem k tomu, že není spjata s žádnými hodnotícími měřítky. 
Zjednodušeně řečeno – artefaktu je připsán status uměleckého díla poté, co je jistou 
institucí (např. vlivnou osobou z umělecké obce) prohlášen za cenný či hodnotný 
předmět hodný zájmu percipienta. Pavel Zahrádka ve svém výzkumu na poli estetiky 
upozorňuje na to, že tento „člen světa umění“, který artefakt mezi umělecká díla přijímá, 
je vlastně každý, kdo se za něj považuje, takže podmínky přináležitosti ke světu umění 
jsou stanoveny dost volně. Toto pojetí zároveň zabraňuje tomu, aby se mezi umělecká 
díla řadila pouze díla prominentních a uznávaných umělců.162

 Domnívám se, že hranice mezi populárním a vysokým uměním musí existovat, 
protože jinak by se stíral veškerý rozdíl mezi uměleckými počiny (a to i tam, kde i laik 

160 ZAHRÁDKA, P.: Vysoké versus populární umění, Periplum, Olomouc 2009, s. 12
161 Viz ZAHRÁDKA, P.: Vysoké versus populární umění, Periplum, Olomouc 2009, s. 110
162 Viz Tamtéž, s. 12
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zaznamená propastný rozdíl – například postavička z pohádky Walta Disneye kontra 
da Vinciho Madona ve skalách). 
 V případě uměleckého tetování je třeba si uvědomit, že budeme hodnotit 
a zařazovat jednotlivá díla, nikoli „tetování“ jako celou podmnožinu uměleckých 
děl. V souladu s institucionální definicí si tedy můžeme představit, že umělecký 
kritik označí určitou skupinu tatuáží za umělecká díla. Jejich dělení a vyšší a nižší 
pak rozhodně nebude vázáno na jednotlivé styly (například: tribal jako automaticky 
nižší než portét). Lze si představit, že rozsáhlý a propracovaný tribal vzor, který bude 
perfektně proveden po technické stránce, perfektně umístěn a bude působit vysoce 
esteticky, může docela lehce soupeřit s vytetovaným portrétem…Pokud to bude 
například umně prokreslený portrét filmového herce, může třeba právě ten spadat 
do kategorie umění populárního. 
 Nepřikláním se k jednoduché rovnici, která se objevila na přelomu 19. a 20. století, 
a podle které disponuje vysoké umění vysokou uměleckou hodnotou, zatímco umění 
nízké nízkou uměleckou hodnotou. A. Kaplan říká: „Tvrdím, že populární umění není 
degradací vkusu, nýbrž jeho nevyzrálostí.“ 163 
 Dalším rozlišovacím faktorem bývá i způsob, jakým je dílo vyráběno a šířeno. 
 V případě tetování bych si tedy dovolila nadřazovat díla originální kopírovaným 
motivům a díla silněji „esteticky a výrazově stimulující“ bych považovala za „vyšší“ než 
díla, která kladou na percipienta z tohoto hlediska jen minimální požadavky. Posledně 
zmíněný faktor nám logicky podsouvá poslední téma k zamyšlení – otázku kýče.

Kýč, vkus a nevkus

Umělečtí tatéři odpovídali v rozhovorech na otázku „co byste v oblasti tetování 
považoval/a za kýč“. Názory na tuto problematiku se různí. Většina umělců zachází 
s termínem kýč velice obezřetně, a ne vždy jím označují jednotlivé druhy tetování. 
Pro někoho může být sice kýčem třeba old school, ale většinou jde o celkově nevkusnou 
koncepci zdobení těla u konkrétní osoby. Slovy jedné tatérky: „Pro mě je kýč, když někdo 
neodhadne sám sebe…“. Byla jsem i svědkem názoru, že termín kýč de facto slouží 
k degradaci práce těch druhých, a umělec se nemá stylizovat do pozice uměleckého 
kritika. Velice často jsem v rozhovorech slyšela názor, že kýč je „když tetování na dané 
osobě nesedí…“

163 KAPLAN, A. The Aesthetics of the Popular Arts, s. 353 in: ZAHRÁDKA P.: Vysoké 
versus populární umění, Periplum, Olomouc 2009, s. 19
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 V každém případě, použít určité principy „klasického kýče“ (trpaslík s červenou 
čepičkou apod.) při tvorbě uměleckého díla ještě neznamená totéž, co kýč samotný. 
Toto samozřejmě platí i pro umělecké tetování. Někdy může být roztomilá naivita či 
neumělost obrazu záměrná.
 Existuje řada teorií o tom, co je a není kýč; některé z těchto teorií posuzují kýč 
velice přísně, jiné jsou shovívavější (buď kýč jako dílo zcela postrádající uměleckou 
hodnotu a opak umění, nebo dílo, které neklade na percipienta velké nároky, je „líbivé“, 
příjemné a infantilně podbízivé).
 Já si zde dovolím citovat svého oblíbeného pedagoga Tomáše Vlčka, který 
v rozhovoru odpovídá na otázku – jak rozpoznat kýč – následovně: „Kýčový svět je ten, 
ve kterém se uspokojení a touha po slasti spojuje s představou snadné dosažitelnosti. 
Kýč slibuje slast a dotyk s tím, co se zdá být krásným, příjemným a ušlechtilým. Každý 
má ovšem jiná kritéria. Kýčem může být označováno i slunečné ráno na horách, kdy 
všechno zalijí paprsky světla. Ale samo o sobě jím není, a nemůže být. Stane se kýčem 
v duši člověka, který to ráno vnímá a přizpůsobuje si ho jako náplast na vlastní citová 
strádání nebo citovou vyprahlost.“ 164

 Ze sociologického hlediska je kýč levným, účinným a snadným prostředkem 
manipulace myslí člověka, přičemž útočí na jeho emoce (odtud například „politický 
kýč“ totalitních režimů, kde berou přední politikové do náruče malé děti, které je 
zasypávají květinami…). 
Za odborníky, kteří se domnívají, že kýč je především prostředkem citového útoku 
na percipienta, a zdůrazňují jeho sociologické aspekty, jmenujme U. Eca. Eco říká, 
že „nevkus v umění záleží v prefabrikaci a vnucení efektu konzumentu.“ 165 Percipient 
je snadno uspokojen v oblasti citů a nemusí se příliš namáhat. U kýčovitého díla 
přichází kýžený efekt rychle, a jaksi „sám od sebe“, a proto také neustále roste počet 
spotřebitelů, kteří se stávají komerčním publikem. Pojetí Tomáše Kulky přináší podobně 
výstižnou definici: „Zatímco umění naši smyslovou zkušenost světa zintenzivňuje, kýč 
ji uspává.“ 166 Kulka představuje trojčlennou definici kýče, která zahrnuje následující 
předpoklady:
a. Kýč zobrazuje všeobecně oblíbená témata, která jsou považována za krásná, 

nebo mají silný citový náboj
b. Téma, které kýč zobrazuje, musí být snadno identifikovatelné
c. Kýčovité dílo nás nijak vnitřně neobohacuje167

164 http://www.novinky.cz/kultura/107066-tomas-vlcek-kyc-je-nemoc-nezodpovedneho-sneni.html
165 ECO, U.: Skeptikové a těšitelé, Argo, Praha, 2006, s. 66
166 KULKA, T. Umění a kýč, Torst, Praha, 2000, s. 57
167 Viz Tamtéž, s. 57
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 Co je tedy kýčem v uměleckém tetování? Dá se vůbec vymezit? Co bylo 
v předchozí kapitole řečeno o vysokém a populárním umění, to platí ve stejné míře 
i o kýči – nelze předstírat, že tato kategorie neexistuje, a je správné pokusit se ji alespoň 
částečně pojmenovat.
 Kýčovitým by snad mohlo být nazváno dílo, které netvoří harmonický celek 
se svým nositelem, obraz, který typově neodpovídá charakteru zdobené osoby, obraz, 
který obsahuje příliš mnoho líbivých a navzájem spolu nekorespondujících prvků. 
A v neposlední řadě obraz, který svou levnou emotivní náplní vzbuzuje u diváka citovou 
reakci, aniž by tento musel vynaložit jakékoli úsilí.
 Vzhledem k tomu, že v oblasti tetování je porušován copyright a díla se recyklují 
v jiné podobě, „kritici označují tetování za vyšlechtěný kýč“ 168, jak uvádí ve své knize 
Martin Rychlík. Pokud tomu tak je, umělečtí kritici nerespektují základní požadavek 
moderního hodnocení artefaktů, když zahrnují pod termín kýč celou podmnožinu 
nazvanou „tetování“, aniž by jakkoli rozlišovali jednotlivá díla a zaujímali k nim 
individuální přístup. 

„Tetování“ BJD panenek

V oblasti uměleckého tetování bych nechtěla vynechat specifický fenomén „tetování“ 
kloubových panenek BJD (ball jointed dolls), velmi oblíbené mezi jejich sběrateli. BJD 
jsou specifickou kategorií uměleckých „hraček pro dospělé“. Panenky jsou vyráběny 
na zakázku ze speciální polymerové pryskyřice zvané resin – tento materiál má vzhled 
a strukturu podobnou porcelánu, je křehký, ale není tak choulostivý. Tyto panenky mají 
jednotlivé části těla spojené kulovitými klouby, vzájemně spojenými gumou uvnitř 
těla, přičemž uvedený mechanismus jim umožňuje téměř neomezenou pohyblivost. 
Jejich vzhled i velikost je značně variabilní, obvykle nepřesáhne 80 cm. Výše zmíněný 
mechanismus výroby umožňuje téměř neomezenou pohyblivost panenky, která může 
být polohována do libovolné pozice, ale může i samostatně stát. 
 Tradice BJD je vázána především na areál Japonska, ale vyrábějí se i v Číně 
a Koreji. Panenky obou pohlaví většinou mají svůj příběh. Buď jde o postavy maximálně 
realistické, nebo silně ovlivněné komiksem manga a anime. Vyrábějí se i panenky velmi 
extravagantní, nejrůznější mutace zoomorfních a antropomorfních postav, fantasy, sci-
-fi a hororových postav – kentaurů, kyborgů, upírů, elfů, jednorožců, dryád a podobně. 

168 RYCHLÍK, M.: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Lidové noviny, Praha 2005, 
s. 227
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 Cílem většiny sběratelů, kteří se často sdružují v zájmových klubech a se 
svými panenkami absolvují i hromadné srazy, je propůjčit své panence maximální 
individualitu. Je možno vyměňovat skleněné oči, paruky, části těl, dotvářet postavu 
oblečením a různými doplňky. Dá se vyrobit různá barva pleti, namalovat libovolný 
„face-up“. Face-up může nabízet sám výrobce, ale kreativnější sběratelé spíše 
upřednostňují vlastnoruční, originální zdobení panenky. Není výjimkou, že sběratel má 
pro své panenky připraven celý „životní příběh“ a mnohdy je i autorem celých románů. 
Má sonda v rámci sběratelské komunity naznačuje, že sběratelé velmi často získávají 
k panenkám osobní vztah, silnou emoční vazbu, a nezřídka je považují za součást 
své rodiny. Není vzácným jevem, že panenky pak putují s vlastním malým kufříkem 
na společnou dovolenou. 
 BJD panenky lze chápat jako nákladné umělecké artefakty. Cena originálů 
těchto panenek, z nichž největší dosahují výšky kolem 70–80 cm, se pohybuje nezřídka 
v rozmezí 6–12 tisíc Kč, pokud jde o panenku porcelánovou, jde až o statisícové částky. 
Výroba je velmi nákladná, a tak se pochopitelně vyskytují i firmy, které se specializují 
na výrobu nelegálních kopií, takzvaných „recastů“ (odlitek a výroba nové formy dle 
originálu), na které sběratelé mívají rozporuplný názor – komunita se de facto dělí na ty, 
kteří kopie podporují a sami i kupují, a na ty, kteří je odsuzují a zastávají názor, že tyto 
recasty sběratelskou komunitu i legální výrobce poškozují. Ceny recastů na trhu jsou 
zhruba poloviční. 
 V tomto procesu dotváření individuality panenek je velmi rozšířená právě malba 
napodobující tetování (ale i další modifikace, například piercing, skarifikace apod.). 
Tetováním bývají zdobeny nejen BJD panenky, ale také panenky Tonner a komerčně 
vyráběné Barbie či Monster High značky Mattel, kde sběratelky často provádějí 
kompletní přemalbu, obvykle akvarelovými tužkami akrylovou barvou. Příklady tohoto 
uměleckého zdobení uvádím v obrazové příloze této práce.

Umělečtí tatéři ve světě 

Jak bude uvedeno ve shrnutí výstupu kvalitativních rozhovorů níže, na naší domácí 
scéně jsem nenalezla tolik příkladů tatuáží, které bych přímo značila kategorií „vysoká 
forma výtvarného umění“. Domnívám se proto, že je nutné představit alespoň několik 
osobností, které dle mého názoru dosahují v tetování naprosté špičky. Nejenže uplatňují 
při práci hojně vlastní návrhy, ale vykazují vysoký stupeň vizuálního nadání i technickou 
a estetickou schopnost. Úspěšných, oceňovaných a originálních tatérů je na světě 
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mnoho a pro náš účel by nemělo smysl uvádět jejich sáhodlouhé výčty. Dovolím si 
proto soustředit se jen na několik jednotlivců. 
 Hodnocení vyobrazené tatuáže odborníky, kteří se budou zabývat touto dizertační 
prací, bude mít bezpochyby velmi individuální charakter. Proto si i já dovolím představit 
práce, které osobně považuji za velmi kvalitní a oslovující. 

Fabio Moro
Italský umělec tvořící pod přezdívkou Morof patří nejen v Itálii k výrazným osobnostem 
výtvarného umění. Pracuje v tetovacím studiu v Janově. Kromě tetování se věnuje 
i parafrázování děl známých mistrů pozdní gotiky a renesance (Leonardo, Michelangelo, 
Masaccio či Raffaello). Jeho malby jsou velmi hravé – je pro něj typický velmi svérázný 
figurativní styl, který působí lehkým, až provokativně dětským, ironickým dojmem, ale 
přitom si zachovává důstojnost původních děl. V tetování se pak objevuje obdobná 
odlehčená hravost až karikatura či komiksové pojetí zobrazovaných figurielních 
kompozic.169

Peter Aurisch
Známý německý tatér pocházející z Berlína. Jeho díla jsou označována jako „geometrické 
obrazy“, pohrává si s kubismem a barevnými geometrickými plochami, často ve svém 
díle uplatňuje expresionistická témata, až deformaci reality. Zprostředkovává hlubší 
témata, rozsáhlejší tetování nesou příběh. Má v oblibě zobrazování tváří, osob, zvířat 
(šelmy, ptáci).170 

Ien Levin
Ukrajinský umělec z Kieva, který se zaměřuje na černobílé tetování s motivy smrti, 
alchymie, magie, okultismu. Svou kariéru výtvarníka započal jako umělecký fotograf, 
ale záhy se začal věnovat tetování. Zabývá se historií, filozofií a studiem alchymie 
a posvátné geometrie. V jeho pracech nalezneme kostry dinosaurů, antropomorfní 
postavy s hlavou zvířat, kostry, alchymistické a náboženské výjevy, symboly času 
a prolínání světů.171

169 Viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/128138-tater-morof-trosku-jiny-
renesancni-mistr/

170 Viz http://www.pinterest.com/search/pins/?q=peter%20aurisch)
171 http://www.ienlevin.com/
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Alex de Pase 
Tento italský umělec, sesbíral během své kariéry velkou řadu ocenění a velmi často 
bývá zmiňován tatéry coby nejúspěšnější portrétista a velký vzor pro všechny umělce 
zaměřující se na realismus. Tento mistr portrétu dokáže zachytit s téměř fotografickou 
přesností jak hvězdy showbusinessu od Marylin Monroe po Davida Bowieho, celebrity 
ze světa sportu, ale i fiktivní románové a filmové postavy. Sám se aktivně věnuje výuce 
tetovacích technik a zároveň přednáší na konferencích a seminářích.172

Chaim Machlev
Izraelský umělec žijící a pracující v Berlíně. Jeho práce mají často charakter 
propracovaného dekorativního námětu (pracuje pouze s černou barvou). Vysoce 
estetizovaný dekor je často v současném umění zavrhován jako málo inovativní, ale 
v případě výše jmenovaného umělce jde o vysoce propracované struktury často až 
krajkového vzoru, přísně respektující anatomii těla, které jsou velmi specifické; jde 
o nezaměnitelný rukopis.173

Marcin Alexander
Polský umělec, jehož dílo bychom mohli zařadit někam na pomezí dada a pop artu. 
Jeho hravé kompozice, kubistické portréty, zvířata, budovy, předměty denní potřeby 
jsou vyvedeny v pestrých, odvážných barvách a jejich nositel musí jistě disponovat 
notnou dávkou odvahy a nonkonformního přístupu k estetice. Tento tatér bývá nazýván 
„mistrem barvy“.174

172 http://www.alexdepasetattoo.com/
173 http://dotstolines.wordpress.com/
174 http://designcollector.net/tattoos-by-marcin-aleksander-surowiec/
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ŘÍZENÉ KVALITATIVNÍ ROZHOVORY S UMĚLECKÝMI TATÉRY

Následující část práce obsahuje kvalitativní rozhovory s uměleckými tatéry, pořízené 
v letech 2008–2015, kdy jsem navštívila několik profesionálních salónů na území Čech 
a Moravy a několik tetovacích soutěží. V roce 2014 jsem navštívila i několik tetovacích 
studií na území Bulharska. Součástí bylo i pozorování tvůrčího procesu zkoumaného 
fenoménu. Přestože úspěch uměleckého tatéra není podmíněn jeho klasickým 
výtvarným vzděláním, podařilo se mi v rámci mého výzkumu najít několik osobností, 
které absolvovaly výtvarný obor (grafickou školu, UMPRUM, Střední průmyslovou 
školu oděvní apod.). 
 Vybraní respondenti byli vyzváni, aby hovořili o svém vztahu k tetování 
coby umělecké technice. Měli popsat svůj tvůrčí proces, osobní estetické preference, 
komunikaci se zákazníkem při návrhu a výběru tetovacího motivu. Během rozhovorů 
jsme se zaměřili i na otázku kýče či nevkusu v oblasti tetování.

Konkrétní dotazy byly formulovány následujícím způsobem:
– Jste absolventem/absolventkou nějakého výtvarného oboru? Pokud ano, jak vám 

tato skutečnost pomáhá ve vaší práci? Jak jste se dostal/a k tetování?
– Který ze stylů tetování (portrét, biomechanika…) je vám nejbližší?
– V čem vidíte nejobtížnější aspekt práce s „živým materiálem“?
– Co považujete v oblasti tetování za kýč?
– Jakou zakázku byste odmítl/odmítla?
– Jak zákazník konzultuje svou představu s uměleckým tatérem? Přichází někdy 

s vlastním grafickým návrhem? Jak se nechá tatérem ovlivnit?
– Popište svůj tvůrčí proces (máte raději, když vám zákazník poskytne co největší 

tvůrčí svobodu, nebo když je zakázka co nejkonkrétnější?)
– Vytváříte většinou originál, nebo nabízíte výběr motivů z katalogu?
– Jak si může umělecký tatér ohlídat svůj copyright (je potřeba to vůbec dělat)?
– Vzpomínáte si na nějakou hodně kuriózní zakázku?
– Máte v oblasti výtvarného umění (nebo v oblasti tetování) nějaký svůj vzor, 

osobnost, kterou obdivujete?
– Domníváte se, že tetování zaujímá ve světě umění místo, které mu náleží? 

(Uvítal/a byste více výstav, publikací, konvencí a jiných akcí?)
– Zasloužilo by si dle vašeho názoru tetování status samostatného uměleckého 

oboru? 
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Beňa, 46 let, Středočeský kraj (rozhovor pořízen r. 2008)

Vystudoval jsi grafiku, a poté animaci na UMPRUM v Praze. Pomáhá Ti toto 
výtvarné vzdělání v práci?

Na UMPRUM jsem studoval televizní a filmovou grafiku. Tam jsem se zabýval tvorbou 
scénářů a přemejšlením o filmech, tvorbou charakterů. Tam ta animace byla spíš jako 
okrajově. Jedinej animovanej film, kterej jsem kdy zplodil, byl videoklip pro Dana 
Landu, Přízraky. To je v podstatě všechno. Ale jinak bych dokázal přemejšlet i filmově 
– scénáře a tak. V tom filmu byli dost často panáčci, spíš ilustrační záležitosti…, ale 
já jdu spíš cestou všestranného grafika někdy i malíře. Teď jsou v tetování takové 
tendence, že se dělají komiksový věci. Jsou tatéři, který nechtějí dělat nic jinýho, než 
komiksový figurky. Nebo mají svůj vymezenej styl, třeba zrovna takovej komiksovej, 
grafickej. Má to ale jeden háček, jít si takhle svou cestou. Člověk se vymezí jen na ten 
určitej styl. Řekne si třeba – nebudu dělat černý věci. Některý tatéři netetujou černý 
věci, netetujou ornamenty, jenom vlastní práce, který vyplodí jejich fantazie. Pak se 
ale člověk sám zavře do takový škatule a nevede to odnikud nikam. Když si vymezíš 
svůj specifický styl, tak tě to najednou sežere a už nemůžeš dělat nic jinýho. Takhle já 
to nedělám, já se v podstatě měním jako chameleon. Příklad: teď je třeba se zaměřit 
na polynéskou kulturu, dělat polynéský tetování. To mám zmáknutý, vím jak se to dělá, 
znám tu techniku. Tak to udělám. Za hodinu bude někdo chtít japonský tetování, tak 
udělám typicky japonskej projekt. Když pak někdo přijde s komiksovou figurkou, jdu 
do toho. S tím nemám problém. V tý škole jsem se ale učil naprosto jiný věci, jiný 
postupy. Takže tady jsem se vlastně postupem let naučil spoustu věcí za pochodu, dělat 
stínování, barvy a takovýhle věci. Sice jsem se učil třeba základy figury, ale opovrhoval 
jsem tím, protože jsem byl moc velkej umělec. 

Když se teď podíváme na styly tetování, které jsou v současnosti hodně populární 
– jako třeba kmenový tribal, fantasy obrázky, biomechanics… – co z toho ti přijde 
nejbližší, co se ti nejpřirozeněji dělá?

Těžko říct, když budu dělat od rána do večera tribal, tak mě to bude srát. Když budu 
dělat jenom fantasy nebo realistický věci, tak mě to možná srát nebude, protože to je 
zábavnější. Ale když se dívám po těch lidech, z estetický stránky, tak mě napadá, že 
ten tribal vycházející z klasickýho, domorodýho tetování, vypadá na lidech nejlíp. Je 
hned jasně vidět, o co jde. Dá se sledovat křivka těla. Naproti tomu nějakej obrázek sice 

113



může bejt krásnej, ale z několika desítek centimetrů už je to jenom flek, kterej se nedá 
rozeznat…

Když se shodneme na tom, že tetování je umělecká technika, druh umění, jen 
místo plátna máte kůži – jak se tatér srovná s tím, že jeho umělecké dílo je prodáno 
a odejde spolu s budoucím nositelem?

No, je to takovej pomíjivej art… Na druhou stranu je hrozně hezký, že to dílo hned 
prodá, že nevisí několik měsíců v nějaký galerii. A že si ho hned lidi odnesou. Blbý je, že 
po mně vůbec nic nezbyde. Protože za pár let z těch lidí nebude nic, všichni budou mrtví. 

Tak snad leda na fotkách.

Aspoň tak. 

Chci se ještě zeptat, zda vytváříš většinou originály, nebo jestli nabízíš i práce 
z katalogu.

Všechno je originál. Pokud se nejedná zrovna o kopii nějaké Michelangelovy sochy, 
kterou s chutí rád udělám, tak všechno je originál. Ty motivy se pochopitelně taky 
opakují, nejsem nevyčerpatelná studnice. Ale jsem rád, když lidem můžu udělat nový 
věci, když mě napadne nějaký jiný ornament jinou technikou, jinačí cestou, než co 
jsem dělal předtím. Ale lidi stejně mojí práci poznávají – řeknou třeba: tohle je to tvoje 
zdobení, to já poznám.

Tak tohle právě souvisí s mou další otázkou: jak si můžeš ohlídat copyright?

No nijak…, já to neřeším. Mám na webu strašně moc obrázků, protože mám hodně 
práce a lidí na tetování. Takže když si to bude někdo chtít vytetovat jinde, stáhne si můj 
obrázek a hotovo. Ale mě to netrápí. Jsou důležitější věci na světě, než že někdo tetuje 
můj obrázek. Já jsem taky určitě někdy nějakou práci obšlehnul, tomu se neubráníš.

Má většinou zákazník jasnou představu o tom, co chce vytetovat?

Jsem rád, když má zákazník jasnou představu o tom, co chce. Přijde a řekne, chci udělat 
keltský ornamenty. To mi stačí. Pak se snažím vymezit prostor, kudy půjdu. Anebo 
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řekne, spíš víc černý, nebo spíš zdobenější. To je pro mě dobrý, když to vím. S tím 
musí přijít. Vyloženě nemám rád, když někdo přijde a řekne, dělej si, co chceš. Protože 
to může bejt cokoli. Já jsem blíženec, tak s tím mám problém. Problém se rozhodnout. 
S tím se musím často vyrovnávat, že bych si mohl vybrat deset cest, ale nakonec musím 
zvolit jedno řešení.

Mají někdy lidi svůj grafický návrh, který by chtěli jenom přenést na tělo, a jak 
potom se jako výtvarník srovnáváš s tím, že je od vás požadována jenom ta 
řemeslná práce? 

Pokud to za to stojí, tak mi to vůbec nevadí. Stává se, že lidi přijdou s vlastním návrhem, 
ale většinou je s tím vyhodím. Mají třeba v ulici nějakýho tatéra nebo výtvarníka, kterej 
je podle nich hrozně dobrej, protože umí kreslit. Tak si to nechají nakreslit a po mně 
chtějí, abych to vytetoval. Dřív jsem byl děsnej machr, takže jsem řekl – tohle tetovat 
nebudu, ale teď už to beru. Můžu to vytetoval, ale nejdřív je upozorním na výtvarný 
nedostatky, který já poznám. Pak se dohodneme, co bychom na tom změnili nebo že je 
třeba tomu dát jinačí náboj. Ale v podstatě to beru jako pomůcku, jako dobrou věc, když 
někdo přinese svou kresbu. Nějak se do ní trefím. 
 Je horší, když člověk přijde s nějakou nehezkou (pro mě) kresbou, tedy se špatnou, 
a polemizuje se mnou. Potom najednou vyjde najevo, že je absolventem akademie 
výtvarných umění a ta jeho slečna, co mu to kreslila, je taky absolventkou akademie. 
Tohle se mi už stalo. Shodou okolností oba dva získali cenu za svojí výtvarnou práci. 
Ta dvojice byla někde na Borneu a chtěli si nechat vytetovat palmy na ostrovech jako 
z katalogu a žraloka… Bylo to divný. Nakonec jsem mu to vytetoval, ale neměl jsem 
z toho dobrej pocit. Hlavně ale, že z toho měl dobrej pocit on. To je nejdůležitější. Chci, 
aby si byl ten zákazník jistej. Pro mě třeba nějakej znak nemá význam, ale když on to 
unese, tak to neřeším…

Existuje nějaký typ zakázky, kterou bys odmítnul? Něco, s čím se třeba neslučuješ 
a připadá ti to negativní?

Nacistický věci. Ale někdy je těžko říct, co je nacistická věc. Už jsem vytetoval stovky 
německejch vojáků na bojišti. Skinheadům na ruce. Kdysi ke mně chodili hodně skinheadi, 
dneska už ne, dneska choděj jinam. Některý věci jsou diskutabilní, třeba svastika. Teď 
mluvím o svastice, ne o hákovým kříži. Co je spíš problém, je umístění tetování. Teď si 
všichni tetujou hvězdičky, a já nemůžu říct – nebudu tetovat hvězdu, protože s tím mám 
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velice negativní zkušenosti. Spíš jde o to, kterou část těla bych netetoval. Když někdo 
přijde, že si chce nechat potetovat obličej, nemám z toho radost. Snažím se to nějakým 
způsobem zahrát do autu. Nechám ho třeba vyhnít rok, aby to o tom přemejšlel.

Když už jsme narazili na ty negativní výjevy – co říkáš na různá ta monstra, 
Frankensteiny a vetřelce? Nemyslíš, že to může nějak podprahově ovlivňovat 
nositele? Kdo si nechává tenhle druh zdobení dělat?

To záleží na tom, jak člověk přemejšlí a vyvíjí se. Je to těžký. Já na sobě mám taky 
lebky a takový věci, ale duchovně se snažím vyvíjet. Nedával bych tomu takovou 
důležitost. Možná jo, v případě takových těch vyloženě satanistickejch věcí, jako 
jsou čerti a otočený pentagramy… Normální pentagram má prostě svou sílu. Takže 
fakt záleží na tom. Ono se to hrozně dobře tetuje, takový věci. Je to hrozná zábava. 
Rozšklebený xichty a vetřelci, tam se dá výtvarně schovat i to, že moc tetovat neumíš. 
Tyhle obrázky taky dělám, ale jak to člověka ovlivňuje, to je asi individuální. Byl bych 
hrozně rád, kdybych mohl tetovat věci (a to se snažím lidem cpát), symboly, který by 
jim pomáhaly a trvale je ovlivňovaly. Příklad takovýho znaku je třeba Horovo oko, 
který mělo v Egyptě magickou moc. Snažím se spíš do nich nacpat tohle, než abych 
jim dělal takový ty „obrázky“ typu strážce podsvětí, bohy mrtvejch (když se bavíme 
zrovna o Egyptě)… to je na hovno. Spíš bych chtěl lidem dát tu pozitivní energii,  
než negativní. 

Co bys v kategorii tetování považoval za kýč? Námořnické tetování, kotvy, růžičky, 
symboly štěstí?

Třeba zrovna tohle. To už je dobrých deset let, kdy se vrátil ten takzvanej old school. 
Moc rád ho nemám, protože se sám devalvuje, protože je to jako uměleckej styl 
moc jednoduchý. Tyhle obrázky se objevujou na tričkách. Když vidím, že holka má 
vytetovaný vlaštovky, na loktech pavučiny nebo nohy pokrytý barevnejma flekama, to 
se mi prostě nelíbí. Myslím, že tohle je zrovna styl, kterej se hodně přejí a je to trošku 
trapný. Kdo měl před patnácti lety tetování jako John Bon Jovi, hlavu býčka, tak byl 
bourák. Teď když má někdo hlavu býčka, tak je za největšího trapáka… 

Použil jsi někdy, třeba experimentálně, nějakou tradiční tetovací techniku?

Bohužel nepoužil. Ale ono to není jednoduchý se to někde naučit. To není sranda. Jednu 
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dobu jsem se seznámil na jedný konvenci s Američanem, kterej tetoval japonský vzory. 
Měl jehly na bambusu a vypichoval obrazy tradičním způsobem. Žil v Japonsku a tam 
se to učil. Tenkrát jsem si říkal, že by to bylo hodně zajímavý zpestření, tetovat tady 
tou japonskou technikou. Ale nikdy jsem to nezkoušel. Oni Japonci stejně ty obrysový 
linky dělaj linkovýma jehlama.

Vzpomínáš si na nějakou hodně kuriózní zakázku?

Kuriózní přání je téměř každý druhý. Teď si asi nevybavuju. No jo, oříšek byl. Rusák 
přišel s ruskou biblí, psanou azbukou. Já azbuku vůbec neznal, a byla to staroruština. 
První stránku z tý bible chtěl vytetovat tady na žebro. To bylo fakt strašný, protože 
z toho vycházely malinký písmenka. Navíc se neustále hejbal, protože žebro se obecně 
blbě tetuje, kůže se tam furt pohybuje. To je na hovno. Takže jsem to tetoval tři hodiny, 
ale pak jsem byl úplně na dně. Von za měsíc přišel, že jsem mu tam vynechal dvě 
čárky ve větě. Takže si to zkontroloval… A to jsem si ještě říkal, ty bláho, naštěstí 
tam nebylo víc chyb. Ale ty velký obrazy, jako Poslední večeře a tak, to mě hrozně 
baví. Jednomu klukovi jsem tuhle dělal Snímání z kříže. Když někdo přesně neví coby, 
navrhnu, abychom zabrousili do nějakýho umění. Měl jsem tu jednoho fotbalistu, tam 
jsme vybrali ten Egypt, Tutanchamóna, ty jejich posvátný berany a tak dále. 

Máš raději ucelené dílo, které jednorázově vznikne, nebo postupné rozvíjení 
motivu?

Jednorázově většinou nic nevznikne. Taky se to nedá tak úplně naplánovat. Dost často 
se projekt dělá po kouskách, jak je čas. 

Jak vnímáš tetování coby umělecké dílo?

Tetování je dneska běžná, řekl bych masová věc. Trochu se změnila otázka předsudků, 
i když asi v některý sféře přetrvávají. Umění to je určitě, samozřejmě jde o to, jak 
kvalitní dílo vzniká, a to je věc tatéra. Zákazník je ten, kdo prezentuje umělecký dílo 
přímo na sobě, je sám takovou galerií, když nosí obraz na kůži, a ukazuje zároveň něco 
ze sebe, ze svýho života.
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Bára, 27 let, Středočeský kraj (rozhovor pořízen r. 2008)

Ráda bych se zeptala, jak ti výtvarný obor, který jsi vystudovala, pomáhá v práci? 
Máš výhodu oproti svým kolegům bez výtvarného vzdělání? 

V tomhle směru je to těžký. Svým způsobem výhodu mám, protože mám daný základ, 
kdy můžu překreslovat věci, vymýšlet pro lidi něco originálního. Ale zase musím říct, že 
většina z tý špičky (celosvětově i u nás) žádnou výtvarnou školu nemá. A to jsou možná 
mnohem nadanější lidi než ti, co se tady povalujou po všech těch našich výtvarných 
školách. 

Upřesním si, co máš za obor. Je to grafika?

Střední uměleckoprůmyslová škola výtvarná. Je zaměřená na grafiku a na využití 
výtvarna v reklamě. Je tam ale všechno, seznámila jsem se i s fotografií.

V té souvislosti bych se zeptala, jestli máš v umění svoje modly, třeba i směr, 
oblíbeného umělce…

Za ty roky se mi to strašně změnilo. Když jsem byla na škole, tak jsem začínala klasikou 
– Salvador Dalí, Miró, a dneska jsem už od abstraktního umění strašně daleko a svým 
způsobem už se na něj nedovedu koukat. Takže v dnešní době, abych řekla jednoho 
člověka… – byl by to Leonardo da Vinci. Návrat ke klasice.

Co se týče směrů tetování – původní kmenové, portrét… – je něco, co se ti 
nejpřirozeněji dělá? Zajímá mě, co si opravdu užiješ, a jaký styl tě vyloženě baví. 

Mám pocit, že právě v tom je rozdíl mezi tetováním a klasickým uměním, alespoň 
pro mě. Když jsem malovala, tak jsem se zdokonalovala v jednom stylu. Ale v tetování, 
když třeba déle dělám veselý, barevný věci, tak mám vyloženě chuť si udělat temnou 
gotiku. Naopak, když je jí moc, tak chci změnu. Každopádně ve všem musí být 
ornamentalistika. Jakákoli. I v portrétu, ve všem mám spirály, všechno se musí točit, 
stejně jako celý tělo je složený z křivek, který na sebe navazujou, tak zrovna to musí 
být v tetování. Něco se tam vrací. To je jediná věc, kterou dám do všeho. Dám ji do old 
schoolu, do barevný, tradiční námořnický kérky. A stejně i tam, když dělám vlnu, dám 
tam tu svojí spirálu. 
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A když se podíváš na práci svých kolegů nebo toho, co se teď nosí, máš pocit, že 
tam je nějaký druh tetování, který bys vyloženě považovala za kýč? 

Někomu se třeba zdají nevkusný takový ty námořnický. Mně to přijde jako sranda 
a k někomu se to hodí. Mně přijde nevkusný, když člověk neodhadne sám sebe… 
Takhle, jinak: mně by se to nelíbilo, já bych si to v životě nedala, ale na tom konkrétním 
člověku to sedí. Zrovna jako nádherná kérka a na někom to nebude sedět a bude to 
na něm ošklivý. Spíš jde o to odhadnout člověka. Nejde o to, udělat dokonalou kérku, 
ale dobře ji umístit, vystihnout toho člověka i charakterově. Někdo, kdo je typově 
třeba holka květin, přijde k tatérovi, který dělá traditional, vyloženě old school, 
vždycky jí udělá old schoolovou kytku…, bude dokonalá, bude nádherná, ale bude 
to old school, a přitom k ní by se hodila naprosto jemná, realistická. Hrozně záleží 
i na jiných věcech, je to víc než jen malování, ale je tam i hodně psychologie, a ta tam 
dělá to umění. 

Jak si připravuješ tetování, teď myslím hlavně z toho uměleckého hlediska?

Říkám si to často, že tetování je vlastně taková dost specifická sféra umění. Je to hodně 
o zodpovědnosti, proto člověk konzultuje tu svojí práci. A někdy jsou ty hovory dlouhý. 
Když mi někdo přijde, a něco mi tam nesedí, bavíme se tak dlouho, až se dohodneme. 
Jak se bude postupovat, jak to bude velký, kam přesně umístit kérku a tak. Ten člověk 
musí odejít spokojenej, musí cejtit, že se to povedlo, že má ozdobu a né něco na těle 
s čím si neví rady. Takže já tam dám práci, nápad, nějakou tu řemeslnou práci, jak si 
připravit obrázek. Ale pak to musíme probírat a dopracovat se k ideálnímu provedení. 
Aby byla spokojenost. Na obou stranách. A ta odpovědnost tatéra je fakt velká, je to 
trvalá změna na kůži, něco, co si ten člověk bude nosit. Grafik normálně, když něco 
nevyjde, tak to zmuchlá a hodí do koše. Tady ne, tady je to jiný. 

Když se shodneme na tom, že tetování je umělecká disciplína (a já se domnívám, že 
se k tomuto názoru přiklání více lidí a že by se tato disciplína měla jako umělecký 
obor učit), jak se vyrovnáš s tím, že ti odejde umělecké dílo spolu s nositelem 
a zbydou jen fotografie? 

Je to, jako když malíř namaluje krajinku, kterou pak prodá. Naprosto s tím nemám 
problém, právě naopak. Docela mě baví, ne že bych se v tom nějak vyžívala, ale baví 
mě ten pocit, že se na to moje dílo bude šedesát let někdo koukat. A není to o tom, že si 
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koupíš obraz a zamkneš ho do skříně. Je to věc, která je vidět a je vidět i na veřejnosti. 
Takže člověk by se měl o to víc snažit, aby to vyhovovalo i širší škále lidí. 

S tím ještě souvisí jedna moje otázka, a to je copyright. Může si tatér vůbec 
copyright ohlídat a je vůbec potřeba to dělat? 

Ohlídat to nelze. Hlavně je to propagace. A je to v jakýmkoli umění. Každý někoho 
napodobuje. Je tam trošku víc vidět jeho ruka, jeho vlastní rukopis, protože prožil něco 
jinýho než ten dotyčnej, co to maloval v originále. Ale stejně, od starejch dob už je 
ve výtvarným umění ten aspekt, že se pořád kopíruje, doplňuje a upravuje a překresluje 
a předělává. Dobrý dílo vlastně po tom úplně volá, aby se to napodobovalo. Když budu 
chtít nakreslit výjev z nějakýho gotického kostela, tak samozřejmě si prohlídnu gotický 
kostely v knížce nebo na netu, a sestavím si to podle sebe. A takhle je to s veškerýma 
kérkama. Máš tu tendenci si copyright hlídat, a většina lidí už chce originál, ale tím, že 
to dáš na internet, je konec. Ale zase, pokud to udělá někdo, kdo kvalitně tetuje, je to 
pro mě pocta. A pokud to udělá někdo, kdo to zfušuje, tak to stejně nebude vypadat jako 
ta kérka ode mě. Takže nápad se až tak moc zneužít podle mě nedá.

Vzpomínáš si na nějakou hodně kuriózní zakázku?

No, že bych měla něco teď v hlavě, to ne… Ale nedávno mi přišel člověk na překrejvku. 
A to, co měl na tom rameni, mě fakt vyděsilo. Teda obecně mě děsí to, s čím jsou lidi 
ochotný chodit po světě tolik let. 

Co odvrácená tvář estetiky? Jak vnímáš, když tetovaní nosí po celém těle obludy, 
monstra a hororové výjevy? Myslíš, že to může lidi podprahově nějak negativně 
ovlivňovat?

Zrovna si uvědomuju, že všechny, který znám, a který jsou takhle neskutečně zpitvořený 
(že na sobě mají lezoucí střeva, lebky, monstra), jsou vesměs hrozně veselí lidi. Ale asi 
to neberou tak vážně. Vem’ si kolik metalových kapel bere satanismus reálně, skoro 
nikdo. Je to jenom určitej pohled a ukázání něčeho. Já myslím, že je to podobný v těch 
kérkách. Spíš si někdy říkám, že se vnoučata těchhle tetovanejch fakt pobaví. 

Je nějaká zakázka, kterou bys odmítla, něco, s čím se neslučuješ? Jak se postavíš 
k tomu, když někdo přijde s nějakým nesmyslem? 
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Někdy říkám – jestli tohle chceš, jdi si jinam, tohle nedělám. V tomhle jsem hodně 
radikální. Možná až moc. Třeba nedělám moc ruce, když mi přijde člověk z ulice, 
neudělám ruce, neudělám obličej. Něco jinýho je, když jsou to známí, a jsem si jistá, že 
vědí, co chtějí. Teď mám mezi zákazníkama holčinu, jednadvacet let, psala mi email, že 
chce klasickýho obrovskýho zelenýho mimozemšťana, jak se jí sápe z krku. A chce to 
ze strany na krk. Tak jsem s ní měla docela radikální výměnu emailů. Nakonec jsem si 
řekla, že to radši udělám já, aby to bylo aspoň trošku jemný, než aby to udělal nějakej 
kluk, kterej udělá něco drsnýho. Ale nakonec jsem jí ukecala, že to dáme aspoň zezadu 
na krk. Protože už jenom ta představa tý čtyřicetiletý paní s mimozemšťanem…

Zkusila jsi někdy experimentálně nějakou jinou techniku než klasický tetovací 
strojek?

Ťukla jsem si, ale neměla jsem z toho moc dobrej pocit. Nepřišlo mi, že bych to měla 
pod kontrolou. To, co jsme zkoušeli, nakonec ani nebylo zrealizovaný. Taky jsem měla 
projekt s panem Sopkem – tetovala jsem kůže, z kterých on pak vytvářel nějaký moduly. 
Nakonec ten projekt nevypadal až tak zajímavě, jako ten původní nápad v hlavě.

Vzpomínáš si na svoje první dílo?

Na to asi nikdo nezapomene. Dělala jsem kamarádovi náramek na nohu z protěže. 

Co tě na tvojí práci nejvíc těší?

Je v tom poezie, určitě je. Uměním jsem se vždycky chtěla živit a teď mi to zaplaťpánbůh 
vyšlo tak, že mám práci jako koníčka. Sice jsou to zakázky, když to tak řeknu, ale dám 
si do toho spoustu svojí práce, i rozum, intuici a vkus.
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Rišo, 36 let, Západočeský kraj (rozhovor pořízen r. 2009)

Jste absolventem nějakého výtvarného oboru, nebo jste se k tetování dostal jiným 
způsobem?

Žádnou školu, nic takového nemám. Všechno to začalo kreslením. Bylo to už vlastně 
v rodině, táta kreslil, děda kreslil. Pak mi kluci řekli – když kreslíš, tak musíš umět 
i tetovat. Ale ty začátky, to byl děs, jenom jednoduché vypíchávané obrázky. 

Zkuste mi tedy popsat celý ten tvůrčí proces, jak to děláte teď, když přijde zákazník 
s nějakou představou.

Má to, jak bych řekl, několik způsobů. Buď člověk přijde už s vlastním konkrétním 
návrhem, to znamená, že je to míň práce pro mě. Ale většinou přijde s nějakou představou 
a pak musím kreslit a postupně doplňovat, co by chtěl. Je to hlavně o kreslení, ale 
hlavně taky o fantazii. Když mi někdo řekne, že by chtěl to a to, musím si tu koncepci 
nejdřív vytvořit v hlavě. 

Je to spíš tak, že máte nějaký svůj katalog, kde si lidi vybírají nějaké populární 
vzory, nebo je každé dílo originál?

Katalogový výběr je už dávno pryč. Jsou sice studia, který tohleto dělají, ale to jsou ty 
tuctový. Ale já si vždycky hledám novou, originální cestu. Řeknu příklad – někdo přijde 
s tím, že chce vytetovat vikinga. Tak si nejdřív najdu fotky lidí, klasické, třeba starých 
mužů. Potom ty fotky stáhnu, vyberu si nějaký základní model a pak už dokresluju 
různý detaily, vousy, přilbu a tak dále. Vždycky dělám originál, aby to pak nenosilo 
dalších dvacet lidí. Někdy se stává, že mi přijdou lidi a řeknou: chci tohle, ale já se jim 
to snažím rozmluvit. Jedné holce jsem tuhle říkal: to ti neudělám, tenhle obrázek už 
nosí asi tisíc lidí na světě, ale stejně řekla: já to chci. 

Takže takhle postupujete, jen když na tom zákazník trvá, ale jinak společně 
tetování konzultujete, aby to na konkrétní osobě vypadalo vkusně.

No, já mám právě nejradši tu realistickou kresbu, tak se vždycky snažím, aby to provedení 
obrázku bylo plastický, hluboký. Radši mám takovouhle práci, aby to člověka bavilo, 
a ne abych nad tím seděl hodiny a říkal si: ježiš, už ať to skončí. Baví mě realismus, 
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takový to stínování, něco, s čím bych si vyhrál na detailech. Aby to člověk neměl jak 
nálepku, jako nějakej námořník.

V souvislosti s tím jsem se právě chtěla zeptat, co byste považoval v moderním, 
současném tetování za kýč. Co se vám osobně nelíbí? Někteří tatéři uvádějí, že se 
jim nelíbí old school.

Old school ani ne, ten je v pohodě. Já bych si ho osobně nedal, ale třeba na holkách 
se mi líbí. Vysloveně kýčovitý se mi spíš zdají takový ty hvězdičky, čínský znaky 
a tyhlety věci. Já tomu říkám razítko na kůži. Lidi (hlavně mladší) si to dávají, když 
mají takovej ten přístup – chci kérku, ale nevím co. Známá má hvězdičku, tak si dám 
taky hvězdičku…

Co se týče mladší generace, hodně mě (hlavně na konvencích) překvapilo, že spousta 
holek si dává tetovat hodně výrazné, barevné a hlavně velké vzory. Dřív, když bylo 
tetování spíš otázkou různých subkultur, bylo to jiné. Ale co říkáte téhle odvaze tak 
výrazně se změnit? Člověku se přece během života hodně mění vkus, priority…

K tomuhle určitě musím říct, že vývoj jde dneska hodně dopředu. Už není ten trend – dám 
si něco malýho, nenápadnýho, aby náhodou okolí něco neřeklo. Dneska si člověk řekne: 
chci kérku, přijde na první tetování a hned si dá obrázek přes celý lýtko a podobně. Co 
se týče barvy, to je stejná věc. Dřív byli lidi proti výrazným barvám. Hlavně kvůli tomu, 
že barvy nebyly tak kvalitní jako dneska. Barvy hrozně bledly. Z červený byla za pět let 
růžová… Dneska už barvy opravdu drží. I technika tatérů se hodně zlepšila. Každý se 
snaží, aby ten obraz za něco stál. Aby to nebyl jen obrys a vybarvená plocha. 

Když se bavíme o umění, máte nějakou inspiraci? Oblíbeného výtvarníka nebo směr?

Mně se líbí Luis Royo. Obdivuju, co dělá. Tady mám jeho plakáty, je to takový fantasy 
styl. Dřív navrhoval přímo motivy pro tetování a pak se pustil do obrazů. Ty jeho práce 
jsou super.

Vy také malujete obrazy, nebo se zabýváte výhradně tetováním?

Ne, není na to čas. Já jsem chtěl, ne vyloženě obrazy, ale třeba airbrush, na auta a tak, 
ale nemůžu se věnovat víc věcem najednou. Buď se plně soustředím na tetování, nebo 
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bych se musel plně soustředit na airbrush. Láká mě vyzkoušet nějaký obraz na plátno, 
ale není čas.

Existuje něco, co byste odmítl tetovat? Buď téma, nebo místo na těle. Protože 
někteří tatéři třeba netetují obličej a podobně. Je něco, co byste se zákazníkovi 
snažil vymluvit?

Co se týče motivu, tak jsou to zakázané věci. Mně by to teoreticky mohlo být 
jedno, já ten obraz nosit nebudu… Ale pak je tady ten názor lidí – například proč 
jsi vytetoval Adolfa Hitlera, když to je propagace fašismu a podobně. Vím, že je pár 
věcí zakázaných, ale všechny ty věci neznám, nezajímám se moc o dějiny, o druhou 
světovou válku a podobně – nejsem zkrátka v obraze. Takže když mi někdo přijde 
s nějakým znakem, který vidím poprvé v životě, a vysvětlí mi, co ten znak opravdu 
znamená, tak pokud to není závadné, tak mu to udělám. Každopádně, když už nějaký 
symboly patří na seznam zakázaných, měla by vláda posílat do salónů oběžník, 
kde by to bylo jasně vymezený. Jinak to třeba nevědomky udělám, hodím fotku 
na svoje stránky a mám hned problém. No a co se týče míst, tak tam bych to rozdělil 
do dvou skupin. První je tetování viditelných míst u mladších lidí. Tuhle mi přišla 
holka – i s mámou –, který bylo patnáct, a chtěla vytetovat obrázek na předloktí. 
Tam jsem vyloženě řekl ne. Takhle mladý člověk ještě neví, co bude dělat za pár 
let. U nás ještě pořád přetrvávají určitý předsudky a za pár let bude tenhle mladej 
člověk zoufalej, že má tetování na viditelným místě a nevezmou ho třeba kvůli tomu 
do práce. Je to ještě přežitek komunismu – lidi často na tetovanýho člověka koukají 
jako na kriminálníka. S tím jsem se sám setkal, sedím na kafi a lidi koukali na moje 
tetování a říkali si, že jsem musel sedět snad deset let… Takže mladým odmítám dělat 
tetování na viditelných místech, to je předloktí, krk, zápěstí, obličej. Obličej klidně 
udělám, ale to už musí mít zákazník aspoň nad pětadvacet. Musí už vědět, co chce 
od života, a musíme se nějak rozumně dohodnout. V devadesáti procentech případů 
se mi daří tyhle věci rozmluvit, a když pak toho člověka potkám za půl roku, tak mi 
poděkuje. No a pak je jedno místo, který v životě nebudu tetovat – a to je pánské 
přirození. To už je choulostivá věc. Ani už bych neřešil, jestli to bolí, nebolí, ale 
nebudu ho prostě brát do ruky.

A vzpomínáte si na nějakou hodně těžkou práci? Teď jsem viděla rozdělané práce 
na fotkách a jsou tam zajímavé, hodně rozsáhlé kompozice. Co vám třeba přišlo 
hodně náročné?
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Náročné, to se snad ani říct nedá. Člověk si dává záležet na každým tetování a někde 
musím dělat spoustu detailů. Teď jsem třeba dělal psa, někdo by ho třeba dělal dvě 
hodiny, ale já jsem dvě hodiny tetoval jenom tlamu. Ale co mi dalo poslední dobou 
zabrat – teď mám rozdělaný jedny záda, motiv, kde si Bůh s Ďáblem dává páku. Tam 
to bude ještě na několik sezení, protože právě chci dosáhnout efektu, že světlo vychází 
od toho Boha. Musí se tam po etapách přidávat bílá barva, aby to ve finále mělo 
hloubku. 

Když už jsme zmínili tenhle, řekněme náboženský obraz – co říkáte na různá 
ta monstra, příšery a hororové výjevy, které si lidé nechávají vytetovat? Jedna 
tatérka mi říkala, že podle její zkušenosti si tohle často nechávají vytetovat docela 
optimističtí lidé. Nemůže to člověka nějak negativně ovlivňovat?

Já bych to zase tak vážně nebral. Jedný holčině jsem například tetoval Predátora 
a Vetřelce, jak stojí proti sobě. Chtěla to proto, že fanaticky obdivuje ten film, takže to 
nemělo asi moc společnýho s psychikou nebo s náboženstvím. Lidi často chtějí vytetovat 
nějakou svojí oblíbenou postavu. S nějakým vážnějším důvodem jsem se setkal jenom 
jednou – kluk si nechával vytetovat rukáv, a celý to byli ďáblové a satanská symbolika 
– a ten mi právě řekl, že je takhle orientovaný. Někdy je to taky trochu o životě. Já sám 
mám několik tetování a ještě budu pokračovat. Levá polovina, kterou jsem si dělal sám, 
je negativní, půlka mýho života byla samý zlo… Ale druhá polovina těla bude pozitivní, 
teď už budu jenom sekat latinu. V životě se objevují různé mezníky, u mě to třeba bylo, 
když se mi narodila dcera.

Jak si coby umělec můžete ohlídat copyright? Už se vám stalo, že si někdo „vypůjčil“ 
Vaše dílo? 

Copyright se dá ohlídat snad jedině tak, že nebudete nic vystavovat na internetu. Tím 
pádem zase ale nebudete prezentovat svoje práce. 

Takže je to tak trochu, jak to říkal Warhol – jen ať mě kopírují, znamená to, že 
moje dílo obdivují?

To říkám taky. Když někdo zkopíruje mojí práci, znamená to, že se líbí. Stejně se nikdy 
nedá udělat přesná kopie tetování, každý tatér má svůj rukopis. Když vezmu jeden 
obrázek a bude ho dělat deset různých tatérů, každý to pojme trochu jinak.
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Dá se říct, že o tetování coby umělecké technice je u nás stále ještě nedostatek 
materiálů. Jak se na to díváte vy? Jsou kromě konvencí ještě nějaké akce, kde se 
třeba můžete inspirovat? Výstavy? Jezdíte do ciziny nebo po Čechách?

Měl jsem v plánu trochu cestovat, ale teď když se narodila dcera, nestíhám. Spíš 
bych ale vypustil Čechy… Láká mě Německo, Polsko. Tam je takový lepší přístup. 
Naposledy jsem byl na conventionu v Praze a docela mě to zklamalo – jak účastí studií, 
tak přístupem tatérů. Moc nekomunikovali, když se člověk něco zeptal, odpověděli 
na půl huby. Chyběla taková větší otevřenost. V Čechách a na Slovensku to není mezi 
tatéry tak, jak by to mělo být. U nás teď ale nastupuje druhá vlna tatérů, ti už spolu 
komunikujou, ale spíš jen přes internet.

Uvítal byste víc společných akcí?

Mně by se líbilo, kdyby probíhalo víc takových akcí, ne snad ani soutěží, spíš setkání. 
Vzpomínám si na jednu akci, teď abych nekecal, snad to bylo někde v Brně, kde tatéři 
během takovýho setkání malovali obraz. Jeden začal a postupně se posouvali a každý 
do toho něco dodělal. Chybí mi větší komunikace. Co se mi nelíbí je, když tatéři berou 
každého jen jako konkurenci, i studio, který je od nich čtyři sta kilometrů. Tak to je 
podle mě špatně. 

Vybavujete si nějakou hodně zvláštní zakázku? Něco co vás překvapilo?

Co mě překvapilo jako největší hovadina, bylo, když si kluk nechal vytetovat 
„Chodsko navždy“. Z toho jsem byl trochu mimo. A v tom dobrém směru – mě 
vždycky potěší, když někdo přijde a chce realistickou kresbu. Tam se na každý 
obrázek těším.

Kromě klasické tetovací pistole, zkoušel jste někdy alternativně nějakou tradiční 
techniku? 

Ne, to jsem nezkoušel. Samozřejmě až na ty začátky, kdy se třeba tetovalo svázanými 
jehlami na šití. Na to si člověk musí dávat velký pozor, protože nemá ten cit, jak hluboko 
zajde. Nemůžu říct: pojď, já si to vyzkouším a zarazit jehlu paličkou, aby mi pak klient 
utekl z lehátka. 
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Na svou první práci si vzpomínáte? Povedlo se to?

Vůbec ne… To bylo na vojně. Měl to být delfín, ale delfína to nevidělo ani z rychlíku. 
Pak jsem toho na nějaký čas nechal, ručně vypíchávané obrázky, to mě nebavilo. Až 
pak mi jeden známý v Bratislavě poradil, jak se skládá po domácku vyrobený tetovací 
strojek z walkmanu a jehel na šití. Když jsem pak odešel do Čech, koupil jsem si svůj 
první profi strojek. 

Na závěr se zeptám, čím pro vás vlastně tetování je, a jestli je opravdu považujete 
za umění.

Pro mě je tetování zábava, koníček i práce. Určitě jde o umění, jenom místo plátna 
používáme lidskou kůži a místo obrazů v galerii je tu internet a fotky. Tatéři jsou lepší 
a horší, proto se taky objevuje řada zakázek, kdy musíte předělat zkažený tetování. 
Obrázek máte na celý život, takže dobrý tatér se snaží odvést co nejlepší práci.
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Aneta, 22 let, Jihomoravský kraj (rozhovor pořízen r. 2011)

Jak dlouho se věnujete uměleckému tetování? Absolvovala jste nějaký výtvarný 
obor, a jak vám v této práci pomáhá? 

Vystudovala jsem grafickou školu, grafický design. To, co jsem se naučila, mi hlavně 
pomáhá při přípravě grafického návrhu, protože na škole se neustále kreslí. Kreslení 
je základ. Kreslím nejenom v práci, ale i doma, když připravuju návrhy pro budoucí 
tetování. 

Který z dnešních oblíbených stylů tetování je vám nejbližší?

Nejvíc se mi líbí takový ten starý styl – old school – vlaštovky, kotvy, lebečky, srdíčka 
prostřelený šípem… takový ty věci, který se dělaly vždycky. A ne jako když vylítnou 
jako novinka hvězdičky a máme tady několikrát týdně zákazníky, kteří chcou hvězdičky, 
protože to je „moderní“ a mají to všichni. Lidi někdy nemají moc fantazii, než aby si 
našli něco originálnějšího, tak se pořád opakuje to samé. Za chvíli to ale bude pasé 
a budou to chtít předělávat. Old school má svou tradici, v oblasti tetování je to taková 
stálice.

Jak si tedy zákazníci své styly vybírají? Dalo by se říct, že old school je vázaný spíše 
na nějakou societu? Přecejen, možná by si ho vybral spíš motorkář než slečna, 
která pracuje v parfumerii.

To určitě, ale dá se to pojmout jak v drsnějším, tak v romantičtějším duchu. Když tu 
kotvičku uděláte růžovou, bude se hodit i ke slečně co pracuje v parfumerii. Záleží 
na podání, na umístění tetování a tak dále. I klasika může mít hodně podob. Líbí se mi 
třeba i biomechanics, když to na tom konkrétním člověku sedí. To jsou kolikrát docela 
složité vzory, hodně stínování, kresba je náročná. A na těle vypadá dobře. 

Je vám líto, když to vaše výtvarné dílo odejde spolu se zákazníkem a už jej třeba 
nikdy neuvidíte? Jaký je to pocit?

U některých věcí k tomu mám určitě vztah. Není tomu tak vždycky, protože ne vždycky 
dělám věci, co se mi líbí. Je to prostě práce na zakázku. Když udělám nějaký kousek, 
který se mi povede a který je podle mého vkusu, udělám si hodně fotek, třeba padesát. 

128



Nafotím to ze všech stran. A tak mi zbyde aspoň obrázek. Zákazníci se mi stejně 
většinou vrací. Málokdy se stává, že uděláme něco většího, barevného, a už toho člověka 
nevidíme. Většinou to buď ještě doděláváme, upravujeme, rozšiřujeme, nebo děláme 
novou kérku. Člověk, který si nechá udělat větší, výraznější ozdobu v tom většinou 
pokračuje. 

Jak je to s copyrightem? Chráníte si nějak své výtvarné návrhy?

Nejde to moc ochránit. Když něco vytetujeme a dáme to na stránky, nedá se to 
ohlídat. Někdy se tím zabývají i zákazníci – chtějí originál. Nikdo většinou nechce, 
aby stejnou kérku měl někdo další. Jakmile jsou na internetu fotky, může si to někdo 
stáhnout a nechat vytetovat jinde. Takže se také vždycky ptáme, jestli máme svolení 
fotky vystavit, nebo někde prezentovat. Když si to zákazník nepřeje, obrázky nikde 
nevystavíme. Je to oboustranné riziko – tetovaný riskuje, že to bude mít někdo další, 
a tatér riskuje, že bude někdo jeho práci kopírovat. Na druhou stranu, umělci vždycky 
dělá dobře, když ví, že jeho práce se líbí a má úspěch. 

Zkuste popsat svůj tvůrčí proces. Jak dílo vzniká? Jak se připravujete?

Nejdřív se soustředím na to, co mi přijde za člověka. Jaký je to typ, jak vypadá, jak se 
obléká, co má za styl. To musím samozřejmě vzít v potaz. Ale na druhou stranu mám 
svůj rukopis, který se nemění. Když za mnou někdo přijde a chce návrh, už ví, co dělám, 
a musí se mu to líbit. Nejdřív si postahuju obrázky, mám jich hromadu – to je takový 
inspiro. Pak si je různě poskládám a přemýšlím o tom, jak budou vypadat na těle. Pak 
vytvořím vlastní grafický návrh. Někdy se to nepovede, tak náčrtky roztrhám a začnu 
znovu. Co se týče postupu při tetování, není to vždycky stejné. Některé obrázky jsou 
stínované, jindy jsou to jenom linky. Technicky se to ale provádí většinou tak, že nejdřív 
se dělají linky, nebo kontury, pak se stínuje a nakonec přijdou barvičky. To jsem viděla 
i u kolegů i na soutěžích. 

Máte pocit, že o tetování existuje dost písemného materiálu? Pořádá se u nás dost 
akcí?

Z literatury toho určitě moc není. Když přijdete do knihkupectví, tak tam mají možná 
dvě knížky…, mnohdy se to musí speciálně objednávat. V češtině vůbec je toho hrozně 
málo, dobré knížky jsou prý v němčině. Takže kdo umí jazyk, může si třeba objednat 

129



něco ze zahraničí. Ale myslím, že to moc tatérů nedělá. U nás se pořádají tři největší 
soutěže v Praze, Opavě a Strakonicích. Konvence v Praze je největší. 

Jak taková akce probíhá?

Soutěž trvá vždycky od pátku do neděle. Začíná se v pátek ráno, potom bývá v sobotu 
večer vyhlášení a během neděle ještě nějaká menší soutěž. Konvence jsou docela dobrá 
příležitost, jak se sejít a vidět práci jiných. Dobré je, že přijíždějí i účastníci ze zahraničí, 
i když ne nějak masově. U nás na konvenci bývá třeba kolem padesáti stánků a dají 
se tam koupit i barvy, strojky a různé doplňky. Na soutěži jsem byla celkem třikrát 
a jednou se mi povedlo vyhrát třetí místo. 

Má většinou zákazník jasnou představu o tom, co chce? Jak svůj budoucí výtvor 
konzultujete?

Je to tak půl na půl. Ale podle mojí zkušenosti, kdy lidi přijdou s konkrétním obrázkem, 
dost často je to něco, co už přineslo dvacet lidí před nimi. Takže se spíš snažím nabídnout, 
že jim vytvořím návrh individuálně. Většinou přinesou nějakou lilii s hvězdičkama, 
nebo něco podobného – něco, čeho je plný internet. Zákazníci nosí pořád dokola to 
nejlíbivější. 

A co předělávky?

Na předělávky teď chodí hodně lidí. Ze starýho tetování se buď dělá něco úplně 
novýho, nebo se to doplňuje. Snažím se přidat nějakou uměleckou kvalitu tam, kde 
to bylo jako amatérské tetování. Když je ten původní obrázek hodně tmavý, tak se 
to dělá dost těžko. Černou ničím než černou nepřekrejete, takže se mi to dělá dost 
těžko. Většinou ten nový obrázek musí být o hodně větší než ten původní, aby se to 
tam schovalo. 

Už se vám někdy stalo, že jste nějakou zakázku odmítla?

Když zákazník přijde s obrázkem nebo s koncepcí, která se mi nelíbí, většinou se mu 
to snažím rozmluvit. Ještě se mi nestalo, že by někdo chtěl vytetovat hákový kříž nebo 
něco podobného. Často ale lidi chodí s hroznýma obrázkama. Tak jim to rozmluvím, 
někdy i proti jejich vůli nabídnu, že něco nakreslím. Oni pak přijdou, a když pořád 
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trvají na svým, ukazuju jiné varianty… Nerada tetuju, co se mi nelíbí, ale s tím se nedá 
nic dělat.

Vzpomínáte si na nějakou hodně kuriózní zakázku? 

Ani ne, dneska si lidi nechávají vytetovat ledascos. Spíš možná místo na těle…, tetovala 
jsem několikrát ušní boltec nebo vnitřní stranu rtu, to se nedělá úplně snadno. Jedna 
paní měla srostlý prsty na nohách, tak si tam nechávala udělat takovou čárku – byla to 
speciální estetická úprava, aby to nešlo vidět. Kuriózní bývají ale třeba nápisy, když 
teď o tom přemýšlím. Lidi si třeba nechávají dělat různý šílený sprostý nápisy na krk 
v angličtině. Nedávno tu s tím byl jeden kluk, už si ani nevzpomínám, co to chtěl, ale 
bylo jasný, že je na hlavu…

Zkusila jste někdy jinou techniku než tetovací strojek?

Ne, to jsem nezkoušela. Myslíte takové to japonské tetování tyčkou? To tu neděláme, 
protože bychom potřebovali dobrovolníka, na kterém bychom si to mohli zkoušet. Je to 
docela technicky náročné a pomalé. Ale zase vám ty barvičky dýl vydrží, tou jehlou se 
to tam jakoby nakroutí a barva je opravdu stabilní.

A co tetování fluorescenční barvou? 

To tu vůbec nemáme, ani jsme to nezkoušeli, protože když tetujete něčím neviditelným, 
tak vznikají jizvy. Kdybych si tu jehlu nenamočila do barvy a udělala bych jenom 
čáru, vznikne vám jizvička. Ta sice časem zmizí, ale trvá to, a tetování jde vidět i bez 
toho ultrafialovýho světla, protože tu kůži máte zčásti dojizvenou. Kdybyste barvu 
na tetování neměla, určitě budou vidět nějaký jizvy. Kůži porušujete, to je jako když si 
uděláte obyčejný škrábanec – taky je tam kolikrát dlouho. Zkrátka, byl to takový trend, 
co vylítl, a všichni to chtěli, protože to nikdo neměl. Dneska už o tohle zájem není.

Pamatujete si na svoje první tetování? 

Úplně poprvé jsem tetovala hada. Nejdřív jsem si samozřejmě tetovala na prasečí kůže, 
na ouška, na nožičky, abych si to natrénovala. Pak jsem řekla svýmu příteli, že hledám 
někoho, na kom bych si to mohla vyzkoušet, a nabídnul se sám. Nedopadlo to tenkrát 
špatně.
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Jak probíhá práce na rozsáhlejším motivu? Co se dá vytetovat najednou a kdy se 
už musí práce rozdělit na etapy?

Když je to veliký, třeba přes celý záda nebo přes celou ruku, tak je to určitě lepší na etapy. 
Udělat si nejprve linky, pak při druhým sezení stínování, potom zase barvičky… Jsou 
tetování, který můžou trvat třeba třicet hodin, to by nevydržel ani zákazník, ani tatér. 
Mezi sezeníma není dobrý dělat zase moc veliké pauzy, člověku se snižuje imunita, 
tetovat větší plochu je docela masivní zásah do těla. Délka jednoho sezení se doporučuje 
tak čtyři, pět hodin. 

Máte nějaký svůj umělecký vzor?

Mám jich hodně. Do studia nám chodí spousta časopisů, takže mám vzory z celého 
světa. Líbí se mi například Alex de Pase z Itálie, ten dělá úžasný realistický portréty. Ale 
že bych se dostala do zahraničí něco si prohlédnout (třeba práci tatérů na konvencích), 
to ne. Spíš vídám pracovat kolegy doma. 
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Šárka (Můra), 38 let, Jihomoravský kraj (rozhovor pořízen r. 2011)

Jak dlouho se věnujete uměleckému tetování? Jaký výtvarný obor jste absolvovala 
a jak vám toto odborné vzdělání pomáhá v práci?

Tetování se věnuji celkem 8 let. Studovala jsem tady v Brně Střední uměleckoprůmyslovou 
školu textilní, obor návrhářství. V práci mi to určitě pomáhá, i když tetování je zase 
o něčem jiném…, ale práce s tužkou, práce s barvou, vytváření návrhů, to všechno je 
potřeba. 

Zkuste odhadem říct, kolik zákazníků přichází do studia s jasnou představou nebo 
přímo se svým obrázkem, a kolik lidí třeba vůbec neví, jaké tetování si pořídit…

Tak třeba čtyřicet procent lidí přijde s hotovým obrázkem, jakože tohle chcu. Třicet 
procent třeba přinese obrázek z jiného studia nebo z internetu. Tam se snažím to 
zákazníkovi rozmluvit – nedávejte si to úplně stejný, upravíme to trošku, co se vám 
na tom líbí, uděláme něco podobnýho. Nechce se mi kopírovat, protože si myslím, 
že je blbý, když jde všechno přes jednu šablonu a lidi mají pak uniformní zdobení. 
Ve většině případů se mi to daří rozmluvit, aby to nebylo úplně stejný. Použije se 
třeba totožný motiv nebo styl nebo nějaká myšlenka, ale udělá se to jinak, aby vznikl 
osobní obrázek, individuální zdobení pro konkrétního zákazníka. Samozřejmě, 
v téhle práci se člověk hodně nechává inspirovat a vymyslet něco úplně nového snad 
už dneska ani nejde. Ale tatér se aspoň v rámci možností má snažit, aby nechodili 
všichni jak přes kopírák. Pak mi přijdou lidi, kteří mají jenom určitou myšlenku, 
představu, kterou chcou, abych jim ztvárnila. Třeba někdo přijde a řekne – chtěl bych 
draka, který drží v pařátech skleněnou kouli, ve který jsou písmena. Řekne, kam to 
chce, na ruku, nahoru na paži… a já na základě toho vytvořím návrh. Ten pak spolu 
konzultujeme, doplňujeme a rozpracováváme. No a pak je určitá skupina lidí, kteří 
řeknou: vymyslete mi něco, líbí se mi váš styl. Poslední taková skupina, a to je asi 
nejhorší, jsou lidi, kteří vůbec nevědí, co chcou. Přijdou a řeknou: chci tetování, 
protože se mně to líbí, ale vůbec nevím kam a co, tak mně poraďte, jste tady přece 
od toho. Mám ale zajímavou zkušenost, že většinou právě tito lidi, co ze začátku 
nemají žádnou představu, když je chvilku zpovídám, nakonec vijou úplně všechno, 
co chcou. Naopak lidi, co přijdou a trvají si na nějakým motivu, tak najednou zjistím, 
že si tak úplně jistí nejsou, a dají se snadno přesvědčit ke změně. Takže součástí mojí 
práce je i tak trochu psychologie.
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Může si tatér vůbec nějak ohlídat copyright?

Podle mě to nejde. To bychom nemohli dát vůbec žádný obrázky na internet. Spíš 
spoléhám na to, že i ostatní umělci budou tak fér, že nebudou všechno úplně kopírovat 
a dělat podle mě.

Máte pocit, že tetování má mezi jinými výtvarnými obory dostatečně pevnou pozici, 
že je mu věnována náležitá pozornost? Je u nás dost soutěží, vychází dostatečné 
množství tištěných publikací?

Knížek asi moc nevychází, ale jinak si myslím, že tetování je věnováno dost pozornosti. 
Co se týče literatury, tam je určitě mezera na trhu, toho by mohlo být víc. O tetování se 
ale čím dál víc mluví, lidi se více dozvídají, už asi mizí takové ty bariéry nebo odstup, 
který dřív panoval ve společnosti. Určitě je tu víc tolerance a vstřícnosti k tomuto 
zdobení než třeba před deseti lety.

Jak vypadá váš pracovní a umělecký postup, když třeba zákazník projeví zájem 
o nějaké větší tetování?

Ten postup je v zásadě stejný, ale když někdo chce větší tetování, jsou dvě možnosti: 
jedna možnost je, že zákazník chce do budoucna velké tetování, ale chce ten motiv 
postupně rozvíjet a přidávat. Začíná se teda něčím menším a pak se rozšiřuje. Ale 
vždycky tam musí být ta možnost, že zůstaneme u toho menšího obrázku a nebude už 
se třeba pokračovat. V druhém případě chce zákazník rovnou velký motiv a já začnu 
celkovým návrhem. Musím si toho člověka vyfotit, zhodnotím, jaký je to typ, udělám 
si celkovou koncepci. On mi řekne, co tam všechno chce. Návrh dám na papír a pak 
se přímo na těle ještě dokresluje to, co nejde na papíře. Prvně se udělají linky a pak se 
barví, stínuje a tak dále.

Je vám líto, že vaše dílo posléze odejde spolu se zákazníkem? Jak to vnímáte?

Tetování je dost jako droga, takže je pravděpodobný, že pokud bude zákazník spokojený, 
přijde si ještě pro další tetování. Jsou určitě obrázky, který mám víc ráda. To si pak 
vzpomínám i na ty konkrétní lidi a na jejich příběh, který se k tetování váže. A pak jsou 
lidi, kteří mě úplně neoslovili, tam na svojí práci většinou i zapomenu. Některé výtvory, 
které jsem dělala a které mě stály hodně úsilí, bych ráda znova viděla.
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Fotíte si svoje práce?

Vždycky si ty svoje práce fotím a dávám je na internet. Ale musím se prvně zákazníka 
zeptat a požádat ho o souhlas. Když někdo řekne ne, tak to samozřejmě respektuju. 
Většinou se to ale nestává, lidi se spíš rádi pochlubí. Hodně tetovaných má sklon k tomu 
se předvést, ukázat to svoje zdobení. Chtějí vlastně diváky. Myslím, že to je ve většině 
případů ten důvod, proč si tetování nechávají dělat. 

Jakou nejkurióznější zakázku jste dělala?

Určitě toho bylo víc. Tak třeba taková šílenost byla, když se objednali na tetování 
sourozenci, bratr a sestra. Ta slečna šla na překrývku, protože měla na břiše napsané 
jméno svého přítele. Udělala jsem teda překrývku, kytku a ornament. A její bratr vzápětí 
přišel s tím, že si chce nechat vytetovat jméno Monika. Tak to mně přišlo šílený, na té 
Monice si trval, tak jsme to udělali. Ale už jsem mu rovnou dala návrh, jak by se to 
eventuelně dalo do budoucna překrýt. Jedno neobvyklý tetování bylo, když jsem třeba 
dělala růži na vnitřní straně rtu. 

Je motiv, který byste odmítla tetovat?

Určitě. Tak zásadně netetuju obličej, samozřejmě kromě permanentního make-upu 
– linky, obočí a tak. Ale když někdo přijde, že by chtěl tady slzu, nebo křížek, tak ne, 
obličej nedělám…, taky zepředu na krk hrozně nerada tetuju. To už musí být vyloženě 
člověk, kterej je dost starej na to, aby věděl, co dělá, a nesmí mu to překážet v tom, co 
chce do budoucna dělat (práce a tak). Co taky zásadně nedělám a posílám ty lidi rovnou 
pryč – motivy takových těch ksichtů, jak tomu tečou sliny a lezou z toho červy. Tak 
tady ty hnusy nedělám. Jsou borci, kteří se tím zabývají, tak ať si to dělají, ale mně se 
to nelíbí, vadí mně to, takže ne. 

Když se bavíme o těch monstrech, vetřelcích a tlejících kostrách…, myslíte, že 
může takovéto „zdobení“ nějak negativně ovlivňovat svého majitele? Jaký typ 
člověka si vůbec tohle vybírá?

To je velice zajímavá otázka, ale asi na ni bude docela jednoduchá odpověď. Nositele 
tetování to většinou nijak neovlivní v psychickém světě, pravděpodobně takový, jaký 
byl před tetováním, bude i po tetování, ale může mu pomoci překonat nejistotu či 
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vnitřní napětí či jinak se vypořádat se svými myšlenkami. To, že mně se tyto motivy 
nelíbí, neznamená, že nemohou být velmi dobře provedené, ale do mého vkusu prostě 
nezapadají. Spíše by si daný člověk měl uvědomit a zvážit, jak bude působit na okolí, to 
by ho totiž mohlo ovlivnit více než „příšera“ na zádech. I když jsou tetování stále více 
a více akceptována, tyto výjevy mohou ovlivnit kariéru, výběr povolání, vnímání okolí, 
pomluvy atd. Jaký typ si tato tetování vybírá? V podstatě, jakýkoliv. Typ tetování toho 
až zas tak moc nenapoví, spíše vysvětlení myšlenky, kterou má znázorňovat. Zkuste si 
představit tetování červeného kolečka na rameni a říct, jaký typ si jej dá: to nejde říci. 
Ale zeptejte se toho člověka, co pro něj znamená, a můžete dostat odpověď: slunce, 
oheň či japonská vlajka nebo klubíčko, se kterým si hrávalo jeho kotě, pak se teprve 
dozvíte o jeho nositeli více.

Co v oblasti tetování považujete za kýč?

No, slovo „kýč“ je poněkud zavádějící a spousta lidí se jím ohání, aby znevážili 
práci jiných, toto slovo nepoužívám, takže vlastně pro mne kýč neexistuje a je hlavně 
důležité, aby se daný člověk s tetováním ztotožňoval, protože je to na celý život. 
Mělo by pro něho něco znamenat a on sám by měl vědět, jakou pro něj má hodnotu 
a význam, a já se snažím tento význam co nejvíce zachytit, aby vystihoval myšlenku 
co nejlépe.

Pamatujete si na svou první práci?

Tetovala jsem ornament sama sobě, na kotník. Když nepočítám takový ty pomeranče 
a prasečí nožičky.

Tetujete vždycky strojkem, nebo i jinou technikou?

Tetuju jenom strojkem, jinou techniku jsem nikdy nezkoušela.

Máte nějakého oblíbeného umělce?

Líbí se mi práce tatérů z Bloody Blue. Tady z Brna se mi líbí, jak tetuje David Kováč 
nebo Daxi. Z těch zahraničních je to například Andrea Afferni, ten dělá krásný 
portréty.
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Co se vám osobně líbí za styl?

V poslední době se mi hodně začíná líbit barva. Dřív se mi líbily spíš černobílý stínovaný 
obrázky. Takže teď se mi líbí barevný, realistický. Pořád jsem ještě nepřišla na chuť 
tomu stylu old school, new school. To jde zatím mimo mě. 

Byla jste se někdy podívat na práci tatérů v zahraničí?

Ani ne, jen jsem se zašla podívat do pár salónů na dovolené. Když jedu do zahraničí, 
většinou na to není čas, ale snažím se alespoň si koupit nějaký místní časopis. Nepřijde 
mi to dneska až tak důležité. V době internetu a nových technologií se dá vidět hodně 
prací, aniž někam jedete. 
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Zmetek, 24 let, Jihomoravský kraj (rozhovor pořízen r. 2011)

Jak dlouho se už věnujete tetování? Absolvoval jste nějaký výtvarný obor?

Tetuju od osmnácti, takže asi šest a půl roku. Učil jsem se kreslit sám. Studoval jsem 
stavební průmyslovku, takže to s uměním moc spjatý není. Do výtvarky jsem nikdy 
nechodil. 

Který z dnešních moderních stylů tetování (tribal, ornament, portrét…) 
upřednostňujete a proč? 

O tetování bych celkově neřekl, že je to moderní záležitost. Vyskytujou se tu různý 
druhy – jako třeba ornament nebo tribal, který vycházejí z tradičního umění. Takže 
tetování považuju za tradiční disciplínu, vždyť je tady už od pravěku. Nejbližší je mi 
asi Japonsko, old school, new school… spíš ty barevný, jednodušší věci. Mám radši 
abstraktní věci, realistický moc nedělám. 

A když to vezmeme z hlediska minulého a tohoto století?

Z hlediska naší země se dá říct, že to „moderní“ druh zdobení je, protože když tu byli 
komunisti, bylo tetování potlačovaný. Na rozdíl od jiných zemí v západní Evropě, kde 
třeba už od třicátých let fungovaly normální komerční salóny. 

Když se shodneme na tom, že tetování je umělecké dílo, jak se smíříte s tím, že váš 
výtvor odejde spolu s budoucím nositelem?

Tak s tím se srovnám docela dobře. Je to podle mě lepší než nějakej obraz, s kterým 
se pak handluje. Protože ten člověk, který si tetování vybere, objedná si ten obrázek, 
tak ho nosí pak na sobě do konce života. Obraz se namaluje, prodá, pak se to různě 
překupuje, prodává někomu jinýmu…, tetování je celoživotní záležitost. Kérka, kterou 
dělám, mi navíc zůstane na fotce. A zákazníci se mi obvykle stejně vrací. 

Má u nás tetování podle vašeho soudu stejný prostor, jako ostatní umělecké obory?

To nedovedu posoudit, protože se v jiným uměleckým oboru nepohybuju. Ale když 
se podíváte, jak se dneska tetování rozšiřuje, kolik je studií, kolik tetovaných lidí…, 
nemyslím, že by mělo málo prostoru. 
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Tvoříte většinou originály, které se neopakují, nebo nabízíte spíše návrhy 
z katalogu?

V poslední době už spíš tvořím ze sebe. Dřív to moc možný nebylo, protože když 
tatér nemá zkušenosti, jméno, tak mu moc lidí důvěru nedá. Nenechají vás tvořit jen 
tak, volně. V poslední době už převažuje moje osobní tvorba, už si můžu vybírat, co 
budu dělat. Bez praxe to nejde. Skoro každej tatér, kterej začíná, je odsouzenej, aspoň 
na začátku, nabízet věci z katalogu.

A jak je to s hlídáním copyrightu?

Kopírovat může každej. Prakticky všechno, co je na internetu, se dá stáhnout. Ale 
renomovaný studia už to nemají zapotřebí. Ale něco jinýho je nechat se prací ostatních 
inspirovat, inspirace je důležitá. 

Kde nacházíte inspiraci vy?

Všude, prohlížím si jak internet, tak lidi. Chodím na soutěže, koukám se umělcům 
pod ruce. 

A nějaká inspirace mimo média nebo něco, co nesouvisí s tetováním?

Jasně. Inspirace může bejt všechno, třeba když letím letadlem, koukám se, jak vypadají 
mraky. To mě třeba vždycky dloubá, jak nakreslit z hlavy mraky. Samozřejmě je vždycky 
lepší dělat podle fotky, po paměti. Ale když nemám fotku k dispozici, je třeba se některý 
věci naučit nazpaměť. 

Má většinou zákazník jasnou představu, čím chce ozdobit? Jak ten záměr 
konzultujete?

To je člověk od člověka, někdy zákazník přijde s obrázkem, kterej jsem schopnej 
udělat. Někdy přijde zákazník s obrázkem, kterej je nesmysl, a musíme to překopat. 
Někdo přijde, a řekne, že je mu to jedno, a uděláme mu něco podle toho, co sami 
navrhneme. 

Dá se to rozdělit percentuelně?
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To ne, to se asi fakt nedá, to bych si musel dělat pořád čárky…, ale řekl bych, že 
převažujou lidi, co ví, co chtějí, akorát ten obrázek přímo nemají, ale nechaj to na mně. 
Ale to je až teď, v tý poslední době. Dřív vybírali z katalogu. 

Stává se taky, že někdo přijde, prolistuje katalog, a nakonec odejde s tím, že si to 
ještě nechá projít hlavou? 

Stává se taky. Ale ne moc často. Tohle studio už většinou vyhledávají lidi, kteří ví, 
za čím jdou. Není to takový to studio pro turisty a kolemjdoucí. Je to spíš na doporučení. 

Vzpomínáte si na první tetování, které jste dělal? 

První jsem tetoval zmrzlou krůtu, čárečky jsem na ní dělal, když jsem si to zkoušel. No 
a první normální tetování jsem dělal na sobě – na svojí noze. Bylo to vzrušující, ale asi 
by to šlo už dneska udělat jinak…

Použil jste někdy nějakou jinou techniku než tetovací strojek?

Klasickou technikou jsem nedělal, vždycky jenom strojkem. 

Máte raději jednorázové dílo, které vznikne najednou, nebo postupné rozvíjení 
motivu?

Když se celý ten obrázek naplánuje předem, je to určitě pro tatéra jednodušší. Není 
zrovna jednoduchý něco nalepovat postupně. Ten výsledek pak není takovej. Já mám 
třeba obě ruce dělaný tak, že je to jeden ucelenej motiv. Ale co se týče sezení, větší 
tetování se nedělá najednou. Naráz se nachystají jenom linky a pak se může pokračovat 
klidně i rok. Když si někdo chce nechat tetovat třeba celý záda, rozhodně je lepší 
připravit kompletní návrh. A ne nechat si něco malého za krk, pak jednu lopatku, pak 
druhou a takhle to lepit.

Odmítl byste nějakou zakázku? 

Asi ne. Odmítnu jedině něco, co je jako nesmysl, že to nebude jako tetování 
vypadat dobře. Ale co se týče motivu, to nikomu nic zakazovat nebudu, žijeme 
v demokracii. 
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Myslíte, že se dnes dá sehnat dostatek materiálu o tetování? Uvítal byste, kdyby 
vycházelo víc knížek a podobně?

Mám pocit, že trh je v tomhle směru nasycenej. Není potřeba si na to stěžovat.
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Roman, 37 let, Jihomoravský kraj (rozhovor pořízen r. 2011)

Jak dlouho se věnujete uměleckému tetování? Vystudoval jste nějaký výtvarný 
obor, a pokud ano, jak vám ve vaší práci pomáhá?

Vystudoval jsem fakultu výtvarného umění v Brně, obor kresba a grafika. Tetování 
se věnuju dva roky. Člověk musí umět kreslit, aby mohl dělat tuhle práci. Základem 
je nakreslit si dobře obrázek, a když to umíte, pak už je to o dokonalosti technického 
provedení, práce strojkem a tak. 

Který z dnešních moderních stylů tetování – tribal, ornament, portrét – je vám 
nejbližší a co považujete za kýč? (Jeden tatér už mi tuto formulaci vyvracel – 
„tribal“ se prý nedá považovat za moderní.)

No, faktem je, že když si prohlídnete nějaké současné časopisy, tak tribal se tam vyskytuje 
velice málo. Teď jsou v tetování úplně jiný možnosti než dřív. Jedná se o barevný velký 
obrázky, stínovaný, propracovaný do nejmenších detailů. Tribal je hodně jednoduchej. 
Dá se taky určitě považovat za nějakej styl a má svoje příznivce, ale myslím, že na kůži 
se dá udělat spousta jinejch, hezkých věcí, který budou daleko zajímavější. 

Dalo by se to nějak konkretizovat?

S tou barvičkou můžete cokoliv – květiny, krásnej vystínovanej portrét, zvířátka… 
– vychází to jakoby z fotografie. Ten tribal, to jsou jednoduchý špice, zahnutý čáry. Bylo 
to tu tak před patnácti dvaceti lety, holky si nechávaly dělat tribal vzory zezadu na bedra. 
Pořád chodí lidi, že to chcou. Ale zdůrazňujeme jim, že dneska už je i v tetování posun 
a jsou i lepší možnosti. Člověk přijde, ukáže mi obrázek a já mu vysvětlím, že tohle je 
trochu pasé, že se to už nenosí. Když už si někdo trvá na tom svým návrhu, pokusím se 
to trochu upravit, aby to nebylo prvoplánový – aspoň vystínovat, propracovat, aby ten 
dojem z toho zdobení byl zajímavější. 

Je vám líto, když obrázek odejde spolu s budoucím nositelem? Pořizujete si 
fotodokumentaci?

Spíš jsem rád, když se to povede a ten člověk je spokojenej. To se pozná i podle toho, 
že se třeba vrátí časem ještě pro další tetování. Líto mi to vůbec není, spíš mám radost, 
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že je to hezký, že to někdo nosí a že to lidi vidí. Fotím si to, ale ne každej obrázek. 
Jsou věci, který se pořád opakují – hvězdičky, základní ornamenty, není potřeba nějak 
zvěčňovat. Ale když třeba udělám portrét nebo nějakou kytku, fotím si to. Dokumentuje 
se i to, jak děláme návrh (třeba na celou ruku), jak práce vzniká po etapách, když je to 
něco většího.

Jak probíhá celý ten tvůrčí proces?

Každej tatér to má jinačí, ale jde taky o to, kolik člověk vydrží. Když tam natisknete 
nějakou velkou kresbu – třeba na tu ruku, tak první základ je udělat si nějakou linku. 
Protože když se to smázne, tak už se netrefíte do toho stejnýho místa. Takže jde o to 
celou tu kresbu podchytit. A potom záleží na konkrétním člověku, jak dlouho vydrží 
to sezení. Můžete třeba udělat linky, vystínovat a na barvy přijde příště. Zeptáte se 
a ten člověk třeba řekne: už to nezvládnu, domluvíme si další termín. Tam je základ 
podchytit si navrženou kresbu, abych se pak k tomu mohl bez problémů vrátit. Ale zas 
už mám nějaký zkušenosti, co člověk vydrží, takže třeba navrhnu sám, jak to rozfázovat. 
Odhadnu třeba, že to bude trvat přibližně sedm, osm hodin a že se to dá udělat ve dvou 
sezeních. 

Jak je to ve vaší profesi s copyrightem?

Já to dělám tak, že si třeba prohlídnu nějakej obrázek, ale i když mě něco zaujme, udělám 
to podle svýho, doupravím. Je potřeba zase sledovat, co dělají ostatní tatéři. To člověka 
obohatí. I na těch obrázcích se zdokonalujete, když se snažíte někoho napodobit, když 
vidíte, co se dá všechno vytetovat. A když někdo vytetuje podle mýho obrázku, je tolik 
lidí, že se to třeba ani nedozvím. A pokud jo, tak to neřeším…

Mají většinou zákazníci jasnou představu o tom, jaké zdobení chtějí? Nosí si 
vlastní návrhy?

Někdo přijde, že chce obrázek, a donese si ho s sebou, jiný přijde těsně před tetováním, 
že si chce ještě vybrat, poradit. I když se stane, že člověk donese obrázek, kterej nám 
nesedí, snažíme se mu ukázat na internetu nějaký jiný možnosti a přemluvit ho. Ale 
když pořád trvá na tom svým, tak mu to vytetujeme.

Už jste někdy odmítl nějakou zakázku?
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Neodmítl, ale spíš, když se mi něco nelíbí, tak se to snažím rozmluvit. A ve většině 
případů se mi to podaří. Včera zrovna přišla za mnou holka, že chce text na místo, který 
není zrovna nejvhodnější pro to, co chtěla. Tak jsem jí řekl, ať se jde klidně podívat 
ještě do jinejch studií a poradit se s tatérama, co jí na to řeknou, ale že to, jak to chce, 
je prakticky nemožný. Chtěla tetování na hranu nohy a byl to hodně dlouhej text, takže 
ty písmena by musely bejt hodně malý. V těchhle místech barva hodně v kůži pracuje, 
takže by to časem na tý noze vypadalo spíš jako nějaká špína než ozdoba. Kůže se tu 
jinak obnovuje, je to hodně zatěžovaný, a navíc je to bolestivý místo. Když už se něco 
vytetuje na takový místo, musí se pak chodit časem na korekce, aby ta kérka k něčemu 
vypadala.

Co byla vaše první práce?

Asi nějakej motýlek. Pro koho to bylo, to už si ani nepamatuju.

Měl jste nejdřív sám tetování, než jste začal tetovat? Jde tetovat sám sebe?

Jo. Tady jsem měl vlka a toho jsem si nechal předělat… Podle mě na sobě to úplně 
nejde, potřebujete obě ruce. Musíte držet strojek a ještě kůži napínat, takže možná třeba 
na noze, ale jinak je to komplikovaný. Co se týče začátků tetování, dělal jsem na prasečí 
nožky a kousky masa. Prodávají se i takový čtverečky umělé kůže, ale to je zbytečně 
drahý. Naučíte se držet strojek a pak zjistíte, že na tý lidský kůži se to dělá daleko líp. 
Prasečí kůže má jinačí vlastnosti než ta lidská, je hrubší…, jde spíš o to nějak se s tím 
seznámit. 

Tetoval jste jen u nás, nebo i v zahraničí? Nechával jste si v zahraničí něco 
dělat vy?

Vždycky jsem pracoval jenom tady. Tetovat v zahraničí jsem se nechával, byl to ten vlk, 
a to bylo v L. A. asi před jedenácti rokama.

A když srovnáte úroveň tatérů v zahraničí a u nás? Jsou v cizině po umělecké 
stránce někde dál?

To ne. U nás máme hodně šikovný tatéry. Skoro bych řekl, že tu možná uvidíte i lepší 
věci než v zahraničí.
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Vzpomínáte si na nějakou kuriózní zakázku?

Ani ne. Ale od kolegů vím, že občas chodí lidi, že chtějí tetovat na penis, ale to jsem 
nikdy nedělal.

Máte nějakého oblíbeného výtvarníka?

Líbí se mi třeba obrazy Martina Mainera. 

A v oblasti tetování?
Obdivuju práce některých kluků z pražských salónů, ale každej dělá jinak, jiný styl…, 
konkrétně bych asi nejmenoval.

Myslíte si, že tetování jako umělecká disciplína má dostatečný prostor ve srovnání 
s jinými oblastmi umění?

Myslím, že ostatní druhy výtvarného umění se prezentují víc než tetování. Bylo by 
lepší, kdyby se o něm mluvilo a psalo víc. Lidi mají s tím u nás ve společnosti pořád 
problém, ještě nedozrál čas, aby se to nějak posunulo. V povědomí lidí pořád přetrvává 
názor, že kdo je potetovanej, je jakoby špinavej. Mají problémy v práci. Člověk musí 
pořád třeba řešit, jakej si dá udělat motiv, aby to bylo zároveň estetický a zároveň aby 
se to dalo schovat. To je, myslím si, zbytečný. Když je kérka hezky udělaná, tak proč ju 
neukázat. Pořád u nás vidím předsudky. Tohle už v cizině funguje daleko líp. 

Vychází podle vašeho soudu dostatek knížek a jiných tištěných materiálů o tetování?

Když se o to člověk zajímá, vždycky si nějakou literaturu sežene. Ale spíš teda 
zahraniční. Jak říkám, spíš mi tady chybí taková osvěta, třeba aby se o tom víc mluvilo 
v médiích. Vysvětlit lidem, že už je hodně tetovaných, že se to stává jakousi módou 
a není to nic neobvyklýho. Když vám chodí lidi do studia, máte někdy pocit, že je 
tetovanej snad každej druhej…, ale pak jsou lidi, kteří vám řeknou: to bych si na sebe 
nikdy nedal, a jak to bude vypadat, až budete staří… Tak tomu vždycky říkám, že těch 
starejch potetovanejch už bude takový množství, že to nemá smysl řešit. Čeká nás to 
všechny a stáří člověka stejně kompletně změní. 
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Musa, 30 let, Středočeský kraj (rozhovor pořízen r. 2014)

Chtěla bych se zeptat, zda máš nějaké výtvarné vzdělání a jak ses vůbec dostal 
k výtvarnému umění?

Oficiálně výtvarný vzdělání vůbec nemám. Od mala jsem pořád něco dělal, ale nebyly 
tam žádný ambice do budoucna. Já jsem vlastně hrozně dlouho hrál hokej, vůbec jsem 
to neřešil, až pak po dvacátým roce života jsem skončil s hokejem a nějak si mě to 
našlo. Nemám klasický akademický vzdělání, chodil jsem jen na různý kurzy.

Můžeš ten svůj specifický výtvarný styl nějak vymezit? Často bývá označován jako 
abstrakce…, nebo je to v rámci tetování něco naprosto nezařaditelného?

Rozhodně to nevnímám jako abstrakci. To výtvarno, to co z toho vzniklo, nevzniklo 
účelově. Ty věci se zrodily z individuálního přístupu ke konkrétním lidem. Je v tom 
široký záběr, nedá se to zařadit, i věci, který vypadají jako čistá abstakce, tak tam 
jsou zahrnutý lidský příběhy, emoce, jsou to naprosto konkrétní vjemy. To že to není 
pro někoho čitelný, ještě neznamená, že je to abstraktní. Když jsem začínal tetovat, 
měl jsem rád pár tatérů ze světa, nebyl to nikdo z Čech – tady se dělaly spíš ty tradiční 
věci. Vybavuju si jednoho kluka z Moskvy, dva z Belgie – Grisha Maslov a z Belgie 
Kostek a Jef. Měl jsem je hrozně rád. Gríša byl člověk, který z mýho pohledu předběhl 
dobu. Ty jeho věci mě zas tak vizuálně nebaví, jsou to různý biomechanický brouci, 
ale to, jak pracoval s anatomií, to bylo pro mě úplně jako zjevení, nikdy jsem nic 
takovýho neviděl. A Kostek s Jefem zase měli přesah do výtvarnýho umění jiným 
způsobem. V podstatě vytáhli něco z moderního umění; Jeff – to je něco jako takovej 
pop art na kůži. A Kostek… Cítím z toho něco Bauhaus, Kandinskýho a tyhle věci. 
Tihle lidi mi najednou otevřeli oči. Já jsem nechápal, proč to dělat stejně jako všichni. 
Lidi jsou různý, životy jsou různý, příběhy jsou různý, ale ty kérky jsou pořád stejný. 
Když to tetování má být osobní věc, tak jak to může bejt stejný? Postupně se z toho, 
co jsem tady dělal před lety, taky stala móda. Dřív lidi našli nějaký vzor v katalogu, 
v sešitě, šli a ukázali to tatérovi, dneska přijdou a ukážou mu obrázek na googlu. To je 
to samý, to je novej katalog. Situace není o nic lepší. To co jsem dělal před lety, fajn, 
mohlo to lidem otevřít oči. Ale teď už by měl nastoupit někdo, kdo to bude negovat, 
kdo to bude posouvat dál. Někdo by měl využít toho, že mají lidi otevřenou mysl. 
Naopak, teď se to dostává do stejný situace jako v devadesátých letech, kdy byly 
v módě tribaly. Dneska někdo přijde do studia a řekne: chci něco takovýho, jako dělal 
Musa. Oni řeknou jo, to je nějaká čára, čáru zvládneme taky, to zvládne každej. Jenže 
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tam nešlo o čáru. Šlo o to, co vzniklo z komunikace s tím konkrétním tetovaným 
člověkem. 

Ano, tím potvrzuješ mojí teorii, jak moc osobní to je. Pokud je dílo originál, 
výtvor určený pro konkrétního člověka, mohlo by podle tvého soudu aspirovat 
na umělecký obor? V čem se tetování tedy liší od výtvarného umění? V čem je to 
jiný, když tetuješ a když maluješ obraz? 

Protože tam je úplně jinej cíl. Já vlastně těžko určím, co je umění. Umění, tak jak 
si ho představuju, je v podstatě volná tvorba. Pro mě je tetování spíš jako umělecký 
řemeslo, ale tím to vůbec neshazuju. Hlavní cíl tetování podle mě je, aby si ten člověk 
odnesl to, co od toho čeká. Jsem nasranej, když lidi přijdou a začnou ti říkat ty svoje 
důvody, hrozně silný příběhy, co všechno chtějí, ale nakonec v devadesáti devíti 
procentech případů potom chtějí jenom hezkou věc. To je příšerný. To pak z toho 
tatéra není umělec, ale jenom nějakej dekoratér, kterej dělá šperky. To nemyslím nijak 
zle, ale pak děláš jenom věci, které nemají sílu. Když to lidi chtějí, tak o.k., ale můj 
cíl to nikdy nebyl. Mně to po nějakým čase přestalo stačit. Pak jsem začal hledat 
a zjistil jsem, že tetování může třeba i léčit nebo se o to pokoušet. Ty přesahy můžou 
být velký. Ale co se týče otázky umění – tetování může aspirovat na umění, pokud 
se lidský tělo pojme jako nějaký médium. Koncepčně. Ale čistě výtvarně, to nevím. 
Myslím, že je to spíš jako umělecký řemeslo nebo spíš šamanismus. Nemyslím, že 
by se to dalo srovnávat s malbou. Je to úplně něco jinýho. Malba je volný umění, 
naprosto subjektivní ztvárnění. V tetování to tak není vůbec. Tam je to interakce dvou 
lidí, někdy i víc. Opravdu kolikrát nejde až tak o to vizuálno. Proto je to pro mě těžký 
hodnotit. 

Když jsme se bavili o těch tetovaných osobách, o tvojí klientele – kdo tvoří tu 
skupinu, která se u tebe nechává tetovat? Jsou to spíš kamarádi? Tvořil jsi hodně 
na základě jejich požadavků, nebo tě nechali pracovat volně? 

Kamarádi to v drtivý většině nebyli. Většinou se lidi objednávali delší dobu dopředu, 
většinou znali moje práce… Stávalo se, že mi nechali volnou ruku. Někdy lidi měli 
nějaký pocit, ale neměli tu vizuální představu. Hrozně nerad mluvím v tomhle směru 
jenom o sobě – chápal jsem to jako týmovou práci s klientem. Hrozně jsem si vážil 
toho, když mi lidi dali důvěru a řekli: dělej si, co chceš. Hlavně byla ale pro mě 
důležitá ta zpětná vazba, když jsme zahájili ten proces práce na kůži. O tom se strašně 
těžko mluví. 
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Mnozí tatéři mi naopak říkali, že nejsou rádi, když klient nechává všechno na nich, 
a že jsou tím radši, čím je představa klienta konkrétnější. 

Lidi si ale často hrozně lžou, myslí si, že něco chtějí, ale vlastně to nechtějí. Vezmi 
si, v čem žijou, čím jsou obklopený. Móda, reklama…, bylo pro ně těžký se vzdát 
v minutě nebo během hodiny nějaký představy, kterou v sobě už nechávali dlouhou 
dobu zrát. Přijde mi, že někteří lidi to tetování měli až jako terapii. Ani třeba nevěděli, 
ani co chtějí vytetovat, jen chtěli ten den strávit společně. Bylo jim jedno, jestli budou 
mít černý záda, nebo dvě tečky. Ten den byl třeba sám o sobě tak silnej, že věděli, že 
něco vznikne. Ale nebyl to ten hlavní motiv. Bylo tam hodně cest. Pro většinu lidí je 
fakt hlavní motivace mít krásnou věc. Což je hrozně prázdný. Ale zároveň přirozený. 
Tetování ve všech kulturách během historie fungovalo jako zdobení, zkrášlování 
těla. Jenže mně to postupně přestalo stačit. Pár lidí, nebylo jich moc, tím zkoušelo 
řešit zdravotní problémy a já mám zpětnou vazbu, že se to povedlo. Nejen psychický 
problémy, ale i fyzický. Ani jsem tomu nemohl věřit.

Nějaký příklad? Je to anonymní…

Většinou jsem to ani nefotil, a když jo, tak jsem to ani nezveřejňoval. Byly to hodně 
osobní věci. Ty fyzický problémy byly určitě spojený i s psychikou. Konkrétně, mám 
jeden případ člověka s vyléčenou rakovinou. 

Je nějaká zakázka, kterou bys odmítnul? Tetovat určitou část těla, nebo co by se ti 
tetovat nechtělo? Co je pro tebe tabu?

To se stávalo hrozně často, že jsem lidi odmítal. Jsou to tak dva, tři roky zpátky, když 
jsem dělal ve studiu. Proto jsem tam vlastně skončil. Tam nastalo období, kdy mi přišlo, 
že lidi spíš hledají tu krásu než pravdu. Mě to dřív hrozně bavilo právě proto, že lidi 
hledali pravdu, ale najednou to bylo jinak. Možná to bylo paradoxně tím, že moje jméno 
se stalo něčím. Najednou přicházeli klienti, mávali penězma, když to řeknu hnusně, 
takže jsem si připadal jak šlapka. Většinou jsem tam ten den proseděl, protože jsem je 
poslal pryč. Už to nemělo cenu. Moje jméno se stalo módním a najednou z toho byl 
děsnej pop. Vznikalo to jako underground, oproti těm hlavním směrům, a najednou se 
to dostalo úplně na druhou stranu. Párkrát se mi i stalo, že jsem se úplně styděl, jak se 
chovali ty lidi, který jsem potetoval. Přišlo mi, že tím i shazujou tu mojí práci, nebo 
shazujou i mě. Potom, když jsem věděl, že mi ten klient nesedí lidsky, tak jsem řekl: 
nezlob se, nebo: necháme to uzrát. Ale tetovat určitý fyzický partie, to ne, tam nemám 
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omezení. Když jsem věděl, že to člověk unese jako osobnost. Třeba jsem někomu 
rozmluvil nějakou malou věc na žebrech, ale zároveň jsem neměl problém tetovat 
klukovi půlku obličeje, když jsem věděl, že k tomu má reálnej důvod. 

Co bys v oblasti tetování považoval za kýč? A naopak, je něco, co se ti v tetování 
líbí – třeba na domácí scéně, protože o tý zahraniční jsme už mluvili? 

Já hrozně respektuju Petra Bobka, to je velká česká osobnost a hrozně charizmatickej 
člověk. Ten mě vlastně k tomu vlastně přivedl. Mám ho hrozně rád, dělá vždycky 
poctivě tu svojí věc, nenechává se strhnout módníma vlnama. 

Co si myslíš o konvencích?

Mně tam hrozně vadí přístup tatérů. Zrovna konvence já úplně nenávidím. Je to 
přehlídka takových macho chlapíků… Já bych to snad úplně zakázal, tam tetovat. Podle 
mě se na konvenci lidi často rozhodujou pod nějakým tlakem; a je to až nebezpečný…, 
podlehnou nějaký atmosféře, podlehnou tatérovi, zvlášť ti, kdo nejsou úplně silná 
osobnost. Tatéři se tam chtějí hlavně předvést. Že to funguje jako ukázka práce, tak to 
je super, lidi se můžou podívat, jak to funguje. Přitom mi ale přijde, že tohle prožívají 
tatéři jenom v Čechách. V cizině jsou taky soutěže, ale nikdo neřeší, jestli to „dílo“ 
vyhraje pohár. Jde hlavně o setkání, je to takovej mejdan, tatéři se o tom pobaví, úplně 
něco jinýho než tady. U nás spousta tatérů dělá nudný věci, takový ty obtisky. A pak 
tři měsíce před konvencí si připraví nějakou věc, nebo si to udělají celý a pak s tím 
přijdou na konvenci – zažil jsem případy, že do toho obrázku na místě jenom ryli jenom 
vodou, aby to vypadalo, že se na tom pracuje. Hrozný a trapný. Ale proč? Proč to má 
odrážet takovou egoistickou ješitnost? Tetování je přece úplně magická věc. Třeba jeden 
tatér z Písku – Gisbern, tetuje dvacet let, jeden z nejstarších tatérů v Čechách, nikdy 
nepracoval v žádným studiu, to je pro mě absolutní legenda, spolu s  Michalem Píšou 
z Českýho Krumlova. Ten zrovna na tyhle věci úplně sere. A kolik udělal poctivý práce, 
přitom nikde nefiguruje. Je mnohem lepší než tatéři, co vyhrávají poháry na pražský 
konvenci. Nehledě na to, že ta porota tomu většinou vůbec nerozumí. To jsou naprostý 
diletanti. Možná zním moc ostře, negativně, ale takhle to vnímám. 

Můžeš mi říct něco o přípravě díla? Připravoval sis daný tetovací motiv, nebo věci 
vznikaly přímo na místě?

To se vyvíjelo. Ze začátku, když jsem si ještě nebyl tak jistej, tak jsem si motiv připravoval 
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předem. Trvalo to nějakej čas, než se lidem otevřely oči. První rok, když jsem ještě 
tetoval doma, když jsem se o něco pokoušel, tak za mnou chodili lidi a chtěli tradiční 
věci, třeba stínovanou lebku. Takhle vlastně vzniklo moje první portfolio s kámošema. 
Asi deset kámošů chtělo takovouhle věc a já jsem navrhnul, že uděláme barter – o.k., 
udělám lebku, a ty mi dáš někde dvacet čísel, abych si mohl udělat nějakou svojí věc. 
Byl to hroznej boj. A potom ve studiu jsem připravil lidem to, co chtěli, a pak jsem jim 
předložil svojí verzi. Šlo to hrozně rychle, možná to bylo tím, že jsem uměl s lidma 
mluvit. Pak jsem třeba věděl, že budem dělat autorskou věc, tak jsem si ji připravil. Ale 
v podstatě poslední roky jsme to dělali přímo na místě a kolikrát z toho stejně vznikly ty 
nejlepší věci. A často lidi nechtějí kreslit vůbec, chtějí rovnou tetovat. Což často souvisí 
třeba s tím zmíněným zdravotním přesahem. Obdivuju, že jsou natolik silný, že do toho 
jdou. Je evidentní, že ta motivace je prostě jiná, než mít jenom obrázek.

A jak tatér tetuje sám sebe? Máš tetování i od někoho jiného?

Tak sebe tetuje asi každej tatér. Klasika, nohy mám zprasený – první rok tréninku… 
Ale první mě tetoval Peter Bobek. Pro mě je to největší osobnost na český půdě. Je to 
skvělej kluk a skvělej tatér. Udržuje si strašně vysokej standart. Ale tetovala mě i řada 
lidí, kteří normálně netetujou. Což znamená, že mi na tom zase tolik nezáleží. Jde mi 
spíš o lidi, o interakci s nima. Zůstal tam hlavně ten zážitek, což je víc než jenom barva 
v kůži.

Jak vnímáš tetování monster, oblud, negativních výjevů – můžou podle tvého 
názoru nějak vnitřně ovlivňovat nositele?

Stoprocentně to člověka ovlivňuje. Vezmu to teď trochu zeširoka, ale souvisí to s tím. Já 
jsem vždycky hrozně věřil, že to, co vzniká, vyvolává ten člověk sám v sobě. Já jsem tam 
byl v podstatě někdy jako médium, že mě vedl ten člověk, že to, co vznikalo, šlo z něj. 
Ale tohle byla samozřejmě úplně jiná cesta. Když člověk na sobě nosí monstra, může 
ho to ovlivňovat, ale možná taky nemusí. Třeba to tetování na sobě ani tak nevnímají, 
neberou to tak vážně. Anebo ten člověk jednoduše třeba nic jinýho nezná. Na mě to 
taky působí negativně nebo strašidelně. Spíš to možná ovlivňuje jejich okolí, a to, jak se 
na ně lidi dívají. Ale je to hrozně relativní. Pro ně by byl třeba větší magor kluk, kterej 
má na hrudníku jednu čáru. 

Takže když to shrnu, dá se autorské tetování za určitých okolností považovat 
za umění?
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Teď spíš přemýšlím o jiný dimenzi a na tom se právě hodně shodujeme s Kostekem. 
Mluvili jsme o tetování jako o nějaký formě šamanismu, je to hrozně troufalý, tohle 
tvrdit, protože na to nemáme příslušný vzdělání. Ale pro mě je tohle teď mnohem 
důležitější, zkoumat tuhle perspektivu než to, jestli jde v případě autorských věcí přímo 
o umění. Tam jde o to, aby to člověku dalo to, co má. Pokud přišel, aby byl šťastnej, tak 
aby se to povedlo. Jestli mu to má pomoct vyřešit nějakej psychickej nebo zdravotní 
problém, tak super. Je to úplně odlišná disciplína než jiný druhy umění. Pokud to budeš 
vnímat jako výtvarné umění na určitým médiu, tak je to hrozně specifický. Nemůže to 
sledovat nikdo jinej, nikdy to není v klidu, většinou je to zakrytý oblečením. Já jsem 
v tetování vždycky preferoval hru s celým tělem, jenže lidi většinou nechoděj nahý. 
Převážně vidíš jenom fotku, čili reprodukci, z toho to taky nedejchá. 

Jak se smíříš s odchodem svého uměleckého díla?

Obraz ti třeba zůstane, ale klient odejde. Děláš to s  cílem, aby s tím žil ten člověk. 
Samozřejmě, že ze začátku jsem chtěl dělat věci tak, abych s nima byl já spokojenej. 
Jenže záhy jsem pochopil, že o to fakt nejde. Pokud tatér neukočíruje svoje ego, tak je 
to špatnej tatér nebo dělá tu práci špatně. Tetování prostě děláš pro někoho. V podstatě 
jde o práci na zakázku. Nevím jestli může bejt umění obraz, kterej děláš na zakázku. 
Pro mě to tak není – v tomhle momentě je to najednou dekorace. Tím to ale v žádným 
případě neshazuju. Je hrozně těžký to udělat dobře. I když máš volnou ruku, pořád je 
tam přítomná ta energie konkrétního člověka, jeho tělo, který ti vede ruku. Možná, že je 
tetování ještě něco víc než umění. 

Napadá mě, jestli to nemůže být specifický i tím, že tělo je zahrnuto do výtvarný 
koncepce? A že pro svojí plastičnost se tetování spíš přibližuje sochařství nebo 
architektuře?

To je právě pro mě to nejzábavnější, kromě komunikace s lidma. Bavila mě ta hra 
s tělem, přicházet na to. V tý době to nikdo nedělal. Jedinej, kdo to dělal, byl právě 
Grisha Maslov z Moskvy, kterej úplně předběhl dobu. Často jsme si i psali, zval mě 
do Moskvy. Hrozně ho obdivuju, svýho času byl pro mě největší inspirací. Přemýšlel 
nad tím prostě úplně jinak než ostatní. Já jsem tetoval jednoho polskýho architekta 
a ten použil takovej hezkej termín – architektura těla. Je to tak. Proto se mi třeba líbí 
udělat jednu komplexní věc. Spousta lidí to vyžadovala pro nějakej svůj vnitřní klid. 
Pak jsou ale lidi, který prostě řešej rukáv – a najednou to nechápeš, ale zároveň to 
respektuješ…, jsou třeba závislý na nějaký práci. Na druhou stranu si říkáš – co je 
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teda pro něj důležitý? Ale nikoho nesoudím, každej má úplně jinej životní příběh. Ale 
najednou jsem si uvědomil, že považuju za nesmyslný tetovat na jediný anatomický, 
svalový partii těla. Přišlo mi najednou, že to vlastně nikdy nefungovalo. Samozřejmě až 
na výjimky, kdy šlo třeba o zdravotní věc a hledaly se třeba nějaký akupunkturní body. 
Pokud to měla bejt výtvarná věc, tak jsem to nechápal. Byla to jenom samolepka, sice 
třeba hezky udělaná, ale jen samolepka. Když jsem si najednou začal hrát s tělem, byl 
to pro mě hroznej objev, fascinace. Proto jsem tak často používal čáry, mně to strašně 
fungovalo s tělem. Z toho pak vznikla nějaká ta dominantní plocha, většinou na hrudníku 
nebo na zádech. V zahraničí takový věci taky nedělají. Tam jsem měl pár oblíbených 
tatérů, před pěti lety, který dělali autorský věci. Bylo jich tak pět až osm – z Francie, 
Belgie a jeden chlápek z Montrealu, kterej je v týhle sféře takovej guru. Oni mě pak 
tak nějak vzali mezi sebe, já jsem byl z nich nejmladší. Věděli, že dělám svoje autorský 
věci, tak jsme se propojili. Je to paradox, protože já jsem z nich nejkonzervativnější 
lidsky, oni mě ale považujou za největšího blázna, protože dělám nejexpresivnější věci. 
Oni dělají spíš grafický věci, kresby…, vychází to z grafiky. Kostek s Jefem, co jsem 
o nich předtím mluvil, jsou vystudovaný grafici. To moje tetování šlo spíš do malby. 
Takhle šílený věci se snad nedělají ani venku. Pro mě je největší úspěch, nebo to nejvíc 
zarážející, že lidi do toho vůbec šli. Často mě viděli poprvé v životě, a přitom mi 
dali důvěru. Nedovedu si to moc vysvětlit. Když jsem byl třeba ve studiu rok, tak si 
nechali u mě udělat velkou věc, a přitom vedle mě seděl tatér, kterej tetoval deset let, 
řemeslo měl mnohem zmáknutější než já, ale tu důvěru mu nedali. Když se podívám 
teď na fotky, tak je to překvapivý. Jsou velký věci, odvážný. Takže i ty lidi museli bejt 
hodně odvážný a silný.

Zachycuješ si to na fotkách vždycky?

Vždycky ne. Někdy to lidi ani nechtějí. Během doby se to různě střídalo, byl to zajímavej 
vývoj. Dřív lidi nechtěli, abych to vystavoval na net. Pak přišlo období, kdy to chtěli 
vystavit, aby měli pocit, že mají dobrý tetování, to bylo období tý módy. Teď už to 
spíš mám jen tak pro sebe a ani to moc nechci prezentovat. Taky se to začalo docela 
kopírovat. Spousta lidí to bere necitlivě – čára jako čára… 

Můžeš ještě na závěr uvést jména nějakých svých oblíbených výtvarníků?

Cézanne. Hlavně ho mám rád pro to, jakej byl jako člověk, co prožil. Zajímají mě hlavně 
výtvarníci, kterým jde o pravdu. Ze současnejch umělců mám rád Brice Mardena, Rothka 
ze Států, mám rád Boštíka, zajímá mě třeba přístup Adriany Šimotový. V poslední době 
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mě třeba hrozně fascinujou kříže, i když nejsem věřící, nebyl jsem tak vychovávanej. 
Úplně mě fascinuje El Greco, jeho věci jsou magický. Nebo Georges Rouault? To je 
takovej El Greco 20. století. V Čechách je prakticky neznámej, dělá malý formáty, 
a svojí výtvarnou tvorbu dokázal hrozně dobře zaznamenávat písmem, slovama.
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Andrey, 30 let, Bulharsko, pracuje ve Středočeském kraji (rozhovor pořízen 
r. 2014)

Do you have a classical art education, or are you a self-learner? How did you start 
with tattooing?

It was funny. I started as a school boy, about fourteen years ago. I started at home with 
home-made machines. It was like a hobby, I was tattooing friends at home, it was the 
beginning actually. I am a self-learner.

What style is your favourite? What do you prefer to tattoo? What do you consider 
aesthetically valuable, and, on contrary, what you don´t like?

I prefer classical stuff – old school, traditional. I like some of the modern styles as well 
– like new traditional, new school, little bit of realistic… I do not like tribal very much. 
It depends on the design, but most of the tribal does not mean anything. It does not have 
any meaning. For me it is important. When I see a tattoo I want it to speak to me… with 
the symbols and so on. That´s why I don´t like tribal so much.

Do you prefer when your customer has a very concrete idea about what he/she 
wants to have. Or do you prefer when they give you an absolute artistic freedom?

I like when the customers come with the idea what they want to have. After that they let 
me draw it and make it the way I see it. That is what I really enjoy.

So you show them couple of sketches and then they choose? 

Yes, or, if they want I can draw it for them. It is even better, because it will be 
something unique, something just for the particular customer, not a picture you 
can pick up on google or a catalogue. It is not something which has been chosen 
hundreds or thousands of times before… It is very important too to have something 
unique. Not a picture which is on the skin of many people. Original for everyone. 
It´s always the best method to let the tattoo artist to draw it for you. Not to pick it up 
from somewhere.

Can you describe briefly your method, or your usual art process. From the time 
the customer comes her.
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It depends on the design. But mostly I prefer to have time to draw it on the paper first. 
And after that we are putting it on the skin. But sometimes, when we already started and 
the customer wants to add something, for example background or whatever, I can draw 
it freehand, directly on his skin. 

I assume that you like to paint and draw in you free time. What, in our opinion, 
represents the main difference between tattooing and drawing or painting. Is it 
more difficult to tattoo? Why?

When you are drawing, you are putting on paper what you have in your head your own 
ideas, you vision. When you are drawing for a customer, you are drawing for him his 
ideas. Maybe that’s the main difference. I simply have to draw it in the way he is going 
to like it. I am trying to get in the customer’s head. I am trying to create the idea which 
is in the head of the customer.

What do you do when somebody chooses which is not so suitable for him/her? 
Do you try to persuade people to change things? Do you give them an advice, is 
there a discussion about the final version?

It happens very often, that the clients come and they do not have an exact idea about 
what they want. They see it their way. But tattooing is not like drawing. It is different 
you are doing it on the skin, and the skin is not like paper. Sometimes some ideas 
simply cannot be tattooed. In that case I am trying to explain it to the people and 
help them with advice. It is important that the tattoo looks good, because our purpose 
is to make it look good even in ten, fifteen years, not only now. The stuff must be 
discussed with the tattoo artist. Because this is the profession of the tattoo artists 
– they see it every day and they know how it’s going to look like on the human body. 
You can see a picture on the wall, you say: oh, it’s cool, but on the skin it is going to 
look different.

Do you agree that tattoo should be considered as an art discipline officially? Or 
should it be taught? The tattooist and people who get tattooed agree usually. But 
in general, it is not treated so, you cannot find so much literature or exhibitions…

Maybe… why not? It is still an art. I think nowadays there are many tattoo conventions, 
exhibitions… So, there is pretty much publicity. Tattooing has spread a lot around the 
world.
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Is there anything that you refuse to do?

Usually I am not doing portraits. It is very important – for portraits it is very important 
to keep the proportions and all the stuff. If you want the final product to look realistic, 
you must have some skills and artistic vision…and knowledge… not only strong will 
to do it. 

Do you have any favourite artist? Either in the tattoo scene or in the sphere of fine 
art? Can you name any examples?

Some of my favourite tattoo artists work here in the Czech Republic – Živko, Ivo, Hans, 
Tarlitto. They are very good artists. From abroad I like Dimitrij Samochin. Every artist 
has his own style. There is a lot of talented artists.

Do you like abstract tattoo art on the skin? I have seen a few examples recently…

I do not like it very much actually. For me, this abstract art… maybe it represents 
something, but I cannot see it. That is my way of thinking. The symbols, they are 
eternal. It should be clear for the people who see it, but maybe I am just too traditional. 
Everyone has a different taste.

Did you tattoo you yourself? Or did your friends tattoo you?

Back in the days when I was beginning, I tried to tattoo myself. I still keep my first 
tattoo, which was made in our kitchen, fourteen years ago☺. Long time, but those days 
were funny.

What do you think about artist’s copyright? 

I don´t mind when somebody likes my work and copy it. I am OK with that. Usually 
the real artists do not steal pictures from the others… I you are an artist, you create your 
own piece of art. But I guess it is OK, there are people, who are not very skilled, and if 
they copy the picture, they still cannot do it the same way. It will not look as the original 
anyway.  

My last question – how do you feel about saying goodbye to the picture? You are 
actually losing your artwork, when the person leaves. Do you preserve the picture 
through the photos?
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That is an interesting question. It depends. Sometimes I fell I miss my work. But on the 
other hand, many people can see it then – the person could travel around the world. For 
me it is like a commercial, a positive advertising… 
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Jirka, 30 let, Jihomoravský kraj (rozhovor pořízen r. 2014)

Vystudoval jste nějaký výtvarný obor? 

Výtvarnou školu studuju teď. Při základní škole jsem chodil do výtvarného kroužku, 
kterej jsem pak opustil. Začal jsem tetovat vlastně zhruba od patnácti let, kdy jsem si 
nechal udělat první tetování. To jsme byli v Anglii se školou. A od té doby jsem tetoval 
různýma přístrojema – ze zvonku ze dveří jsem si například udělal tetovací strojek. 
Tetoval jsem kamarády. Pak jsem začal navštěvovat jednoho kamaráda, co tetoval už 
profesionálně. A dohodl jsem se, že u něj budu dělat praxi, což je čtyři roky. A pak jsem 
u něj začal pracovat.

Jakou školu teď studujete?

Studuju výtvarku jako večerní kurzy tady na vejšce. Večerní školu. 

Který styl tetování mate nejradši? Vyvinulo se to nějak za ty roky?

Styl žádnej neupřednostňuju, nevyhýbám se ničemu…, ale líbí se mi realistický věci. 
Portréty, postavy, zvířata, realismus. 

Když přijde někdo s obrázkem na papíře, jste radši, nebo radši sám navrhujete?

Jsem radši, když někdo přijde s obrázkem, protože už vím, že má nějakou představu. Pak 
se nad tím dá ještě domluvit. Nejsem rád, když přijde někdo s obrázkem a stojí si úplně 
za svým, a ten obrázek není moc dobrej. V tom případě jsem schopen to i odmítnout. 
Běžně se to ale nestává. Stalo se mi to za těch deset let jednou, že jsem musel říct, že to 
tetovat nebudu. Vždycky ten člověk si nechal poradit, naštěstí.

A co to bylo?

Takovej škaredej ornament, prostě děs.

Berete taky v úvahu příslušnou svalovou partii, jak tetování bude za pár let vypadat?

Samozřejmě, beru. Hlavně u mladejch lidí, kde se ještě ty těla mění. A taky podle toho 
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motivu. Ten motiv se musí udělat tak, aby nebyla porušená anatomie těla a aby se to 
postupem času nějak výrazně neměnilo. Ten motiv musí být relativně velký, úměrně 
velký tomu místu, konkrétnímu tělu. 

Jak se díváte na změny trendů, co přicházejí? 

Každej rok přijde nějakej novej trend, tomu se člověk nevyhne.

Je to trend jako v módě? Když návrhářské dílny vydávají tři roky dopředu trendy 
na oblečení, pak návrháři chodí na ty nalejvárny, pak z toho něco vykřešou. A je 
tvořivý, vždycky po svým… Jak je to v tetování, podobně?

Úplně stejně. Vždycky přijde nějaká celebrita nebo hvězda, která něco má, a všichni 
to chtějí stejně nebo nějak podobně. To se prostě tady děje, s tím se nedá nic dělat. 
Nemůžu to zas člověku vymlouvat, pokud se mu to líbí a pokud je to udělaný dobře, 
je vybranej dobrej motiv, nebo když se za to nemusím stydět, tak proč ne. Nebudu ho 
ovlivňovat.

Funguje to v Anglii třeba stejně?

Jasně, to funguje všude na světě úplně stejně. Tetuju v Německu, v Anglii, tetuju 
v Řecku. Všude se to odvíjí od těch známejch lidí. Akorát třeba každá zem na svoje 
oblíbený téma. V Anglii je to ten old-school, že se dělají námořnický nalepovačky. 
Taky už se do toho ale pouští a dělají i realistický věci. Řekové si dělají hodně nápisy. 
Je to zase ale něco jinýho než u nás. U nás chtějí všichni okrasným písmem něco, co 
mají celebrity. Oni tam mají různý ozdobný písma. Každá zem je trochu jiná. Němci 
chtějí hodně lebky, růže. Hry na hrdiny, to je spíš tady u nás. Buď jsou to přívrženci 
nějaký víry nebo nějakýho klubu. No a motorkáři – to je jasný – motorky, kobry, 
lebky, plameny. 

Která je ještě taková jasně čitelná skupina?

Lidi, kteří poslouchají určitou specifickou hudbu. Technaři nebo ti, co dělají 
soundsystémy, různý takový ty loga, co jsou na plakátech na ty jejich akce. Pak jsou 
přívrženci keltských a starogermánských motivů. Pak jsou lidi, co jezdí na skatech, 
různý skateboardový značky, grafitti. Takovej ten spíš jako komiksovej styl.

159



A co umístění? Liší se jeho obliba v různých skupinách?

To ani ne. To spíš že když člověk, když už má toho tetování víc, tak zkouší takový ty 
místa, o kterých se říká, že bolí. Mám tetování na ramenou, mám tetování na noze, 
tak zkusím třeba hrudník, to je takový bolestivý místo. Nebo krk. To už je pak o tom, 
že by chtěl člověk zkusit to, co bolí.

Co považujete v tetování za kýč?

No, právě takový ty Rihanny a tak…, nápisy. Data narození dětí na lopatce, to ještě 
není tak hrozný – to ještě beru. Že si chce člověk udělat nějakou hezkou vzpomínku, 
když se na to podívá. Pořád je to lepší než svoje jméno a svoje datum narození, když 
si nechá někdo dělat.

A tetování jména partnera?

Když někdo přijde, že chce jméno partnera, tak to se většinou snažím nějak 
ovlivnit. Aspoň tak, aby si když tak nechal udělat jenom iniciály, aby se to dalo 
případně předělat. Nechci to nějak říkat, ale většinou, když po mně chtěl někdo 
jméno partnera, tak potom přišel, že to chce předělat, protože už s tím člověkem 
pak nebyl. 

Jak tedy vypadá váš tvůrčí proces? Když někdo přijde s rámcovou představou, ale 
nemá nic nakresleného.

No, pak internet, google… Prostě nejdeme nějakej motiv, nebo aspoň část motivu, 
co by se mu líbilo. Buď to já tady domaluju přímo na místě, což je úplně nejlepší, 
když ten člověk u toho je, abych věděl, co se mu líbí. Dívám se jak reaguje. Obrázky 
se samozřejmě přehazujou i po internetu, ale já mám radši, když se ten člověk staví. 
Podívám se, jak vypadá, zjistím, jak mluví, jak jedná. Podle toho se dá taky vybrat 
motiv. Většinou člověk nemá představu, co jde a co nejde udělat. Fakt je lepší přijít. 
Třeba hlavní věc je, že lidi chtějí ty obrázky malý. Což se taky nedá udělat. Všechno 
se musí nejdřív připravit. Když někdo přijde s nějakou představou, tak není problém to 
udělat na místě, v ruce. To je nejlepší, pak to i líp vypadá.

Hlídáte si nějak copyright? Jde to vůbec ohlídat, a je to potřeba? 
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Ne, s tím se nedá nic dělat. Tisíc motivů bylo, dalších milion bude. Nic novýho 
už se nevymýšlí. Je to už taková doba. V dnešní době už nevymyslíte nic novýho, 
ale můžete to zkombinovat. Vyjde vám pak z toho nová věc, kterou strašně rychle 
někdo pojmenuje, a je z toho boom. Já si ale myslím, že je to jenom skládání motivů 
dohromady. To už je doba. 

Vzpomínáte si na nějakou kuriózní zakázku?

No jo☺, třeba když tady byl člověk, kterej chtěl nechat vytetovat obrázek od své dcery, 
který byly tři roky. To bylo dobrý. Člověk se pak musí vrátit do dětskejch let, což moc 
nejde… Člověk přemýšlí, proč tam ta linka je takhle – ale děcko o tom nepřemýšlí. 

Ještě něco?

No jo, takový to: já bych chtěl obrovský tetování na intimní místo. A pak je z toho 
králíček od Playboye. 

Není divný dávat si na tělo nějaký logo?

Je to divný, ale nemůžu to člověku vymlouvat. Každej máme svůj názor, každej máme 
svůj styl. Nejsou všichni stejní, to by bylo blbý. Já bych si třeba nedal ani logo svojí 
oblíbené kapely. Za dvacet let už nebudu vědět, co to bylo.

Máte nějaký vzor v tetování?

Mám, hodně vzorů, nebo spíš lidí, kteří se mi líbí. To jsou lidi, co už tetujou strašnou 
dobu. 

Jak se vyvíjí ten váš názor?

V těch patnácti jsem měl pocit, že nedokážu nic. Teď už ale i na ty lidi, co jsem pohlížel 
s respektem, si říkám – to bych udělal aj líp. Ale jsou lidi, který nedokážu dohnat. 

V čem to spočívá?

Určitě v praxi, asi taky v talentu. Člověk to musí udělat aspoň tak, aby to bylo jako ten 
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orginál. Je to hodně v praxi. Já se snažím zdokonalovat, chodím do tý školy, čtu spoustu 
knížek, sleduju, co dělají tatéři, sleduju nový věci. Koukám jim pod ruce – chodím 
i do různých studií dívat se, protože koukáním se toho člověk nejvíc naučí. Tak jsem 
taky takhle vlastně začal, když jsem dělal tu praxi – osm hodin denně jsem se koukal 
borcovi pod ruce. 

Je tady dost odborných materiálů a akcí, knížek?

Myslím, že toho je dost, někdy až moc. A některý to i kazí – píšou věci, který vůbec 
nejsou pravda. Někdo, kdo začíná tetovat, by se často taky mohl snadno splést, zmást 
a dělat to špatně. Díky těmhle špatnejm příručkám. 

Mělo by mít tetování status samostatného výtvarného oboru? 

Asi ani ne, speciální kategorii… Je to prostě další odnož výtvarného umění. Je to výtvarný 
umění, jako když malujete na plátno, akorát je k tomu potřeba kůže. Jinak je to stejný. 

Vaše první tetování, co jste si nechal dělat? 

První tetování, co jsem nechal dělat, bylo ve čtrnácti – lebka na rameno. Není ničím 
překrytá. Otravoval jsem s tím mamku, že bych taky potřeboval tetování, když jsem 
tetoval kluky. Ta mi to samozřejmě nechtěla dovolit. Jak jsem byl v té Anglii, tak jsem 
si to nechal udělat profesionálně. A bude tam navždycky. 

Jaký to mělo vývoj? Co bylo další?

Po tom prvním tetování už jsem věděl, že to bude dobrý. Koupil jsem si první strojek 
a začal jsem se o to zajímat víc. Začal jsem si dělat svoje věci, navštěvovat tatéry, kteří 
se mi líbili, nechal jsem si od nich tetovat různý věci, tím jsem se taky učil. A hlavně co 
nejvíc jsem tetoval sám sebe, abych zjistil, jaký to vlastně je. Abych těm lidem nelhal, 
jestli to bolí, jak se to hojí.

Co bylo nejhorší stran bolesti? A liší se kvalita výtvarných materiálů?

Kolena, kolenní jamky, podpaží, to taky není nic moc. Jinak uzliny ještě, jinak dobrý. 
Hodně se to změnilo oproti minulosti. Barvy teď už vůbec neblednou, neobsahují olovo, 
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žádný škodlivý látky. Záleží pak hlavně na tom, jak se člověk o to tetování postará. 
A taky jak na tom fyzicky je. Kdyby přišel borec, co chlastá deset hodin denně, nebo 
ten samej borec, kterej je na tom dobře, tak to je velkej rozdíl. 
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Martina, 24 let, Jihomoravský kraj (rozhovor pořízen r. 2014)

Jste absolventkou nějakého výtvarného oboru?

Nejsem. Kreslila jsem sice už odmala, ale chodila jsem jenom na polygrafickou. Ale 
nebyla to vyloženě výtvarka. Tam se nedělaly talentový zkoušky. 

A kreslila jste odmala, takže jste chodila do nějakých kroužků?

Ne, jenom doma. Právě že jsem nechodila ani do žádných kroužků, ani do lidušky. 
Jenom jsem si kreslila doma.

A jak jste se tedy k tomu tetování dostala? 

Věděla jsem, že by mě to bavilo, vždycky jsem chtěla dělat něco takovýho. Pak jsem 
měla to štěstí, že jsem na internetu našla, že tu hledají tatéra. Pak jsem si tu dělala kurz. 
Měla jsem čtyři roky s maturitou na grafice a potom jsem dělala ještě rok nástavbu 
na knihaře. Tam jsem dostala výučňák a pak jsem šla ještě na rok znova na grafiku s tím, 
že si pak už budu hledat práci. A šla jsem právě sem. 

Jak dlouho ten kurz trval, jak probíhal?

Asi čtyři měsíce. To tak většinou trvá. Chodila jsem do kurzu a zkoušela tetování 
na prasečí kůži. To se vždycky takhle trénuje, i v tom kurzu, co tu probíhá teď. Ta 
prasečí kůže se vlastně nejvíc podobá lidské kůži. Nic lepšího se asi nedá sehnat. Pak 
jsou ještě nějaké syntetické materiály, ale to už není ono. Na to učení je nejlepší prasečí 
kůže. Na tom se nejlíp člověk naučí, jak držet strojek, co to umí, nebo neumí. 

Děláte často vlastní návrhy, nebo klienti spíše chodí s tím, že si něco přinesou? 

Někdy dojde člověk, že už má obrázek vybraný. Někdy dojde člověk, že má obrázek 
vybraný, ale chtěl by ho nějak upravit. Anebo chce celý návrh, úplně od začátku. 
Ten postup je takový, že pak se řekne lidem, aby se podívali na internet, co by se jim 
zhruba líbilo. Potom na základě toho se dělá návrh. Návrh se dělá normálně na papír, 
pak se to přikládá, posílá se to emailem na souhlas a domlouvá se s tím konkrétním 
člověkem.
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Jak dlouho ta domluva trvá, nebo jak dlouho ten výtvarný plán obvykle probíhá?

To se takhle nedá říct. Je to pokaždé jinak. Lidí chodí hodně a návrhy se různě překrývají. 
Na příští týden jsem třeba dělala čtyři návrhy souběžně. Od momentu, kdy se ten člověk 
ozve, až po to finální tetování to trvá různě dlouho. Záleží na domluvě. Týden předem, 
aby byl čas se domluvit a nějak to doladit. Většinou, když se to odešle, tak člověk ještě 
navrhne, že se staví osobně. Osobní jednání je vždycky lepší. 

Který styl je vám nejbližší? Nebo jaký vývoj to mělo, co se vám líbilo kdysi a teď?

Já nevím. Mně se líbí tak nějak všechno, od každýho něco. Já mám teda na sobě samý 
panenky, samý obličeje. Dřív se mi vždycky líbilo černobílé tetování, pak zase časem 
ale barevný. Nejsem úplně vyhraněná.

A co jste měla jako první svoje tetování?

První byly tyhle hvězdičky, ale tohle, co vidíte, už je předělávka. První tetování bylo 
příšerný, vypadalo to hrozně. To mi tetoval kluk, který byl snad tehdy ještě mladší než 
já. Hrozně jsem se na to tetování těšila, měla jsem kamarádku, ta mi dala tip na tatéra, 
domlouvaly jsme to, ale dopadlo to teda hrozně… Pak už jsem dostala kontakt na lepšího 
tatéra, v těch šestnáci. To už mi to pak spravoval, dělal předělávku toho původního 
tetování. 

V čem vidíte nejtěžší aspekt práce s živým materiálem?

Tak určitě je to nejhorší v tom, že se na tom dá něco pokazit. Já se ale furt snažím to brát 
tak, jako že kreslím na papír. Nad tím už tak nepřemýšlím, dřív jsem se bála, že něco 
zkazím, ale teď už ne. Už to vidím trošku jinak. 

Co se vám nelíbí, co považujete za kýč a co byste třeba klientovi i rozmlouvala?

No, většinou se rozmlouvají asi hlavně takový ty motivy, který jsou populární a v danou 
dobu je má každý. Takový ty znaky nekonečna, pírka s ptáčkama (jak jsou pírka a z toho 
vylítávající ptáčci), pampelišky s chmýřím, to se dělá hodně. A to, když něco přijde, 
snažíme se říct, že už to má hodně lidí a jestli by to nechtěli nějak originálně upravit. 
Fakt je, že když jim řekneme, že už to hodně lidí má, tak pak si to i rozmyslí. Hodně lidí 
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ale přijde s tím, že si stáhnou nejpopulárnější obrázek z googlu. Úplně klidně si vyberou 
to samý, co má tři sta tisíc lidí.

Už jste někdy nějakou zakázku odmítla, třeba něco, co jste považovala za hodně 
nerozumné?

Asi ani ne… Někdy si lidi donesou i svoje návrhy. Je to složitej obrázek a přitom 
maličkej. Když víme, že to nejde nebo že by to nevypadalo hezky, tak se snažíme najít 
nějaký kompromis. Ale že bych vyloženě něco odmítla, to ne. 

Vaše nekurióznější zakázka?

No, nedávno tady byl kluk a ten chtěl nápis na zadek. Bylo to něco anglicky, už nevím 
co. Docela jsme se u toho nasmáli. 

Máte radši, když člověk přijde s poměrně přesným, konkrétním nápadem?

Je to určitě lepší, když dojde člověk a ví, co chce, a má to nějak nachystaný. Je pak vidět, 
že už si s tím dal i nějakou práci, našel si ty obrázky a dal si to nějak dohromady. Někdy 
lidi jen zhruba řeknou, co by chtěli, ale to už je docela těžká domluva. Na základě toho, 
že vám to člověk jenom poví, tak vy si to převedete hned na ten svůj styl, na tu svojí 
představu. A to se nemusí vždycky líbit zrovna zákazníkovi.  

Baví vás dělat originální návrhy?

Když je to něco, co se mi líbí, co mě baví, tak jo. Ale třeba občas se stane, že zákazník 
chce něco hodně jednoduchýho. Často se lidi bojí i něčeho složitějšího nebo něčeho, co 
tady moc lidí nemá. Proto možná chce tolik lidí ty pírka, ptáčky…, že se lidi bojí něčeho 
neobvyklého. 

Myslíte, že to souvisí s tím, co říkají o Češích návrháři – že chodíme hodně uniformě 
oblečení? 

No, možné to je. Myslím, že v cizině jsou lidi při tetování mnohem odvážnější. Tady 
jsou hlavně nápisy, texty, citáty, tři druhy obrázků. Nějaký trend, který momentálně 
běží. Nevím, kde se to tady vzalo. 
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Když uděláte nějaký vlastní návrh, hlídáte nějak copyright, nebo to neřešíte?

To se nedá už v týhle době na internetu nijak ohlídat. Když dám na stránky svoje návrhy, 
to už se nedozvíte, jestli si to někdo stáhl, a nechal vytetovat někde jinde.

Je to dobře, špatně, je vám to jedno?

Vždycky to tak bude.

Máte nějaký vzor – tatéra nebo výtvarníka?

Mám jednu oblíbenou tatérku, zahraniční. Ta se jmenuje Moni Marino. Dělá portréty, 
realismus.

Myslíte, že tetování by mohlo aspirovat na samostatnou uměleckou kategorii? Že 
zaujímá ve světě místo, které mu náleží? 

Nevím, k tomu mě napadá hodně odpovědí. A jestli se to dá považovat za umění… Přece 
jenom tetování má svojí vězeňskou minulost, tady u nás. A lidi dodnes na to mají negativní 
názor. Moje babička na to taky pořád nadává, že tetovali se hlavně ve vězení. My, co to 
děláme, to jako umění určitě berem. Ale běžně mezi lidma – asi to ještě není na takové 
úrovni, pořád tam přetrvává ten negativní názor. Myslím, že v zahraničí to není tak. Že tam 
k tomu přistupují mnohem svobodněji. Tady se asi pořád lidi bojí skrz práci, že by je nevzali. 
Myslím, že kdyby to tady bylo volnější i v tom zaměstnání, že by lidi chodili víc. Nechali 
by si dělat i víc ty viditelný místa. Banky to mají třeba přímo v požadavcích, že nesmí mít 
lidi tetování na viditelném místě, ale i ty větší společnosti, O2, T-Mobile a podobně. Nebo 
v obchodech, to často nevidíte, že by byl někdo nějak masivně potetovaný. Kdyby to tady 
bylo volnější a nehleděli na to v zaměstnání, víc by se to rozjelo. V zahraničí to asi berou 
tak nějak svobodněji. Ale v některých zemích třeba naopak, když na to má vliv i církev, 
společnost… Třeba v Řecku jsem neviděla moc potetovaných lidí. 

Uvítala byste víc výstav, akcí, literatury, conů, materiálů ohledně tetování, nebo je 
toho již k dispozici dost?

To by bylo super. Naše studio jezdí se koukat na soutěže, do Prahy, do Ostravy. Jsou 
i v zahraničí, ale tam jsem ještě nebyla. 
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Zasloužilo by si tetování statut samostatného výtvarného oboru?

Určitě. Já osobně si myslím, že to umění je. Kreslí se, dělají se návrhy, vytváří se 
obrázek. Myslím, že by bylo dobrý, kdyby se to nějak pozvedlo. Myslím, že kdyby se 
tady změnil přístup, třeba v tom zaměstnání, kdyby se to pořád nepovažovalo za něco 
špatnýho. Že toho člověka automaticky okolí odsoudí, pak by se to dalo více i považovat 
za umění. Ta předpojatost to kazí. 

Dovedete si třeba představit, že by se v národní galerii vystavovaly fotky tetování, 
že by tam v nějaký dny byli lidi, kteří by ukázali, co mají na těle…?

To by bylo super. Hodně lidí by tam určitě zašlo. Mě třeba překvapilo, kolik třeba v té 
Praze chodí potetovaných lidí. Tady to moc nevidíte. Normálně tady když jdete po ulici, 
tak to neuvidíte. Ale tam naopak, ještě oblečení sundají, aby to šlo pořádně vidět. To 
bylo super, úplně jak v jiným světě.  
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Verča, 25 let, Jihomoravský kraj (rozhovor pořízen r. 2014)

Studovala jste nějaký výtvarný obor? 

Střední školu, uměleckou, obor malba.

Živila jste se předtím něčím, co s tím souviselo, nebo jste rovnou začala tetovat? 

Ne, nedělala jsem nic, co by s tím souviselo. V podstatě, když jsem skončila školu, 
měla jsem pár brigád, ale hned jsem se vrhla na tetování. Když nepočítám nějaký svoje 
kreslení.

Jak vám výtvarná škola pomáhá ve vaší práci tatérky?

Určitě. Pokud člověk neumí kreslit, neměl by se do tetování vůbec pouštět…, je to 
na tom hodně vidět, že nemá člověk na to vůbec cit. Ani není schopen vymyslet, ani 
umístit motiv. Ty obrazy poskládat. Když přijde člověk s jednou ptákovinkou, tak to 
není zase takovej problém. Ale pokud klient přijde a má deset věcí a potřebuje je nějak 
pospojovat, tak to potom navrhout tak, aby to sedlo i na to místo… Spousta lidí pro to 
nemá cit. Škola je k tomu hodně potřeba, nebo když ne škola, tak určitě talent. Umět 
kreslit a umět přemýšlet kreativně. To, že mám školu, je výhoda, ale kdybych neměla 
talent, tak je mi k ničemu. Třeba kolega nemá výtvarnou školu, ale má talent. Důležitý 
je prostě umět kreslit, nemusí mít na to člověk odborný školy. 

Je důležité i vědět něco o anatomii, jak se tetování chová při umístění na konkrétním 
svalu na těle? 

Určitě, ale není třeba mít nastudovanou encyklopedii, kde kterej sval je, jak se 
jmenuje. Je spíš potřeba při tom vymýšlení motivu a jeho umístění vzít v úvahu, jak 
ten člověk vypadá. Pokud má svalovec šedesát cenťáků kolem ruky, svaly na něm 
hrajou a je to jak alpy, kopečky…, tak tam nemůžu dát třeba portrét, protože to bude 
křivý. Anatomie se dá odpozorovat na člověku. Není důležitý znát, jak se ten sval 
jmenuje, jak se jmenujou kosti a takový ty ptákoviny. Je dobrý vědět, že někde ten 
motiv třeba nebude vhodný. 

Který styl tetování je vám nejbližší? Nebo kterým jste začínala?
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Pro začátek, když to člověk vůbec neumí, jsou dobrý jednoduchý motivy, který nejsou 
stínovaný. Prostě linky, vybarvovaný černě. Jsou to ty tribaly, ale to jsou prostě takový 
jako blbosti. Jsou to strašný motivy. Je to to, čím se musí každý prokousat, nějak se to 
na tom naučit a pak už se dá dělat cokoli. Já vlastně nemám vyhraněnej styl, něco, co 
by se mi vyloženě líbilo nejvíc. Jsem schopná udělat prakticky cokoli, co si ten člověk 
vymyslí. Ale asi nejradši mám barevný tetování, old school.

Co jste třeba za poslední půlrok dělala, že jste na to vyloženě pyšná, něco 
vydařeného?

No, nějaký portréty – Elvise, Marylin Monroe, různý zvířata nebo takový ty old- 
-schoolový kotvičky, lodě, vlaštovky. Ono je vidět, že to tatéra hodně baví, a proto je to 
i dobrý. Pak se tím člověk i rád pochlubí. Když je to tak, že se mi to úplně nelíbí, to se 
mi nechce, tak je to asi na tý práci i vidět, že se s tím člověk moc nechlubí. Někdy je to 
hrůza, a ten člověk si třeba na tom motivu trvá. 

Stává se vám to často?

Dost. Lidi hodně chodí s tím, že chcou tetování, ale vlastně vůbec nevědí, co chcou. 
Přinesou si kolikrát první ptákovinu, co jim vypadne na googlu. Vůbec nepřemýšlejí 
nad tím, že by to mohlo být i nějakým způsobem originální, že prostě je blbý, když 
na koupališti potkají deset lidí se stejným motivem. Podle mých zkušeností je to 80 % 
lidí jedno. Řeknu jim třeba: tenhle motiv mi přinesou lidi dvakrát týdně, že se jim to 
líbí, je toho teď moc. Jim ale vůbec nevadí, že to nebude originální, že to má třeba 
sousedka nebo kolegyně v práci. Je to těžký s takovýma lidma občas pracovat. Někdy 
se dají přemluvit, že to není úplně ta správná cesta. Někdy je to lepší, někdy horší. 
Když to procentuálně vyjádřím, tak je to 50 na 50. Je to fakt o tom, že měsíc chodí lidi 
s radikálním názorem – chci tohle, a pak zase si nechají poradit. Je to fakt o náhodě, ale 
asi tak půl na půl.

Už jste někoho odmítla tetovat? Že přinesl něco hrozného, co jste dělat nechtěla?

To si nevzpomínám. Možná jsem to jen vytěsnila z paměti. Ale myslím, že jo. Párkrát 
jsem určitě řekla, že něco takovýho dělat nebudem. Protože hlavně taky studio se tím 
nechce prezentovat. Když mi někdo přinese nějakou ohavnost, která je děsná a bude 
na těle vypadat blbě… A teď on bude chodit, bude to ukazovat a řekne: to mi dělali 
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tam a tam. Lidi to uvidí a řeknou si, no to je hrozný, tam nepůjdem. Tak tomu člověku 
řeknu, tohle ne. A pokud na tom budete trvat, tak s tím nepočítejte, že to budem dělat. 
Když si člověk nechá poradit, tak už většinou odchází s něčím dobrým – rozpracujeme 
nějakou jeho představu. Jsou i tvrdohlaví klienti, kterým jsme řekli, že mají smůlu, pár 
lidí už jsme odmítli. Hlavně z toho důvodu, že to pro nás není dobrá reklama. Že to bude 
vypadat blbě. 

Jak často navrhujete něco svého?

Celkem málo. Úplně čistě můj návrh, že mi ten člověk nechá volnou ruku, to bývá 
velmi málo… Už pár lidí takhle přišlo, že se jim líbilo něco na netu a chtěli originální 
návrh. Ale většinou to bývá o tom, že člověk přijde a už má nějaký svoje obrázky 
a chce to jen nějak poupravit, překreslit. Už to ale vychází z nějakýho obrázku. Takže 
zase jako úplně originální návrh se to nedá počítat. Ale sem tam chodí zákazníci, kteří 
najdou čtyři obrázky a chtějí z toho udělat jeden.

Co považujete za kýč?

Za kýč považujeme tribaly, protože to je absolutně nic neříkající motiv. Nemá to žádnou 
uměleckou hodnotu a dokáže to udělat cvičená opice. Potom takový ty motivy jako jsou 
ptáčci, hvězdičky, peříčka a podobný ptákoviny. To si dělají lidi, když si řeknou: „Ježiš, 
má to nějaká zpěvačka, tak to musím mít taky!“ Tak tohle mi přijde úplně na palici. 
17letá holka třeba přijde, že chce hvězdičky, protože je má Rihanna, a za rok přijde, že 
to chce dát pryč, protože Rihanna už nefrčí a teď frčí zase něco úplně jinýho. Tak tohle 
považuju za kýč – motivy, který má každej. 

Nějaká hodně kuriózní zakázka?

Ani nevím. Co je hodně netradiční, jsou spíš partie, třeba kolegovi přišel člověk, co si 
chtěl nechat potetovat zadek hlavy. Ale obvykle tady nenajdete zase nic tak neobvyklého. 
Takový ty extrémní necháváme jiným, co jsou na to zaměření. 

Máte nějaký umělecký vzor?

Asi ne. Tak samozřejmě koukám se na facebooku, na internet, sleduju, když tam něco 
přidají, nějakou novou práci. Jsou to i lidi ze zahraničí. Jsou tam takoví, kteří se mi líbí 
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hodně, že mají třeba hodně dobrej styl. Jako inspirace, sledovat to je určitě dobrý. Ale 
vyloženě nějaký konkrétní jméno, to ne. 

Myslíte, že by tetování mělo aspirovat na samostatnou uměleckou kategorii?

Myslím, že v nějaký umělecký kategorii už to mělo být dávno. Je to druh umění, a ačkoli 
to někteří neschvalují, nemělo by se z tý kategorie vyčlenit. Kdo má tetování, a není to 
zrovna ptáček nebo hvězdička, tak se to dá považovat za umění. Bohužel, pravdou je, že 
to umění je tak jako pomíjivé – má jen omezenou životnost. Když ten člověk pak zemře, 
tak už to není vidět dál. Dá se to zachytit ale na fotografii. To, co někteří lidé dovedou 
udělat jako tetování, je prostě ohromný. 

Je teď dost informací, materiálů, webovek, akcí, kolem tetování? 

Je toho spousta, teď v době facebooku a dalších sociálních sítí je toho nejvíc. Člověk, 
kterej se o to začne zajímat, má tolik možností a tolik inspirace… Takže je snad nemožný 
najít něco, co by se mu nejvíc líbilo. Zase za měsíc je schopen najít něco, co se mu 
bude líbit ještě víc a tak to jde do nekonečna. Před patnáci lety, když tu byly jenom dva 
časopisy a nikdo o tom nic nevěděl, tak to bylo snadný si vybrat nebo se inspirovat. Ale 
dnes už bych si asi ani nevybrala. 

Čím jste začala vy na sobě? Vaše první tetování? A jak to bude pokračovat? 

Začala jsem drakem tady… A další vývojová fáze, to teď nedokážu říct, ale pokud se 
mi něco zalíbí, zkusím si to vymyslet, něco navrhnout. Je to o tom, v jaký životní fázi 
zrovna jsem, co zrovna uznávám. Je to nějaký můj životní příběh. 

Myslíte, že vás tahle forma zdobení někdy přejde? 

Nepřejde, já si myslím, že ne. Vyjadřuje to část mýho života, nebo prostě tu mojí životní 
cestu. Vím, že toho litovat nebudu, jako neřeknu si: jé, já jsem si ty hvězdičky neměla 
dávat, teď už to není in. Vím, že to tetování, který mám, má se mnou něco společnýho. 
Nebudu toho litovat. 
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Miro, 36 let, Bulharsko, pracuje ve Středočeském kraji (rozhovor pořízen r. 2014) 

Máš klasické výtvarné vzdělání?

Výtvarku. Já jsem grafik. Z Bulharska. V Česku není výtvarka, v Česku je technická 
škola výtvarného umění…, což je velký rozdíl. Je rozdíl mezi akademickou a technickou 
školou. U nás to byla grafika, pak jsme se dělili, jestli to bude malování s barvama nebo 
grafika. Já si vybral grafiku.

Kromě tetování i maluješ?

Ne, nikdy jsem nemaloval, nebaví mě to vůbec. Začal jsem po škole skoro hned tetovat.

Pomáhá ti tvoje výtvarné vzdělání nějak v práci?

Je to logický. Když někdo nemá výtvarku, tak maluje to, co vidí. Nedokáže si to něčím 
podložit – řekne si: tohle je tmavý, tak to udělám zhruba takhle tmavý. Tak to dělají 
ti, kdo nemají výtvarku. Mně to stačí si jenom načrtnout a řeknu si – světlo mi jde 
odtud… Ti co nemají výtvarku, prostě nevědí, co dělají. Je potřeba znát perspektivu, 
barvoznalost, všechno možný, anatomii – pokud jde o lidský tělo. To musí jít jedno 
s druhým. 

Jaký v tom vidíš rozdíl – malovat na tělo, nebo na papír? V čem je tetování těžší?

Chybí guma. Korekce je těžká. Ten protitlak krve, spíš plazmy, pod kůží…, to je jiný. 
Ale jinak je to stejný. Zkoušel jsem si kdysi dát i na strojek tužku a kreslit – aby ruka 
si zvykla. Akorát že ta kůže chce trochu to svoje – natáhnout všechny tři směry, je to 
o zvyku, to je spíš technická záležitost. 

Teď když vezmeme různé styly – co se tobě osobně nejvíc líbí?

Já vzhledem k tomu, že jsem dělal v komerčním studiu, dělám cokoli. Nemám vybraný 
styl. Myslím, že je to špatný, když někdo řekne: ornamenty nedělám nebo písmo 
nedělám. Třeba si někdo řekne – dělám si jenom takový ty japonský obrázky. To je 
spíš špatný. Spíš si myslím, že ten člověk to nechce dělat, protože to neumí. Když 
si někdo myslí, že má svůj styl, tak to je sice hezký. Ale potom přijde člověk, který 
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chce jinou věc. A teď co dělat? Vrátit ho zpět? Spíš to má vliv na kšefty. Někdy tatér 
člověka vrátí, že to nechce dělat, to už je jedno, jak to vysvětlí. Ale člověk to pak řekne 
dalším a dalším. Znám spousta takových tatérů…, místo abysme dělali ornament, já 
vám udělám nějaký Japonsko. Snaží se to prostě okecat. Já tohle neuznávám. 

Když pak vidíš tetovaný lidi – je nějaká oblast, co se ti nelíbí, co považuješ za kýč?

Kýč? Já tomu říkám konfekce… Konfekce je pro mě to, co frčí. Módí záležitosti. 
Třeba přijde sto lidí, kteří chtějí hvězdičky, protože se podívali na nějakou modelku, 
na celebritu, která to měla. Jestli je to kýč, nebo konfekce…, dřív se třeba dělali štíři 
nebo ještěrky. To jsem dělal třeba deset ještěrek denně. Teď je to třeba pavučina snů. 
Spíš jde o to, že lidi jsou jednodušší a dají se ovlivnit tím, co je na internetu. Nemůžou 
si sami najít ten cit pro to, co by tam chtěli. Když jsou s tím spokojený, já jim to 
nevymlouvám. Ještěrku už jsem nedělal dlouho, tu bych si rád udělal zase…

Co je lepší? Když si člověk přinese konkrétně obrázek, který si našel, nebo když 
chtějí udělat návrh? 

Se mnou je to složitý. Když někdo řekne, že chce třeba draka…, nechci ztrácet čas 
s tím, když nevím, co mám konkrétně dělat. Draků může být spousta. Spíš jde o to, aby 
si člověk sednul a našel to, co se mu líbí. Každej by nejradši přišel a řekl: nechám to 
úplně na tobě. Tahle fráze mě už fakt štve. Já to chápu, když to jako nechají na mně. 
Jenže ono to není na mně. Budou to nosit oni. Já si to udělám tak, aby mi to sedělo. 
Jenže každý člověk je individuál, každýmu se líbí něco jinýho. Udělám návrh, mně to 
nedělá problém udělat návrh, klidně jich předložím deset. Ale víc mi vyhovuje, když už 
člověk přijde s konkrétním nápadem. A uděláme nějakou „koláž“. Je pár lidí, který znám 
a kteří třeba řeknou: tady mám místo, něco mi tam udělej, chci srdce s dýkou, korunu, 
a udělej si to jak chceš… Pokud ho znám, tak už se nějak trefím do jeho představy. 
Když někoho ale neznám, tak to takhle nefunguje. Většinou salóny se snaží nacpat 
lidem svůj názor, což já nedělám. Nechci někoho odsud vyprovodit s tím, že bude mít 
potom pochybnosti. 

Jak vypadá tvoje příprava, pracovní postup? Děláš si návrh na papír, nebo radši 
tetuješ free-hand?

Neuznávám free-hand, to je podle mě ztráta času. Pro mě je jednodušší to připravit 
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na papíře, obtisknout si to a jet. Free-hand, s tím strávím zbytečně 3–4 hodiny času to 
kreslit. Ne vždycky se to povede na poprvý. Kdybych neměl co dělat, tak je to jedno. 
Můžu si dělat free-hand celý den… Někde v cizině bych byl třeba placený za hodinu, 
tak bych si mohl klidně kreslit celý den a bylo by to jedno, ale bohužel, tady je Česko.

Máš nějaké výtvarné vzory? Nějakou osobu, která tě inspiruje, buď v tetování, 
nebo ve výtvarném umění obecně?

Tak samozřejmě tatéry sleduju. Některý práce se mi líbí, ale nechci se nechávat ovlivnit. 
Mám rád spoustu lidí, jak to dělají, stylově. Ale nechci nikoho kopírovat, spíš si udělat 
vlastní rukopis. Většinou když se snažím něco zkopírovat, tak se v tom spíš ztrácím. 
Ne že bych nedokázal kopírovat, ale není to moc dobrý. Radši si udělat hrubý návrh 
a udělat to podle sebe. 

Co copyright ? Myslíš, že je zapotřebí si to nějak hlídat? Má tatér vůbec šanci to 
řešit, v době internetu?

To se nedá ovlivnit. Udělat si autorský práva je hrozně komplikovaná věc. Každý 
to dělá. Víš co se říká – dobrý umělec věci kopíruje, skvělý umělec krade. Prostě se 
to dělá. Nijak mě to netrápí. Taky si třeba…, taky to dělám. Ale většinu věcí si pak 
musím upravit podle sebe, tak jak to cítím. Nesnažím se, aby to vypadalo přesně jako 
ten původní obrázek. Mám výhodu, že mám tu výtvarnou školu. Nemusím se přesně 
otrocky držet toho původního obrázku – je to spíš inspirace. Člověk za to nemůže, 
přijde zákazník a něco si už přinese – chci třeba přesně tyhle hodiny. A teď co mu 
řekneš? Já to neudělám, protože to už existuje, tenhle obrázek? K čemu jako? To dělají 
některý studia. Já ne. Prostě zákazník náš pán. Když to chce…

Takže lidem nerozmlouváš.

Vůbec. Vůbec nerozmlouvám. Nanejvýš můžu poradit po technické stránce věci. Třeba 
že něco bude moc malý, nebo že na tom místě to nebude vypadat moc dobře. To je 
domluva. Potom kdyby byl nějaký problém tak řeknu, že jsem poradil předem. Ale 
nesnáším tu nerozhodnost, když se člověk ptá: co si mám dát, kde si to mám dát… 
Porovnávám to vždycky s tím, jak tady v Čechách přijdeš do hospody a tam ti prsknou 
pivo a guláš. Přinesou ti dvanáctku a nikdo se tě neptá, jestli chceš pivo. Jsi v hospodě, 
tak co bys to řešil. 
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Myslíš si, že může tetování aspirovat na samostatný výtvarný obor? Může to mít 
ten kredit? Pokud ne, tak proč ne?

Absolutně to nejde. Teorie možná, to by šlo studovat, ale praxe těžko. 

Proč? Kvůli tomu, že je to zakázková tvorba? 

O to nejde. Teoreticky by to určitě šlo studovat. Ale praxe je o něčem jiným. Jak se bude 
studovat tetování prakticky ve škole? Já měl třeba výtvarku 6 hodin denně. Jak by tetovali 
studenti x hodin denně – na prasečí kůži? Jak by si sháněli modely a podobně? Výuka ne.

A jenom ten status? Jestli to patří k oborům jako malířství, sochařství? 

To si nemyslím. Tohle už není ani moc o výtvarnu. Lidi většinou nemají šajn, o co go. 
Spíš je to kšeft. Jsou samozřejmě i lidi, kteří mají nadání, jsou skvělí malíři. Ale to je 
něco úplně jinýho, nemají třeba zase takový cit na kůži. Nejlepší škola je buď kriminál, 
nebo vojna. Jinak se to nedá.

Líbí se ti i abstrakce? 

Ne. Neoslovuje mě to. Skupina tatérů, s kterými máme podobný názor, se shodujeme 
na tom, že se to potom špatně překrývá. Je to spíš takový komerční. Spousta lidí to 
chce a myslí si, že je to moderní. Většinou to dělají mladí tatéři, na to nepotřebují 
nic speciálního umět, jen tu barvoznalost, a aby to bylo vzdušný. A to polovina těch 
lidí taky neumí, naplácají tam třeba barvy, jak je napadne. Jako abstraktní obrazy jsou 
hezký, to je hezký umění, u nás taky dělali profesoři abstrakci, že člověk ani nepoznal, 
co na tom plátně je. Jenže když jste takovýmu člověku dal tužku do ruky, byl schopen 
nakreslit úplně všechno. Takže podle mě může někdy tatér abstrakcí maskovat to, že 
třeba neumí klasicky kreslit, taková ta „ruská škola“, realismus, to, co se většinou učí 
na výtvarné škole. To není složitý to abstraktní, spíš jde o citový náboj, který to má. Ale 
podléhá to módě jako všechno. 

Co české konvence? Je to dobrá soutěž, mělo by takových akcí být víc, účastníš 
se jich? 

To dělám jen kvůli kšeftu, kvůli zviditelnění. Nepotřebuju soutěžit a dokazovat si něco, 
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důležitý je rozdat pár letáků, získat kontakty. Spíš jde o lidi, který tetuju, já se o to 
nesnažím, ale někdy lidi spíš chtějí být na pódiu, to jsou mí známí, který dělám. Ale já 
se o to nesnažím. Beru to jako kšeft a zaplnit si den prací. Česká konvence prestiž nemá. 
Hlavně je to dělaný jenom pro Čechy. Ani velký studia v Česku nejezdí na konvence. 
Ty největší tam nejsou, protože to pro ně nemá takový smysl. Většinou tatéři v cizině 
spíš jezdí po konvencích, aby se tam prezentovali a udělali nějaký kšefty. Tady v Česku 
chtějí lidi spíš zadarmo. A nejhorší akce jsou, který dělají motorkáři. Teď bude akce 
ve Strakonicích, která bude trvat jenom jeden den, já spíš jezdím radši na malý akce než 
na něco masovýho.
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Jana, 35 let, Středočeský kraj (rozhovor pořízen r. 2014)

Na úvod bych se ráda zeptala, zda jsi vystudovala nějaký výtvarný obor. A jak ses 
vlastně dostala k tetování?

Studovala jsem grafiku tady v Praze, ale nedokončila jsem ji. Kreslila jsem teda 
od dětství, už na základce, to jsem chodila na různý kroužky. Kreslení i malování mě 
baví. Kromě tetování i maluju, různý techniky. Ale nejradši mám akvarel. 

Máš v rámci tetování určitý oblíbený směr, styl, něco, co tě nejvíc baví? Odmítáš 
některé zakázky?

Těžko říct, co mě nejvíc baví. Asi celkově ty složitější věci, je to pro mě taková výzva. 
Tetuju všechno, nebo…, skoro všechno. Je to moje práce, myslím že jen takový ty 
„celebrity“ ve světě tetování si můžou dovolit si vybírat, odmítat zákazníky…, pro ostatní 
je to práce, tak je dobrý si to rozmyslet. Netetovala bych asi nějaký… symboly násilí 
třeba, nebo nějaký fakt jako satanistický obrazy, zatím se mi to ale nestalo. Nepamatuju 
si, že by někdo přišel s něčím takovým. Zatím všechny moje zakázky, to byla dost 
taková klasika – portréty, nápisy, různý dekorativní vzory – to hlavně pro ženský. Nebo 
i značky fotbalových klubů. Mně se třeba hodně líbí biomechanika, ale to jsem nikdy 
jako zakázku nedělala. Co se týče těla, křivek, nějakýho jakože estetickýho dojmu. 
Biomechanika mi přijde jako styl, kterej je hodně efektní, respektuje lidský tělo, dělá to 
i efekt, když se tělo a svaly hýbou.

Vidíš v tetování nějakou kategorii, která by se dala považovat za kýč, nevkus? Co 
se tobě osobně nelíbí?

Nemám ráda uniformitu. To je obecná pravda. Nelíbí se mi,když lidi jdou moc po tý 
komerční linii. Nebo vidíte to někdy třeba v těch turistickejch destinacích. Co nosí 
barmanky, takový ti plážoví borci, nebo i turisti, který přijedou a zblbnou, vlezou 
do prvního studia a nechají si vytetovat nějakou kravinu. Nepřemýšlejí o tom. To není 
umění, že jo, často je to takovej ten blbej pidiobrázek, králíček Playboy nebo otisk 
kočičí pacičky, hvězdičky, srdíčka, jednoduchý kytičky, rádoby chytrej citát ze strany 
na noze. 

Pamatuješ si na své první tetování? Co to bylo?
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Většina tatérů, co znám, tetovali prvně svoje kamarády. Já vlastně taky. První tetování 
jsem si zkoušela na kamarádovi a bylo to docela jednoduchý, jenom chtěl předělávku 
takový starý nepovedený kérky – měl tam hlavičku tygra a předělávali jsme to na indický 
božstvo – boha Ganéšu. Bylo to takový barevný a spíš jako grafika, ne stínovaný a tak, 
takže spíš dekorativní. Docela jsem s tím byla spokojená a kámoš taky, to je docela fajn, 
když se první kérka povede. Pak si víc věříte v tý další práci. 

Co považuješ za nejtěžší aspekt práce s živým materiálem? Jak se dá srovnávat 
tetování s malováním/kresbou na papír?

Těžko říct. Jako nepřipadá mi to tak jiný, než třeba malovat na plátno. Spíš pocitově, že 
to nesmíte zvorat. Důležitá je příprava. Nachystat si místo, určit přesně velikost, já si 
kérky vždycky předkresluju na kůži, než se pustím do práce. Aby i klient měl tak jako 
představu, jak to bude vypadat. Pak jak to rozjedete, tak ty úpravy nebo změny, to už 
se moc nedá. Takže důležitý je mít koncepci jasnou. Jsou borci, co to dělají z fleku, ale 
to já nedělám…

Můžeš tedy zhruba popsat svůj tvůrčí proces? Jak je to od chvíle, co klient přijde, 
až do momentu, kdy odchází s hotovým tetováním?

Na začátku je většinou nějaká objednávka, a to už většinou víme, co se bude dělat. 
Já mám termín podle sezóny, takže často tak jako 2–3 tejdny. V létě je toho víc. 
Nebo spíš před létem – lidi chtějí, jak je hezky, už nosit krátký rukávy a ukazovat 
nový tetování. Ale zase spíš je dobrý obecně tetovat na podzim a v zimě kvůli 
hojení. Ten návrh pak předložím – spíš 2–3 varianty. Lidi chodí už většinou s tím, 
co chtějí, ale po mně chtějí úpravy. Třeba si najdou něco na internetu, ale nechtějí 
to úplně stejný. 

A co čistě autorská práce?

Taky se stane, že někdo chce originál. Jen třeba řekne svou představu a já se pokouším 
tu představu nějak ztvárnit. Tohle je asi nejzajímavější zakázka, ale nebejvá to moc 
často. Nebo takhle – je to nejzajímavější zakázka, ale nedá se to udělat tak snadno. 
Autorský věci jsou nejtěžší.

S tím souvisí otázka copyrightu. Dá se to vůbec ohlídat?
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Absolutně ne. Nedá se to ohlídat. Naše věci většinou visí na netu. Jak to dáte na net, 
autorská práce se ohlídat nedá. Někdo si ale třeba právě proto schválně přeje, aby se to 
nefotilo. Aby někdo neměl pak to samý. Ale pro mě je třeba naopak lepší, když to mám 
ve svý galerii. Je to pak moje vizitka, ta ukázka mojí práce. Když ale zase klient někde 
tu kérku ukáže, tak je to vlastně taky jako taková živá reklama. Když se pak třeba někdo 
ke mně objedná na doporučení, je to fajn pocit. Co se ale týká inspirace, je to dobrý pro 
všechny tatéry. Začínající tatéři se zase můžou inspirovat tím, co už někdo udělal. 

Tvůj oblíbený tatér?

Mně se třeba líbí Ondrash, z těch našich. Má hodně originální kérky, barevný, nebojí 
se experimentovat. Myslím, že to je tatér na světový úrovni. Já třeba, jak mám ráda 
akvarel, mně se to moc líbí. Je to takovej rozpoznatelnej styl. Neznám moc lidí, co by 
dělali tohle. V cizině je toho hafo. Třeba Alex dePase, super portrétista. Ale je to jen 
příklad. Je toho víc, samozřejmě. Nevím, koho bych ještě jmenovala. 

Souhlasíš tedy s tím, že tetování je samostatný výtvarný obor? Že tetování jako 
takové by mělo získat statut dnes už tradiční umělecké disciplíny?

Určitě. Spíš nevím, kdo by určoval, co v tetování patří do umění a co už ne. Je to asi dost 
individuální hodnocení. Některý kérky, co jsou technicky perfektně zvládnutý, bych 
za umění určitě označila, některý jednoduchý a blbý zase ne. Ale tak možná by se jako 
kritérium daly brát i tetovací soutěže. Umění to je, už jednom proto, jak dlouho se tím 
lidi zdobí. Některý umělecký obory jsou mnohem novější a taky mají svou kategorii. 
Připadá mi spravedlivý, aby se na tetování lidi dívali jako na umění. 
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Gerhard, 29 let, Rakousko, hudebník a tatér (příležitostně koncertuje v ČR), 
rozhovor pořízen r. 2014

Do you have any art education? Art school? If so, what kind of school was it? If 
not, how did you start tattooing, how did you learn?

No, I don’t have any art education. I was doing a higher school focused on mechanics. 
As I had to choose which kind of job I am going to learn I had no idea that I will end 
up as an tattoo artist.
 I made the decision to start tattooing in 1998 as I was working in an office and 
I was bored to death of my job. So I started drawing and took my drawings with me 
home. My (in the meanwhile) ex girl friend started at this time the piercing practice and 
as she saw my drawings she told me that they look awesome and asked me why I don’t 
start tattooing. That was something which I never would have thought of. But I liked 
the idea, and my imagination about this job was much better than sitting in this fucked 
up office. So I met the decision: I am going to be an tattoo artist.
 If I want to do something, no matter what I never just try or would like to, 
I do whatever the fuck it takes to reach my goal. So I started drawing things I thought 
which could be „tattooable“. By the way if I look back at my drawings in the beginning, 
they were really shit…
In 1998 there were just a few tattoo shops, so not really a chance for an apprenticeship 
which would be the best way to learn if a good artist teach you how. So I started drawing, 
drawing and drawing. Bought my first tattoo machine and a friend of mine who was 
hanging around for a longer period of time with another tattooist showed me the main 
basics. Then I started tattooing myself, my girlfriend, my brothers, cousins, also. And 
I made all mistakes you can do, because no one showed me how to do it professional. 
But I always checked out tattoo magazines because there was no internet at this time 
and I tried to find out why the tattoos of the pros look much better than mine. And 
I kept working on it, became better and better and better and years later my work was 
published in magazines all over the world. So I finally made my dream come true.. 
lucky me…

Speaking about the popular styles – portrait, biomechanics, tribal – which is your 
favourite? Which you prefer to do?

My most favourite style is the realistic style. But I am still an allrounder. The only thing 
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I never did and I will never do is the old school style. Which means just fat outlines and 
simple bold colouring without any depth.

Do most of your clients want your original design/draft? Or do they usually bring 
a picture and they just want you to modify it?

Most of my clients show up with an rough idea. Then I change everything and build up 
a design which looks, how I want my tattoos to look like. Cause of the realistic style the 
base of my designs are mostly photographs of faces, skulls, flowers, ships… So before 
I draw for example an flower just from my head I use a professional photo where I have 
perfect realistic light effects in it. So the tattoo will look much more realistic than any 
thing you just painted out of your head.

Do you prefer to work with a very specific order (the person has a detailed idea 
what he/she wants), or do you prefer when the person lets you do whatever you 
want saying: it’s up to you)

I prefer the mix of it. The client should have a rough idea what the tattoo should be 
about, where it should be and how big and should give me enough space to build up 
my creation out of his ideas. If someone shows up without any idea and tell me to 
do whatever I want he would end up for example with fucking squirrels… So a rough 
idea what the tattoo should be about is good.

Is there anything in the tattoo art you do not like? What do you consider kitsch or 
bad taste in general?

I don’t like the fucked up trend tattoos. I don’t know why but through the years there have 
always been the typical trend shit, every second client showed up with. In earlier days 
it was the dolphins, followed by the tribal-shit, followed by the Chinese signs, followed 
by the stars, followed by the letterings and feathers ending up in birds also. I don’t know 
how and why so many people show up at the same time with the same bullshit idea.

Do you sometimes refuse clients? Are there things you do not tattoo?

So this question was basically answered before already. I just dont do this kind of 
bullshit trend tattoos.
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Do you remember any “freak” or “very original” order you did?

Not specific, because you will find to any tattoo design someone who thinks that this if 
freaky

Do you think art tattoo should gain a status of a classical “art discipline”, or is it 
still more like “craft” discipline?

I think its both. Many very talented Artists on canvas are not able to bring their art into 
skin, because they don´t get on well with the craft. But in these days if you check the 
web for some of the world best tattooists like Dimitry Samohin, and guys at his level 
of tattooing it is definitely art and should be accepted like this. But like in every job 
there are uncountable wannabes just fucking up the skin of their clients. What, in your 
opinion, is the greatest difference between drawing/painting on paper and working with 
human skin? That all of my clients trust in me so much and like my work that every 
single one of them meet the decision to live the rest of his life with a piece of Art of 
mine. That’s the best compliment ever you can get for your work.

Can you describe your usual art process? From the moment the person comes to 
your studio and describes his/her idea.

I told you at your questions before how it works. 
 Client showing up with an idea, I change everything and build up my vision of 
it, till I am happy with it and the client likes it. Then I prepare the stencil and bring it to 
skin. So I can see just the rough proportions and main elements like a purple sketch on 
the skin.
 Than I prepare my working area taking care of all the hygienic things you need 
to know about and need to take care of. Than I put the needles in the colours, move the 
machine to the skin and put the colour into the skin of my client. Sorry but to explain 
how tattooing itself really works I would have to write a whole book, to let you know 
what to take care of, which machines, which colours to use best, how your machine 
should work for what you want to do and why. It took me years to learn and I see myself 
still in a learning process.
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Maya, 32 let, Norsko (rozhovor pořízen r. 2008) 

Who is your favourite artist or art stream? 

If you are referring to tattooing I have many that I admire for different reasons. Benjamin 
Moss – Apocalypse Tattoos for his realism and he is a nice guy. Shige Yellow Blaze 
tattoos for reinventing Japanese tattooing and any good solid tattooer with curiosity 
enough to try something new. Art must move and reinvent itself as new young artist 
appear on the scene. For paintings I am intrigued by the same. In his time Van Gogh was 
both provoking and reinventing art as it was known. Evolution is always interesting. 
Mucha from your country is simply making beauty that is so pleasant to look at – I enjoy 
the beauty in drawings and paintings. In his time he gave people something they needed 
during depression and poverty. In rich periods art and design seems to turn into grey 
scales and natural earthy colours in poor times people long for much colour and happy 
stuff. Interesting!

Which from the contemporary tattoo styles (tribal, fantasy, biomechanics, 
portrait…) do you prefer to apply? 

Actually, non of the styles you have mentioned… more like a blend of all and my 
own drawing style which is very inspired by asian contemporary art as well as asian 
religious symbolism. For instant do I use a lot tibetan patterns in the clothing of 
my Anime inspired geishas. I do a lot of flowers and erotic girls. I have no specific 
style that fits in the categories usually used in the world of tattooing…, except when 
I do Japanese.
 
In case we agree that tattoo is a piece of art (and instead of paper or canvas human 
skin is decorated), how do you resign to the fact that your painting is sold and 
“walks away” with the tattoo wearer? 

This is a good question. A tattoo is in my eyes owned by the receiver as well as the 
creator. It’s a cooperation between the two created by the artist based on trust and 
communication. Of course the artist is only left with a photograph and the customer 
walks home with the piece. We live with that. It’s all the more hard to get rid of 
paintings and drawing made in my spare time were I compromise with no one and 
purely express myself. You acquire some relation to the piece of art anyway. You feel 
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the atmosphere when and where it was created and it can also bring back memories 
of certain moments in life. I hate selling paintings and drawings but still I do it 
sometimes.
 
Do you mostly paint originals that do not repeat, or do you rather offer certain 
choice from your catalogue? 

I have no catalogue I do custom tattoos that are drawn for each customers – unless 
I tattoo at festivals then I use flash. I feel that individuality is a part of the tattoo fashion 
question. Not all the customers feel it this way, but majority of the ones I have tattooed 
were interested in getting an original picture that none else will wear. We consult the 
picture before thoroughly before we start and it is very important for me that the person 
feels happy about the result. 

How can a tattooist preserve his/her copyright? Is it important to do it?

Copyright is for loosers. Only insecure artist feel a need to copyright their stuff – secure 
artist knows that no one can copy their touch… let them try! If someone does a copy, it 
can be recognised usually by the quality of the work anyway. I know that the artists in 
general cannot avoid copying. It is the time of internet presentation, among others. This 
happens everywhere, not only in the tattoo art, but art in general.
 
Do most of your clients have a clear idea what kind of decoration they want, or 
do they rather consult it and ask for your advice? 

Both. But even those who have a clear idea are mostly easy to talk into the tattooable 
version of the idea. But my customers must like the way I draw because I can only 
draw that way.
 
In books we can read about examples of very eccentric tattoos as copies of da 
Vinci’s “Last supper” or “comics stories about Dreyfus affair”. Do you remember 
the most “freak” wish of your customer? 

I find it freaky to tattoo people their own names on their bodies, feels like I am part 
of holocaust marking people in concentration camp but as such a name is of course 
not freaky tattoo and I guess people makes this choice because it seems safe and 
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unregrettable – I find it freaky though. This is an example of a personal decoration that 
I would not call a piece of art.
 
Does it happen that customers bring sometimes his/her own drawing? And in this 
context – what commission you would definitely refuse to do? 

Lots of people brings their own scrabbles of different quality… I always redraw it…
unless… no… I always redraw it.
 
Do you remember the first tattoo you made? 

Oh yeah… I’m looking at it every day… it’s very beautiful, haha. Unfortunately, it’s 
placed on the leg of my husband and he truly loves it!
 
Have you ever used a tool other than a tattoo gun? 

Sure! I use a hammer to hang up pictures on my wall and a screwdriver to screw in 
screws… No, I’m just kidding. I only tattooed with a machine if you don’t count the 
one time (when I was 9 years old) that I stabbed a pencil in my best friends hand 
(she said her drawing was nicer than mine) and the led left a permanent mark in her 
skin. Children can be evil! My drawing was obviously the nicest… No, I have not 
used any traditional tools to tattoo because I think it is very difficult to get used to it 
and feel it when you start working with a modern equipment. Nevertheless, I know 
couple of artists in our country who use traditional tools and they have no problems 
with it. 
 
Have you had your first tattoo before or after you started tattooing other people? 

Before. I started to go out with the guy who tattooed my third tattoo.
 
Do you prefer a complex artwork made during one session or a work made by 
gradual building-up of the motive when the customer visits you on several 
successive sessions and the tattoo is being extended? 

My customers almost always have at least 4–5 sessions. I like making big stuff and big 
stuff is popular in Scandinavia now.

…
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Do you consider tattooing an art discipline? Comparing to other art fields which 
have had a status of art for a long time?

Tattooing is an art. Sure it is. For me it is even more than a sketch, an elevated form of 
drawing. 

Who are your most frequent clients (in term of their age and social circles)? 

My clients are equally devided between men and women. Most of them are between 
20–50 years old (a few older) mainly regular hard working nice people who enjoy 
and good tattoo. In Norway everybody can be tattooed from the homeless man to the 
executive and that means that we tattooists meet a nice variety of mankind.
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Yordan, 37 let, Bulharsko – Primorsko (rozhovor pořízen r. 2014)

How did you start tattooing and do you have a classical art education?

Well, I have only studied a Secondary Art school in paintings and sculptures in Plovdiv. 
Ever since I was young I liked painting and drawing. It is good when you are lucky enough 
and can combine your job with your hobby. This is actually what happened to me. I was 
interested in tattooing and when I lived in Berlin for about 4 years, I learned the basics of 
the tattoo art. I started working in the studio of my teacher there. Then I started working 
here when I returned back to Bulgaria, I run a studio myself now, with my girlfriend. 

Does your art education help you in your work? If so, how?

I don’t know. Maybe. Working on the skin is different, so you have to learn a lot of 
things which you do not learn at school anyway. Maybe it is helpful that I used to draw 
a lot at school. But I know a lot of artists without the art education who draw couple of 
hours everyday and this way they can improve their skills. Not everything is necessarily 
connected with art education. You just have to train a lot, have many, many hours of 
training if you want to be a successful tattooist. 

What is your usual working process then?

It’s boring to describe it. Most of the time it is the same. Your clients comes to the studio, 
describe (more or less in detail) what they want. Now some people bring an example of 
a picture they want to have, some have just an idea and they want me to draw it. In that 
case the process is longer since I have to make several designs and then we meet again 
to choose which one is suitable, or it can be discussed through emails… I do not mind 
longer process and longer phase of planning because I feel sure the customer is sure 
what he/she wants and does not decide under pressure.
 Important is – During the whole day you can have ideas, therefore I always carry 
a notepad with me. You have to make notes or drawings whenever you have a creative 
mood. You can always use it later. Besides, I like drawing, for me it is a hobby, it is not 
a waste of time to draw things you have on your mind. 

Do you think that tattoo could be considered a work of art? Or, should it deserve 
a status of artwork as such?
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I actually cannot see big difference between tattooing and other visual arts. I consider 
a good tattoo an artwork. 

So what would you call “a good tattoo” comparing to a low-quality tattoo which 
is not art?

Having your particular style could be the difference. Your original “handwriting” plus 
a good technical quality. I can see a lot of examples when I see people with decorated 
skin. Some of them wear the ordinary stuff that looks like they did it themselves, some 
of them have difficult pictures or patterns which make me look at it thoroughly, look 
at it repeatedly and think about it. It has to look good on the particular person. That’s 
another thing. You can have a perfect picture, but it does not suit everyone. See, like 
it depends if it is a decoration for male or female, for a sporty person, stout of fragile, 
or romantic, rock fan or biker. There are various types of people. The tattoo has to suit 
them well and look well on them. 

Are people willing to accept your advice or do they insist on having just the picture 
they bring/or choose in your studio?

It depends on how specific, or definite is their plan. In case they bring me (or choose) 
a picture of a rose with their lover’s name, there is usually nothing I can do about it… 
Sometimes I am lucky and they have just the idea but they let me do the original picture 
and let me bring my own originality in it. This is work which I enjoy the most. 

What is your favourite tattoo style? 

Difficult to say. I do everything. Tattooing is a commercial art. I cannot decide to do just 
what I like. I make it for living… But if I can say what I really enjoy, then it is a portrait. 
A good portrait is a challenge. All artists will tell you that. Everyone is able to learn to 
tattoo patterns. You do not much skill for that I think, just some training. This is a style 
everyone begins with. But a good portrait is very difficult. You usually work using 
a photograph and you must be very careful. Few wrong lines mean you can fuck it up 
completely. I do not really enjoy doing tribal patterns. I used to like it, but it is the same 
all the time, after some time you get tired of it. 

Do you have a favourite artist (either in the tattoo art or other fine art)?
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I like expressionists in general, since I was a student – artists like Chaim Soutine, 
Munch, Schiele… I am interested in the contemporary Bulgarian art. From those I like 
for example caricatures by Vesko Stayn. From the tattoo art Paul Booth or Jack Rudy. 

What is your opinion about copyright in tattooing? What happens if your work is 
copied? How do you feel about it?

Copyright does not exists actually. Ok, you can have things presented on the internet 
and you put there a logo in the picture. You can do it, ok. But that does not prevent other 
tattoo artists to copy your work and it is difficult to find out. Actually you cannot travel 
to America for example and see somebody’s tattoo which was done according to your 
drawing…Even if you were able to prove it was your own graphical design, what can 
you do? Copyright doesn’t bother me at all…

Do you think there is enough tattoo conventions, literature and information about 
tattoo art?

Yes. Comparing to what it was ten years ago…, we have a lot of information now. 
But the main source of inspiration is mostly on the internet anyway. I do not attend 
conventions, actually, I was there only twice. For me it is rather a noisy, crowded place 
and I do not concentrate so much there as I do in my own studio. It is a good meeting 
point between artists, you can get some contacts, but that’s all. 
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Vasil 35 let,  Bulharsko – Primorsko (rozhovor pořízen r. 2014)

Do you have any kind of classical art education? How did you start tattooing?

No, I do not have any art education. I never needed it. My uncle is an artist. A painter. 
He taught me drawing and painting. I have liked painting since I was a small child. 
A friend of mine showed me the art of tattoo when I was about 15, and two years later 
I did my first tattoo. Usually here you first tattoo yourself and then your friends. The 
same was with me. People liked my drawings, I said to myself, why not to try to tattoo 
on the skin. The beginnings were not so difficult. Tattooing is very popular here in 
Bulgaria, I actually had a lot of people with whom I could consult things. 

What is your favorite style of tattoo? What, on contrary, you do not like? Is there 
anything you refuse to tattoo in general?

I like traditional Asian style. Here you do it rarely because when it is big you have 
to see the person at least 4 times… In a tourist destination it is usually 1 visit. 
I like sleeves with colour Asian motives, dragons, snakes, fish etc. But I like old 
traditional too, it depends on the person, what is suitable for a certain type of person. 
Important is, it must fit well. What I do not like…stupid things from catalogue. Of 
course I also have a catalogue and I offer some simple easy motives. It is my work. 
I must say at about 70–80 % of my work is boring easy motives for tourists. I must 
do something for my living so I do not refuse to do such shit. I never tattoo face. 
Neck is ok, but no face. I do not believe people would not be sorry later or they 
would change their mind. I know a couple of people with a tattooed face, but it was 
a long process of decision. So, I do not tattoo face, but speaking about motives, 
I have no problem.

Do you remember a really unique tattoo that someone ordered?

Yes, a year ago there was a funny guy who wanted me to tattoo a family portrait on his 
back. About 5 people in total, children and so on. Really funny job. He had a photo, 
I was working according to the snap. He was quite old, in his fifties or so. 
 
You answered this earlier, about the percentage of pictures from the catalogue and 
your own designs. Do you prefer doing your original pictures?
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Of course I like it more. It is more creative. I feel like an artist only in case I do my own 
work. However, it does not happen very often. More often I tattoo local people and my 
friends creating an original. Catalogues are more for tourists, I said that before. 

Could you describe the creative process of such work?

When I do my own design, someone has an idea and I try to fit in the idea somehow. 
I usually have quite precise description what picture I am supposed to do. I do have 
inspiration from other pictures I see on internet, not only tattoos. But it is just that 
I admit I see other pictures. Otherwise, I always do an original. I never copy any other 
artist in that case. When someone comes and wants a picture of a guy on motorbike, of 
course I have a look at hundreds of pictures of motorcycles and I see a lot of pictures of 
motor bikers, but it is just inspiration, my original work is just mine. I come with 2–3 
versions of the same thing, the customer than decides which he likes the most and we 
discuss some minor changes or suggestions usually. When the whole thing is agreed on, 
including the spot where it goes, the size of the tattoo and so on, I draw it to the skin 
and than I tattoo. 

Do you find the question of copyright important? How do you face the fact that 
someone can copy your original picture?

It can happen that someone sees your picture on the internet and wants another tattoo 
artist to do the same thing… There is nothing you can do about it. It is just as in other 
art fields. Even some basic tattoo catalogues – every picture has an author. But if you 
do a very complicated big design, it is not easy to copy it, it will look different anyway. 
A non-talented person will not be able to do it. And a talented guy does not need to copy. 
That’s it…

Do you have a favourite artist? Either among fine artists or tattoo artists?

I like surrealism, Dalí, one of the biggiest artists ever in my opinion. I like tattoo artist 
David Hale from Greece, he is doing great ornamental stuff, although I do not prefer 
ornamental tattoo, but his style is unique. 

Where do you personally find the most significant difference between paining or 
drawing and tattooing the skin? 
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It is easy. If you fuck up a drawing or painting you just throw it away. Responsibility, 
definitely the responsibility towards your client. They trust you, not only as an artist, but 
also as a doctor, technically it has to be perfectly done so that the person does not have 
any health problems. It is an act of esthetics, but you actually harm the skin and you 
must follow all steps of medical care etc. It is no fun. I have seen a couple of fucked up 
tattoos and it brought a lot of health problems to the people. No fun as I said. 

Do you think tattooing could be considered a fine art category? Does it deserve 
such status?

Not all tattooing. In general, it is art. But art is done by artists. Not every tattooist is 
an artist. But you can see it on people, what they wear. You see a beautiful picture or 
a piece of shit. The pictures are of different quality always. I think as a category it 
deserves a status of art, the question is who would be the experts to decide the level of 
art in each work. 

So only an original could be taken as piece of art? What do you think? Have you 
ever considered the question of copyright in the tattoo art? 

This is hard to say. I feel it so. But let’s imagine for example if someone does a perfect 
tattoo which is a copy of a famous paining. Art? Why not in that case. Big artists from 
the past, I mean in history were also copying… I do not copy other people’s work, but 
I must admit (and I guess everyone does it) I take inspiration when looking at other 
people’s designs. It is a natural process. Your inspiration, how you learn new things…, 
you must learn from someone. The customer often brings a picture that I am supposed 
to tattoo. I usually try to persuade them that I make slight changes so that they do not 
have exactly the same picture as someone else. In my opinion everyone should have an 
original decoration. In these cases, I do not know of course where is the origin of such 
picture. So sometimes I can also copy someone’s work and I even do not know who was 
the original author. You cannot avoid this basically. 

Do you think there is enough information about tattoo art these days? Literature, 
books, magazines etc.?

There is enough information. See, I have this book of photos here in my studio, and 
a few magazines. But in fact I find the most part of info on the internet. That’s the main 
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source of information in general. Also the older generation of tattoo artists mostly use 
it. It is not good to be conservative and refuse new media. 
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Adéla, 25 let, Středočeský kraj (rozhovor pořízen r. 2015)

Jsi absolventkou nějakého výtvarného oboru? A pokud ano, jak ti pomáhá tato 
zkušenost v současné práci tatérky?

No, tak já jsem vystudovala střední odbornou školu grafickou. Už na škole jsem věděla 
že bych chtěla tetovat. Jak mi to pomáhá – tak znám řadu výbornejch tatérů, kteří nic 
takovýho nestudovali. Nevím. Hodně se tam kreslilo, naučili jsme se určitý techniky…, 
ale tetování je stejně specifická technika a vyžaduje to i natrénovat zručnost s tetovací 
pistolí. V tetování se nejlíp učíš, když pozoruješ, jak pracujou ostatní.

Vidím, že sama máš rozsáhlé tetování. Měla jsi tetování nejdříve sama, nebo tomu 
předcházela práce tatérky?

Nejdřív jsem měla sama tetování. Začalo to takovou blbostí, maličkostí tady na ruce…, 
to mi tetovala kamarádka. To jsem si pak ani nenechala překrýt, i když se mi pak začal 
líbit jinej styl, abych měla vzpomínku. Začala se mi hodně líbit Asie, japonský tetování. 
Tak jsem do toho šla a postupně to rozšiřuju. Když jsem sama začínala tetovat, byla to 
cesta od těch jednodušších dekorativních motivů. Je to jako u každýho učení. Nemůžete 
hned začít dělat složitý věci. 

Jaký druh tetování máš nejraději – nebo spíš – co nejraději děláš za styl? Co 
naopak nemáš ráda, nebo se ti nelíbí?

Nejradši dělám dekorativní zdobení, u kterého jsem vlastně i začínala, i když dneska už 
to umím udělat na výrazně lepší úrovni. Přijde mi to na těle hezčí, nebo estetičtější, než 
třeba když tam vystřihneš nějakou postavu nebo portrét. To je sice taky zajímavý, ale 
furt je to prostě obrázek. Kdežto když třeba máte nějakej vzor, třeba secesní, obzvlášť 
na holce, vypadá to hodně dobře a taky se to dobře rozšiřuje. Není to pak třeba jeden 
nesourodej obrázek vedle druhýho, ale komplexní obrazec, kterej kopíruje určitý tvary 
těla, svalů a tak. To se mi líbí. Je to takový decentní. V tý Asii je to stejný. To je taky 
vlastně dekorativní styl, i když jsou tam figury nebo zvířata. Dobře navazujete, když 
přidáváte další věci.

Co se ti naopak v tetování nelíbí? Existuje něco, co bys nikdy netetovala? Nebo co 
prostě nemáš ráda, co je pro tebe nepřijatelné?
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Tak asi mám štěstí, protože zatím po mně nikdo nic nepřijatelného nechtěl. Obecně 
tatéři neradi tetujou obličej nebo viditelný místa (hřbet ruky třeba). To bych taky nerada. 
Ale jak říkám, většinou mají klienti celkem umírněný představy. Nelíbí se mi ty věci, 
co vytváří pak přeplácanej celek. Nemůžu vidět když má holka pavučiny, pod tím hrací 
kostky, srdíčka se jménama, vedle nějaký nápisy… Přeplácaný kombinace, a ještě když 
je toho moc a ještě je to v barvě, tak to, myslím, člověka spíš hyzdí. A ještě k tomu 
holky mívají výstřední hadry. To pak nevíte, na co se dřív koukat, působí to tak jako 
chaoticky, nepříjemně. Ale je to každýho věc. Vytetuju, co se mi řekne. Někdy se ale 
snažím to usměrnit, ne vždycky to jde. Lidi mají svou hlavu. Vyloženě neoblíbenej styl 
ale že bych nějakej měla, to nemám. 

Na to bych navázala otázkou kýče a nevkusu v tetování. Částečně už jsi na to 
odpověděla…, ale stejně: Co bys považovala za kýč v tetování?

Tak ta přeplácanost. O tom už jsem mluvila, hodně nesourodých věcí na těle. Na lidech 
můžete vidět spoustu nedobře provedenýho tetování. Nejenom že kresba není hezká, 
jako kvalitou, ale i motiv hnusnej. Prostě hrozný něco takovýho na sobě nosit. Tyhle 
zkažený kérky vypadají pomalu jak nějaký vězeňský tetování, neodborně udělaný. Taky 
jsem viděla spoustu nepovedenejch portrétů. Jak na lidech, tak na netu. Takový ty hrůzy 
udělaný podle fotky. Když má člověk potřebu nechat si vytetovat portrét partnera nebo 
svejch dětí a vyjdou mu tam takoví hnusný zombíci… To nedávám. A teď ještě řada 
těch tetovanejch je nakonec s výsledkem spokojená, což nechápu…

Tvoji oblíbení tatéři? Nebo oblíbení umělci vůbec? Můžeš někoho jmenovat?

Tak v tetování se mi třeba líbí abstrakce, věci který dělá Musa nebo Ondrash. To 
už jsou v podstatě věci, co představujou ve světě určitou specifickou vlnu, jde 
o celosvětově známý umělce a v cizině se podobný styl dá taky vidět. Ne že bych 
sama něco takovýho na sobě chtěla…, na sobě radši vidím to asijské tetování. Ne 
ke každýmu se to hodí a ne každej to může a chce nosit. Je to taková avantgarda 
ve světě tetování, jako takovej protipól ke klasice, třeba k old schoolu. Prostě se mi 
líbí, že vzniklo něco novýho, co tu dřív v tetování nebylo. Že to nejsou obrázky, že je 
to prostě dekorování těla na jiným principu. Takže tihle dva tatéři se mi líbí. Jo a ještě 
Cuba (Jakub Stretti), taky od nás, dělá abstrakci výbornou, je to výtvarník, maluje, 
normálně vystavuje…
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Když jsme se dostaly k otázce svébytného sebevyjádření pomocí abstraktního 
tetování – co bys v tetování považovala za umění? Zaslouží si tetování být 
samostatnou uměleckou kategorií? Proč ano, proč ne?

Určitě si zaslouží být samostatnou výtvarnou kategorií. Ale těžko říct, kdo by rozhodoval, 
co do tý kategorie patří. Tetování je spousta. Něco je lepší, něco horší, něco originální 
návrh, něco kopie známých obrazů třeba… asi by se to těžko určovalo. Třeba já bych 
řekla, že by to mělo být autorský, aby se to dalo považovat za umění. Třeba jako ty 
abstrakce. Nevím. Ale každopádně je v tom hodně talentu, hodně řemeslný práce, hodně 
estetiky. Umění je to tak jako tak. 

Jak se smiřuješ s tím, že ti dílo odejde s budoucím nositelem? Uděláš návrh a pak 
už svoje dílo třeba nikdy neuvidíš?

Nojo, to tak je. Ale když něco navrhuju, stejně mám ten návrh ve skicáku a pak tetuju 
na kůži, takže ten obrázek mi zůstane. Freehand nedělám. Zůstanou mi obrázky i fotky, 
takže mě to netrápí. Navíc když tetuju kamarády, tak to jednou za čas vidím. Ke svým 
pracem nemívám nějaký extra emoční vztah. To jsem neměla, ani když jsem malovala 
na škole. A taky jsem v klidu spoustu svejch věcí rozdala.

Co si myslíš o copyrightu v tetování? Dá se to ohlídat, a je vůbec potřeba to dělat?

Nedá se to ohlídat. V žádným případě. Ani si nemyslím, že by si to tatéři hlídali. Neznám 
nikoho, kdo by to dělal. Na netu je vidět spousta originálních návrhů. Stejně nevíte, 
kdo s tím přišel první, pokud by to vypadalo stejně. Mně osobně by vůbec nevadilo, 
kdyby mě někdo kopíroval. Lidi, co si u mě nechali udělat kérku, stejně vědí, že jsem 
ji navrhovala a dělala já. A když odejdou spokojený, jsem spokojená i já. Nějaký 
kopírování svojí práce neřeším. 
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Dan, 27 let, Středočeský kraj (rozhovor pořízen r. 2015)

Jsi absolventem nějakého výtvarného oboru? Pokud ano, jak ti to pomáhá v práci 
tatéra?

Vystudoval jsem grafický design, pak jsem studoval vejšku, ale to jsem pak nechal. 
Každej kdo má za sebou nějakou výtvarku má v tetování trochu výhodu. Já tetuju už 
ale od osmnácti. 

Jaký je tvůj oblíbený styl v tetování? 

Mám rád fantasy. Jako fantasy obecně, takže když někdo přijde, že chce keltský lodě, 
bojovníky, runy, skřety, věci z Tolkiena… to mě baví. I mě to baví navrhovat. Jako 
nevykrádám známý malíře, ale nějakýmu tomu podobnýmu stylu se neubráním. Ty 
figurativní věci třeba, tam už není extra co vymyslet. Opakuje se to, ale vždycky 
tam můžete přidat nějakej svůj prvek. I z mytologie třeba. Vždycky mě přitahovala 
mytologie. Pořád si prohlížím knížky a vždycky mě něco zaujme a chci to pak třeba 
použít. Ty obyčejný dekorativní věci malýho rozsahu – motýlky, kytky a podobně, to 
dělám, ale nebaví mě to. Nebo takhle: je to práce, ale v rámci tý práce mám něco radši 
víc a něco míň. Tyhle malý věci mi nedají příležitost něco si navrhnout. Jako když 
přijde holka že chce hvězdičky a nějakou mašli se jménama, tak na tom toho moc 
nevymyslíte. To je furt to samý. Ale zas jiný to je, když děláte dekorativní vzory, který 
jsou součástí nějaký větší kérky a mají to jako doplnit. To je jiná, to je součást celku. 
A na tom člověku taky přemýšlíte jak to bude vypadat, kam to dát, aby z toho bylo 
takový ucelený dílo. Obecně mám mnohem radši kérky většího rozsahu. 
Hodně rád tetuju větší motivy na záda. To je část těla, kde se můžete vyřádit. Opravdový 
plátno, dobrá kérka na tom vypadá efektně. 

Máš nějaké oblíbené výtvarníky, nějakou inspiraci buď z výtvarného umění 
obecně, nebo z oblasti tetování?

Jak už jsem říkal, o tom výtvarnu spojeným s fantasy…, tak třeba John Howe, 
nepřekonatelnej, naprosto, Alan Lee, Ted Nasmith. Pak ještě Galuidi – ten má takový 
ty technicky dokonalý prvky – hlavně u ztvárnění staveb. To už je spíš moderna. Tyhle 
obrazy člověka nikdy neomrzí. Na to se můžete koukat furt. 
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Můžeš tedy nějak zjednodušeně popsat svůj obvyklý tvůrčí proces? Jak probíhá, 
jaká je příprava atd.?

Lidi si objednávám vždycky, i na ty malý věci. Nedělám to tak, že by někdo přišel 
z ulice a hnedka se tetovalo. Takhle se to dělá v některejch salónech v turistickejch 
destinacích, pokud vím. Vím teda předem, co se bude tetovat. Když jde o větší rozsah, je 
to na několik sezení. Větší návrh většinou dýl konzultujeme. I přes mejl, je to rychlejší, 
a obvykle se mi nestává, že když mám zadání, musel bych to stokrát upravovat… Jako 
tím se nechci nějak chlubit, ale od začátku si vyjasníme jasný zadání, co nejpřesnější. 

Takže máš radši, když přijde klient s konkrétní představou, nebo spíš když tě 
nechá abys tvořil volně? 

Konkrétní představa ušetří oběma spoustu času. Nemám rád, když člověk neví, co chce. 
Ale zase pokud je to zadání konkrétní (ten námět), ale na mně je, abych to výtvarně 
nějak pojal, tak je to ok.

Co bys netetoval vůbec? Je něco, čemu se vyloženě vyhýbáš?

Nějak si nevzpomínám, že by někdo chtěl takovej úlet, aby se to nedalo tetovat. Slýcháš 
o tom ale po mně to nikdo konkrétně nechtěl. Takový ty věci, jak jde o zdraví – třeba 
potetovat oční bulvu, vpíchne se do ní barevnej pigment…, to se snad ani normálně 
nedělá, leda někde v lékařským zařízení. To už jsou ty extrémní úpravy. Na to jsou jiný 
lidi. Netetuju třeba fosforeskujícím pigmentem, to byla taková módní vlna, ale pak to 
zase někam zapadlo. Na to se mě pár lidí ptalo. Obličej taky ne. To už je velkej zákrok, 
občas někdo chce potetovat holou hlavu, s tím nemám problém, nebo krk. To se tetuje 
docela často. Občas chtějí lidi vytetovat ty nevkusný blbiny, jak jsem říkal předtím, ale 
je to práce, takže vytetuju, co chtěj. Nemůžu ovlivnit, co na sobě chce kdo nosit. 

Já osobně, když občas vidím takový ty hororový výjevy, obludy, démony…, říkám 
si, jestli už to nějak podprahově nemůže ovlivňovat nositele. Co soudíš o tomhle 
stylu tetování?

Kluci to občas chtějí. Někdy i holky. Když se to někomu líbí, tak prosím. Já bych si 
nedal Jacka Rozparovače nebo Eddieho z Noční můry. Ale démoni z mytologie, to je 
trochu něco jinýho. Draci, Lucifer, smrtky. To mi přijde normální, a i celkem esteticky 
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zajímavý. To máš jak ty obaly na metalový alba. Něco je víc hardcore, něco je takový 
umírněný. Nebo takhle – myslím, že lidi, který si to chtějí nechat vytetovat, nejsou nijak 
nenormální nebo zvrácený. Ani si nemyslím, že by je nějak trápilo nosit to na sobě. 
Kdyby se toho báli, tak to nechtěj, že jo… Někdo má potřebu mít to hardcore zdobení, 
aby upoutal. Je to určitej level v těch kérkách. Takovej výjev upoutá silnějc než třeba 
malá kytička na kotníku, to má dneska každej. 

Vzpomínáš si na nějakou větší zakázku, něco co tě výtvarně potěšilo a co jsi 
v poslední době dělal?

Jo, dělal jsem velkou věc, jeden maník si přinesl obrázek Gandalfa, kterej má pod pláštěm 
postavu Hobbita. To našel fotku někde na Deviant Artu. Nechtěl to samozřejmě stejný, 
já ani nekopíruju. Ale chtěl prostě takovejhle výjev. Udělal jsem to po svým. Hlavně mě 
to potěšilo, protože to je moje oblíbený téma. 

Jak jsi mluvil o tom kopírování, to je další věc na kterou se chci zeptat – jak se 
stavíš k otázce copyrightu? Dá se to v tetování vůbec ohlídat?

Nedá. Já nekopíruju. Většina tatérů, který něco umí, podle mě ani nemají potřebu dělat 
kopie kérek někoho jinýho. Ani ti lidi, co přijdou s nějakým obrázkem, co našli na netu, 
nechtějí většinou to samý, co má na sobě někdo jinej. Nepovažuju to za problém…

Jak se smiřuješ s tím, že tvoje dílo odejde s budoucím nositelem? Máš k němu 
vztah jako třeba malíř ke svému obrazu?

To bych neřekl. Nedělá mi to problém. Obraz je trochu něco jinýho. K tetování nemám 
žádnej osobní vztah. Je to práce na zakázku. Navíc si to vyfotíš, takže si to můžeš pak 
kdykoli připomenout. 

Myslíš, že tetování je možno považovat za umění? Aby se oficiálně povýšilo 
na samostatnou uměleckou kategorii?

Já myslím, že už se to za umění považuje. Jsou přece i výstavy, vychází knížky, 
fotopublikace… Jako ta doba, že se na to koukalo jako na vězeňskou značku, to už je 
pryč dávno.
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Závěry a výstupy z empirického šetření 

Dvacet kvalitativních rozhovorů, které jsou v této práci prezentovány, pochází z let  
2008–2015. Rozhovory probíhaly až na výjimky přímo v tetovacích studiích; někteří 
tatéři hovořili přímo při práci, jiní v přestávce mezi tetováním, protože by dle jejich názoru 
rozhovor působil rušivě jak na ně, tak na klienta. Celková doba jednoho rozhovoru se 
pohybovala mezi 20–50 minutami, dle dispozic, ochoty a časových možností konkrétní 
osoby.
 Většina rozhovorů vznikla na území České republiky (dva na území Bulharska). 
V případě cizinců pracujících v ČR byl rozhovor pořízen v anglickém jazyce. Zápisy 
rozhovorů byly ponechány v co nejautentičtější podobě při zachování anonymity 
respondentů. Tatéři v rozhovorech vystupují pouze pod přezdívkou či křestním jménem, 
v záhlaví je uveden pouze věk a kraj ČR, kde byl rozhovor pořízen. 

Tetování jako umělecké dílo
Abychom mohli provést závěrečné hodnocení a výstup z kvalitativních rozhovorů, 
a bylo možno obhájit teorii, že tetování může aspirovat na samostatný umělecký, 
výtvarný obor, musíme se znovu vrátit k několika základním bodům, které antropolog 
na poli umění zkoumá, a rozebrat je v příslušeném kontextu:
a) význam a obsah díla (aspekty sociální, morální, psychologické)

Během empirického šetření bylo zjištěno, že v tetování se setkáváme se dvěma 
základními skupinami výtvorů: 1. výtvory symbolické – tj. náměty a obsahy 
jsou pojaty přímočaře; 2. výtvory nesymbolické – tj. významy jsou zde spíše 
nezjevné, nebo skryté (jedná se především o abstraktní obrazy). Zde je namístě 
poznamenat, že první zmíněná skupina výrazně převažuje
  Zde je ovšem nutno se vystříhat formalistického výkladu, že na statut 
uměleckého díla má nárok pouze takzvané „vyšší“ umění, které je prosto 
vnějších odkazů jakéhokoli druhu, vyhýbá se symbolizaci a neodkazuje k ničemu 
vnějšímu. Umělecké tetování bez symbolu by zjednodušeně řečeno postrádalo 
téma pro percipienta (veškeré abstraktní umění, s kterým jsem se v tetování 
setkala, mělo dle tatérů i tetovaných buď určitý mystický přesah, nebo naopak, 
šlo pouze o kopírování „výstřední“ módní vlny). 

b) formální výstavba díla (úroveň technického provedení, dokonalost zpracování) 
Technické a estetické schopnosti jednotlivých výtvarníků dle mého názoru (ale 
i dle názoru většiny respondentů) nejsou přímo vázané na jejich výtvarné vzdělání. 
Pokud daná osoba vystudovala výtvarný obor, může jí to v tvorbě pomáhat, ale 
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z výzkumu vyplývá, že většina „špiček“ v oboru žádnou akademickou průpravu 
neabsolvovala. 

c) estetické působení (působení krásy – libý pocit; působení provokativní ošklivosti 
– tíseň, nelibost, znechucení)
Schopnost uměleckého tatéra vytvořit na těle člověka obraz, který osloví, je 
v souladu s konkrétní morfologií těla, a vytvoří s ním harmonický celek, je 
pravděpodobně hlavním cílem tvorby. Použité symboly a obrazy mají různý 
charakter, a v této široké škále nalezneme jak výjevy skýtající příjemný estetický 
zážitek, tak i výjevy značně znepokojující. Vliv a působení těchto obrazů 
na objednatele díla (ačkoli jsme na toto téma v rozhovorech narazili), již spíše 
spadá do oblasti psychologie. 

d) originalita a jedinečnost – dle výpovědi většiny respondentů je originalita 
a jedinečnost zdobení velmi žádoucí. Určitá skupina ale trvá na tom, že má v oblibě 
tradiční symboly, které sdělují konkrétní a na první pohled čitelné poselství – tj. 
například tradiční „old-school“ tetování na rozdíl od kreseb abstraktních (i tito 
však prohlašují, že oblíbené téma lze zpracovat originálním způsobem tak, aby 
stejné tetování nenosily dvě různé osoby). Prakticky všichni tatéři zdůraznili 
potřebu vytvořit originál aplikovaný na konkrétního zákazníka tak, aby byla 
podržena jeho individualita. Banální, jednoduché, katalogové „obrázky“ hanlivě 
označované jako „razítka“ vesměs tetují umělečtí tatéři neradi, protože dle jejich 
soudu jednak nemohou prokázat své schopnosti, a za druhé zdobí zákazníka 
způsobem, který mu nepřidá ani na originalitě, ani na zajímavosti. Podobně 
negativní postoj má řada tatérů i k nápisům. 
  K otázce copyrightu se respondenti vyjádřili shodně – kopírování 
výtvarných návrhů jiných se dá sice posuzovat jako neetické, ale tato záležitost 
je v zásadě nijak netrápí. V době nových médií a především internetu je 
téměř nereálné uchránit svou tvorbu před kopírováním. Umělečtí tatéři 
jednak vypovídají, že jim naopak lichotí, pokud jsou kopírování, a pokud jde 
o klienty, mají-li tatéři dostatečně originální „rukopis“, stejně lze poznat, kdo 
je autorem originálu. Kopírování je ostatně způsob, jakým se začínající umělci 
vypracovávají na vyšší stupeň své dovednosti, a nebylo tomu jinak ani v historii 
(dílny starých mistrů apod.). Dalším důležitým aspektem otázky kopírování již 
existujících motivů je skutečnost, že práce tatéra, která je svou povahou zasazena 
do kategorie prací na zakázku (objednávku), a ve většině případů (tatéři často 
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zmínili až 2/3 zakázek) nechtěji klienti využít ryze autorskou tvorbu, ale přijdou 
již s návrhem, který buď chtějí přímo vytetovat, nebo pouze poupravit. Většina 
tatérů, až na výjimky, se shoduje na tom, že se snaží klienty neodmítat, a to ani 
tehdy, pokud se jejich přání přímo neshoduje s vkusem a preferencemi tatéra. 

Charakteristika umělecké tatuáže
O jaký typ umění jde – umění vysoké, nízké, populární? Individuální hodnocení, které 
budeme připisovat jednotlivým kategoriím, nebude nikdy spolehlivé. Termín populární 
umění by byl například značně zavádějící. Tetování sice v posledních letech zažívá 
„boom“ napříč společenskými vrstvami, ale na druhou stranu jeho historie je tak dlouhá 
a bohatá, že lze bez nadsázky konstatovat, že „nás provázelo vždy“. Co je myšleno 
vysokým uměním – volná tvorba bez omezení, které představuje umělecká zakázka. 
Co je myšleno uměním nízkým – umělecké řemeslo? Žádnou z těchto kategorií bych 
v případě tetování nepoužila. 
 Dle mého hodnocení jde o specifickou formu vizuálního, sociálního umění 
(termín „sociální umění“ jsem si přitom vypůjčila od C. R. Sanderse (navzdory 
nepřebernému množství filozofických teorií, s nimiž jsem se setkala, se mi tato 
jednoduchá charakteristika jeví jako nejpříhodnější). Bylo řečeno, že jedním 
z nejvýraznějších znaků umění je jeho symboličnost a obraznost (přičemž zobrazivý 
charakter nemají jen „obrázky“, ale i díla abstraktní). Obraz a symbol – obojí je 
v tetování v plné míře zastoupeno. Dalo by se říci, že tato disciplína na těchto 
pilířích přímo stojí. V neposlední řadě bych tetování označila za umění interaktivní. 
Téměř ve všech rozhovorech se stále vrací velké téma komunikace mezi zákazníkem 
(tetovaným) a umělcem (tatérem), kdy předpokladem úspěšného výsledku je právě 
harmonické vymezení díla za spoluúčasti obou stran. Nedílnou součástí celého aktu 
se tedy stává komunikace a sdílení.

Tatéři a jejich zařazení mezi umělce
Tatéři, dle jejich výpovědi, sami sebe většinou řadí do specifické skupiny umělců. Někteří 
se ovšem spíše skromně přiklánějí k definici „umělecké řemeslo“. Druhá zmiňovaná 
definice je blízká zejména těm, kteří ve své výpovědi silně prožívají roli zákazníka, 
klienta, objednavatele, jehož přání a představa je dle jejich soudu jednoznačně nadřazena 
tvůrčí svobodě tatéra samotného. Kromě toho, že tatér vynakládá značné množství 
energie na technické provedení a estetický rozměr díla, je třeba vzít v úvahu i další 
funkce umění (aplikovatelné též na umění tetování): a to již několikrát zmíněnou funkci 
komunikační, stimulační, relaxační a v určitých případech i terapeutickou). Z mnoha 
rozhovorů vyplývá, že tatér se mnohdy stává i „lékařem, psychologem či zpovědníkem“ 
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svého klienta. Permanentní zdobení těla je na tolik velký zásah do psychiky jedince, že 
zde autor díla zaujímá velmi důležité postavení. 
 Zakázková práce je zde velkým tématem. I slavní malíři, představitelé kategorie, 
jíž označujeme jako „vysoké umění“, tvořili na zakázku. Výsledek byl pak více či méně 
úspěšný a objednatel více či méně spokojený. Domnívám se, že se nedá říci, že by 
zakázková výtvarná tvorba byla oproti volné tvorbě nějak méněcenná. Má však jiný 
charakter. Důležité je však zmínit, že právě „tržní hodnota“ díla může představovat další 
argument pro jeho zařazení do množiny děl uměleckých (vedle faktu, že jde o lidský 
vizuální výtvor, pro jehož vytvoření byla zapotřebí jistá úroveň dovednosti). 
Z rozhovorů vyplynuly dva základní přístupy k přání zákazníka. Existuje určitá (spíše 
úzká) skupina tatérů, která se přesně ve své práci vymezuje (viz výše), určité druhy 
tetování vůbec neprovádí, zákazníky běžně odmítá, pokud trvají na zdobení, které se 
neslučuje s jejich představou a estetickým cítěním. Snaží se případně zákazníka ovlivnit, 
přesvědčit, usměrnit. Druhá skupina naopak tímto selektivním přístupem pohrdá 
a trvá na tom, že se snaží vždy zákazníkovo přání plně respektovat, a to i s rizikem, že 
výsledek bude „kýčovitý“, ne zcela estetický, originální či vizuálně působivý. Pokud 
se jejich představa s přáním zákazníka neslučuje, nabídnou svou řemeslnou zručnost, 
dokonalé technické provedení výjevu, ale představu klienta neovlivňují a zakázky ze 
zásady neodmítají.
 Zcela upřímně konstatuji, že jsem na naší domácí scéně nenalezla tolik příkladů 
tatuáží, které bych označila přímo za „vysokou formu výtvarného umění“. V krátké 
kapitole věnující se zahraničním tatérům jsem se právě proto snažila tento nedostatek 
kompenzovat výběrem tatérů, kteří patří ke špičkám svého oboru, uplatňují hojně 
originální návrhy, a jejich technické i vizuální nadání, i schopnost umístit obraz na těle, 
je více než nadprůměrné. Několik vybraných prací je i součástí obrazové přílohy. 

Otázka prezentace díla
I když by se zdálo, že na rozdíl od výtvarného umění, které je vystavováno v galeriích, 
tetování není věnován takový prostor, většina respondentů se domnívá, že díla lze dnes 
prezentovat uspokojivým způsobem. V době nových médií lze tetování vystavovat 
na internetu, na sociálních sítích, zachytit prostřednictvím fotografie, účastnit se 
konvencí. Vzhledem k tomu, že pro tatéry je především podstatný úspěch v rámci 
komunity, nedomnívají se, že by tetování jako obor bylo jakkoli podceňováno. Míra 
publicity se jim dle průzkumu zdá dostačující. 
 Několikrát použitou (a v literatuře populární) formulaci, že v oblasti tetování je 
lidské tělo malířským plátnem, bych označila za nepřesnou a lehce zavádějící, jelikož 
v drtivé většině nejde o volnou tvorbu. Toto téměř všichni respondenti ve své výpovědi 
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zdůrazňují. Bylo by asi příznačnější, označit lidské tělo za určité médium tvorby 
uměleckého tatéra. Klíčovým výstupem je zde vytvoření vizuálního díla prostřednictvím 
interakce mezi dvěma (někdy i více) osobami.
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ZÁVĚR

Tvořivá imaginace představuje pro člověka souvislý nový svět. Umělecká tvorba je 
aktivním, hluboce zakódovaným procesem, prostřednictvím kterého se člověku daří 
ztotožňovat sám sebe s okolním světě a nalézt v něm své místo. Složky tvorby obsahují 
prvky mystiky, náboženství, obřadu, estetiky, společenského života i rituálu. Schopnost 
zachytit tvar, uspořádat montážní představy, schopnost vyvolávat si v mysli staré zážitky 
a naopak upínat se k horizontu budoucnosti je nám vlastní. Nutnost zanechat svůj otisk 
v materiálu, ať už je jím kámen, plátno, hlína či naše vlastní tělo je niternou potřebou.
 Tato živelná potřeba tvorby se rodí již v nejtvrdších podmínkách na úsvitu 
lidského druhu, který byl naplněn úzkostí o holou existenci, a jak vidíme, prochází 
v mnoha metamorfózách celými dějinami lidstva.
 Antropologie umění je disciplínou, která se snaží tyto procesy popsat a vyložit, 
avšak v žádném případě by se toto nemělo uskutečňovat skrze brýle etnocentrismu; 
antropologie umění není studiem artefaktů jiných kultur, které Evropané zahrnuli do své 
kategorie umění. Mimoevropské kultury mají rovněž určité kategorie objektů, jenž jsou 
blízké západní kategorii „uměleckých děl“. 
 Cílem tedy není aplikovat na veškerou tvorbu naše vlastní měřítka, ale pokusit se 
v rámci možností vidět umění „těch druhých“ také v kontextu příslušné kultury a snažit 
se najít spojitost s těmi aspekty umění, které jsou blízké i našemu myšlení.
Mnozí historici umění dnes hovoří o stagnaci a jakémsi vyčerpání oboru. V tomto 
ohledu jsem přesvědčena, že disciplína antropologie umění je pro oblast humanitních 
věd velkým přínosem. Na rozdíl od tradičně zaměřeného dějepisu umění nám umožňuje 
klást uměleckým dílům nové otázky.
 Přední francouzský teoretik a historik umění Pierre Francastel vyslovil krásné 
přirovnání, že „umění má vždy podobu rituálu a umělec je vždy tak trochu kouzelníkem 
v tom nejlepším slova smyslu…“ 175 V každém případě lze umění považovat za jeden 
z prostředků, jimiž lidstvo bojuje o věčnost. Magický kruh umění člověka povznáší 
nad běžnou činnost, ale přitom z ní sám vychází a bere inspiraci. Umění je něco, co nás 
nikdy neopustilo, a doufejme, že nikdy neopustí.

Tetování jako umělecké dílo
V této části práce jsem se pokusila prokázat, že umělecká tatuáž by mohla a měla 
aspirovat na právoplatné zařazení mezi ostatní umělecké obory. V průběhu empirického 
i teoretického výzkumu se potvrdilo, že umělecká tatuáž je specifická forma 

175 Viz FRANCASTEL P.: Malířství a společnost, Barrister & Principal, Brno 2003, s. 147
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sociálního umění, která bývá nezřídka obdařena nespornými uměleckými a estetickými 
kvalitami. Pokud je vnímání umění věcí interpretace, máme poměrně velkou svobodu 
v rozhodování, co do kategorie „umění“ zahrneme. U tetování musíme brát v úvahu 
jeho polyfunkčnost a komunikační faktor. Jde tu o spojení estetické funkce s funkcemi 
a hodnotami mimoestetickými. Další významný aspekt uměleckého tetování spočívá 
v tom, že jde o práci na zakázku, která je ovlivněna jak tatérem, tak objednavatelem. 
Pokud jde o dílo kvalitní, obě tyto strany jsou uměleckou tvorbou obohaceny.
Současné tetování jednak navazuje na svou bohatou historii, ale také prodělává vývoj 
od jednodušších forem k vyšším, od symbolů, nápisů a značek k realistickým obrazům. 
Jednobarevné kompozice vystřídaly výrazné barvy. Kromě realistických obrazů se určitá 
skupina umělců věnuje i komiksu, graffiti, biomechanice, abstrakci a dalším stylům 
– všeobecně se však schopnosti umělce posuzují ne podle toho, zda je absolventem 
nějakého výtvarného oboru, ale podle toho, na jaké úrovni jsou jeho vlastní grafické 
návrhy, a zda je schopen vytetovat velkoplošné realistické obrazy, figurální kompozice, 
či portréty věrně kopírující fotografii apod. Umělečtí tatéři, stejně jako jiní umělci, bojují 
s otázkou copyrightu, jejich díla varírují co do kvality i obsahu. Jednotlivá díla by se 
jistě dala posuzovat dle určité estetické hierarchie. I v uměleckém tetování nacházíme 
vyšší a nižší umění, práce vkusné i nevkusné, originální i „katalogové“.
 Zkušení tatéři při své práci zohledňují psychosociální faktor působení svého díla 
na budoucího nositele, tj., maximálně konzultují svůj výtvor se zákazníkem. Po etické 
stránce respektují řadu faktorů, které jsou v tetování nežádoucí, a v neposlední řadě 
se snaží svým působením pozvednout estetickou a uměleckou kvalitu požadovaného 
motivu v případě, že vyhodnotí estetické preference klienta jako nedostačující.
 Dále je tu ještě jedna hodnota navíc, a tou je maximální odpovědnost vůči 
tetovanému subjektu, který si odnáší zdobení těla na celý život. 
 Je otázkou, zda se tetování časem stane předmětem zájmu kunsthistoriků 
a estetiků jako jiné obory, a zda půjde i o odborníky mimo obec tatérů a tetovaných.

207



POUŽITÁ BIBLIOGRAFIE

ANDERSON, R. L.: Art in Primitive Societies, Englewood Cliffs, 1979

BALEKA, J.: Vlevo a vpravo ve výtvarném umění, Academia, Praha 2005

BAUMANN, Z.: Úvahy o postmoderní době, SLON, Praha 1996

BLAŽKOVÁ (BAUEROVÁ), M.: Antropologie těla – kulturně sociální, náboženské 
a estetické motivy zdobení lidského těla, bakalářská esej na IZV UK, Praha 2000 (pozn.: 
části práce jsou v dizertační práci použity v původní podobě)

BLAŽKOVÁ (BAUEROVÁ), M.: Antropologie umění a zdobení lidského těla, DP 
z Obecné antropologie na FHS UK, Praha 2003

BELTING, H.: Konec dějin umění, Mladá fronta, Praha 2000

BENEDICTOVÁ, R.: Kulturní vzorce, Argo, Praha 1999

BOAS, F.: Primitive Art, Dover Publications, New York 1955

BORECKÝ, V.: Imaginace a kultura, Karolinum, Praha 1996

BRADBURY, R.: Ilustrovaná žena, Československý spisovatel, Praha 1968

BROUK, B.: Lidé a věci, Václav Petr, Praha 1947

BRONOWSKI, J.: Vzestup člověka, Odeon, Praha 1985

BURLAND, C. A.: Amerika před Kolumbem, Mladá fronta, Praha 1975

BUSHNELL, G. H. S. Umění staré Ameriky, Odeon, Praha 1970

CAUDWELL, C.: Illusion and Reality, London 1973

CAVENDISH, R.: Dějiny magie, Odeon, Praha 1994

CERAM, C. W.: Oživená minulost, Orbis, Praha 1972

CICHÁ, M.: Integrální antropologie, Stanislav Juhaňák – TRITON, Praha 2014,

COOTE, J.; SHELTON A.: Anthropology Art and Aesthetic, Oxford University Press, 
New York 2005

ČAPEK, J.: Umění přírodních národů, Dauphin, Praha 1996

ČENĚK, D.; PORYBNÁ, T. (Ed.): Vizuální antropologie, Kultura žitá a viděná, nakl. 
Pavel Mervart, Červený kostelec 2010

ČINÁTLOVÁ, B.: Příběh těla, Pistorius & Olšanská, Příbram 2009

DANIELSSON, B.: Zapomenuté ostrovy Tichomoří, Orbis, Praha 1968

DANIELSSON, B.: Gauguin na Tahiti a Markézách, Vyšehrad, Praha 1983

DARWIN, Ch.: Cesta kolem světa, Mladá fronta, Praha 1955

208



DORFLES, G.: Proměny umění, Odeon, Praha 1976

DVOŘÁK, R.: Čína – popis říše, národa, jeho mravů a obyčejů, České lidové 
knihkupectví Josefa Springera, Praha 1900

ECO, U.: Dějiny krásy, Argo, Praha 2005

ECO, U.: Dějiny ošklivosti, Argo, Praha 2007

ECO, U.: Skeptikové a těšitelé, Argo, Praha, 2006

ELIADE, M.: Šamanismus a nejstarší techniky extáze, Argo, Praha 1997

ELKINS, J.: Proč lidé pláčou před obrazy, Academia, 2007

FETTNER, V.: Etnická antropologie, UK, Praha 1962

FIKSA, R.: Encyklopedie bodyartu,Sowulo Press, Žďár nad Sázavou 2009 

FISCHER, E.: O nezbytnosti umění, Orbis Praha 1962

FRANCASTEL P.: Malířství a společnost, Barrister & Principal, Brno 2003

FRAZER, J.: The Golden Bough, Avenel Books, New York 1981

FURST, P. T.: Halucinogeny a kultura, DharmaGaia a Maťa, Praha 1996

GELL, A.: Art and Agency: An Anthropological Theory, Clarendon Press, 
Oxford 1998

GENNEP Van, A.: Přechodové rituály, Lidové noviny, Praha 1997

GILLON, W.: A short history of African Art, Viking, Penguin, New York 1984

GOMBRICH, E. H.: Umění a iluze, Odeon, Praha 1985

GOMBRICH, E. H.: Příběh umění, Odeon, Praha 1989

GRÖNING, K. ed.: Decorated Skin – a Word Survey of Body Art, Thames and 
Hudson, London 1997

HADDON, A. C.: Evolution in Art, W. Scott, Ltd., London 1895

HANZELKA, J., ZIKMUND, M.: Afrika snů a skutečnosti, Naše vojsko, Praha 1956

HANZELKA, J., ZIKMUND, M.: Cejlon, ráj bez andělů, Svoboda, Praha 1991

HICKS, D.: Cultural Anthropology, Harper Collins Publishers, New York, 1994

HILDEBRAND, A.: Problém formy ve výtvarném umění, Triáda, Praha 2004

HOSTINSKÝ, O.: O umění, Československý spisovatel, Praha 1956 

HUIZINGA, J.: Homo ludens. O původu kultury ve hře, Dauphine, Liberec 2000

CHALUMEAU, J-L.: Přehled teorií umění, Portál, Praha, 1997

INGOLD, T.: Companion Encyclopedia of Anthropology – Humanity, Culture and 
Social Life, Routledge 11 New Fetter Lane, London 1998

209



JOHNSON, P.: Dějiny umění – nový pohled, Academia, Praha 2006

KANT, I.: Critique of Aesthetic Judgement, Clarendon, Oxford 1952

KESNER, L. ed.: Vizuální teorie – současné angloamerické myšlení o výtvarných 
dílech, H&H, Jinočany 1997

KOMÁREK, S.: Příroda a kultura, Svět jevů a svět interpretací, Academia, Praha, 
2008

KRAKOW, A.: The Total Tattoo book, Warner Books, New York 1994

KULKA, T.: Umění a kýč, Torst, Praha 2000

KULKA, T., CIPORANOV, D. (eds.): Co je umění? Texty angloamerické estetiky 
20. století, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2010

LAMAČ M.: Myšlenky moderních malířů, Odeon, Praha 1989

LAYTON, R.: The Anthropology of Art, Cambridge University Press, 1991, Great 
Britain

LEROI-GOURHAN, A.: Préhistorie de l´art occidental, Paris 1965 

LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení člověka primitivního, Argo, Praha 1999

LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů, Československý spisovatel, 
Praha 1971

LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů, Dauphin, Praha 1996

LÉVI-STRAUSS, C.: Smutné tropy, Odeon, Praha 1966

LÉVY-BRUHL, L.: Myšlení člověka primitivního, Argo, Praha

LEWIS-WILLIAMS, D.: Mysl v jeskyni, Academia, Praha 2007

LILIN, N.: Sibiřská výchova, Paseka, Praha 2011

LOMMEL, A.: Pravěk a umění přírodních národů, Artia, Praha 1972

MARKALOUS, B.: Co je umění?, SYU Mánes, Praha 1938

MATĚJŮ, M.: Sociologie kultury, FF UK, Praha 1989

MAY, Le, R.: The Tattoo Artist´s Black Book, A Guide for Students, 2008

MIKULA J.: Dvacetkrát starší než Altamira, Albatros, Praha 1983

MIŠKELOVÁ, E.: Náměty tradičního japonského tetování a 

jejich vliv na současné světové tetování, bakalářská esej na FF MU, 2010

MOORE, H. L. (Ed.): Anthropological Theory Today (CSORDAS, T. J.: The Body’s 
Career in Anthropology), Polity Press, Cambridge 1999

MORRIS, D.: Nahá opice, Mladá fronta, Praha 1971

210



MRÁZ, B.: Dějiny výtvarné kultury, SPN, Praha 1987

MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie z estetiky, Odeon, Praha 1966

MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie, Sociologické 
nakladatelství, Praha 1999

MYSLIVEČEK, M.: Panoptikum symbolů, značek a znamení, Horizont, a.s., Praha 
1992

NOVÁK, M.: Základy vědy o umění, FF UK, Praha 1928

NAPIER, A. D.: Foreign Bodies – Performance, Art, and Symbolic Anthropology, 
University of California Press 1992

NEUMANN, S. K.: Dějiny ženy, Otakar II., Praha 1999

NOVÁK, M.: Od skutečnosti k umění, Nakladatelství československých výtvarných 
umělců, Praha 1965

OTTEN, C. M. (Ed.).: Antropology and Art, Austin 1971, Texas, USA

PETRÁŇ, T.: Ecce homo: Esej o vizuální antropologii, Univerzita Pardubice, 
Pardubice 2011

POLLAK, K.: Medicína dávných civilizací, Orbis, Praha 1976

PONDĚLÍČEK, I.: Fantaskní umění, Vodnář, Praha 2002

PRICE, S.: Primitive Art in Civilized Places, The University of Chicago Press, 
London 2001

PROKOP, D.: Obecná uměnověda, Gryf, Praha 1994

PUTOVÁ, B., SOUKUP V.: Evoluce člověka a pravěké umění, Unie Comenius, 
Praha 2010

PUTTKAMER, W. J.: Brazil’s Kreen-Akarores, National Geographic, vol. 147, 
No. 2, February 1975

RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol, ISE, Oikúmené, Praha 1993

ROBLEY, H. G.: Maorské tetování, Sowulo Press, Žďár nad Sázavou 2008

ROLDÁN, A. A.: Looking at Anthropology from a biological point of view: A. C. 
Haddon’s Metaphors on Anthropology – History of the Human Sciences, Vol. 5, No. 
4, 1992, London, Newbury Park and New Delphi

RUDGLEY, R.: Kulturní alchymie – Omamné látky v dějinách a kultuře, Lidové 
noviny, Praha 1996

RYCHLÍK, M.: Dějiny tetování: Setkání postmoderny s archaismem v kultuře 
tzv. Modern Primitives, DP na FF UK, 2011

211



RYCHLÍK, M.: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Lidové noviny, Praha 2005

SALZMANN, Z.: Jak se antropolog dívá na výtvarné umění (esej), Český lid 4, 
ročník 86/1999, Etnologický ústav AVČR

SANDERS, C. R.: Customizing the Body. The Art and Culture of Tattooing, 
Philadelphia – Temple University Press, 1989

SKLENÁŘ, K.: Za branou minulosti, Panorama, Praha 1978

SOUKUP, M.: Antropologie a Melanésie, Karolinum, Praha 2014

SOUKUP, M. (Ed.).: Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat, Pavel Mervart, 
Červený Kostelec 2014

SOUKUP, V.: Dějiny antropologie, Karolinum, Praha 2004

SPAULDING, H.: Tattooing A to Z (A Guide to Successful Tattooing), 
Spaulding & Rogers, Mfg. 2000

STRONG, D. E.: Antické umění, Artia, Praha 1970

STINGL, M.: Smrt v ráji, Naše vojsko, Praha 1988

STINGL, M.: Vládcové jižních moří, Naše vojsko, Praha 1996

SVAŠEK, M.:  Anthropology, Art and Cultural Production, Pluto Press, London 
2007

SVOBODA, J. A.: Počátky umění, Academia, Praha 2011

SVOBODOVÁ, D.: Srovnání komunikačních prostředků v českém a ruském 
kriminálním prostředí,DP na FF MU, 2010

ŠTECH, V. V.: Skutečnost umění, Václav Poláček, Praha 1946

TURNER, T. S.: The social skin, HAU: Journal of Ethnographic Theory 2 (2) 
(486–504)

VASARI, G.: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, Mladá fronta, 
Praha 1998

VOLEK, J.: Základy obecné teorie umění, SPN, Praha 1968

VONDRÁČEK, P.: Fotoreportáž o kůži, Mladá fronta dnes, Praha 1998

ZAHRÁDKA, P.: Vysoké versus populární umění, Periplum, Olomouc 2009

ZELLER, R.: Měsíčník Ciba č. 10, Dr. Ed. Grégr a syn, Praha 1941

ZUSKA, V.: Estetika – úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton, Praha 2001

212



Internetové zdroje:
http://artlist.cz/?id=103 

http://www.prickmag.net/alexdepaseinterview.html

http://www.novinky.cz/kultura/107066-tomas-vlcek-kyc-je-nemoc-nezodpovedneho-sneni.html

http://www.painart.cz/1/clanky/zobrazit/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/128138-tater-morof-trosku-jiny-renesancni-mistr/
http://www.pinterest.com/search/pins/?q=peter%20aurisch
http://www.ienlevin.com/
http://www.alexdepasetattoo.com/
http://dotstolines.wordpress.com/
http://designcollector.net/tattoos-by-marcin-aleksander-surowiec/

213



Příloha 1
ANOTACE DIZERTAČNÍ PRÁCE

Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo

Tato práce pojednává o umělecké tvorbě, lidské imaginaci a univerzálním, hluboce 
zakořeněném tvůrčím pudu člověka v kontextu antropologie. Autorka se ve svém 
výzkumu zaměřila na fenomén tetování lidského těla, jeho historii, současnost, 
sociologický a estetický rozměr. Výzkum se snaží prokázat, že umělecké tetování má 
potenciál stát se právoplatným uměleckým oborem. 

Anthropology of art and human body tattoos as an artwork

This work deals with the artistic creation, the human imagination and universal, 
deeply rooted creative instinct of man in the context of anthropology. The author in 
her research focused on the tattoo phenomenon, its history, present, sociological 
and aesthetic dimension. The research seeks to demonstrate that artistic tattoo has 
a potential to become a recognized art discipline.
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Příloha 2
FOTODOKUMENTACE POŘÍZENÁ NA 10. ROČNÍKU TATTOO 
CONVENTION PRAGUE V ROCE 2008
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