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Abstrakt 

Tato práce je rozdělena do sedmi částí. V úvodní části se věnuji 

experimentální poezii jako celku. Ve druhé části se obracím k historickému pozadí 

brazilské konkrétní poezie. Ve třetí části se dostávám ke skupině Noigandres – 

popisuji její vznik a podávám stručný přehled vydávání časopisu-knihy noigandres. 

Práce však především reflektuje tvorbu básníka Augusta de Campose, která je 

obsažena v souboru básní Ať žije křik (Poezie 1949–1979). Zaměřuje se na jeho první 

konkretistickou sbírku bez básníka (1953), která novým způsobem zachází 

s prostorem stránky, a na sbírku Bestiář (1955), v níž dochází k proměně subjektu. 

Od básníka, který se snaží vymezit prostřednictvím fragmentů textu, se dostáváme do 

bodu, kdy se básník vymezuje prostřednictvím své absence coby lyrického subjektu. 

Nadále je přítomen jako designér, který svým gestem navrhuje strukturu, jako je 

tomu například v analyzované básni „Tensão“.  

V šedesátých letech se básník obrací k politickému dění a provádí tzv. krok 

k účasti (salto participante) – využívá principy montáže a koláže k tvorbě básní, 

které mají přímý, bezprostřední dopad na čtenáře.  

Na druhou stranu směřuje Augusto de Campos ve své tvorbě ke stále většímu 

zjednodušování při zachování maximální, nejen estetické, informace. Vytváří tzv. 

kódované básně nebo fotografuje básně – ready-made. 

V poslední části se věnuji verbofonovizuálnímu projektu, který sice vznikl 

před čtyřiceti lety, ale teprve díky novým technologiím se stává plně 

realizovatelným. 

 

 

Abstract 

The dissertation is dividend into sevenparts. The opening part is about the 

phenomenon of the experimental poetry in general. The second one describes the 

historical background, the roots of the experimental poetry in Brazil. The third part is 

devoted to a poet group Noigandres – I write about its foundation and bring a brief 

synopsis of the editing of the magazin-book noigandres.  

Main body of my work is about the creative activity of a brazilian poet 

Augusto de Campos as is summoned in a compilation Hail to the shout (VIVA 

VAIA Poetry 1949–1979). I focus on his first book of a concrete poetry without a 
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poet (poetamenos, 1953) which presents a new way of organizing the words on a 

page and the book Bestiarium (Bestiário, 1955) in which appears a transformation of 

a lyrical subject. 

From the original point, where the poet expresses himself through the 

fragments of text, to the point where the poet defines himself through his absence as 

a situation lyrical subject. 

He calls himself a designer, who designs/casts the structure of a poem, like in 

„Tension“ (Tensão) analyzed in this dissertation. In 60’s the poet gets more 

interested in a political and performs so-called step of participation (salto 

participante) – he exploits the form of a montage and a collage to create an 

immediate and direct impact on a reader.  

On the other hand Augusto de Campos is permanently heading towards a 

simplification while keeping maximum of a, not only, aesthetic information. He 

creates so-called coded poems or photographs poems-ready-mades. 

The last part of the dissertation is about verbo/phono/visual projects, which 

were proposed some 40 years ago, but only thanks to the new technologies can be 

fully realized only now. 
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1. Experimentální poezie 
 

Změnila-li se báseň, 

to proto, že jsem se změnil já, 

to proto, že jsme se změnili my všichni, 

to proto, že se změnil svět.1 

 

Experimentální, umělá, otevřená, prostorová, nová, progresivní, konkrétní 

poezie – několik vybraných názvů, jimiž lze pojmenovat výrazný směr v literatuře 

šedesátých let 20. století. Hnutí, které nejenže nelze jednoznačně pojmově uchopit, 

ale ani jasně časově ohraničit. Definovat tuto poezii je komplikované především 

proto, že zahrnuje různorodá díla a teorie nehomogenní skupiny umělců prakticky 

z celého světa. Zpočátku ji lze chápat jako určitou průrvu, meziprostor zkoumání a 

hledání. „Moderní experimentální literatura sídlí jako dříve v oblasti mezi 

tradovanou přirozenou a pravděpodobně budoucí umělou poezií, takříkajíc v oblasti 

post-umění, a současně i v oblasti před-umění,“2 píše Reinhard Döhl, podle něhož 

jazykové struktury a postupy musejí být metodicky prozkoumány především kvůli 

nim samým.  

Zprvu izolovaní jednotlivci či skupiny nezávisle na sobě začínají pociťovat 

nespokojenost s dosavadním pojetím literárního díla a literární komunikace vůbec, 

hledají pro sebe nové tvůrčí cesty, aniž by tušili, že jejich uvažování je součástí 

určité tendence, jež zasáhla prakticky v jeden moment básníky z různých koutů 

světa. Umělci se o sobě postupně dozvídají, navazují kontakty a seznamují se 

s jednotlivými teoriemi i s praxí. Vzniká mezinárodní hnutí, „fungující spíše na 

principu volného oběhu informací a příležitostných setkání a spolupráce (…)“.3 

Zárodky nových programově vymezených experimentálních postupů pro 

práci s jazykovým materiálem můžeme nalézt na počátku padesátých let především u 

brazilských konkretistů skupiny Noigandres, u švýcarského básníka Eugena 

Gomringera a u československého básníka-výtvarníka Jiřího Koláře. Rozvinutí a 

tříbení nových přístupů a teoretických uchopení (zejména německého teoretika Maxe 

                                                 
1 „První stanovisko mezinárodního hnutí“. In Slovo, písmo, akce, hlas: k estetice kultury  technického 
věku. HIRŠAL, J. – GRÖGEROVÁ, B. Praha: Čs. spisovatel, 1967. S. 98. 
2 DÖHL, R. „Neúplná zpráva“ (Experiment s jazykem)“ In Slovo, písmo, akce, hlas. S. 44. 
3 BÍLEK, L. Experiment jako program v české poezii 60. let. [online]. [cit. 2010-03-09].  
  Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/slk/data/2006/sbornik/8.pdf. S. 1. 
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Bense) spadá zejména do let šedesátých, ale někteří autoři je dodnes rozvíjejí či 

završují jejich možnosti, jiní naopak východiska opustili.  

Potíží se stanovením zastřešujícího pojmu si byli vědomi jak teoretici, tak 

tvůrci: „Ideje konkrétního umění odporují každé statice. Nejen že jsou koncipovány 

směrem k něčemu, co se má změnit, nýbrž chápou i samo konkrétní umění jako něco 

proměnlivého. (…) Moment pohybu byl již od počátku důležitou součástí konkrétní 

estetiky, protože ta se nepředstavuje jako systém uzavřený sám v sobě, nýbrž v prvé 

řadě jako estetika hledání a experimentování.“4 

Pro některé básníky byla volba názvu víceméně úlitbou dějinám či veřejnosti, 

která potřebuje škatulkování. („Jaký název se vžije? Nejhorší, jako obvykle, jako 

např. gotické umění. Protože název je nutný, dějiny to žádají…“5) Naopak například 

brazilští konkretisté si za pojmem konkrétní poezie, jehož obsah teoreticky 

propracovali, jednoznačně a vyhraněně stáli.  

Každý z výrazů má samozřejmě své opodstatnění a odkazuje k určité tvůrčí 

tendenci, která se stala pro básníka nebo celou skupinu převažující. Sám výraz 

experiment nejlépe odkazuje k oblasti vědy, jejímž vlivem (ne samozřejmě jediným) 

se poezie začíná vymaňovat z mlhavé introspekce, „z meditativně filosofických 

pout“,6 básník ztrácí svou svatozář a stává se vynálezcem, který pracuje metodicky a 

analyticky.  

Pojem „experimentální“ se ve smyslu, v jakém se stal přídomkem této poezie, 

vynořuje „poprvé v podtitulu časopisu Přelom (Transition), vydávaného Eugenem 

Jolasem, jenž v letech 1927 až 1930 zněl: Mezinárodní čtvrtletník pro tvůrčí 

experiment (An International Quarterly for Creative Experiment). Časopis sám se 

označoval jako Přelomové jazykové experimenty (Transition Experiment in 

Language). Hlavními autory jeho prvních ročníků byli James Joyce a Gertruda 

Steinová.“7 Pojem se v té době vztahoval na určité pokusy s jazykem. I když se 

objevuje také již u surrealistů, v anglo-americké literatuře u imagistů, v italském a 

ruském futurismu, u Paula Valéryho nebo Gottfrieda Benna. V teoretických spisech 

Ezry Pounda a Thomase Stearnse Eliota se zase objevuje představa jazykové 

laboratoře.  

                                                 
4 WEDEVER, R. „Materiál a teorie“. In Slovo, písmo, akce, hlas. S. 12. 
5 LAMBERT, J.-C. „50 tezí pro „otevřenou poezii“. In Slovo, písmo, akce, hlas. S. 67. 
6Vrh kostek: česká experimentální poezie. HIRŠAL, J. – GRÖGEROVÁ, B. 1. vyd.  
  Praha: Torst, 1993. S. 8. 
7 Tamtéž, s. 23. 
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Ale podle německého romanopisce a básníka Helmuta Heissenbüttela ani toto 

vysvětlení pojem nevyčerpává. Heissenbüttel se domnívá, že označení 

„experimentální“ nesouvisí ani tak s pojmenováním objektů, k nimž se vztahuje, jako 

spíše s veřejným míněním. Naproti tomu například v Československu je volba slova 

experimentální dána vyloženě povahou tvorby samé. „Pod výrazem ‚experiment‘ 

rozumíme (…) zcela přesný, uvědomělý umělecký pokus, který má osvětlit a dokázat 

určité teoretické předpoklady…“8 Tato reakce československých básníků je odpovědí 

na dopis německého básníka Reinharda Döhla (básníci vedli vzrušenou debatu v 

dopisech), v němž ten naopak navrhuje užívat místo slova experimentální termín 

progresivní, neboť podle něho je slovo experimentální zprofanované natolik, že ho 

nelze použít. Stejný pocit mají však básníci a překladatelé Bohumila Grögerová a 

Josef Hiršal právě ze slova progresivní, které je pro ně v socialistickém 

Československu pouhou frází. Tato polemika naznačuje mnohé z toho, co je pro tuto 

poezii příznačné – a sice hledání společného jazyka, který není zastřen ani 

množstvím asociací a možných konotací, ani zbytnělou společenskou konvencí či 

nánosy z roviny politicko-ideologické.  

V teoretických úvahách (např. u brazilského konkretisty Harolda de 

Campose9 či u Umberta Eca10) se objevují počátky pojetí díla jakožto otevřené 

struktury, které později rozpracoval právě italský teoretik umění Umberto Eco. Oba 

se pak také shodují v názoru, že dílo už není statické, ale je v pohybu a klade tak 

nároky na naše vnímání a myšlení. „Schémata vnímání musila být rozbita. Vedlo-li 

nás naše obvyklé vnímání k tomu, že jsme hodnotili nějakou formu vždycky jen 

tehdy, pokud se nám prezentovala jako něco dokonalého a uzavřeného, musily být 

vynalezeny formy, které v protikladu k tomu nikdy nedovolí, aby si naše pozornost 

odpočinula, nýbrž se jeví pokaždé jinak.“11 

Na druhou stranu si tvůrci kladli za úkol přizpůsobit se dynamice vnímání, 

zasáhnout čtenáře rychle a celistvě. Proto vznikaly básně založené na simultánnosti 

vizuálního, auditivního, někdy i taktilního vnímání. „Dnešní člověk chce rychle 

porozumět a chce rovněž, aby i jemu bylo rychle porozuměno. (…) Pro rychlou 

komunikaci je vhodnější televizor než dopis, rozhlas rychlejší než tisk. Lidské jazyky 

                                                 
8 HIRŠAL, J. – GRÖGEROVÁ, B. Let let. 2. vyd. Praha: Torst, 2007. S. 465. 
9 CAMPOS, H. de. „A obra da arteaberta“. In Teoria da poesiaconcreta. Textos críticos 
    e manifestos de 1950-1960. Ed. H. de Campos. São Paulo: Atelieeditorial, 19. S. 28-31. 
10 ECO, U. „Programované umění“. In Slovo, písmo, akce, hlas. S. 14-19. 
11Tamtéž,  s. 15. 
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jsou ve stadiu formálního zjednodušování. Často v jediném slově dovedeme vyjádřit 

obsah celé věty.“12 

Nejjednodušší možností, jak vytvářet poezii založenou na slovu, je podle 

švýcarského básníka Eugena Gomringera konstelace, kterou „vynalezl“ roku 1952. 

„Je to skupina slov, řetězených vedle sebe nebo pod sebou – nikdy jich není příliš 

mnoho –, která mají k sobě vzájemně myšlenkově látkový vztah. A to je vše.“13 

Následující Gomringerova báseň je podle Jiřího Levého prototypem umělé 

poezie. Jeho níže uvedená interpretace vychází z Teorie textů Maxe Bense. 

  erde 

  eder 

  eerd 

  eedf 

  efed 

  edfe 

  fede 

  deef 

  eefd 

  eeuf 

  feeu 

  uefe 

  efeu 

  ueef 

  fuee 

  ufel 

  fleu 

  luef 

  lfue 

  ulfe 

  fule 

  ulft 

  flut 

  luft 

                                                 
12 GOMRINGER, E. „Od verše ke konstelaci“. In Slovo, písmo, akce, hlas. S. 46. 
13Tamtéž, s. 48. 



11 
 

„V řadě 24 permutací na písmena obsažená ve slovech erde a luft se kromě 

koncových bodů ještě na některých dalších místech této řady objevují smysluplná 

slova, například efeu (břečťan), flut (záplava); tyto verše nabývají významu 

sémantického, označujícího. Některé z dalších permutací mají silné hodnoty 

expresívní, dané mnohdy asociacemi s některými slovy, asociacemi ovšem velmi 

labilními a proměnlivými od čtenáře ke čtenáři; např. feeu, luef, ulfe atd. Tedy zde se 

uplatňuje jen význam pragmatický, plynoucí ze situačního vztahu vnímatele k textu. 

Toto kolísání významové platnosti je pak součástí významové hodnoty této kreace 

jako celku.“14 

Báseň se stává polem vztahů a vyzývá čtenáře k spoluúčasti. „Básník určuje 

v konstelaci rozsah pole a naznačuje jeho možnosti. Čtenář se účastní této hry, jejíž 

pravidla krok za krokem sleduje. Konstelace je mezinárodní a nadnárodní, je 

nepřeložitelná, jedinečná. Je to realita sama o sobě a není to žádná báseň o ničem. 

(…) Konstelace není žádný formální ani tematický koncept. Konstelace je výzva.“15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 LEVÝ, J. „Doslov“. In Slovo, písmo, akce, hlas. S. 240–241. 
15 GOMRINGER, E. „Od verše ke konstelaci“. In Slovo, písmo, akce, hlas. S. 48. 
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2. Historické pozadí brazilské konkrétní poezie 
 

Hnutí konkrétní poezie v Brazílii se ustavilo v době kulturního rozmachu, 

který nastal především díky proměně politické scény. V Brazílii se chýlil ke konci 

Nový stát, Getúlio Vargas dočasně zmizel z politické scény, a rok 1945 tak znamenal 

počátek demokratického experimentu. Mezi významné události patřilo přijetí nové 

Ústavy z roku 1946, prezidentské období Juscelina Kubitscheka de Oliveiry (1956–

1960) spojené s průmyslovým rozvojem a stavbou nového hlavního města Brasílie. 

Myšlenka na vybudování nového hlavního města v centru státu se zrodila krátce po 

roce 1822, kdy Brazílie získala nezávislost. Tato idea byla zapsána do ústavy roku 

1891. V roce 1956 byl navržen zákon o vybudování hlavního města. Kubitschek vzal 

tento utopický plán vážně a realizoval nemožné. V polopustině se během tří let (od 

roku 1956 do začátku roku 1960) zjevilo sci-fi město, jehož architektura 

nekorespondovala s ničím, co bylo v Brazílii dosud postaveno. 

Soutěž na projekt nového hlavního města vyhrál v roce 1957 brazilský 

architekt Lúcio Costa, který přizval ke spolupráci avantgardního brazilského 

architekta Oscara Niemeyera, žáka Le Corbusiera, a zahradního architekta R. B. 

Marxe. 

Zakládající jádro města má tvar letadla (původní myšlenkou byly dvě osy ve 

tvaru kříže). Pomyslný trup letadla tvoří hlavní městská tepna, křídly jsou obytné 

čtvrti a v místě pilotní kabiny sídlí sektor vládních budov. Tato koncepce je zvána 

pilotním plánem. 

Literární scéna tohoto období je přehlídkou zdánlivě protichůdných přístupů 

–střídají se individuální a skupinové poetiky, na jedné straně najdeme básnický 

experiment chápaný jako sociální angažmá a na druhé straně angažovanost, která na 

sebe bere odtažitě hédonistickou podobu (Picchiová, s. 512–513).Tvůrce však 

spojuje několik zásadních postojů – uvědomují si závazek vůči společnosti. Jde spíše 

o generaci tvůrců, kteří jsou schopni sloučit v jedné osobě básníka i literárního 

kritika, romanopisce a sociologa. Přisvojují si to, co k nim promlouvá v pravém 

slova smyslu současně (Picchiová, s. 513). 

Slovo „moderní“ či „současné“ vyvstává z různých literárních projevů. 

Důležité je, jak se přistupuje k obsahům. Již není rozdíl mezi konkretistickým 

tvůrcem, postinformelním výtvarníkem, folkovým básníkem, filmařem či 
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strukturalistickým kritikem. Všichni zkoumaný materiál podrobují kritice. 

(Picchiová, s. 513). 

Do popředí se dostává idea pokroku a otázka postavení rozvojových zemí. 

„Brazílie v tomto ohledu rozhodně není izolovanou provincií kdesi na pomezí 

kultury. Je to země mimořádně otevřená všem novým objevům, módám či kulturním 

trendům z nejrůznějších částí světa. K Brazílii totiž patří velká kosmopolitní města 

typu Rio de Janeira a São Paula stejně jako vzdálené a dosud neprobádané oblasti, 

avantgardní muzea stejně jako široké vrstvy negramotného obyvatelstva a žijí v ní 

lidé nejrůznějších barev a kultur. Současně se v ní přitom rodí umění, poezie a próza 

a v jistém smyslu i kritika, které jsou – jak kdysi prorokoval Oswaldde Andrade – 

,exportním zbožím‘“.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Tamtéž, s. 514. 
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3. Stručná historie skupiny Noigandres 
 

 
 

Nejdůležitějším skupinovým projevem tohoto období je tzv. generace 45 

spojující básníky z různých koutů země.  

Pětačtyřicátníci pokračovali v estetickém programu, který razili už sami 

modernisté (pozdní Mário de Andrade po futuristických orgiích roku 1922 

předpovídal návrat k ukázněnosti a básnickému řemeslu), zároveň se ale ohrazovali 

proti ,snadným modernistickým fintám‘ – vtipkování (piada), záměně slov, příliš 

prostoduchému asociování – a celé té ,rozčilující farmakopoezii‘ modernismu 

(Sérgio Milliet) – a sami se v literatuře snažili slučovat univerzalistický pohled se 

zvládnutou veršovou technikou.17 

Raná tvorba tří konkretistických básníků a přátel – bratrů Harolda a Augusta 

Camposů a Décia Pignatariho, kteří se seznámili v roce 1948 při studiu práv na 

Univerzitě v São Paulu – je spjata s generací 45. Básnické debuty Harolda de 

Campose Hra o posedlém (Auto de Possesso) a Décia Pignatariho Kolotoč (O 

Carrossel) vycházejí v roce 1950 péčí vydavatelského oddělení Clube de Poesia, 

který sdružuje básníky generace 45. Augusto de Campos vydává svou první sbírku 

Král až na království (O Rei menos o Reino) vlastním nákladem v roce 1950. 

Rok 1950 je však zároveň rokem rozchodu s touto skupinou. Tvůrčí snahy 

bratrů Camposů a Décia Pignatariho též navazují na avantgardu, ale činí z ne příliš 

vysoko ceněného experimentování důležitou součást tvůrčího procesu. Též kladou 

důraz na univerzálnost a propracovanost básnické kompozice, ale ze zcela jiného 

hlediska. Pociťují nutnost analyzovat jazyk a hledat nové formy. 

                                                 
17 Tamtéž, s. 515. 
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O dva roky později zakládají tito básníci vlastní tříčlennou skupinu 

s esoterickým názvem Noigandres. Toto slovo převzali přes XX. Zpěv Poundových 

Cantos od provensálského básníka Arnauta Daniela. Jedna z jeho možných 

interpretací je „zahnat nudu“ (afugentar o tédio).18 Toto jméno figuruje podle 

Aguilara zpočátku jako emblém sebevydělení a symbolického vytyčení východisek. 

Je synonymem poezie ve vývoji, experimentování a společného básnického hledání. 

Důraz na kolektivitu a společné publikování dal vzniknout stejnojmennému 

časopisu-knize noigandres, který podle Aguilara ve skutečnosti nahrazoval 

publikování básnických sbírek.19 Proto se také jednotlivá čísla neobjevují periodicky 

a časopis-kniha nemá pevnou strukturu rubrik. 

 

 

 
 

 

První číslo vychází v roce 1952 se zakladatelskou básní „Rosa d’Amigos“ 

od Décia Pignatariho. Fotografie z tohoto období, na níž je uprostřed Pignatari a po 

stranách hlavy bratrů Camposů z profilu, vypovídá o trojdimenzionálním propojení 

tvůrčích snah a schopností a zároveň o tom, že hlavním hybatelem dění je právě 

Pignatari. 

                                                 
18Aguilar, M. Poesia concreta brasileira. As vanguardas na Encruzilhada Modernista. São Paulo: 
Edusp, 2005.  
19 Tamtéž. 
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V roce 1955 vychází druhé číslo časopisu-knihy, které má zásadní význam. 

Tady skupina poprvé použije termín ,konkrétní poezie‘ s výrazem vypůjčeným 

z výtvarného umění, kde je užíván pro racionálně konstruované geometrické, 

nefigurativní kompozice, v nichž jde o artefakt jako takový a nikoli o výpověď o 

,jiné‘ realitě, kterou artefakt případně zachycuje a přenáší.20 

Označení konkrétní poezie, jak píše Aguilar, nahradilo neutrální název 

noigandres; sjednotilo různé strategie předchozího období a zastřešilo jasný program.  

Druhé číslo noigandres přináší Cyropedii aneb vladařovo vychování 

Harolda de Campose a především sbírku bez básníka (poetamenos) Augusta de 

Campose zroku 1953, jež představuje první celistvou sbírku konkrétní poezie. 

V témže roce jsou u příležitosti výročí skupiny Ars Nova vedle skladeb Weberna, 

Mahleho a Cozzely předneseny a simultánně promítány na stěnu také tři básně z této 

sbírky.21 V tomto roce poprvé vycházejí teoretické články o nové poezii Harolda a 

Augusta de Camposů. Zvláště Augusto zdůrazňuje korespondence mezi literaturou, 

výtvarným uměním a možnosti jejich vzájemného obohacování. Dialog básníků 

s výtvarníky a hudebníky ukazuje na novou pozici jednotlivých uměleckých 

disciplín, které mezi sebou komunikují a vstupují do mezioborových vztahů. 

Aktivisté skupiny Noigandres podepisují manifest s názvem „Zlom“ (Ruptura)22, 

který sepsala skupina konkrétních malířů založená v São Paulu v roce 1952, v jejímž 

                                                 
20 Picchiová, L. S., s. 542. 
21„Sinopse do movimento da poesiaconcreta.“In Teoria da poesia concreta 
22Manifesto Ruptura. [online]. [cit. 2015-05-22]. Dostupné z: 
http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1357,1.shl 
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čele stál Waldemar Cordeiro. V úvodu manifestu poukazují na to, že doba se výrazně 

změnila, a proto se umělec nemůže vyjadřovat stejně jako dříve. Příznačný titul 

signalizuje zpřetrhání vazeb s dobou minulou a ohlášení vzniku nových forem. 

Výtvarníci propagují znovuobnovení podstatných hodnot výtvarného umění, jako 

jsou časoprostor a pohyb. Hájí uměleckou intuici založenou na jasných rozumových 

principech skýtajících možnosti praktického uplatnění. Básníci navazují styky také 

s mladými brazilskými hudebníky z Escola Livre de Música. 

Důležitou událostí je výstava v saopaulském Muzeu moderního umění, která 

se koná v prosinci roku 1956 a odkazuje na Týden moderního umění z roku 1922. 

Jde o první veřejné vystoupení, kterého se účastní jak básníci vystavující své básně-

plakáty, tak výtvarní umělci a sochaři. Básníci se takto nevysloveně hlásí 

k avantgardě a zároveň odmítají „údajně staromilské hrátky generace 45“.23O rok 

později se výstava přesunula do budovy ministerstva kultury a vzdělání v Rio de 

Janeiru, kde měla živější odezvu provázenou polemikami. K trojici básníků se 

přidávají Ronaldo Azeredo, FerreiraGullar a Wlademir Dias-Pino. Z Rio de Janeira 

zase Reinaldo Jardim, José Lino Grünewald a Pedro Xisto.Reinaldo. Jardim otevírá 

spolupráci konkretistů literární přílohu deníku Jornal do Brasil, a tím poskytuje 

možnost celobrazilského šíření myšlenek hnutí.24 

U příležitosti této výstavy vychází třetí číslo noigandres, které již nese 

podtitul konkrétní poezie. Je prodáván společně s časopisem ad – arquitetura e 

decoração č. 20 nahrazujícím katalog. 

 

 
 

                                                 
23 Picchiová, L. S., s. 542. 
24„Sinopse do movimento da poesia concreta.“ In Teoria da poesiaconcreta. 
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Ve čtvrtém, nejprogramovějším čísle noigandres z roku 1958, které je 

knihou výstavou – má větší formát a obsahuje básně-plakáty –, vychází „pilotní plán 

konkrétní poezie“ (plano piloto da poesiaconcreta), jakýsi amalgám teoretických 

postulátů skupiny. Se zněním tohoto manifestu se neztotožňují F. Gullar a R. Jardim. 

Vytýkají konkretistům hermetičnost, redukci básně na jazykovou techniku a 

především nedostatečnou snahu o zapojení čtenáře. Rozcházejí se s touto poetikou a 

zakládají nové hnutí – neokonkretismus, pro něž je charakteristická  koncepce básně 

jako neo-objektu. 

 

 
 

Páté číslo noigandres z roku 1960 má podtitul antologie od verše ke 

konkrétní poezii 1949–62 a zrcadlí proces proměňování celé skupiny, která již není 

soudržná. 

Augusto de Campos plánoval vydat ještě šesté číslo noigandres, které mělo 

pojednávat o způsobu přednesu konkrétních básní profesionálními hudebníky. Číslo 

mělo představit současnou hudbu podobně jako dříve konkrétní poezii, ale k tisku 

nikdy nedošlo. 

Skupina Noigandres opouští vlivem politických událostí a sociálních změn 

ortodoxně pojatý plán konkrétní poezie a postupně přechází k šířeji pojatému 

programu, a sice k tzv. invenční poezii. V roce 1960 skupina připravuje rozhlasový 

pořad „Invence ve vzduchu“ věnovaný avantgardní hudbě. O dva roky později 

zakládá vlastní časopis Invence (Invenção, 1962–1966). V duchu otevírání nových 

cest se skupinou spolupracují Pedro Xisto, EdgardBraga, Mário Chamie a Cassiano 

Ricardo. Dva posledně jmenovaní byli ze skupiny vyloučeni a zakládají vlastní hnutí 

praxis. 
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4. Kontakty se zahraničím 
 

Kontakty mezi konkretisty a zahraničními autory začaly nejprve 

prostřednictvím korespondence. Konkretisté si dopisovali se svými velkými vzory, 

jakými byli Ezra Pound a Edward Estlin Cummings. Prostřednictvím dopisů 

prodiskutovávají estetické a ideologické problémy také například s Jeanem-Paulem 

Sartrem. 

Prvním z trojice, který navázal osobní vztahy s evropskými umělci, byl 

Pignatari. Podnikl několik cest do Evropy. Navštívil Paříž, kde se setkal například se 

skladateli Pierrem Boulezem, Johnem Cagem a Edgarem Varèsem. Kromě tohoto 

kulturního centra, na něž byla brazilská literatura napojena, se obrací pozornost 

jinam – k německému Ulmu, kde byla po válce založena škola, jež měla navazovat 

na školu Bauhaus zavřenou Adolfem Hitlerem v roce 1933. Jejím zakladatelem byl 

žák této předválečné školy Max Bill. 

Pignatari navštívil Ulm a seznámil se s Eugenem Gomringerem, prvním 

evropským konkretistou, který v té době pracoval jako sekretář Maxe Billa. 

Objevuje, že tento švýcarský básník bolivijského původu začal ve stejné době jako 

brazilští básníci experimentovat s formou – odvrhl verš a vynalezl nový způsob 

organizace jazykového materiálu: – konstelaci. Tímto kontaktem se ustavilo jakési 

mezinárodní hnutí.  

Roku 1956 zamýšlela skupina Noigandres a Eugen Gomringer vydat 

společnou Mezinárodní antologii konkrétní poezie (Antologia Internacional de 

Poesia Concreta). Při příležitosti této neuskutečněné akce přijímá také Gomringer 

označení „konkrétní poezie“.  

Roku 1959 vydává Eugen Gomringer básně skupiny Noigandres v časopise 

Spirála. V roce 1960 začíná vydávat sešity nazvané Konkrete Poesie / Poesia 

Concreta, kde píše o konkrétní poezii jako univerzálním jazyku naší doby. Dále 

vydává Antologii konkrétní poezie (Antologie Konkreter Poesie) představující 

šestnáct básníků – sedm jich pochází z Brazílie. 

V letech 1959 a 1964 cestoval do Evropy také Haroldo de Campos a navázal 

osobní kontakty s konkretisty ze Španělska, Itálie, Německa, Francie či 

Československa. Zároveň přednášel o brazilské literatuře. Představil při té příležitosti 

autory, jako jsou například Oswald de Andrade, Guimarães Rosa, João Cabralde 
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Melo Neto, a otevřel brazilskou literaturu (nejen) Evropě. S brazilskou konkrétní 

poezií seznámil také japonského básníka Kitasona Katsueho, hlavního představitele 

avantgardní japonské poezie. S jeho účastí seroku1960 konala výstava brazilské 

konkrétní poezie v Tokiu. Brazilská poezie se stala žádaným „zbožím“. Ukázky z 

tvorby skupiny Noigandres byly zveřejňovány v časopisech a zastoupeny na mnoha 

výstavách po celém světě. 
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5. Augusto de Campos 
 

Augusto Luís Browne de Campos se narodil 14. února 1931 v São Paulu. Je 

to brazilský básník, překladatel a esejista. Sbírky, jež předcházely konkretistické 

tvorbě, jsou útlé. První knihou veršů, kterou napsal, když v letech 1949–1951 

studoval na právnické fakultě, je sbírka Král až na království (O Rei menos o Reino) 

obsahující jedenáct básní. Další sbírkou je Slunce jako přirozenost (O sol por natural) 

z let 1950–1951, která začíná ofertoriem uvádějícím šest básní. V letech 1951–1952 

píše sbírku Ad augustum per angusta, kterou tvoří deset básní. V letech 1951–1952 

vydává sbírku Pociťované smysly (Os sentidos sentidos), jež obsahuje pouze tři delší 

básnické skladby. 

V roce 1952 se Augusto de Campos rozchází se skupinou kolem časopisu 

Clube de Poesia a zakládá společně se svým bratrem Haroldem de Camposem a 

Déciem Pignatarim časopis noigandres. V roce 1953 píše sbírku bez básníka 

(poetamenos), která je považována za první brazilský ucelený pokus o vytvoření 

konkrétních básní. Tato sbírka vychází roku 1955 v druhém čísle časopisu 

noigandres. Ten má podtitul „konkrétní poezie“. V roce 1956 se Augusto de Campos 

podílel na organizaci první národní výstavy konkrétního umění v Muzeu moderního 

umění v São Paulu.  

Většina pozdějších básní vychází ve sbírkách Ať žije křik (Vivavaia, 1979), 

Nepoezie (Despoesia, 1994) a Ne (Não, 1994). Dalšími důležitými projekty jsou 

Básně-mobily (Poemóbiles, 1974) a Černá skříňka (Caixapreta, 1975). 

Coby překladatel se zabýval autory, jako byli Ezra Pound, James Joyce, 

Gertruda Steinová, Edward Estlin Cummings, Vladimir Majakovskij, Velemir 

Chlebnikov, Arnaut Daniel, Stephane Mallarmé, John Donne či Arthur Rimbaud. 

Jako autor článků je spoluautorem sborníku Teorie konkrétní poezie. Dále je 

autorem knih, které pojednávají o autorech, v nichž Augusto i Haroldo de 

Camposové vidí předchůdce avantgardy, jako byl například Sousândrade.  

Jako jeden z prvních se Campos zabývá hnutím tropikalismu a brazilským 

popem. Jeho články o hudbě vycházejí v souboru Invenční hudba (Música de 

invenção, 1998) – zaměřuje se na tvorbu Johna Cage, Edgara Varese, Luigiho Nona 

ad. 
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Od roku 1980 experimentuje s novými médii – využívá elektrické 

billboardy, videotext, neóny, hologramy, laser, počítačovou grafiku. Vystupuje na 

pódiu za hudebního doprovodu svého syna Cida Campose. V roce 1987 uspořádal 

představení Poezie je riziko (Poesia é risco), při němž spolupracoval se synem a 

s Walterem Silveirou, který byl tvůrcem videoprojekce. Jeho digitální básnické 

animace byly předvedeny v roce 1997 jako součást výstavy Arte Suporte 

Computador pod názvem „Casa das Rosas“. Casa das Rosas je Růžová zahrada v São 

Paulu, kde bylo roku 1991 zřízeno kulturní centrum. Od roku 2004 je zde knihovna 

Harolda de Campose. Casa das Rosas je první knihovnou v Brazílii zaměřenou na 

poezii. Pořádají se zde kulturní akce spojené s literaturou. 

 

 

5.1 Fragmentace – bez básníka 
 

Sbírka bez básníka obsahuje pouze šest básní („poetamenos“, „paraíso 

pudendo“, „lygia fingers“, „nossos dias com cimento“, „eis os amantes“ a „dias dias 

dias“). Je opatřena předmluvou, v níž Campos prezentuje svůj umělecký záměr. Chce 

na poli poezie vytvořit to, co dokázal Anton Webern v hudbě. Setkání básníka 

s Webernovou hudbou se odehrálo roku 1952, kdy si společně s bratrem Haroldem 

koupil dvě jeho desky. Na základě poslechu této hudby se Augusto de Campos 

rozhodl radikálně změnit svou poetiku.  

Klangfarbenmelodie od Antona Weberna, která je také přirovnávána 

k pointilismu či neo-impressionismu, je druh hudební kompozice, v níž Webern 

rozrušil hudební linku či melodii tím, že její realizaci přerozdělil mezi několik 

nástrojů. Campos aplikuje tuto metodu na jazykový materiál. Nástroji jsou zde věty, 

slova, slabiky, písmena, jejichž témbr je definován graficko-foneticky neboli 

ideogramicky. 

Básník zde používá šest barev s tím, že barva má podle něho naznačit 

tematické prolínání mezi jednotlivými slovy. Slova jsou tištěna v písmu futura bold, 

jež se stalo programovým typem (nejen) brazilských konkretistů.  

Básně sbírky bez básníka jsou autorem určeny k přednesu. Přesto byly však 

naopak kritizovány právě proto, že je číst není možné. Důkazem toho, že je číst lze, 

bylo čtení na „V Curso Internacional de Férias de Teresópolis“ (V. mezinárodním 
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prázdninovém kongresu v Teresópolisu) v roce 1954, které podnítil Décio Pignatari. 

Další čtení se odehrálo v divadle Arena v São Paulu v roce 1955. Konkrétní básníci 

tak vystoupili s projektem poezie coby verbofonovizuální (Aguilar, s. 288). Básně se 

tak otevíraly všem – čtenáři, divákovi i posluchači. 

Původně měly být realizovány také jako barevné neóny, které by se 

rozsvěcely a zhasínaly podobně jako pouliční reklamy, ale z finančních důvodů 

(Campos sbírku vydal vlastním nákladem) z toho sešlo. 

Camposovy básně připomínají Mallarméovy „metody“ z Vrhu kostek. Autor 

vychází z inspirace určitým typem hudební skladby, využívá prostor stránky 

k „hierarchizaci“ a prostupování témat, jako další významotvorný činitel zapojuje 

typografii. Výrazně novým způsobem však pracuje se slovy. Klade je vedle sebe 

nebo je ořezává a ze zbylých částí komponuje nová spojení. Díky prosté juxtapozici 

či vrstvení dochází k interakci myšlenek, které se tak vzájemně zrcadlí a zároveň 

osvětlují. Právě tyto postupy se skrývají pod pojmem ideogram tak, jak si ho 

přisvojili konkretisté. Jak píše Aguilar, pojem ideogram si básníci zvolili proto, že 

dovoloval sjednotit různorodé experimenty počátečního období.25 

Propojení je dosaženo barvami, které utvářejí určitou kompozici, a 

osvědčenými básnickými figurami – jako je paronomázie a eufonie založené na 

zvukové podobě hlásek. Tyto principy lze vidět v následujících básních. 

První básní sbírky bez básníka je báseň „poetamenos“ – „bez básníka“. Je 

vysázena na střed stránky a zarovnána na praporek. Je provedena v modré a žluté 

barvě. Básník využívá slovní montáže slov rocha (skála,hornina) a rochedo 

(skalisko), aedo (zřejmě z řeckého aoidos-pěvec), rupestro (skalní, jeskynní, vrytý 

do skály) a estro (umělecké zanícení, sexuální tužba, říjení), abrupto (drsný, příkrý, 

náhlý) a aomar (do moře), unissono (jednohlasný, jednozvučný) a sono (spánek, 

spaní). Slovní montáž nám dává tušit obsah, který je jakoby zakódovaný, nelze ho 

jednoduše popsat.  

Zajímavé je postavení lyrického subjektu. Básník již ve svých předchozích 

sbírkách potlačuje svůj subjekt – „Já cansei do meu nome“ (Už jsem unaven svým 

jménem), říká společně se Stephanem Mallarméem (Aguilar, s. 168).  

                                                 
25 AGUILAR, G. S. 231. 
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Básník se necítí pohodlně ani ve svém posvátném jméně (augusto), ani 

v rámci, v kterém se ho rozhodl podrobit zkoušce: ať už jde o auratický prostor 

umění nebo o každodenní život ve městě, kde žije.“26 

Ve sbírce nejde o zmizení subjektu, právě naopak – lyrický subjekt hledá 

své místo vycházeje přitom z fragmentací a rozpadu moderního světa (Aguilar, s. 

296). Básník se začíná vymezovat na základě nedostatku a odmítnutí. Tuto negativitu 

považuje básník za produktivní prázdno – tato pozice mu dovoluje větší pohyblivost 

a otevřenost (Aguilar, s. 296). 

Básně jsou věnovány autorově budoucí manželce Lygii. 

  
In: Viva vaia, s. 67. 

 

 

Druhá báseň ze sbírky je rozprostraněna na stránce. Básník použil širší škálu 

barev – tentokrát modrou, červenou, zelenou a žlutou. Použití barev a specifická 

práce se slovy dávají podle Aguilara básním expresionistický nádech.  

V této básni se básník umrtvuje, stává se součástí kamene – petr´eu (petreo 

– kamenitý, kamenný, petrifikovaný). „Když konkrétní čtení označuje tento soubor 

                                                 
26Aguilar.M. Poesia concreta brasileira. As Vanguardas na Encruzilhada Modernista. S. 169. „O 
poeta não se senteconfortávelnememseu nome sagrado (augusto), nem no âmbitoemquedecidiucolocá-
lo à prova: seja o terrenoaurático da arte, seja o cotidiano da cidadeemquevive.“ 
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básní jako pre-konkrétní, vrací se k jeho práci s materiálem a jeho dimenzi 

prostorové a vizuální a ruší dimenzi, kterou potlačuje: subjektivitu.“27 

 

 
In: Viva vaia, s. 69. 

 

 

Je to silně erotická báseň – básník se ocitá ve fíkovém háji, ve fíkové zahradě, další 

slova odkazují k sexuálnímu aktu, při němž po spasmech klesají kolena a přivádí až 

k závrati. 

 

                                                 
27Aguilar,,M. Poesia concreta brasileira. As Vanguardas na Encruzilhada Modernista, s. 286. „A 

leitura concreta, aodenominaresseconjunto de poemas „pré-concreto“, recuperaseutrabalhocom os 

materiais e sua dimensãoespacial e visual, e descarta (...) umadimensãoquereprime: a subjetividade.“ 
 



26 
 

Třetí básní je „lygia fingers“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In: Vivavaia, s. 71. 
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Hlásky prvního slova této básně – ženského jména Lygia – můžeme zaslechnout také 

ve slovech z různých jazyků: digital, illa(grypho), lynx, felyna, figlia, felix, only, lonely a jako 

slabiky ly, gia a písmeno l. Celá báseň je tak propojena a prosycena Lygiinou přítomností.  

Podobně jako echa hlásek může fungovat i červená barva písmen. Množství červené 

v jednotlivých slovech může naznačovat, nakolik je v nich Lygia přítomná. Plně je ve slovech 

digital a illa(grypho), která evokují slovo dactilógrafo (psací stroj, písař/ka, stenotypista/tka 

přepisující na stenografovacím a posléze psacím stroji či počítači záznam mluveného projevu) 

a ve figlia (it. dcera). Cele červená jsou slova lynx lynx (latinsky = rys ostrovid) a vertikálně 

rozdělené lygia. Posledním písmenem l na posledním řádku se jméno vytrácí. Výrazná 

červená barva je rozmístěna diagonálně, protéká našikmo básní a neustále tak strhává oko. Je 

kombinována hlavně se zelenou. Střední část básně prosvěcuje žlutá a v samém středu 

dominuje latinské slovo felix (kočka; mužské křestní jméno latinského původu, jeho překlad 

je šťastný či šťastlivec), rozdělené na kontrastní poloviny červenou a zelenou, které zároveň 

implikují celek, neboť jsou barvami doplňkovými. 

Ženský rod sbližuje Lygii se slovy mãe (matka) – mãefelyna (kočičí, kočkovitá 

matka – ypsilon ovšem poukazuje opět k Lygii), folia (it. dcera), sorella (it. sestra). Červenou 

barvu můžeme vnímat jako symbol nového života, tepla, lásky, nové energie, ale také ničivé 

síly ohně, války a nenávisti. Ve slovech se odrážejí obě polohy – teplo, něha, přítulnost, 

opatrování, na druhé straně dravost, divokost, proměnlivost. „Veselost“, „hřejivost“ či 

„impulzivnost“ barev horní poloviny básně kontrastuje se studeností modré, která téměř cele 

ovládá dolní polovinu. Přináší slova „ochladnutí“ – la sera (it. večer), „samoty“ – so only 

lonely (angl. tak jen sám, ve slově lonely zaznívá – one and only = jeden jediný), kde však ly 

je červené, a „čekání“ – so lange so (něm. tak dlouho, dlouze). 
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Na ideogramických principech juxtapozice a zrcadlení za použití barev je postavena i 

další báseň. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In: Viva vaia, s. 75. 
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Symetricky vystavěná báseň upoutá hned na první pohled jako celek, jako obraz. 

Soudržnost obrazové kompozice je budována grafickými prvky a rozmístěním slov – báseň 

má jakousi pomyslnou osu, z níž vedou ramena slov, jejichž významy se vzájemně zrcadlí. 

Do básně lze vstoupit různě. Můžeme ji číst vertikálně, ale zároveň i „tradičně“ lineárně, 

neboť je psána do řádků.  

V každém případě nás však překvapí a budou navádět k novému „čtení“ slovní 

montáže ze dvou či více slov, vzniklé buď prostou juxtapozicí, nebo sloučením „ořezaných“ 

slov. Slova jsou do sebe zapečená, jejich významy se prostupují a přelévají. 

Na základě protilehlého postavení spolu reagují slova amantes (milenci), parentes 

(rodiče) a slovní montáže: irmãum = irmã/irmão – ses-tra/bratr, um – jeden, gemeoutrem = 

gémeo– dvojče, blíženec, outrém = někdo jiný, zároveň lze vidět i slovo gemer = sténat 

bolestí či rozkoší nebo gema – žloutek, drahý kámen, cimaeu = cima – nahoře, eu – já, 

baixela = baixo – dole, ela – ona, slovo samo o sobě znamená jídelní servis.  

Rozdvojenost se spojuje v ideogramu ecoraçambos (e coracõesambos = a obě srdce, 

lze vidět či slyšet i slova jako eco = ozvěna, ecoar = znít, odrážet se, cor = barva, corar = 

červenat se, zlátnout, coro = chorál, sbor, chór, samba, bossa – druhy tance, maçar = tlouci, 

ambar = jantar, braços = paže, maos = dlaně, bambear/bambar = popustit, uvolnit, amar = 

milovat, amor = láska, ora = nyní, aro = oblouk, prstenec, acorar = probudit velkou touhu, 

zlákat, cama = postel, ramos = větve, ratolesti, caos = chaos, roçar = jemně se dotknout, 

zavadit) a vrcholí v duplamplinfantuno(s)empre (duplo = dvojitý, uno = jednotný, v amplif 

zaznívá amplificar i ampliar = rozšířit, zvětšit, linfa = lymfa, infantil = dětský, dětinský, 

infante = nemluvně, následník trůnu, infame = hanebný, mrzký, bezectný a příbuzná slova 

infamar = potupit, zhanobit, zneuctít, infando = něco, o čem se nemá/nedá mluvit, co nahání 

nevýslovné, sempre = vždy). Ideogram semen(t)emventre (sementeem ventre = semeno 

v břiše, útrobách) naznačuje soulož. Estesse = este – tento, esse – ten a aquelele = aquele – 

onen, ele – on. Jakýmsi klimaxem je ideogram inhumenoutro (in = lat. v, do, en = port. v, do, 

in utero = lat. v děloze, humen – připomíná homem = člověk i hymen = lat. panenská blána, 

outro = jiný, nome = jméno).  

Mezi jednotlivými slovy v rámci této básně-tkáně dochází k permanentnímu dialogu. 

Ostatně tomu odpovídá i barevné provedení básně v červené a modré. Báseň je určena pro dva 

hlasy – mužský a ženský. 
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5.2 Metamorfózy – Bestiář 
 

Oproti sbírce bez básníka (kromě básně „eis os amantes“) sestává sbírka Bestiář 

(Bestiário, 1955) ze sedmi básní, které jsou vystavěny podle osy, podle páteře. Posledně 

jmenovaná báseň vyznačila směr básnické tvorby Augusta de Campose svým minimalismem 

a užitím slovní montáže, která se na rozdíl od bez básníka (1955) nespojuje z různých 

heterogenních rovin mezi sebou, ale v jedno homogenní jádro v prostoru.Tento druh montáže 

(pojem, který zůstal převládat v pozdější tvorbě po konkretistické fázi) je uspořádán podél 

páteře, která se opakuje v každé básni a která může být pojata jako konstruktivní podnět.28 

Bestiář má podtitul „pro fagot a esofagus“, tomu odpovídá uspořádání básní podél 

vertikály. Básník se proměňuje v jednotlivá zvířata.  

Básně jsou nejen uspořádány dle osy, ale také jsou drženy rýmy a eufonickou 

skladbou hlásek s tím, že vypisují do prostoru stránky určitý tvar. Básník provádí slovní 

redukci tak, že stále zůstává zřetelná sémantická složka.  

Například v básni „se tem fome“ – vytváří minimální proměna hlásek střídavý 

rytmus při zachování sémantického obsahu. Obsah je následující: když/ máš/  hlad/ jez/ slávu/ 

jako/ chame/ leon/ jí/ vzduch.. 86. 

 

In: Viva vaia, s. 86. 
                                                 
28Aguilar. M. S. 284. „Esteúltimo poema marcouumainflexão na produçãopoética de Augusto de Campos por 
sua exasperação minimalista e porseuuso da montagem de palavrasque, diferentamente de Poetamenos (1955) 
não se articulavaemdiversosníveisheterogêneosentre si, mas sim em um núcleoespacialúnico e 
homogêneo.Essetipo de montagem (termo queacaboupredominando na produçãoposterior à faseconcreta) se 
organizaem torno de umacolunavertebral fixa que se repeteemcada poema e quepode ser 
identificadacomoseuimpulso construtivo.“ 
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Poslední báseň sbírky reflektuje básníkovo postavení. Básnický subjekt se umrtvuje. Začíná 

tvůrčí fáze, kdy se básník vytrácí jakožto gramatická dimenze (Aguilar, s. 286). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In: Vivavaia, s. 89. 
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5.3. Gestaltická struktura 
 

 

V takzvané matematické fázi (vydání časopisu-knihy noigandres 4) se konkretisté 

odkazují ke gestaltu. Používají záměrně tvar čtverce. Uspořádání jazykového materiálu se řídí 

gestaltickými faktory blízkosti a podobnosti, které jsou evidentní v následující básni „Napětí“ 

ze sbírky vejce klubko (ovo novelo) z let 1954–1960. Básnický subjekt je nadále eliminován,  

je zde však přítomen jakožto designér, který svým gestem navrhuje strukturu. 

 
In: Teoria da poesia concreta, s. 67. 

 

Augusto de Campos ve svém manifestu Konkrétní poezie, který byl původně 

publikován v časopise ad arquitetura e decoração roku 1956, postuluje zrušení verše jako 
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nefunkčního rezidua minulých dob. Campos odmítá jakýkoliv verš, i volný. – Básnické jádro 

už na sebe neupozorňuje postupným a přímočarým sřetězením veršů, nýbrž soustavou vztahů 

a rovnováhy mezi kterýmikoliv částmi básně.“29 Jde mu o nové vyjadřovací schopnosti poezie 

samé, „o nové pojetí struktury, schopné zachytit v určitém historickém okamžiku, letokruh 

zbásnitelné lidské zkušenosti, bez zmarnění nebo ústupu.“30 

Struktura je založena na vztazích mezi slovy, takže zde máme samotné slovo jako 

výchozí bod. Toto slovo je nutné oživit, vytrhnout ho z konvenčního diskurzívního užívání, 

které zviditelňuje pouze jeho část a zbytek je pohřben či vytěsněn (slova – „hrobky-tabu“31). 

Tělo slova má být básníkem resuscitováno na rovině grafické, fonetické, ale také významové 

– rozpomínáním se na jeho historii. Skrze slovo mají prosvítat jeho časem navrstvené 

významy. Slovo se tak jeví jako fenomén. 

Díky tomuto oživení a zcitlivění může slovo figurovat jako objekt v prostoru stránky, 

který zakládá nové vztahy, je počátkem nového řádu, „poezie není to, co hovoří o světě, ale 

práce, která tím, jak vyprošťuje slovo z pojmového diskurzu, tento svět zakládá, v dobrém či 

zlém, neboť má za to, že mu lze dát smysl.“32 

Zpředmětněním prostoru-ticha-nicoty stránky i slova v něm vznikl autonomní svět 

básně, který má svá vlastní pravidla nezávislá na vnějších okolnostech. „Konkrétní báseň je 

objekt sám o sobě i pro sebe, není interpretem vnějších předmětů a/nebo pocitů více či méně 

subjektivních.“33 

U Campose stojí v popředí vysoké nároky na poezii. Subjektem je báseň sama. Slova 

básně jsou obnažená a v sobě zakořeněná – působí samozřejmě, svébytně existují v prostoru a 

zároveň vytvářejí harmonickou strukturu graficko-fonetických složek, které udržují napětí 

celku. Jejich rozložení vyvolává dojem odlehčení a „skutečného“, tichého pohybu, který 

připomíná hemžení buněk nebo strojovou mechaniku, pohyb už není přibližnou ilustrací 

dílčího a reálného pohybu (motion) tak, jak to dělali futuristé – básníci, malíři a sochaři – a 

sám Apollinaire. Problémem zde je vlastní dynamická nefigurativní struktura (movement) 

vytvářená a zpětně tvořící graficko-fonetické vztahy-funkce nesoucí význam a přiznávající 

                                                 
29 Campos, A. de. „Konkrétní poezie“. In: Slovo, písmo, akce, hlas. Ed. J. Hiršal–B. Grögerová. Praha: 
Československý spisovatel,1967. S. 74-75. 
30 Tamtéž. S. 75. 
31 Tamtéž. S. 74. 
32Bonnefoy, Y. Eseje. Zblov: Opus, 2006. S. 141. 
33„O poema concreto é um objeto em e por si mesmo, não um intérprete de objetosexteriores e/ou sensaçõesmais 
ou menossubjetivas“ 
Plano-pilôto para poesiaconcreta. In: Teoria da poesiaconcreta. Textoscríticos e manifestos 1950-1960. Ateliê 
Editorial, São Paulo, 1967. S. 155.. 
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prostoru, který je odděluje-a-spojuje, kvalitativní hodnotu, vztahová časoprostorová síla, která 

je rytmem.34 

Můžeme báseň na chvíli zastavit a máme zde statický obraz – dva čtverce nad sebou 

spojené v jednom bodě, kterým je slovo „napětí“. Můžeme si ji přečíst nahlas a máme melodii 

založenou především na četnosti nosových hlásek m, n. 

V základech výstavby je básníkova citlivá práce s jazykem. Báseň sestává ze slov 

různých slovních druhů, která Campos uspořádává tak, aby vznikly samostatné jednotky 

svébytně existující v prostoru. Každá černým písmem vymezená buňka je zarámována tvarem 

čtverce. Báseň přečtena lineárně rytmizovaně po jednotlivých čtverečcích tak, jak ji 

prezentuje sám autor na nahrávce, nám podává „minimalistickou skladbu“ o nestálé podstatě 

slov, básní-zpěvů:  

com (se)  can (zpí) 

som (zvukem)  tem (vají) 

 

con (ma)  ten (na)  tam (ta) 

tém (jí)  são (pětí)  bem (ké) 

 

   tom (umí)  sem (bez) 

   bem (rají)  som (zvuku) 

 

Proti pomíjejícímu zvuku staví básník evidentní písmeno-tvar, proti statičnosti, 

neživosti písmen zase jejich zvukovou podobu. Básník oživuje, resuscituje a úzce specializuje 

graficko-fonetické potence slova. Z velice omezeného repertoáru primitivních „buněk“ – 

souhlásek (c [k], s, t, b, m, n), samohlásek (o, a, e, ão) – se rodí slova-buňky vyššího řádu. 

Slovo pak pojímá jako „magnetické pole možností – jako dynamický předmět, živou buňku, 

úplný organismus s psycho-fyzicko-chemickými vlastnostmi, hmat antény, oběh srdce: 

živé“35. Korespondence a vztahová síla písmen a tónů jednotlivých slabik zakončených vždy 

nosovými hláskami formují harmonicky uspořádanou polyfonní tkáň existující v prostoru a 

trvající v čase, kterou nelze zredukovat.  
                                                 
34Pignatari, D. „Poesiaconcreta: Pequena marcação histórico-formal“. In: Teoria da poesiaconcreta. S. 64. („o 
movimento já não é mais mera ilustração de um movimento particular e real (motion), como o fizeram os 
futuristas – poetas, pintores e escultores – e o próprioApollinaire. O problema, aqui, é o da propria 
estruturadinâmica não-figurativa (movement), Produzida por e produzindo relações-funções gráfico-fonéticas 
informadas de significado, e conferindo ao espaçoque as separe-e-une um valor qualitativo, uma fôrça relacional 
espáciotemporal – que é o ritmo.“) 
35 De Campos, A. „Konkrétní poezie“. In: Slovo, písmo, akce, hlas. Ed. J. Hiršal-B. Grögerová. Československý 
spisovatel, Praha, 1967.  S. 74. 
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Propojíme-li si jednotlivá písmena slabik con/temcan/temtam/bemtom/bem a slabik i 

slov tem/tem, bem/bem, dostaneme několik čtverců postavených na špičku a do sebe 

„propletených“, takže připomínají Penroseův čtverec, při jehož vnímání jen stále znovu 

zachytáváme unikající tvar. Můžeme však také vytvořit kruhy a propojit je do ležaté osmičky. 

Ve středu se skví substantivum ten/são, jímž zase procházejí diagonály vzniklé spojením 

písmen předložek com/sem a substantiv som/som, které však můžeme i křížit, propojíme-li 

com/somsem/som – každopádně se nám zhmotní ikonická i symbolická struktura zpodobňující 

tok jakési matérie skrze životně důležité napětí.  

Graficko-fonetické funkce-vztahy („faktory blízkosti a podobnosti“) a substantivní 

využívání prostoru jakožto prvku skladby udržují souběžnou dialektiku oka a ducha, která ve 

spojení s ideografickou významovou syntézou vytváří citlivý „verbofonovizuální“ celek tak, 

že vedle sebe klade slova a zkušenosti v těsném fenomenologickém přilnutí, jež bylo dříve 

nemožné.36 

Smyslově přístupnou báseň lze vnímat jako obraz i performovat aktem čtení. Nebo se 

můžeme dostat k momentu, kdy stačí báseň pouze v duchu zažívat jako vyvstávání a zanikání. 

                                                 
36 Tamtéž. S. 75. 
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5.4. Báseň ve tvaru věci – permanentní avantgarda 
 

Básníci konkrétní poezie postupně rozšiřují původní paideuma sestávající z autorů: 

Mallarmé, Pound, Joyce a Cummings. Vedou linii od Simmia Rhodéského, který žil 300 let 

př.n.l., přes provensálského básníka Arnauta Daniela až k brazilským básníkům Oswaldovi de 

Andradovi a Joãu Cabralovi de Melo Netovi. O básni „vejce nové v starém“ (ovo novo no 

velho) píše Décio Pignatari v článku Vejce klubko ve starém (Ovo novelo no velho, 1960) a 

přirovnává báseň Augusta de Campose k básni Simmia Rhodéského a Dylana Thomase. 

 

In: Teoria da poesiaconcreta, s. 131. 

 

Simiova báseň „Vejce“ se podle něj podobá Augustově básni formálně, 

s Thomasovou básní má zase styčný obsah. Figurální báseň je podle něj stále avantgardní. 

Pignatari cituje Boultenhouse: 

„Báseň ve tvaru něčeho je stále nová, protože vrací báseň k původní jednoduchosti 

psaného jazyka, k prvotní, živé, přítomné a magické zkušenosti zvuku spojeného se znakem. 

Zvuk může být uspořádán do mnoha rytmů a evokovat mnoho obrazů, ale dvojitá zkušenost 

zraku a čtení nám dává pocit, že vše znovu povstává z ničeho.“37 

                                                 
37Pignatari. D. „Ovo novo no velho“. In: A teoria da poesiaconcreta. S. 128. „Um poema configurado é sempre 
nôvo porque faz volver o poema à simplicidade original da linguagem escrita, à experiência primitiva, vívida, 
imediata e mágica de um som combinado com um signo. Pode o som ser disposto em muitos ritmos e evoca 
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Podle Pignatariho se Camposova báseň liší od obou zmíněných tím, že provádí 

silnou syntakticko-diskurzívní redukci. 

Novost této poezie proto netkví pouze v její „vizuálnosti“ (ta ji spojuje s řeckými a 

latinskými figurativními básněmi, Theokritovými kaligramy ve tvaru Panovy flétny /syrinx/, 

„rhopalickými“ verši, jejichž délka postupně po slabikách narůstá, případně zase klesá až na 

slabiku jedinou, takže výsledným tvarem je trojúhelník nebo kosodélník, básní ve tvaru vejce 

Simmia z Rhodu, a jde až k figurativním básním středověku, barokním hříčkám a 

symbolistním experimentům), ale v tom, že „z této poezie vznikají nové morfologické a 

syntaktické vztahy, že asociace vyvstávají na syntagmatické i paradigmatické ose.“38 

Báseň „báseň klubko“ je kompaktní, vymezena formálně slovy poskládanými do 

formy vejce, drží v prostoru stránky na základě korespondence jednotlivých hlásek, díky 

jejich rytmickému střídání a díky rýmu, který je evidentní při četbě. 

Otevřenost k dialogu s ostatními uměními a charakteristické rysy, které jsou na 

konkrétní poezii na první pohled nejnápadnější (její grafická podoba: zrušení verše, 

nelineárnost; konstruktivní využívání „bílých míst“; absence interpunkčních znamének; 

„konstelace“ ve smyslu zavedeném Gomringerem; grafická syntax), však položily příliš velký 

důraz na vizuální stránku těchto experimentů a našly jim kulturní vzory a současníky takřka 

výhradně na této rovině; a přitom nejpodstatnějším přínosem konkretistů dnešní kultuře je to, 

jak důkladně pracovali s jazykem – s podstatou slova pojímaného jako forma. A zde (zejména 

ve využívání paronomasie) je cítit, za kolik vděčí Romanu Jakobsonovi, jehož studie o 

gramatice poezie přímo podnítily veškeré zkoumání nearbitrárních souvislostí mezi 

označujícím a označovaným.“39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         
rmuitas imagens, mas a dupla experiência de olhar e ler nos dá a sensação de que tudoestárecomeçando do 
nada.“ 
38Picchiová. L .S. Dějiny brazilské literatury. Torst, Praha, 2007. S. 544. 
39 Tamtéž, s. 544-545. 
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5.5. Krok k účasti - báseň se sociologicko-politickým apelem 
 

„Myšlenka umění pro umění nebyla přijatelná v 60. letech. V tomto období Brazílie 

procházela bouřlivým politickým obdobím a vyžadovalo se od brazilských básníků 

adekvátnější postoj k sociálnímu životu země. Konkretismus produkoval angažované básně 

po svém, fáze skoku k účasti (Aguilar, 2005, s. 24), ale bez ztráty invenčnosti. Přidal 

k paideumatu básníky jako Rusa Vladimira Majakovského, odkazujíc na politickou 

angažovanost a básnickou invenci, jehož heslo bylo užito konkretisty: Bez revoluční formy, 

není revolučního umění.“40 Toto heslo bylo uvedeno jako post scriptum v roce 1961 za 

„pilotním plánem konkrétní poezie“ z roku 1958. 

Augusto de Campos provádí takzvané „salto participante“ (skok k účasti), jak to 

nazývá Décio Pignatari. „A v celku brazilská konkrétní poezie je více přímo soustředěna na 

sociologicko-politický obsah. V básni „sem um número“ (bez čísla) protestuje Augusto de 

Campos proti situaci brazilských rolníků tím, že vytváří ideogram, v němž fráze „sem um 

número“ je redukována na její poslední písmeno „o“ (nic), což se stává „zero“ (nulou), 

číslem, které není dostatečně číslem.“41 

 
In: Concrete poetry: Worldview, s. 95.

                                                 
40 „A ideia de artepelaartenãofoibemaceita nos anos 60. Nesse periodo, o Brasilpassavapor um periodo 
politicoturbulente e exigia-se dospoetasbrasileirosumaposturamaisadequada à vida social do país. A seumodo o 
concretismoproduziupoemasengajados, fase do salto participante (Aguilar, 2005, s. 24), mas, sem perder a 
inventividade. Trouxeaoseupaideumapoetascomo o russo V. Maiakovski, referência no engajamentopolítico e 
invençãopoética, cujo lemma foirecorrentementeempregadopelosconcretistas: Sem forma 
revolucionárianãoháarterevolucionária.“Thiago Morreira Correa, Análise de Pó-tudo:metalinguagem na poesia 
concreta In www.fflch.usp.br/dl/semiotica/es/eSSe72/2011esse72_tmcorrea.pdf 
41Solt. M.E.Concrete poetry: A worldview. S. 14. „And on thewhole, Brazilian concrete poetry is more directly 
concerned with sociological-political content. In „sem um número“ (without a number) Augusto de Campos 
protests against the situation of the Brazilian peasant by making an ideogram in which the phrase „sem um 
número“ is reduced to its last letter „o“ (nothing) which becomes a „zero“, the number that is no number at all.“ 
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5.6. Básně objekty - popkréta 
 

Augusto de Campos však nevytvářel pouze básně ze slov, ale také básně-objekty – 

tzv. popkréta. „Popkréta jsou básně, které kombinují obrázky a ikony, jež básník čerpá 

náhodně z ready-made, z největšího grafického a typografického parku světa: z novin a 

časopisů. Slovní koláže: zkušenost připomíná koláže Kurta Schwitterse, který ve dvacátých 

letech realizoval slovní i obrazové koláže svého druhu dadaistické, jelikož – odlišně od Tzary 

a spol. – pan „Merz“ neskrývá – jak říká Georges Huget – své sympatie, ne-li výslovně 

náklonnost pro abstraktní umění představované skupinou STURM, ruskými konstruktivisty a 

holandským neoplasticismem.“42 „Koláž je úzce spjata s érou modernismu a je jedním 

z nejpozoruhodnějších a také nejtypičtějších technických a výrazových prostředků, které se 

objevily na umělecké scéně 20. století. Umožňuje rychleji, bezprostředněji a také přesněji 

najít souvislosti mezi některými výtvarnými, literárními i filozofickými prvky, pro jejichž 

vyjádření by se těžko hledal vhodnější způsob.“43 

Camposova báseň „Oko za oko“ (Olhoporolho) z roku 1964 je vytvořena z výstřižků 

očí a úst. „Augusto de Campos užívá techniky, které vycházejí z pop artu až po biblická 

témata, aby dal své poezii obsah, který by rezonoval s naší dobou. Se světem zaplaveným 

novinami, časopisy, televizními pořady, filmy a organizovaný dopravními značkami, které 

neustále sledujeme, a tak se víc díváme, než mluvíme. Náš svět je skutečným Babylonem očí, 

včetně očí básníkových. Tato báseň beze slov je nicméně sémantická v obsahu a sděluje 

zprávu, jako kdyby byla vytvořena ze slov.“44 

Báseň-věž poskládaná z výstřižků, které vedou od největších po nejmenší, je nahoře 

ukončena čtyřmi značkami – zákazem vjezdu, zákazem jet rovně, zákazem odbočit vpravo, 

pyramida je zakončena trojúhelníkovou značkou, která zároveň funguje jako šipka určující 

směr.  

                                                 
42www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/augusto_de_campos2.html „Os 
Popcretossãopoemasquecombinamimagens e iconesque o poeta extrai do aleatório do ready-made, do maior 
parquegráfico e tipográfico do mundo: os jornais e as revistas. Collagesverbais: a experiêncialembra a de Kurt 
Schwitters, que, nos anos 1920, realizoucollagesverbais e pictóricasemumaespécie de dadaísmoheterodoxo, já 
que – diversamente de Tzara e companhia – o senhor „Merz“ nãodissimulava – comodiz Georges Hugne – sua 
simpatia, senão sua inclinaçãoexpressa, pelaarteabstratarepresentadapelo grupo STURM, os construtivistasrussos 
e o neoplasticismoholandês.“ 
43 https://cs.wikipedia.org/wiki/Koláž 
44Solt, M.E.Concrete Poetry: A worldview. Indiana University Press, Bloomington, London,1970. S. 15. 
„Augusto de Campos applies technique derived from pop art to a Biblical theme to give it kontent konsonant 
with our time. For in a world flooded with newspapers, magazines, television shows, movies, and directed by 
trafficsigns, we are constantly looked at. And we in turnlook more than we speak. Ours is truly a Babel of Eyes, 
including the poet´s eyes. This poem without words is nonetheless semantic in content: it conveys a message as 
if it were made of words.“ 
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Pokud se do básně zahledíme, vyvolává to v nás pocit, že jsme sledováni. Některé 

oči jsou však také zavřené, některé oči vedle sebe zase vytvářejí dojem, že k sobě patří, že 

patří jednomu člověku.  

Báseň funguje jako vizuální dílo, které je možné vnímat jako obraz. „Vizuální báseň 

je zaměřena k tomu být viděna jako malba.“45 V tomto případě však nejde o pouhou 

estetickou informaci, ale báseň má navíc svůj výše zmíněný význam. Augusto de Campos 

slučuje v básni jak estetický, tak sémantický aspekt.  

Čtenář je vyzván, aby se do básně ponořil a „zažil“ tak její význam. Rytmická 

rozprostraněnost očí a úst nutí čtenáře těkat, někdy ulpět a jindy se zahledět. 
 

 
 

In: Vivavaia, s. 125. 

                                                 
45Tamtéž, s. 7. „The visual poem is intended to be seen like a painting.“ 
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Camposovu koláž můžeme srovnat s koláží Maxe Ernsta z dvacátých let, jehož báseň 

však působí expresivněji a chaotičtěji. 

 

Podobný účinek, jaký mají oči v básni Augusta de Campose, má projekce Jenny 

Holzerové „I see you“ (vidím tě) z roku 2007. Campos tak předznamenává dobu, kdy jsme 

neustále sledováni, kdy ztrácíme soukromí.  

 

 
 

 

Dalším popkrétem je báseň „Pst!“ (Psiu!), která reaguje na dobové politické ovzduší. 

Báseň sestává z ústřižků, jež jsou nalepeny vedle sebe nebo přes sebe. Uprostřed jsou 

dychtivá ústa jako z reklamy, oblepená různými slovy do tvaru kruhu. Tvar kruhu je v tomto 

období pro Augusta de Campose typický. Báseň „Pst!“ vytvořená v roce 1966 zpracovává 

tento nový virtuálně nekonečný repertoár (slova z novin a časopisů) v politicky otřeseném 

duchu: vojenský převrat v roce 1964 a nové represívní tendence, které zavedl (akt 13 v básni), 
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báseň vysvětlují a umožňují báseň číst.“46 Ústřední slovo Pst! reaguje na ostatní slova a slovní 

spojení jako je „vamosfalar do dinheiro?“ (budeme mluvit o penězích?), „paz“ (mír) a 

„revolução“ (revoluce). Pod „Tudomaisbarato“ (vše levnější) je přeškrtnutá částka peněz 

větou – Saber Viver, Saber Ser Preso, Saber Ser Solto (umět žít, umět být zadržen, umět být 

propuštěn, odvázat se). Tato věta patří Miguelovi Arraesovi, guvernérovi Pernambuca, který 

byl uvězněn v roce 1964. Propuštěn byl roku 1965, kdy emigroval do Alžírska. „Číslo 13 je 

podle svědectví Augusta de Campose alegorií na nešťastnou situaci v tehdejší Brazílii.“47 

Augusto de Campos tak spojuje jak estetické, básnické nároky, tak politický přesah. Ústup od 

tradičního písma futura bold používaného v ortodoxním období znamenal krok ke čtenáři.  

 

 

Během angažovaného období se utváří sklon k propagandě nebo silnému vizuálnímu 

dojmu. Typografie zde má užitkový ráz a klade si za cíl oslovit diváka. Téměř všechny 

reklamy používají typografii utilitárně, stejně jako někteří avantgardní básníci, mimo jiné ruští 

konstruktivisté, kteří využívali jednoduché a výrazné typy jako způsob, jak cestou údernosti a 

šoku přimět publikum k účasti (...), básně konkrétní poezie podílející se na politickém dění 

v 60. letech využívaly typografii právě s tím cílem, silně zapůsobit a fungovat jako 

politikum.48 

                                                 
46 www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/augusto _de_campos2.html. „O poema „Psiu“, compostoem 1966 
processaeste novo repertóriovirtualmenteinfinito (as palavrasdosjornais e revistas) com a comoçãopolítica: o 
golpemilitar de 1964 e as novascondiçõesrepressivasqueimpôs („ato 13“ no poema) explicam e permitemler o 
poema.“ 
47 Tamtéž. „O número 13, segundo o depoimento de Augusto de Campos, alegoriza a infelicidade da 
situaçãobrasileiradessaépoca.“ 
48Aguilar. M. S. 223. „Durante a etapa participante, produz-se umatendênciapropagandistica ou de 
impactovisual. O caráter da tipografia é aquiutilitárioe tem comofiminterpelar o espectador. Quasetoda a 
publicidadefaz um usoutilitário da tipografia, assimcomoalgunspoetas de vanguarda, entre os quais os 
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„Nutnou komponentou angažovanosti v umění je u Adorna politická mnohoznačnost 

(...). Má-li angažovaná poezie zůstat poezií, musí si zachovat politickou, řekl bych dokonce 

ideovou mnohoznačnost, neslužebnost. V opačném případě se scvrkne na propagandu a 

dostává se de facto za hranice umění, kde už není možné mluvit o poezii, ale snad jen o 

angažovaném psaní. (...) Klíčové je myslím pojetí angažovanosti jako práce na postoji. 

Aktuální angažované umění a poezie (...) si zachovává významovou dynamiku, nehotovost, 

neomezuje se na sdělování či nabízení hotového postoje, ale chce spolu se čtenářem pracovat 

na jeho vytváření, inspirovat či provokovat k němu.“49 Báseň Augusta de Campose splňuje 

jak poetické nároky, tak politický aspekt. Zůstává jako pobídka k účasti čtenáře.

                                                                                                                                                         
construtivistasrussos, queutilizaram os tipossimples e chamativoscomomodos de fazer o públicoparticipar, 
mediante o impacto ou choque. (…), os poemasparticipantes da poesiaconcreta, na década de 1960, usaram a 
tipografiacomesteobjetivo de impacto e funcionalidadepolítica.“ 
49 www.psivino.cz/dudek/?author=1apaged=13 
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5.7. Cesta k bohatému minimalismu – kódovaná báseň 
 

Augusto de Campos směřuje ve svém vývoji ke stále silnějšímu zjednodušování a 

zároveň zhušťování informace. Vytváří minimalistické básně. 

Spirála básně „Código“ (1973) „funguje jako ideogram, který připomíná 

Duchampovy optické disky svým hypnotickým efektem a mantry s klíčovým slovem pro svůj 

zaříkávací efekt. Jsou tam nejen ,códigoʻ (kód, šifra) a ,digoʻ (říkám), ale také ,dogʻ (pes) a 

,godʻ (bůh) a konečně prefix vyjadřující spojení a sdružení ,co-ʻ, který vede tuto hypnózu, 

eliminuje hranice mezi básní a čtenářem, obrazem a pohledem. Spirála je imanentní forma, 

začíná a končí sama v sobě, aby se vrátila opět na začátek. Takže přítomnost Boha je v básni 

ironická (bůh přeměněný ve zvíře). Ale spirála je také únik, setkání se silami, které spočívají 

v imanenci a vedou nás k jiné věci: touto jinou věcí není Bůh, ale víra v jazyk, která probíhá 

veškerou poezií Augusta de Campose.“50 

 
In: Poesia concreta brasileira(As Vanguardas na Encruzilhada Modernista), s. 279. 

 
 

Camposovu báseň lze také přirovnat k obrazu Sonji Delaunayové. 

                                                 
50Aguilar. G. S. 278.O espiral do „Código“ (1973) „funciona como um ideograma que lembra os discos ópticos 
de Duchamp por seu efeito hipnótico, e os mantras com palavra-chave por seu efeito quase encantatório. Não só 
estão ali o „código“ e o „digo“, como também „dog“ e „god“ e, finalmente, o prefixo de união e companhia „co-
„ que rege essa hipnose, eliminando as fronteiras entre poema e leitor, imagem e olhar. A espiral é uma forma de 
imanência, começa a termina em si mesma para voltar a começar. Daí que a presença de Deus no poema seja 
irônica (deus metamorfoseado em um animal). Mas a espiral é também uma fuga, um encontro com essas forças 
que descansam na imanência e nos levam a outra coisa: essa outra coisa não é Deus, mas sim a crença na 
linguagem que percorre todas as práticas da poesia de Augusto de Campos.“ 
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 5.8. Nalezená báseň 
 
Princip nalezeného artefaktu je u Campose vyšším stupněm, než jsou popkréta. 

Báseň-fotografie-ready-made „Nic“ (Nada) je dalším krokem Camposovy tendence k 
prosté vytříbenosti a čistotě při zachování poetického náboje.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In: Vivavaia, s. 147. 
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6. Báseň jako píseň – verbofonovizuální projekt doveden 

k dokonalosti 

 

 
 

Konkrétní báseň v multimediálním provedení nabízí oproti informačnímu chaosu 

prostředků masové komunikace určitou jasnost, chvilkovou úlevu, miniřád, minutové 

vytržení. Jejím účelem navíc není vnímatele o něčem přesvědčovat, něco mu nutit, ani ho 

bavit. Je estetickou informací, dává zažít krásu.  

Báseň na papíře můžeme vnímat, jak dlouho potřebujeme, její „přečtení“ je 

výkonem, který nás absorbuje, v němž jsme cele angažováni. Při multimediálním provedení 

básně a jejím přemístěním do virtuálního prostoru sdělovacích prostředků může básník lépe 

pracovat s grafickými možnostmi a hlavně s prostorem a pohybem. Báseň je „animována“ 

(skutečně rozpohybována). Vnímateli je určena konkrétní báseň–zpráva vymezená obrazem, 

zvukem, hlasem a slovem. To, co je na papíře latentně virtuálně přítomno a zhmotňuje se díky 

čtenářově představivosti a jeho rozjímání, zde působí přímo a v krátkém čase vymezeném 

básníkem. Báseň je maximálně zkonkretizována. Mění se spíše v záblesk, který se otiskuje do 

vnímatelovy mysli jako obraz a stává se tak mnohdy nevědomky její součástí.  

 

O báseň jako multimediální projekt se pokouší již v roce 1953 Augusto de Campos, 

ale s „nedokonalou“ technikou (používá barevnou projekci na plátno, hlasy recitátorů). 

Haroldo de Campos („nascemorre“ z roku 1958, délka 37 sekund) a Décio Pignatari („Coca-

Cola“ z roku 1957, délka 25 sekund) vytvářejí později za pomoci filmových prostředků jakési 

básně–klipy. 
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Jako videoklip je pojata také báseň Augusta de Campose „poema-bomba“, která trvá 

25 vteřin. Ze středu červeného obrazu na nás míří jednotlivá žlutá písmena „p“, „o“, „e“, „m“, 

„a“, „b“. Písmena se přibližují a zvětšují se. Postupně se přidává básníkův hlas stále opakující 

„poema bomba“. Perspektiva se přesouvá ke středu, odkud báseň vyvěrá jakoby z ničeho. 

Báseň opakovaně „vybuchuje“. 

Hypnotický účinek této básně je možný přirovnat k účinku, jaký v nás vyvolává tento 

obraz od George Vasarelyho.  

 

 
 

V 70. letech, kdy se rozvíjely techniky performance a happeningy různých druhů, 

spolupracuje Augusto de Campos s Caetanem Velosem, který zpívá jeho básně. Takovým 

příkladem je báseň Pulsar z roku 1975 (https://www.youtube.com/watch?v=BfO6r1t0E9Q) 

nebo „diasdiasdias“ (https://www.youtube.com/watch?v=MpXwgmMQu5c), kde střídavě 

básník recituje a Veloso zpívá.  

Součástí knihy Augusta de Campose – Ať žije křik – Poezie 1949-1979 je také CD, 

které se jmenuje VIVA VAIA (Ať žije křik) podle ideogramu z roku 1972. Na CD jsou 

zhudebněny básně se zvukovými efekty básníkova syna Cida Campose. Básník hlasem různě 

interpretuje své básně – někdy mluví velice zřetelně, jindy polozpívá, jindy zase šeptá nebo 

syčí. 

V současnosti Augusto de Campos vystupuje na pódiu za kytarového, basového a 

klavírního doprovodu Cida Campose a recituje své básně. Celé vystoupení je doprovázeno 

videoprojekcí, která se promítá na plátně za účinkujícími nebo jde přes ně 

(https://www.youtube.com/watch?v=G7AOGvHj6T4). 

Takto je interpretována např. báseň „cidade“ z roku 1963 – báseň sestávající 

z jednolitého toku slov, v knize Ať žije křik je rozkládací (coby skládačka). Báseň „cidade“ 

společně s básní „Luxo/Lixo“ a popkrétem „Olhoporolho“ „byly uspořádány na velkých 

panelech a představeny publiku v Galerii Atrium v São Paulu v prosinci roku 1964. (…) 
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Večer při zahájení vystoupil Damiano Cozzella ze skupiny Música Nova a předvedl hudební 

happening.“51 

 

Báseň „cidade“ byla také promítána na světelném panelu na Avenida Paulista v São 

Paulu, podobně jako jsou promítány slova americké umělkyně Jenny Holzerové. 

 

 
 

„Zajímavé je na této brazilské produkci 80. a 90. let to, že je současná například 

s videi vizuálního básníka Richarda Kotelanetze, s nespočetnými kompozicemi banalit od 

Jenny Holzerové v provedení různých médií (jako elektronické nápisy a laserové projekce 

realizované ve Spojených státech a v mnoha evropských městech od 1977 do 1997) a 

s prostorovými a melodickými propojeními slova a obrazu, která proslavily performance 

Laurie Andresenové jako Language Is a Virus (představené prvně v elektronické opeře United 

States I-IV v roce 1983 v Brooklynské hudební akademii v New Yorku).“52 

 

V roce 1996 bylo uspořádáno téměř hodinové představení „Poezie je riziko“ (Poesia 

é risco), které bylo předvedeno v různých zemích. Campos recituje jak své básně (ze sbírek 

Poetamenos, Bestiář, Ovo novelo, básně „SOS“, „Tudoestádito“, „Cidade“, „O tygre“, 

„Poema-bomba“ad.), tak básně například Mallarmého či Rimbauda a úryvky z Joyceova díla 

Plačky nad Finneganem. V tomto představení Augusto de Campose mluví o tom, že básně 

vznikly před více než čtyřiceti lety. Mluví o verbofonovizuálním projektu, který se konečně 

může, jak Campos říká, „materializovat“ v době TV a videokultury.  

                                                 
51Aguilar. M. S. 108. „foramcompostosemgrandespainéis e apresentadosaopúblico na Galeria Atrium, de São 
Paulo, emdezembro de 1964. (...) Nanoite da inauguração, DamianoCozzella, do grupou Música Nova, 
participou da mostracom um happening musical.“ 
52 Tamtéž. S. 136. „O interessantedessaproduçãobrasileiradosanos 80 e 90 é queela é contemporânea, 
porexemplo, dasobrasem video do poeta visual Richard Kostelanetz, dasinúmerasrecomposiçõesdostruismos de 
Jenny Holzer commídiasvariadas  (comoletreiroseletrônicos e projeções a laser realizadas nos EstadosUnidos e 
emmuitoscidadeseuropéias de 1977 a 1997) e dasinterconexõesespaciais e tonaisentrepalavra e imagem que as 
performances de Laurie Anderson celebrizaramempeçascomoLanguageIs a Virus (apresentadaprimeiramente na 
„óperaeletrônica“ United States I-IV, em 1983, na Brooklyn Academy of  Music de Nova York).“ 



49 
 

Hudbu, která se podobá Johnu Cageovi či Stevu Reichovi, opět obstarával Cid 

Campos a video vytvořil Walter Silveira, brazilský videoumělec, vizuální básník a grafik, 

spoluzakladatel skupiny TVDO, jež v 80. letech produkovala nezávislou kinematografii. 

 

Ve druhé polovině 20. století „se začíná více uvažovat o vlivu použitého média na 

umělecký artefakt, a proto lze danou literární tvorbu oprávněně označovat za „mediální 

poezii“. Centrálním tématem takto chápané mediální poezie je vztah jazyka v písemné, 

obrazové či zvukové podobě k příslušnému nosnému médiu (kniha, psací stroj, fotografie, 

film, elektronický zvuk, dopis, fax, rozhlas, televize, video, holografie a počítač). Digitální 

poezie je navíc spřízněna s nejrůznějšími literárními žánry, jako například konkrétní a 

vizuální poezií, zvukovou poezií, mailartem, novými audiohrami, videopoezií nebo 

holografickou poezií. (…) Samotná historie digitální poezie ukazuje, že se má chápat ne jako 

avantgardní, radikální inovace, ale jako rozšíření poezie mediální či experimentální.“53 

Základními charakteristikami jsou: „mediální reflexe, procesualita, interaktivita, 

hypermedialita a síťové propojení. (…) Mediální reflexí se myslí poetický zájem o „konkrétní 

materiál“ samotného jazyka, jak to například formulovala konkrétní poezie, tedy uvažování 

nad rolí jazyka při vnímání a komunikaci, práce s jeho akustickým, písmově grafickým či 

vizuálním výrazem nebo také inventářem prvků a pravidel, gramatiky a sémantiky. (…) 

Mediální poezie se věnovala zejména procesům takzvaného otevřeného díla neboli 

„uměleckého díla v pohybu“. Nejedná se zde přitom pouze o otázku ukončení díla na základě 

aktivity recipienta, jak zdůrazňuje Umberto Eco, ale také o dynamiku odvozenou od 

jazykových či znakových postupů v nejširším slova smyslu. Také v případě digitální poezie 

hraje neuzavřenost a dynamičnost důležitou úlohu.“54 

Augusto de Campos se svým multimediálním projevem plně zařazuje do kontextu 

současné tvorby, jakou vytváří například mladý rakouský autor Jörg Piringer. Z brazilských 

autorů můžeme jmenovat zesnulého Philadelpha Menezese (1960–2000), dále jeho syna 

Floribalda Menezese a Alexe Hamburgera, který v rámci svých performancí využívá 

například kyblík s vodou, do něhož má ponořenou hlavu a recituje skrz vodu své básně, nebo 

vystupuje polonahý a „hraje“ na tělo podobně jako český hudebník a fyzický básník Petr 

Váša. Z mladších brazilských autorů lze zmínit například Márcia Andreho. 

                                                 
53 www.psivino.cz/dudek/?author=1apaged=13 
54 Tamtéž. 
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7. Shrnutí 
Básník Augusto de Campos směřuje ve své tvorbě z období 1949–1979 ke stále 

většímu zjednodušování. Od útlých sbírek z let 1949–1952, v nichž předvádí dokonale 

zvládnutou veršovou techniku, se dostává v roce 1953 vlivem Klangfarbenmelodie od Antona 

Weberna k šesti básním bez básníka sestavených z barevných fragmentů slov. Básník opouští 

verš a hledá nové možnosti básnické organizace. Využívá prostor stránky jako důležitého 

činitele pro uspořádání slov – buď slova rozptyluje po stránce, nebo je soustředí kolem osy 

uprostřed stránky. Ve svém manifestu z roku 1956 postuluje novou poezii, jež má být napětím 

slov-věcí v časoprostoru. Naplněním tohoto programu je například analyzovaná báseň 

„Tensão“, kde je zpředmětněno samo napětí. Dalším příkladem takto uspořádané poezie je 

báseň ve tvaru věci „vejce klubko“, kde báseň drží v prostoru stránky díky korespondencím 

mezi jednotlivými hláskami. Minimalistická práce se slovy opět vytváří strukturu, kterou 

nelze zredukovat. V šedesátých letech se básník obrací od autonomního světa poezie k básním 

(tzv. popkrétům) reagujícím na atmosféru doby. Zpětným krokem k hermetismu jsou tazvané 

kódované básně. Básník hledá co nejúspornější prostředky k vyjádření maxima. Již 

v padesátých letech propagovaný verbofonovizuální projekt nachází své naplnění (jak 

Campos říká, materializaci) až v současnosti, kdy jsou k dispozici digitální prostředky. 

Básnický subjekt se vrací do poezie coby moderní „trobadúr“. 
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