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Anotace 

Diplomová práce zkoumá roli fotografie v českém akčním umění od šedesátých let do sou-

časnosti. Výběr umělců a jejich díla je postaven na sledování specifického významu foto-

grafie k výsledné umělecké formě. Ve sledovaných tendencích akční tvorby se vztah akce 

a fotografie proměňuje od dokumentace k intermediálním přístupům a vzájemné prováza-

nosti obou médií. Fotografie i akce se stávají konstituční součástí komplexního díla. 

Klíčová slova:  akční umění, fotografie 

 

Abstract 

The thesis deal with the role of photography in Czech Action Art from the sixties to the 

present. Selection of artists and their work is based on the survey of photography signifi-

cance to the resulting art form. Variable relations between performance art and photo-

graphy  reach from the photographic documentation to the intermediate approaches of the 

both media. Both photography and performance become a constitutional part of a compre-

hensive work. 

Keywords: action art, photography 
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci sleduji, jakou roli nabývá fotografie v českém akčním 

umění. Podle funkce fotografického záznamu ve výsledném tvaru uměleckého díla rozdě-

luji text práce do několika kapitol.  

 První část se zabývá autory, kteří pracují se záznamem jako dokumentační složkou 

díla. V těchto případech vzniká fotografie neplánovaně, náhodně nebo je dokonce záměrně 

vyloučena z tvůrčího procesu. Autoři kladou důraz na okamžik akce a záznam se jim často 

stává překážkou v projevu. Jakoby rušil opravdovost okamžiku a byla v něm zastoupena 

vypočítavost, blízká projevům, proti kterým umění akce v šedesátých letech ideově vystu-

puje. 

 Sílící potřeba dále pracovat s vizuálním tvarem uskutečněné akce, nová témata, 

jimiž se akční umělci zabývají a nesporná změna pohledu umělecké veřejnosti na médium 

fotografie vede ke vzniku nových rolí fotografie v akčním umění. Fotografie se postupně 

stává logickou součástí díla a prezentace akce. Mnohé pohnutky, na základě kterých akční 

médium vznikalo, přestávají být aktuální. Dalo by se s lehkou nadsázkou říci, že výsledný 

tvar akčního díla je méně spontánní, ale více komplexní. Autoři častěji pracují s prezentací 

akčního díla po akci. Fotografické uchopení tak nabývá na důležitosti. Vytrácí se také nut-

nost divácké účasti a přímé interakce performera s divákem. Tyto tendence jsou nejlépe 

vidět na akčním umění, v jehož zájmu stojí krajina a přírodní prostředí. Změnu role foto-

grafického záznamu akcí na základě zmíněných tendencí popisuji na příkladech jednotli-

vých autorů v kapitolách fotografie jako logická součást díla a akce a instalace v krajině. 

 Záměrná práce s dokumentací a prezentace akčních děl pomocí fotografie vede u 

některých autorů k upření tvůrčí pozornosti právě na záznamové médium, na fotografii. 

Téma akčního díla se začne v různé míře obracet k médiu fotografie, k jeho fyzické formě 

(negativ, pozitiv, zvětšenina) nebo k ontologickým či metafyzickým vlastnostem média. 

Tyto tendence jsou nejvíce zřetelné na poli zemního umění, které svou charakteristikou 

často vylučuje přímou účast diváka na vzniku díla a klade tak největší důraz na svou foto-

grafickou reprezentaci.  

 Role fotografického záznamu je jedinečná také u autorů, které jsem souhrnně zařa-

dil do kapitoly akční umění a téma identity. Akce se u těchto umělců konají pro výslednou 

fotografii.  Performeři pracují s vizualitou lidského těla a s tématem vlastního sebepoznání 
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nebo identifikace. Fotografie se v tomto směru stala součástí performance, díky své pri-

mární schopnosti pořizovat obraz. 

 Vizuální prezentace performance je stále více komplexním tvarem. Fotografický 

obraz zachycuje uskutečněnou akci pomocí všech dostupných metod zobrazení. Ve foto-

grafické reprezentaci akčního umění se promítají tendence z výtvarné, umělecké fotografie, 

resp. stírá se rozdíl mezi uměleckou fotografií a fotografií zachycující akční umění. Umělci 

- performeři využívají v obrazové prezentaci akční myšlenky metody stylizace, aranží, 

postprodukčních zásahů a inscenace. Tomuto tématu se věnuji v poslední kapitole nazvané 

fotografie performance na prahu inscenace. 
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1 TERMINOLOGIE AKČNÍHO UMĚNÍ 

 Pojem živé umění se vztahuje na díla, v jejichž středu stojí umělec, aktér nebo per-

former  a jehož umělecký projev má následující charakteristiku. Stojí na základech nemate-

riálnosti díla, časové jedinečnosti, vzniká "tady a teď", je tedy time based a site specific. 

Dílo je také často charakterizovatelné interdisciplinaritou umělce, častou přítomností divá-

ků, vzájemnou interakcí diváka a umělce, která je plánovanou součástí díla, dílo stojí v 

opozici uměleckému estabilishmentu, atd.  

 Pojem živé umění (live art) je terminologicky nejširší vymezení a je používán jako 

nadřazený pojmu performance art, performance nebo akce. Performance zahrnuje různo-

rodé akce odehrávající se nejen na poli výtvarného umění, ale i divadla a lingvistiky. Per-

formance může být dělena na kategorie, podle využití "materiálu", s kterým umělec pracu-

je. Jednou z typických kategorií performance je např. bodyart čerpající z využití těla jako 

média pro uskutečnění akce nebo landart využívající média krajiny. 

 Happening je oblast živého umění, která toho má velmi společného s performancí, 

rozdíl je ukotven v jeho menší intelektuální účelovosti. Happening je také více spojován s 

každodenním životem, každodenní událostí. V českém prostředí je význam tohoto termínu 

ovlivněn tvorbou Milana Knížáka. Chápání a užívání významu slova happening je díky 

této osobnosti odlišné od používání pojmu v zámoří. 

Terminologii oblasti živého umění, s odkazem k zahraniční odborné literatuře, po-

pisuje přehledně ve své diplomové práci Petra Kopřivová. V závěru kapitol věnujících se 

jednotlivým kategoriím živého umění, autorka práce definuje akční umění, performance a 

performance art jako " velkou plochou prolínající se tři kružnice, z nichž každá má podle 

určitého teoretika svá specifika, a nesplývá plně s další (avšak ty na její pozici těsně dolé-

hají)."1 Jako nejvíc obecný termín v oblasti živého umění volí autorka práce pojem per-

formance.  

                                                

 

1 KOPŘIVOVÁ, PETRA. Problematika dokumentování a záznamu performance art: di-
plomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2010. Vedoucí práce: 
Jana Horáková.[PDF] str. 9. 
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Terminologie v českém živém umění  

  

 Teoretička Pavlína Morganová uvádí2, že ustáleným pojmem pro české (českoslo-

venské) umění stojící na výše zmiňovaných základech je akční umění nebo umění akce. 

Jedním z důvodů pro tuto odlišnost je právě větší univerzálnost použití pojmu vzhledem k 

uměleckému dění v českém prostředí od konce padesátých let do současnosti.  

 Na české scéně je zřejmá nevyhraněnost akčních umělců, v rámci díla jednoho au-

tora tak dochází např. k prolínání zájmů o tělové i zemní umění zároveň o happening a 

performance atd. Z těchto důvodů, ale hlavně z důvodů zkoumání role fotografie v tomto 

druhu umění, ve své práci nerozlišuji používání pojmu akční umění a performance. Tyto 

dva pojmy jsou v textu chápány analogicky. V závěrečné kapitole se věnuji také vztahu 

akčního umění a inscenované fotografii. Fotografická inscenace je chápána nejen jako 

projev aranže a záměrné stylizace, ale také jako typický fotografický projev, zřejmý od 

konce devadesátých let minulého století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

2 MORGANOVÁ, PAVLÍNA. Akční umění. 2. vyd., Olomouc. Str. 16. 
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2 HISTORIE ŽIVÉHO UMĚNÍ 

 Kořeny živého umění se vztahují k dějům, které se na světové scéně odehrávají na 

počátku dvacátého století. Jsou spjaty zejména se skupinou futuristů, dadaistů a surrealistů. 

 Futuristé se snaží rozbourat systém tradičních hodnot. V divadelním manifestu 

(1915) hovoří o zapojení diváka do děje hry, o přítomnosti herců v hledišti.  

Dadaisté se na svých bizarních večírcích baví akcemi kombinujícími hudbu, zpěv, 

tanec, recitaci a koláž a používají své tělo k reflexi myšlenky (Marcel Duchamp, Účes pro 

Zayase, 1921). 

Surrealisté rozvíjejí v tvorbě automatickou kresbu a text. Pozornost směřují k pro-

storu pro instalaci díla. Surrealisté kombinují svou tvorbu s předměty denní potřeby, také 

se zvukem a s vůní. Tento typ instalace se bude později nazývat enviroment3. 

 Po Druhé světové válce, tvoří v USA Jackson Pollock action paintings. Důraz klade 

na akt tvorby, na spontánnost. Pollockova malířská akce je i filmově zaznamenána (1951). 

Na evropském kontinentě se Hans Hartung a Georges Mathieu věnují gestické malbě a své 

přístupy i veřejně demonstrují (Osaka, 1957).  Hudebník John Cage ve svém díle Untitled 

Event (1952) "(...) odmítne veškeré tradiční představy o tom, co hudba je a co není."4 

 V padesátých letech se pozornost autorů přesouvá ke konceptuálnímu způsobu 

tvorby. Dílu vládne nehmotná idea, které může být dosaženo jakoukoliv formou a jakými-

koliv tvůrčími. Tento přístup narušil tradiční představy o podobě výtvarného díla i chápání 

významu estetického pojmu krásy. Konceptuální umění otevřelo cestu do té doby nevyuží-

vaným "akčním" výrazovým prostředkům, které jsou většinou závislé na své neopakova-

telnosti, časo-prostorovosti, náhodě, spontánnosti apod. 

 V Evropě i USA vznikají skupiny umělců zabývajících se happeningem, bodyar-

tem, landartem a performancí.  

 V Československu není dopad avantgardních směrů z počátků dvacátého století tak 

zřejmý jako ve světovém umění. Kořeny akčního umění se nacházejí spíše v pracích Josefa 

                                                

 

3 MORGANOVÁ, PAVLÍNA. Akční umění. 2. vyd., Olomouc. Str. 10. 

4 tamtéž, str. 11 
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Váchala, Františka Drtikola, skupiny Devětsil, později v projevech skupiny Ra, zejména 

Miloše Korečka, Viléma Reichmanna a Václava Zykmunda.     

 Od roku 1949 vydává manifesty svého vlastního směru explosionismu  

Vladimír Boudník. Autor se pohybuje v ulicích Prahy a překresluje popraskané omítky, 

klade před skutečné objekty rámy a diskutuje s kolemjdoucími o smyslu svého konání. Na 

bázi humoru a dědictví dadaistické a surrealistické podivnosti tvoří členové skupiny Klub, 

později skupina Šmidrů. 

Texty, připomínající pozdější popisky performerů kombinuje s vlastními metodami 

koláže výtvarník Jiří Kolář. 
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3 FOTOGRAFIE V ROLI DOKUMENTAČNÍHO ZÁZNAMU AKCE 

 

  V prostředí komunistického Československa se v šedesátých letech etablují dva 

přístupy k akčnímu umění. Na jedné straně vznikají hravé akce -  happeningy skupiny kří-

žovníků, inspirované tradičním českým hospodským prostředím, na straně druhé hledá 

Milan Knížák podstatu uměleckého sdělení v nevšedním lidském prožitku.  

Na konci šedesátých let a na začátku let sedmdesátých se objevují tendence využití 

krajiny a přírodního prostředí v akci, ať už u Huga Demartiny, Zorky Ságlové, Olafa Hane-

la, Jana Steklíka, Jiřího Valocha nebo v happeningu skupiny K.Q.N.  

 V pražském prostředí se v sedmdesátých letech formuje nejzásadnější projev čes-

kého bodyartu v akcích Petra Štembery a Jana Mlčocha.  

 Akční umělci zmínění v této kapitole nekladou důraz na roli fotografického zázna-

mu. Dokumentace je často neplánovaná a náhodná, u některých z nich může být vnímána i 

v rozporu s myšlenkou díla. Přesto se v některých dílech objevuje fotografie v klíčových 

polohách vzhledem k akci.  

 

V první polovině šedesátých let je založena Křížovnická škola čistého humoru 

bez vtipu. Skupina se pohybuje na hranici umění a banální, každodenní hospodské zábavy. 

Mezi členy patřil Karel Nepraš, Jan Steklík, Eugen Brikcius, Rudolf Němec, Olaf Hanel, 

členové skupiny Plastic People of the Universe, Sen noci svatojánské band a další.  

Nejvýraznějším představitelem školy byl Eugen Brikcius. Jeho happeningy se nes-

ly v duchu absurdního divadla. Jednalo se především o předem připravený a promyšlený 

rituál, který vyústil v akci ve veřejném prostoru. Pro Eugena Brikcia je typické pohrávání 

si s hospodskou estetikou, jako například v instalaci Zátiší (1967) nebo při zimní remake 

stejné události (1968). Instalaci pivních půllitrů ve veřejném prostoru doprovázely rituály 

prvního upíjení, začlenění vlastního půllitru mezi ostatní a další. Obdobně nakládá Brik-

cius s chleby, vejci a dalšími běžnými předměty. Vedle těchto, jak uvádí Morganová "dan-
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dyovsky laděných" akcí5, podniká autor Smith-Novak Event (1968) s cílem seznámit lidi s 

nejběžnějším příjmením v Londýně s nositeli nejběžnějšího příjmení v Praze. 

Brikciovy akce se nesou ve znamení zábavy, jsou spojením nezávazného pikniku, 

jakéhosi uměleckého cvičení a zábavy. Akce jsou náhodně dokumentovány, ale pro smysl 

Brikciovy performance nemá fotografie nosný význam. 

Spolu s Rudolfem Němcem využívá Brikcius fotografii jako platformu pro manipu-

laci se skutečností. Na fotografii Petřína kreslí neexistující útvar, který spolu instalují v 

adekvátní perspektivě také před objektiv dalekohledu. Náhodným procházejícím následně 

ve svém Dalekohledění (1970) dokazují, že objekt existuje i v reálném prostředí. 

 Jan Steklík a Karel Nepraš se v rámci Křížovnické školy zabývají "pivem v umě-

ní". Vytváří pivní poselství pro další generace, tedy zalívají vzorky piva do pryskyřice. 

Fotografují Křížovnický kalendář (1972), skládající se ze stylizovaných portrétů členů. 

 Olaf Hanel pracuje s fotografií ve svém projektu Setkání - Profily (1971). Na před-

ložené fotografii louky si účastníci vyberou místo, kde budou v krajině umístěny objekty s 

vyříznutými profily jejich hlav. Krajina objevená v průhledech vytváří nové vztahy mezi 

člověkem a přírodou, dílo je na pomezí happeningu a landartu. Hanel byl mimo své akce 

také hlavním organizátorem tzv. tripů Křížovnické školy. 

V roce 1970 vzniká v Praze sdružení KQN, založené Pavlem Büchlerem. Pod ná-

hodně zvolenou zkratkou se ukrývá více jak deset členů, kteří podnikají akce blízké zámoř-

skému pojetí happeningu. Mezi členy patří Milan Jaroš, Blanka Chocholová, Zdeněk Kola-

řík, Rostislav Švácha, Karel Kodet a další. 

Z hlediska role fotografie v akcích KQN jsou výjimečné dvě události, které vystu-

pují z pojetí média jako prostého záznamu. Akce První velký plenér - ohňová událost 

(1973) se konala v noci. Účastníci se rozutekli po louce a následně se hledali se zapálený-

mi svíčkami. Událost snímal fotoaparát s trvale otevřenou závěrkou. Přístroj byl umístěný 

na kopci nad loukou. Účastníci se nakonec sešli na jednom místě. Výsledkem záznamu 

jsou světelné stopy od jednotlivých účastníků, naexponované na jednom políčku filmu. 

Obdobným způsobem pracují aktéři také na sympoziu Neolitická malba v Domašově u 

Brna (1974). Fotoaparát zaznamenává pohyby světelných zdrojů v prostorech důlní chod-
                                                

 

5 MORGANOVÁ, P. Akční umění. 2. vyd. Olomouc 2009, str. 44. 
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by. O dvě desítky let později pracuje s obdobným principem v jeskyních prostorech napří-

klad Miloš Šejn nebo s fotograficky rafinovanějším uchopením světelného záznamu Jan 

Pohribný v cyklu Nová doba kamenná (kol.1992). 

 

Milan Knížák je nejvýraznější osobností akčního umění šedesátých let v Česko-

slovensku. Jeho akce záměrně směřují od dekonstrukce uměleckého světa k umění jako 

způsobu lidského žití. V projevech "aktuálního umění " vystavoval diváky do konfrontace 

s nevšedními událostmi a skutečnostmi. Jindřich Chalupecký, který byl v šedesátých letech 

jedním z účastníků jeho manifestací, uvádí: "Knížákovo počínání bylo prosto uměleckých 

ambicí. Jenom osvobozovalo lidi od naučeného života, vedlo je k zasutým vrstvám vědomí, 

zapomínaným možnostem existence. Hráli jsme si."6  

Knížákova raná tvorba je spjata s pražskou čtvrtí Nový svět. Aniž by byl obezná-

men s aktuálním světovým uměním a happeningem „nevědomky se zařazoval do proudu 

nejnovějších událostí světového umění“ 7. Při svých malířských projevech v prostředí 

pražských ulic klade důraz na vlastní vzhled, stává se pokračováním malířského plátna. V 

Praze instaluje nalezené věci do nových prostorových souvislostí, vznikají varianty envi-

romentu. Náhodného diváka se Knížák snaží zapojit do hry a nabízí mu většinou roli stejně 

absurdní jako je jeho (například kokrhání v Demonstraci jednoho, Praha, 1964). Záměr 

působit mimo umělecké instituce a pracovat s neuměleckými tvůrci i publikem udržuje 

Knížák i při svém pobytu v USA v letech 1968 -1970. Jeho akce z této doby jsou niterněj-

šího charakteru, zaměřené na prožitek za "zavřenýma očima". Po svém návratu zpět do 

Československa působí na statku v Mariánských Lázních, pracuje se skupinou mladých lidí 

světem umění „nedotčených“. Je skladatelem, interpretem, designérem, sochařem, módním 

návrhářem, malířem, grafikem, utopistou. 

 Dokumentaci Knížákových akcí spojuje velmi podobný rukopis. Zajímavou sou-

částí záznamů je evidentní důraz fotografa na zobrazení diváků, ať už při Demonstraci 

                                                

 

6 CHALUPECKÝ, JINDŘICH. Na hranicích umění, Praha 1990, str. 90. 
7 tamtéž, str. 91. 
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jednoho nebo Manifestaci pro všechny smysly, ale také při dalších akcích8. Díky přítom-

nosti diváka v záznamu se dokumentace stává silnějším dokladem skutečnosti, že akce 

opravdu proběhla. Mezi lety 68 až 83 patří fotografie k jeho výrazovým prostředkům. V 

barevných i černobílých fotografiích z roku 1973 vytváří malbou módní kreace na těle a na 

oblečení zúčastněných osob. Ve fotografiích z cyklu Okamžité chrámy (1971) se přibližuje 

projevům landartu, zaznamenává jednoduché instalace a rituály v krajině. Stopa (1971) 

jsou fotografie otisků nahých těl ve sněhu. Elementárně se v sedmdesátých letech věnuje 

také zásahu do pozitivu, do zvětšeniny. Fotografie pálil, trhal na proužky nebo jinak fyzic-

ky poznamenával. V roce 1983 vznikly fotografie Pocit letu.  

 

 

 
Milan Knížák, Fire prints, polovina 70. let 

 

 

 

 

 

                                                

 

8 Pospiszyl, Tomáš. Akční umění a fotografie. Přednáška, online: 
http://fotoprednasky.ffa.vutbr.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=47&It
emid=55  
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Petr Štembera a Jan Mlčoch 

Petr Štembera, Jan Mlčoch, Karel Miler a Jiří Kovanda jsou čtveřicí autorů pracují-

cích v sedmdesátých letech s výrazovým prostředkem performance a akce. Literatura uvádí 

tyto umělce obvykle ve vzájemné souvislosti, vyplývající z jejich přátelských vztahů a 

stejného místa působiště.  

V současné reflexi uměleckého dění sedmdesátých a raných osmdesátých let je vět-

šinou akcent kladen na nejmladšího z nich, Jiřího Kovandu, jako na aktéra s výraznějším 

tvůrčím přesahem své generace. Ostatní ze čtveřice uvedených performerů ukončí na konci 

sedmdesátých let ze vzájemně podobných důvodů svou uměleckou kariéru, snad právě 

proto, že se začne stávat kariérou.9 Petr Štembera se vyjádřil, že tu byl dojem, pocit,  „(…) 

přesvědčení, že vše, co mělo být řečeno, už řečeno bylo"10   

Důvodů k těmto rozhodnutím je několik. Jednak jsou to projevy institucionalizace 

akčního umění v budovách galerií (na západ od Československa), a dále fakt, že se Štem-

bera, Mlčoch a Miler stali uměleckou pozoruhodností11, což odvedlo pozornost od posel-

ství jejich akcí. Podle Milera bylo jejich základní myšlenkou „...obnovit v novém umění 

reflexi“.12 Svého záměru autoři dosáhli a další tvorba pro ně ztratila smysl. Poslední per-

formance podniká v roce 1980 Jan Mlčoch v galerii de Appel v Amsterodamu. Na pozvání 

galerie odpovídá návrhem díla Volná noclehárna (1980). Galerie se proměňuje na nocle-

hárnu a je po dobu čtrnácti dnů vybavena lůžky na přespání. V kontextu soudobého umě-

leckého dění počátku osmdesátých let se však Volná noclehárna stává pouhým praktickým 

zpestřením, které už nemůže objevovat nové existenciální meze umění.13 Jan Mlčoch se jí 

neúčastní, jelikož nedostane výjezdní povolení. 

                                                

 

9 Jindřich Chalupecký poznamenává, že toto rozhodnutí vychází z důslednosti autorů, ni-
koliv ze zanedbání. CHALUPECKÝ, J. Na hranicích umění, Praha 1990, str. 145. 
10 HLAVÁČEK, L. Vzpomínka na akční umění 70. let. Výtvarné umění, 1991, č. 3, str. 66. 
11 Význam těchto tří osobností v akčním umění po roce 1970 rozebírá podrobně Karel Srp 
ve stati Akční umění sedmdesátých let. ŠVÁCHA, R. – PLATOVSKÁ, M. (ed.). Dějiny 
českého výtvarného umění VI/1, 2 1958/2000, 1. vyd., Praha, s. 483 – 500. 
12 MILER, K. Vzpomínky na léta minulá. Ateliér, 1993, č. 6. Tímto cílem se lišili od auto-
rů a skupin zaměřených na happening, spojený se snahou ukázat lidem jiné možné způsoby 
života. 
13 CHALUPECKÝ, J. Na hranicích umění, Praha 1990, str. 146. 
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 Ačkoliv byla tato čtveřice navzájem ve velmi těsném kontaktu, role mediálního 

uchopení nebo zpracování dokumentace vlastních akcí se velmi liší. Pro Petra Štemberu a 

Jana Mlčocha je fotografická dokumentace akcí sekundární záležitostí, nekladou na ni ná-

roky14. I přesto se role fotografie u těchto dvou performerů objevuje v některých případech 

v polohách, které mohly ovlivnit způsob uchopení média u jiných autorů o pár let později. 

Jejich akce našly své pokračovatele u mnoha dalších umělců, například Tomáše Rullera, 

který už fotografii zapojuje do komplexní formy svého díla.  

 

 

Petr Štembera 

 "Materiálem" pro vyjádření myšlenky se Petrovi Štemberovi stává vlastní 

tělo. Limity, které si před sebe ve svých akcích klade a následně překonává jsou fyziolo-

gického a fyzického charakteru. Pro Štemberu je typické vystavování se bolesti a fyzické-

mu ohrožení. V záznamech, dokumentacích akcí nenalézáme nic, co by bylo spjato s vý-

tvarným pojetím fotografie a nelze tedy říct, že by akce nemohla bez svého záznamu exis-

tovat. Fotografie se soustředí na strohý dokumentační popis výkonu akce.  

Specifickou roli získává fotografický obraz ve Štemberově akci Narcis I (1974). 

Fotografie vyobrazující autora akce je součástí oltáře, před kterým se autor cestou vlastní-

ho vymyšleného rituálu sžívá sám se sebou. 

Narcis I má svá pokračování, ale práce s reprodukovaným médiem se dále nerozví-

jí. Narcis III (1976) nahrazuje fotografii rozbitým zrcadlem, jehož reflektovaný obraz už 

není určen pouze umělci, ale i divákům, které Štembera vybízí k praktikování svého rituá-

lu. 

 

 

                                                

 

14 Například pro prezentaci akce Přenesení dvou kamenů (1971) zredukoval Štembera pů-
vodních šest fotografií jednotlivých fází akce na jedinou, odkazující pouze k autorovi a 
aktu performance, která byla pro něj naprosto zásadní. Počátečnímu konceptuálnímu cha-
rakteru Štemberových akcí odpovídalo větší množství dokumentačních fotografií, které se 
s jeho příklonem k čisté performanci postupně zredukovalo. Srov. SRP, K. Akční umění 
sedmdesátých let. Dějiny českého výtvarného umění, s. 485 - 6. 
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Jan Mlčoch  

Výrazovým prostředkem Jana Mlčocha je rovněž vlastní tělo. Autorovy akce jsou 

však upřené do nitra bytí. Extrémní situace jsou pro umělce impulsem k opuštění tělesnosti 

a k pevné kontrole vlastního vědomí. Autor své tělo často vystavuje podmínkám, které 

nejsou slučitelné s dlouhodobým přežíváním.  

Mlčoch se nechává na déle než 30 minut uzavřít v igelitovém pytli, jindy je zavěšen 

na provazech v prostoru se zavázanýma očima a se špunty v uších, nebo se vydává v mra-

zivém počasí lehce oblečen na náročnou túru, atp.  

Pozdější Mlčochovy akce získávají také rozměr společenský. Označuje se za pa-

chatele požáru Veletržního paláce, snaží se pašovat žížaly do Maďarska.  Pro oba typy akcí 

je společné vydávání sama sebe v nebezpečí, ať už jde o ohrožení vlastní smrtelné těles-

nosti nebo hrozby politického aparátu, který může mít v moci autorův osud. 

V akci Výstup na horu Kotel (1974) využívá autor média fotografie obdobně jako 

americký performer Vito Aconcci15 v šedesátých letech.  

Za špatného počasí, prudkého větru, sněžení a mlhy jsem vystoupil na horu Kotel. 

Šel jsem sám a cestou jsem fotografoval.16 Dokumentace akce je výrazovou součástí sa-

motné performance. Fotografie je plánovaná součást výstupu (performance) a zůstává vi-

zuálním svědectvím, které může přenést diváka na "místo činu". Je také důkazem uskuteč-

nění akce. Dokumentování cest nebo poutí není v sedmdesátých letech neobvyklou záleži-

tostí. Podobný princip se vyskytuje u umělců brněnského z prostředí: Jiřího Valocha, Ma-

riana Pally a dalších. Role fotografie je ovšem při akcích Jana Mlčocha odlišná. Podstata 

akce není ukotvena v obraze, ale v gestu výstupu, momentu ohrožení, v„...motivu izolace - 

v odcházení a navracení se k lidem“. 17 

 V reakci na iracionalitu doby používá Jan Mlčoch fotoaparát a akt fotografování 

také ve své pozdější akci Není návratu (1976), kterou uskutečňuje v Malé pevnosti v Tere-

zíně. Fotoaparát je součástí výbavy, kterou autor používá k navození atmosféry výslechu. 

                                                

 

15 Vito Aconcci, Blink (1969), náplňí akce bylo pořídit fotografický snímek při každém 
mrknutí. 
16 Autorův popisek akce, http://artlist.cz/?id=3300 online 24.8. 2011 
17 MORGANOVÁ, P. Akční umění. 2. vyd. Olomouc 2009, str. 119 
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Bez jakéhokoliv verbálního nebo psaného komentáře fotografuje a natáčí návštěvníky Ma-

lé pevnosti v Terezíně. Fotografie tvoří opět součást akce, stává se jedním z nástrojů 

k jejímu uskutečnění. Podstata performance je ukotvena v myšlence a její realizaci.  

 

   
Jan Mlčoch, Výstup na horu Kotel, 1974  Petr Štembera, Narcis I, 1974 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 22 

 

4 FOTOGRAFIE JAKO LOGICKÁ SOUČÁST DÍLA. 

ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ 

 

V této kapitole se věnuji autorům, u kterých se fotografie akcí stávají záměrnou 

součástí díla. Tento přístup k záznamovému médiu se v českém akčním umění objevuje od 

osmdesátých let se sílícími postmoderními tendencemi. Výsledné práce mají intermediální 

charakter, akce a její prezentace se nacházejí v předem naplánovaných, neodlučitelných 

vztazích. Výjimečnou polohu dokumentace, velmi blízkou tendencím vznikajícím o něko-

lik let později, nastavují už v sedmdesátých letech Karel Miler a Jiří Kovanda. Milerovi se 

podaří sloučit akci a její prezentaci. Kovanda zase pracuje s jedinečností vizuálního tvaru 

prezentace svých akcí. Performance Tomáše Rullera z osmdesátých let se stávají typickým 

příkladem komplexního mediálního uchopení díla. Ruller strategicky využívá nástrojů fo-

tografie i videa. Prolínání záznamového média a akce se objevuje také u některých před-

stavitelů českého landartu, například u Ivana Kafky nebo Jana Pohribného.  

Od osmdesátých let, zejména od druhé poloviny, pracuje naprostá většina akčních 

umělců vědomě s podobou záznamu svého projevu. Fotografie a video se stanou neodluči-

telnou součástí akce a vzniká jeden mediální celek. Také polemika sedmdesátých let o vý-

znamu a smyslu dokumentace je uzavřena. V akčním umění se na základě těchto změn 

začnou formovat nové vztahy a otázky. Akční projevy budou reflektovat téma identity, 

zájem se obrátí k záznamovému médiu, zkoumání veřejného prostoru, inscenaci, atd.   

Spojení fotografie a akce je specifické u projevů performerů zabývajících se anga-

žovaným uměním. Vazba akce a obrazu úzce souvisí se strategií vizuální prezentace myš-

lenky. Výrazově nejvyhrocenějším způsobem se v této oblasti projevuje skupina Guma 

Guar. Následuje Pode Bal a Rafani. Kamera Skura je další skupinou na české scéně, jejíž 

projev je zaměřený na ironizování české kultury a společnosti. Chápu jej však jako méně 

angažovaný, jako neustálé hledání vhodné umělecké formy pro uchopení prvků zábavy a 

vtipu. Fotografická práce Kamery skury je typická inscenací, proto ji uvádím až v poslední 

kapitole. Guma guar, Rafani a Pode Bal se přímo věnují politickým tématům, problémům 

majorit a menšin, rasismu, politickému extrémismu.  

Angažované umění se v uměleckém projevu nebrání využívání jakýchkoliv pro-

středků. Fotografie, resp. libovolné médium zaznamenávající akci, je předem plánovanou 

součástí díla, kooperuje s myšlenkou, vytváří nové vztahy mezi reprezentací a skutečností, 
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její úkol je často rozvířit další reakci ve společnosti, pobouřit. Angažované umění nemá 

zábrany vizuálně citovat oblast komerční fotografie, reklamní grafiky, i metod politických 

kampaní. Skupiny záměrně volí nejintenzivnější prostředek sdělení. Fotografie je logickou 

součástí díla, ale i extrémní polohou vyústění akce a její prezentace. 

4.1 Fotografie jako logická součást díla 

Karel Miler 

U Karla Milera je vizuální reprezentace jeho akcí zásadní. Autor vidí možnost akce 

ve zpracování "zkušenosti lidského bytí"18. Je inspirován řadou zahraničních umělců a 

schématickou zásadou tvorby zvanou piece. K dílu tohoto typu Miler komentuje: „Vznikl 

typ uměleckého díla, jemuž se začalo říkat „piece“. Piece se skládal, schematicky vzato, ze 

čtyř součástí (idea, představa, realizace a dokumentace). Každá z částí má svůj nezastupi-

telný význam.“19 

Autor se ve svých akcích věnuje limitům lidského těla s přesahem do ontologických 

souvislostí. Autor dodává, že se v jeho případě nejednalo o existenciální zkušenost jako u 

Petra Štembery nebo Jana Mlčocha. Tělo je pro Karla Milera "nástroj na provádění ele-

mentárních akcí."20 

Záznam Milerových performancí je promyšleným a komponovaným obrazem. Fo-

tografie je vizuální reprezentací myšlenky díla. Realizace akce vylučuje, z autorova roz-

hodnutí, přítomnost diváka. Interakce s divákem je možná pouze prostřednictvím doku-

mentace - fotografie.  

Milerovy akce se fakticky odehrávají v jedné setině vteřiny, v době než se otevře a 

zavře závěrka fotoaparátu. Sdělení je postaveno na výsledku dokumentace, na statické a 

dále již neměnné fotografii (a popisce). Pro jeho akce je důležitá pozice těla v prostoru, 

který se tělesnou přítomností stává konkrétním. Jejich vzájemný vztah vyplývá většinou až 

z fotografického obrazu.21 

                                                

 

18 MILER, K. Vzpomínky na léta minulá. Ateliér, 1993, č. 6, s. 2. 
19 tamtéž 
20 MILER, K. Vzpomínky na léta minulá. Ateliér, 1993, č. 6, s. 2. 
21 Srov. SRP, K. Akční umění sedmdesátých let. Dějiny českého výtvarného umění VI/1, s. 
494. 
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Například akce Blíž k oblakům (1977) nemá jiný možný, lépe zvolitelný moment 

záznamu, než ten, který je prezentován na fotografii. Člověk není schopen z přirozeně pro-

bíhajícího děje automaticky vyselektovat a uchovat v paměti jediný zlomek celé akce, sho-

dující se s momentem, kterým chce autor prezentovat svou myšlenku. Klíčové momenty 

Milerových akcí nejsou v možnostech našeho smyslové uchopení a jsou sdělitelné pouze 

prostřednictvím záznamového média. Fázování akce pomocí fotografie je nezbytné pro 

sdělení myšlenky. 

Dodržení čtvrtého bodu ve schématu tvorby piece má tedy pro Milera naprosto zá-

sadní význam. Bez dokumentace by žádná z jeho akcí nemohla dávat smysl. Fotografie, ve 

kterých přibližuje divákovi akci, se podle autorova mínění nestala svébytným uměleckým 

projevem. "Moje fotografie nejsou dokumenty, moje fotografie nejsou umělecká díla. Sama 

akce nic nepředvádí, ukazuje až fotografie"22  

Karel Miler nalezl v sedmdesátých letech jedinečný přístup k akci a její dokumen-

taci. Tyto dva momenty jeho tvorby se od sebe nedají odloučit. Akce vznikla pro fotografii 

a fotografie pro akci. Přítomnost diváka v místě a čase konání akce je irelevantní. Idea díla 

by byla lidskými smysly neuchopitelná 

 
Karel Miler, Blíž k oblakům, 1977 

 

 

                                                

 

22 MILER, K. Vzpomínky na léta minulá. Ateliér, 1993, č. 6, s. 2. 
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Jiří Kovanda 

Jiří Kovanda se od sedmdesátých let ve svých akcích zabývá překonáváním sebe 

sama. Vystavování vlastního těla fyzickým nepříjemnostem a zkoumání tělesných limitů 

nahrazuje ovšem Kovanda duševním a sociálním překračováním vlastních hranic. Akce 

mají většinou sociální charakter, zřejmá je snaha navázat kontakty s cizími lidmi, postavit 

se vlastnímu studu, bázni a samotě. 

V akci Pokus o seznámení, Praha, 19.10.1977 se Jiří Kovanda pokouší seznámit s 

dívkou. Pokus o skutečné seznámení končí neúspěchem, obdobně jako v akci projektu 

Replaced (2006)  Barbory Klímové. Kovanda se neseznámí, akce je však zastoupena v 

jeho portfoliu. Autor v rozhovoru z roku 2008 uvádí, že cílem performance je, aby se na-

plánovala, pozvali se diváci a akce se realizovala. Děj nemusí být dovršen, není třeba závě-

ru. V aktu "neseznámení" neexistuje dobře nebo špatně. 23 

Dokumentaci označuje Kovanda za komunikační kanál s divákem. Nutnost doku-

mentace jistě souvisí s niterným minimalistickým charakterem Kovandových akcí. Nejed-

ná se v nich pouze o přítomnost těla performera, ale význam mají i drobné zásahy do sku-

tečnosti (instalace).  

Jak uvádí Z. Kolečková a M. Koleček dokumentace Kovandových akcí se stala ne-

zaměnitelným autorovým výtvarným trademarkem. 24 Spojením fotografie malého formátu 

a krátké, poeticky prosté popisky, zhotovené v estetice psacího stroje, vytváří Kovanda 

nezaměnitelný styl, aspirující spíše na fotografickou instalaci, než pouhou dokumentaci 

akce. Stejně jako s akcí samotnou, pracuje Kovanda vědomě s její vizuální reprezentací. 

Zdánlivá nahodilost záznamu, pořízeného některým z přítomných přátel, je setřena autoro-

vým výběrem fotografie a především její následnou kompletací s dalšími prvky. Estetika 

výsledného obrazu je zdařilou a patrně dobře promyšlenou prezentací proběhlé performan-

ce.  

Černobílé malo-formátové neretušované fotografie s popiskou, mají formu „katalo-

gizačních lístků“ vlastních akcí. Jejich forma vyvolává, podobně jako momentka vlepená 

                                                

 

23 Štětina, R. Rozhovor s Jiřím Kovandou, pořad Radiogalerie. online 
http://www.rozhlas.cz/mozaika/radiogalerie/_zprava/jiri-kovanda--910827 1.9.2011 
24 Fotograf: Performance. Č. 11, 2008. Praha, str. 48. 
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v osobním deníku, dojem autentičnosti, nostalgie a sentimentu. Kovandův trademark 

ovlivnil během třech desetiletí tvůrce nejen z řad performerů, ale i umělců, zabývajících se 

inscenovanou fotografií. Za zmínku stojí i srovnání Kovandova stylu obrazové reprezenta-

ce akcí s podobou anonymních špehovacích snímků STB.25 Domnívám se, že ve formě 

vizuální reprezentace Kovandovy rané tvorby lze nalézt přímý odkaz také k jeho současné 

tvorbě.  

Poslední autorova "klasická" performance proběhla podle Pavlíny Morganové26 v 

roce 1978. Kovanda se střetl se svými přáteli na místě, odkud se už tradičně vydávali usku-

tečnit performance. Po přátelském rozhovoru se Kovanda otočil a bez vysvětlení utekl.  

Následná Kovandova tvorba směřuje k projevům instalace, enviromentu, ke kresbě 

a malbě. Instalace nepostrádají prvky akčního umění. Nefiguruje v nich autorovo tělo, ale 

"poetický" minimalistický zásah do skutečnosti. Jsou přímým pokračováním niterně ladě-

ných akcí z období sedmdesátých let, příkladem je Podzimní piece (1980) nebo Slaný roh, 

sladký oblouk (1981). Autorův zásah (instalace) v městské krajině je zdokumentován a 

prezentován obdobně jako performance z předešlých let. Tímto způsobem pracuje Kovan-

da i v současnosti. Jedním z fotografů, kteří se podílí na dokumentaci Kovandových akcí, 

je Martin Polák.  

                                                

 

25 Pospiszyl, Tomáš. Akční umění a fotografie. Přednáška, online: 
http://fotoprednasky.ffa.vutbr.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=47&It
emid=55 24.8. 2011 
 
26 MORGANOVÁ, P. Akční umění. 2. vyd. Olomouc, str. 124. 
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Jiří Kovanda, Bez názvu, 1978    Jiří Kovanda, Podzimní PIECE, 1980 

 

Tomáš Ruller 

Tomáš Ruller ve svých pracích, jak sám uvádí, zápasí s hmotou27, s její proměnou, 

s výrazem. Jeho performance balancují na hranicích divadla, tance, akce, sochařského 

umění, instalace, enviromentu. Pro Rullera je v tvorbě důležitá čistá událost, proměna vě-

domí, socha a malba jsou zastavením nebo zpomalením tvůrčího procesu28.  

Autor pracuje s vědomím, že záznam (fotografie a video) je součástí díla. Sám se 

řadí k autorům, kteří pracují s dokumentací díla jako s logickou součástí celého tvaru. Nej-

častějším médiem pro zachycení a prezentaci performativních událostí se Rullerovi stává 

video. V ranějších akcích využívá záznamu skrze médium fotografie. Výjimečnou událost 

v kontextu s autory, které popisuji v této práci je akce Být či nebýt (1979), realizovaná v 

paleolitické jeskyni v Moravském krasu. Autor v akci usiluje pomocí meditace a rituálu 

dosáhnout ke kořenům, obnovit zpřetrhané tradice. Vizuální prezentace směrem k divákovi 

se děje skrze barevné a černobílé fotografie pracující často s pohybovou neostrostí. Snímky 

                                                

 

27 Srov. ZAVADIL, K. Tomáš Ruller. Art & Antiques, 2006, č. 4, s. 57 
28 tamtéž, str. 57.  
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zobrazují nahého autora natřeného bílou a černou barvou a barevné geometrické obrazce 

namalované na okolních skalních útvarech. Při záznamu rituálu, tance je využito delšího 

času závěrky a pohybové neostrosti. Ostatně tento motiv se na fotografických prezentacích 

akcí Tomáše Rullera vyskytuje velmi často a je mimo jiné ve velmi těsném spojení s auto-

rovým pojetím uměleckého díla. 

   
Tomáš Ruller, Být či nebýt, 1983   Tomáš Ruller, Být či nebýt, 1983 

 

 

Krištof Kintera 

 Kintera patří mezi současné umělce, kteří se věnují převážně tématu objektu a in-

stalace. V projektu To (1996) se stává Kinterův sochařský objekt součástí jeho vlastní per-

formance. Třináct černobílých fotografií vyobrazuje postavu, která se pohybuje městem ve 

společnosti podivného bílého tvora jednoduchého, vejcovitého tvaru. Hlavní Kinterovou 

ideou je objevit se ve veřejném prostoru s věcí, která by pravděpodobně nevzbudila zvýše-

ný zájem v prostorách galerie, ale v ulicích se stává přinejmenším podivností. To označuje 

za svého osobního mobilního přítele29, s kterým v průběhu performance absolvuje na ve-

řejnosti obyčejné, každodenní situace. Jedou v tramvaji, jsou u lékaře, v bufetu, v galerii, 

                                                

 

29 DOBYDUCH, A. Aby se to líbilo hlídačům výstav - rozhovor s Krištofem Kinterou. 
Ateliér, č. 6, s. 16 
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ve výtahu... Akce nabývá zajímavou polohu svou reflexí světa galerií a veřejného prostoru 

nebo spojením média performance s prezentací uměleckého objektu. Ve vizualitě fotografií 

navíc spatřuji záměrný odkaz k záznamům performancí  70 tých let, s kterým Kintera v 

prezentaci akce strategicky pracuje. 

V akci Plumbař (1995 - 1998) se Kintera pohybuje po městě obalený v olověném 

obleku. Materiál olova je mu "...výchozí metaforou ke způsobu života, který vedeme."30 

Zabývá se střetem dvou protichůdných prvků. Jedovaté olovo, které člověk využívá, jej má 

schopnost chránit, ale i zabít. V dokumentaci této akce Kintera využívá videa.  

 
Krištof Kintera, To, 1996 

 

 

Jiří Georg Hladík  

 U mladého autora, Jiřího George Hladíka nehraje fotografické médium nikterak 

specifickou roli. Jeho tvorba spíše odkazuje na opravdovost klasické performance, na akce 

Milana Knížáka, Petra Štembery nebo Jana Mlčocha. V rané práci se pohybuje na záměrně 

zvolené hraně tělesného ohrožení (práce Moje fyzické vášně (2004). Ve Škodě 110L se řítí 

zasněženou krajinou, nerespektuje pud sebezáchovy a nechává situaci dojít až k neovlada-

telnosti vozu. Akce končí havárií. 

                                                

 

30 tamtéž 
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Přesto, v souboru, My travel friends (2005 - 2007) je akce postavena na své doku-

mentaci. Hladík využívá fotografického média a jakéhosi post - socializačního procesu. 

Kontaktuje osoby, které někdy vezl ve svém mikrobusu a dochází k opětovnému setkání. 

Náhodně vzniklé skupiny se poté portrétují s vozem před nalezeným, co nejvíce neutrálním 

pozadím. 

Výrazovým prvkem většiny Hladíkových akcí je video. I s touto platformou pracuje 

se svou typickou živelností, neohrožeností. Vyráží do hypermarketu s přilbou, na níž má 

připevněnou kameru, nemluví, jen se snaží nasnímat, co nejvíce obrazů. Je vyveden 

ochrankou, příběh ale končí skoro neuvěřitelným lidským poselstvím. Hladík dále pracuje 

s instalací, s digitálními médii, s interpretací textu a obrazu pomocí digitálních znaků a 

digitální estetiky. 

 

 

Richard	  Fajnor	  

Práce	   s	  postprodukčními	  možnostmi	  digitální	  manipulace	  obrazu	   se	  v	  médiu	  

performance	  rozvíjí	  např.	  u	  Richarda	  Fajnora	  v	  projektu	  Hang	  art	  (2004).	  Autor	  obe-‐

slal	  galerie	  s	  požadavkem	  svojí	  performance,	  v	  které	  se	  chtěl	  nechat	  v	  prostorách	  ga-‐

lerií	  pověsit	  sám	  jako	  umělecké	  dílo.	  Instituce	  mu	  to	  neumožnily,	  a	  proto	  si	  nafotogra-‐

foval	   prostory	   jednotlivých	   galerií	   (Praha,	   Budapešť,	   Bratislava,	   Vídeň,	   Drážďany,	  

Zlín,	  Bari)	  a	  svou	  postavu	  naretušoval	  na	  zeď.	  

 
Richard Fajnor, Hang art, 2004 
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4.2 Angažované umění 

 Působení uměleckých skupin na české výtvarné scéně je různou intenzitou spjato s 

projevy angažovaného umění.  

 Nejvystupňovanější projev a také nejčastější využití média fotografie v tvorbě na-

jdeme u skupiny Guma Guar. Mezi její členy patří Milan Mikuláštík, Dan Vlček a Ri-

chard Bakeš. 

Guma Guar využívá vizuální jazyk komerčních médií, význam původního sdělení 

obrací pomocí koláže nebo drobného grafického zásahu do nových, provokujících význa-

mů. Kolektivní identita (2008) je sérií billboardů zobrazujících portréty českých "celebrit", 

které se proslavily svou finanční kriminalitou (Kožený, Krejčíř, Pitr a další). Portréty osob 

jsou doplněny sloganem „Všichni jsme v národním týmu“, který organizace Praha olympij-

ská aktivně využívala v kampani na pořádání olympijských her 2016. Guma Guar ověřuje 

reálnou míru demokracie a svobody slova ve společnosti. Zpochybňuje platnost obecných 

soudů, týkajících se národní sounáležitosti a vědomí společné identity. Fotografie slouží 

skupině jako platforma, která ji umožňuje demonstraci vlastních názorů. Autorský zdroj 

fotografického obrazu pochází v tomto případě z archivů ČTK nebo jiných fotografických 

bank na internetu. Na principu koláže dvou kontroverzních prvků funguje také mediálně 

nejznámější dílo skupiny, poprvé vystavené na polské výstavě Bad News (2006). Papež 

Benedikt XVI. drží v ruce utrženou hlavu Eltona Johna, na stěně vedle je ručně psaný ná-

pis "všichni jste buzeranti". Dílo bylo druhý den deinstalováno. Skupina využívá inscenace 

a stylizace k vytvoření fiktivních fotografických snímků mučených vězňů v Iráku. 

 Akční charakter skupiny spočívá v její angažovanosti a to spíše tím způsobem, že 

Guma Guar není pasivní útvar. Příprava podkladů, digitální koláž, tvorba obrazu mohou 

být také např. nástroji politické satiry, která nikdy neměla potřebu být projevem akčního 

umění. Vylepení plakátů do prostor, které skupině zajistí kurátor, také nezavání akcí. Tou 

se stává až negativní a mnohdy velmi aktivní reakce okolí, vesměs autoritativní, politické 

části společnosti, která svou reakcí popře svobodu slova a demokratické principy. Tento 

kolotoč je nekonečný. Stačí zvolit vhodný spouštěcí mechanismus a kola se znovu roztočí. 

To si Guma Guar zjevně uvědomuje a volí dostatečně silné výrazové prostředky k dosažení 

reakce. Akce skupiny Guma Guar stojí na pomyslné hranici akčního umění, politické satiry 

a politického aktivismu. Fotografie, nalezená nebo vytvořená, je prostředkem k dosažení 

cíle, kterým je reakce alespoň části společnosti na prezentované dílo a jeho téma. 
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Guma Guar, Kolektivní identita, 2008   Guma Guar, Kolektivní identita, 2008    

 

 

Rafani 

 Skupina ve svých akcích reflektuje sociální a kulturní problémy české společnosti. 

Vrací se k problému odsunu sudetských Němců, k otázkám soužití většinové společnosti s 

menšinami. Trnem v oku jsou jí extremistická pravicová hnutí - skinheads, ale i levicově 

orientovaná komunistická strana. Podněty k tvorbě nacházejí Rafani také v dění na české 

umělecké scéně, v praxi galerijních institucí.  

 Performance Rafanů využívá vstupu umělce do veřejného prostoru, přímou interak-

ci s diváky, ale i záznam realizace a sekundární prezentaci díla v galerijních prostorech. 

Rafani pracují nejčastěji s médiem videa a instalace. Fotografie hraje v jejich dosavadní 

tvorbě minimální roli. 

V akci Dotazník (2002) využívají historických fotografií pořízených v roce 1945 na 

Strossmayerově náměstí, zobrazující zhanobené pražské Němce. Rafani se vracejí na stejné 

místo a historické fotografie ukazují lidem, hovoří s nimi o tématu, nechávají je vyplnit 

jednoduchý dotazník. 
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 V instalaci Boj (2001) jsou instalovány v prostoru kavárny besedního sálu Domu 

umění v Olomouci „čtyři fotografie jednotlivých členů skupiny s vyholenými hlavami, po-

třísněných spermatem a tetovaných kvaziskinheadskými motivy“31.  

Skupině se daří společenská, politická i historická témata vztahovat na diváka, jed-

notlivce. Divák se díky Rafanům dostává do situace, kdy řízeně prožije svůj latentní ra-

sismus, xenofobii, pocit historické křivdy a sklony k manipulaci slabších.32 Fotografie je v 

tvorbě Rafanů nástrojem sloužícím k realizaci myšlenky. V akci Bianco, která využívá v 

současné performance oblíbeného prvku remaku, Rafani znovu uskuteční akci Jana Mlčo-

cha s totožným názvem. Fotografie dokumentující akci je zajímavým komparačním mate-

riálem k Mlčochově akci z roku 1977. 

   
Rafani, Bianco, 2005     Jan Mlčoch, Bianco, 1977 

 

 

Pode Bal  

 Skupinu Pode Bal tvoří Petr Motyčka, Michal Šiml a Antonín Kopp. Pode Bal je 

sociálně a politicky angažovaná skupina. Mezi témata, kterými se zaobírá, patří drogová 

problematika, otázka extrémistických (pravicových i levicových) politických uskupení, 

práva menšin a kritika uměleckých institucí. K nejvíce kontroverzním, a jak už to u anga-

žovaných projevů bývá, zároveň mediálně velmi diskutovaným, patří projekt Malík urvi 

(2000). Pode Bal se pohybuje v mainstreamovém tématu společenské kritiky. Obrací se k 

minulosti a hledá osoby a osobnosti, které měly co do činění s podporou totalitního režimu, 

                                                

 

31 Popis průběhu instalace, online http://artlist.cz/?id=672  10. 9. 2011 
32 Srov. VÍTKOVÁ, L. Hlášená demonstrace. Umělec, 2007, č. 3. dostupné online 
http://www.divus.cz/umelec/article_page.php?item=1375   7. 9. 2011 
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s udavačstvím, spoluprací s StB. Na velkoformátových fotografiích doplněných textem, 

vyobrazují osoby politicky aktivní v dobách totality, které v pěstování své politické kariéry 

pokračují i dnes. Pode Bal ukazuje na střety zájmů, pokroucené chápání demokracie i na 

stav současné politické morálky.  

Skupina si zahrává se svou morální všemocí také v projektu Zimmer frei (2002) a 

podobně jako Rafani i Guma Guar, otevírá diskuzi na téma odsunu sudetských Němců. 

Platformou myšlenky projektu byla instalace. Na velkých gumových balónech byly natiš-

těny fotografie domů, které byly v Sudetech v roce 1945 zkonfiskovány Českým státem. 

Balóny umístili, navzdory vydanému zákazu, na nádvoří pražského hradu v rámci výstav-

ního projektu Politik - um. V prostorech nádvoří zůstal zákaz instalací dodnes. 

Plakátová kampaň Lidé Lidem (2002) zobrazuje černobílé portréty lidí s uvede-

ním jejich osobních údajů (věk, vzdělání, adresa) a textem, který měl spolu s obrazem ko-

munikovat fiktivní žádost o finanční podporu. Plakáty byly v několika tisícovém nákladu 

vyvěšeny po Praze.  

V projektu Flagelanti (2006) se Pode Bal obrací k jevu národního sebemrskačství. 

Skupina zavěšuje dětem na krk sdělení, podle kterých přebírají zodpovědnost za historické 

činy svých rodičů a prarodičů, například  Už nemusíte trpět, že jsme zbraně odevzdali Hit-

lerovi, budu trpět za vás.33 Celý projekt je prezentován pomocí velkoformátových fotogra-

fií.  

Pode bal pracuje s médiem fotografie mnohem častěji než jiné skupiny, zabývající 

se angažovaným uměním, role obrazu však zůstává obdobná. Fotografie je jedním z nástro-

jů k dosažení realizace celého tvaru díla. Pode Bal využívá estetiky a principů, které jsou 

běžné v komerční sféře: kampaní, reklamní grafiky, prezentací idejí pomocí přednášek, 

workshopů, apod. Při tvorbě fotografických obrazů (portrétů) pracuje Pode Bal s prvky 

stylizace a inscenace. 

                                                

 

33 www.podebal.cz 3. 9. 2011 
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Pode Bal, Flagelanti, 2006  Pode Bal, Flagelanti, 2006  Pode Bal, Flagelanti, 2006   
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5 AKCE A INSTALACE V KRAJINĚ, AKCE S MÉDIEM 

FOTOGRAFIE 

Akční umění pracující s krajinou se nazývá landart. Ve světovém umění je tento 

pojem svébytnou uměleckou disciplínou s širokým portfoliem autorů věnujících se pouze 

tomuto tématu. V českém prostředí je jen málo autorů, kteří se zabývají výhradně zemním 

uměním, spíše se zde projevuje interdisciplinarita a krajina se stává jedním z mnoha výra-

zových prostředků.  

Vývoj role fotografického záznamu krajinné akce34 je obdobný jako u jiných akč-

ních disciplín. Z počátku je kladen důraz na prožitek v krajině, akce mají happeningový 

charakter, záznam akcí a instalací je druhotný.  

Umělci si posléze začínají uvědomovat nutnost strategie prezentace akčního díla 

pomocí záznamu, vyvíjí se jedinečný autorský způsob zaznamenání akce nebo jejího vý-

sledku, kterým je například instalace v krajině. Autoři nepracují pouze s okamžitou akcí v 

krajině, ale také se záznamovým médiem. Reagují na trendy ve výtvarné fotografii, využí-

vají různé fotografické materiály.  

Fotografická reprezentace akce se mění také s vývojem technických možností foto-

grafického média. Objevují se tendence nových přístupů ve fotografii, například postpro-

dukce jako součást akce nebo její prezentace, koláž, digitální retuš. 

Zajímavou podkapitolu v následujícím textu tvoří několik autorů, u kterých dochází 

v rámci akce ke zkoumání podstaty fotografického média. Jakoby se vracel stav z šedesá-

tých let, kdy byl záznam pouze nahodilou dokumentací a nejdůležitější premisou byl proži-

tek v místě a čase. Divákovu přítomnost u celého procesu akce zastupuje u několika autorů 

samotné záznamové médium, negativ nebo zvětšenina. Negativní nebo pozitivní fotogra-

fický materiál se stává součástí akčního procesu v krajině, je tichým svědkem změn a udá-

lostí v krajině, součástí rituálu. Průběh záznamu nemá autor obvykle možnost ovlivnit. 

Záznam je ponechán v moci přírody a jejího vlivu na fotografii nebo fotografický materiál.  

                                                

 

34 Srovnání se situací v zahraničí Grygar, Štěpán. Earthworks, land art, performance a 
body art. Konceptuální umění a fotografie. (2004), s. 72 – 84. 
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Obrazové výsledky tohoto typu akcí referují ke dvěma oblastem. První je samotná 

akce v krajině a s krajinou. Druhý pohled obrací pozornost na médium fotografie. Postup 

se tehdy stává akcí mířenou do oblasti záznamu. Autoři záměrně pracují s odkazem k zá-

znamu, pohrávají si s jeho vlastnostmi a výrazovým jazykem. Zájem o výrazové možnosti 

záznamu se v českém akčním umění objevuje právě v zaměření na krajinu, v projevech 

landartu.   

5.1 Akce a instalace v krajině 

V šedesátých letech instaluje své sochařské objekty do krajiny Hugo Demartiny. 

Autor zachází s krajinou jako s podložkou pro sochařské dílo, které je vytrženo z tradiční-

ho galerijního prostředí a vystaveno novým vztahům a souvislostem. Vzniká nutnost do-

kumentačního záznamu, zachycení souvislostí v místě instalace pomocí fotoaparátu. Pří-

kladem tohoto přístupu je Akce v krajině (1968).  Demartiny dále pracuje s motivem náho-

dy a využívá jednu z dispozic fotografického aparátu - zastavení času. Demonstrace v pro-

storu (1968) jsou fotograficky zaznamenané, náhodně sestavené kompozice z objektů. Ob-

jekty jsou fotografovány po vyhození do vzduchu a po dopadu na zem. Obdobným způso-

bem pracuje Demartini o pár let později v ateliéru na sérii reliéfů. 

V díle Zorky Ságlové se objevují dvě roviny tvorby a to happening a inscenace pro 

fotografii. Happeningy jsou spojeny s kolektivními akcemi již zmíněné Křížovnické školy 

čistého humoru bez vtipu. V Házení míčů do Průhonického rybníka Bořín (1969) sleduje 

Ságlová instalaci a její proměnu v čase pomocí vodního živlu. Obdobný princip se objevu-

je v akci s několika stovkami prezervativů Pocta Fafejtovi (1972). Prezervativy jsou na-

fouknuty a ponechány větru a rozdováděným účastníkům happeningu (členové skupiny 

Plastic People). Ságlová sama neklade důraz na dokumentaci, ta je většinou v režii jejího 

manžela Jana Ságla. Autorka naopak ve své další práci přenáší do prostor galerie samotný 

prvek krajiny, balíky slámy a seno, namísto fotografické reprezentace.  

Odlišný charakter má výrazně vizuální instalace v krajině nazvaná Kladení plín u 

Sudoměře (1970). Instalace reflektuje vztah autorky ke kultu husitství a k tématu ženské 

emancipace. Odráží se v ní patrná snaha o estetizované prostorové umístění jednotlivých 

prvků. Záznam je dílem Jana Ságla a svým vizuálním jazykem tvoří paralelu k jeho poz-

dějším krajinářským fotografiím, ve kterých si všímá umělých prvků v agrární krajině, viz. 

snímky vinic z jižní Moravy nebo polí z Bretaně. 
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Jan Steklík pracuje s vizuálním kontrastem v krajině, opírá před stromy barevné 

geometrické obrazce, na zasněženou louku natahuje černý pás, pracuje s ohněm a jeho 

kresbou v krajinném prostoru. V sedmdesátých letech se věnuje ekologické tématice, ale 

také sémantickým znakům umístěným v přírodě, slovo fish v řece apod. Fotografický zá-

znam je Steklíkovi dokumentací proběhlých událostí. 

Josef Hampl vytváří textilní prostorový objekt - model šipky. Několik metrů dlou-

hou šipku instalují spolu se svou manželkou v krajině, zkoumá nové prostorové souvislosti, 

ale také fotografuje proměny struktury materiálu organtýny. Záznam z instalací pořizuje 

Hamplova manželka. Fotografie vytváří paralelu s ranou prací Ivana Kafky, se zobrazová-

ním meteorologického pytle v krajině. 

Výrazným motivem, s kterým pracuje několik českých akčních umělců, je motiv 

poutě nebo prvek chůze. Tato oblast zájmu byla zmíněna už u Jana Mlčocha a jeho akce 

Výstup na horu Kotel a dále se jí budeme věnovat u Jiřího Valocha, Miloše Šejna nebo 

Vladimíra Havlíka. Jaroslav Anděl navazuje na literární odkaz Karla Hynka Máchy, kon-

krétně na deníky popisující Máchovo putování. Anděl znovu absolvuje cestu z Prahy na 

Bezděz a do Krkonoš. Jedná se o konceptuální fotografický projekt, autor na snímcích sle-

duje typické obrazy krajiny v poezii K.H.Máchy. Primárním posláním akce je zkoumat 

cestu jako způsob „…umělecké výrazové formy, provázané s domácí tradicí a rázem zdejší 

krajiny.“35 

Ladislav Novák přemísťuje v krajině kolem Třebíče kamenné útvary, na jiných 

kamenných útvarech zase zvýrazňuje malbou pukliny, přičemž vznikají animální motivy. 

V textech k plánovaným výstavám zmiňuje zapojení drobného hmyzu, mravenců, švábů a 

dalších v tvorbě instalace36. Sekvence fotografií zaznamenávají Novákovi Zoologické 

kresby, například mravenci nebo slepice (1970 – 72). 

                                                

 

35 Výstižně formuluje ZEMÁNEK, JIŘÍ. Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a 
místa. Dějiny českého výtvarného umění, s. 515. 
36 CHALUPECKÝ, J. Na hranicích umění. Praha, 1990, s. 85. 
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Josef Hampl, Šipka     Ivan Kafka, Pytel 2, 1975 

 

 

Jiří Valoch 

Jiří Valoch podniká pomíjivé akce v přírodě, například 12 bílých tyčí a 10 bílých 

čtverců (1970). V průběhu procházek v okolí Brna rozmísťuje spolu s přáteli tyto artefakty 

po krajině. Realizace a uvědomění si okolního světa v okamžiku zásahu do krajiny je pro 

Valocha i jeho kolektiv při akci zásadní. Fotografická dokumentace je sekundárním, méně 

důležitým projevem, který není schopen nahradit prožitek z přírody.  

Motiv poutě a spojení textu a fotografie se objevuje v sérii Haiku I, II, III (1974). 

Autor rozvíjí svou dlouhodobou práci se strukturou básnické formy haiku, v tomto případě 

využívá médium akce a fotografie. Tři verše nahrazuje třemi fotografiemi. Obsahem obra-

zů jsou Valochovy sobotní celodenní procházky přírodou. 

V sérii konceptuálních land poems, vnáší textovou interpretaci přímo do negativní-

ho nebo pozitivního fotografického materiálu. Jde mu o vyjádření jiného kontextu. Foto-

grafie přesahuje roli záznamového média, stává se interpretačním prostředkem. Fotografie 

získává u jeho konceptuálních akcí v krajině interpretační význam.37 

Body poems (1969) zde uvádím ačkoliv nepatří do oblasti land artu. Nastiňují však 

další způsob využití záznamového média. Valoch píše slova různého významu na nahé 

dívčí tělo. Fotografie zprostředkovává konfrontaci mezi tělem textem a jeho významem. 

                                                

 

37 ZEMÁNEK, JIŘÍ. Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa. Dějiny českého 
výtvarného umění VI/1, s. 511. 
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Fotografie je zvolenou vizuální reprezentací myšlenky, dokumentací akce. Sémantice a 

schopnosti, resp. neschopnosti fotografického média podat souvislé sdělení pro všechny 

lidské smysly se Valoch věnuje v sérii svých čtyř autoportrétů. Na každé z fotografií autor 

vyslovil jednu hlásku ze slova POEM38.  

Problematice sémantiky se autor věnuje obšírněji v konceptuálních instalacích ele-

mentárních textových znaků. Pracuje s maximalistickou redukcí výrazových prvků, na-

vzdory které se mu daří zachovat a dále rozvíjet jejich původní význam.  

 

 

Dalibor Chatrný 

Dalibor Chatrný realizuje v sedmdesátých letech instalace v krajině. Ke konfrontaci 

protilehlých ploch polí a luk využívá zrcadel. Zrcadla umísťuje do krajiny tak, aby odráže-

la protilehlý horizont nebo motiv slunce. Fotografie z těchto akcí představují celky, detaily 

i osoby, které se instalací účastní39. Chatrný prostřednictvím instalací vizuálně rozebírá 

souvislosti mezi protilehlými horizonty, rekonstruuje skutečnost, zaznamenává dvě a více 

událostí jedním pohledem, jednou fotografií. Využitím většího množství zrcadel také zpro-

středkovává iluzi plynutí času.  Protilehlý horizont se podle naklonění zrcadel umístěných 

za sebou zvedá, láme, klesá. Fotografie zprostředkovává dílo z divácky nejatraktivnější 

pozice. Instalace a fotografie jsou v symbióze. Zrcadla jsou namířena tak, aby smysl insta-

lace vyzněl nejlépe pro fotografický záznam.  

Podle typu prezentovaných záběrů usuzuji, že Chatrný spatřuje smysl díla více v 

aktu samotné instalace. Fotografie sice zobrazují dílo z unikátního pohledu, současně ale 

zachycují autora a jeho pomocníky, odkrývají detaily a popisují "trik" použití zrcadel. Pri-

márním záměrem Dalibora Chatrného je přinést exaktní záznam o zkoumání prostoru v 

krajině, o vztahu protilehlých horizontů. Úkolem fotografie je metodiku práce a výsledek 

akce zprostředkovat. 

                                                

 

38 LASOTOVÁ, D. Jiří Valoch – Konceptuální tvorba ze sbírek přátel. Ateliér, 2008, č. 

16/17, s. 4. 

39 Podle dokumentace na www.chatrny.cz  28.8. 2011 
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Obdobným způsobem využívá Dalibor Chatrný záznamové médium v cyklu Mag-

nety, lidské tělo (1973). Na pomezí bodyartu pracuje Chatrný s kompozicí neorganického 

materiálu na svém těle. Autor používá silné magnety, které má v dlani nebo v ústech a že-

lezné piliny, které se na jeho rukou a tváři rozmísťují podle zákonů magnetismu. Sekvence 

fotografií zkoumají množství nalezených kompozic a odhalují příčinu triku. Fotografie 

vousů z železných pilin by byla jedinečná akcí i skrytým způsobem realizace, vše je však 

objasněno na fotografii dlaní s velkými magnety.  

Fotografie je pro Dalibora Chatrného pomocníkem v rekonstrukci přírodních dějů, 

jevů a zákonitostí. Je dokumentačním médiem nejen pro diváka, ale i pro samotného auto-

ra. Stává se skicou, která Chatrnému slouží pro další práci. 

 

 

Vladimír Havlík 

Vladimír Havlík se věnuje akčnímu umění souběžně s malbou, kresbou a instalací. 

Také u Havlíka nelze pole jeho akční tvorby striktně vymezit na oblast landartu, práce s 

krajinou a jejími prvky je však v Havlíkových akcích dominantní.  

Fotografický záznam má až na několik výjimek, dokumentační charakter. Důraz je 

kladen na průběh happeningu a realizaci akce. Přesto i v některých raných akcích, můžeme 

z odstupu času najít několik zajímavých momentů role fotografického záznamu. V díle Bez 

názvu (tělo v krajině, 1978) pracuje Havlík s kontrastními barevnými plochami a zjevnou 

geometrickou abstrakcí obrazu.  

S absencí schopnosti fotografie podat objektivní trojdimenzionální záznam pracuje 

Havlík v akci Linie (1979). Na strom a skalní stěnu, které jsou v různé vzdálenosti od foto-

aparátu, kreslí bílou linku. Na pořízené fotografii vytváří linka iluzi plochy.  Následující 

snímky, pořízené z jiných úhlů, odkrývají iluzivnost obrazu a prezentují divákovi formu 

hry, s kterou autor tvořil. 

V sériích partitur pracuje Havlík nejen s krajinou, ale i se svým tělem a sekvenčním 

snímáním obrazu. Na tělo, obličej nebo ruce si Havlík maluje vždy pět čar a pohyby kůže 

rozpohybuje imaginární notovou osnovu. Nabízí se paralela Havlíkova vizuálního stylu 

prezentace této akce s dílem mladšího Jána Mančušky Ten druhý.  Typickým motivem 
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Havlíkovi rané tvorby je odkaz na Kazimira Maleviče a jeho tématiku čtverců. 

Havlík pracuje v zasněžené krajině, obrazce vytváří například ze svých stop, sleduje vývoj 

čtverce a jeho změnu pod vlivem různého podnebí, počasí, střídání ročních období. Foto-

grafický záznam dokumentuje proměnu motivu i krajiny.  

V akci Březový háj (1992) je patrná změna přístupu autora k záznamu akce. Foto-

grafie pracují se zřejmější aranží a pečlivějším výběrem lokality. Skupina Havlíkových 

studentek je oblečená v bílých úborech a reaguje na uspořádání stromů v březovém háji. 

Typické je používání bílé barvy jako symbolického nositele klidu a ticha, ale zároveň i 

barvy kontrastní vůči okolí. Fotografický materiál využívá Havlík také v kolážích. Do na-

lezených fotografií zobrazujících historické události i každodenní banalitu vnáší pomocí 

jednoduchých grafických zásahů novou interpretaci. Využívá například symboliky užívané 

v komerční sféře, logo sportovní značky nike, ale i elementární interpunkční znaménka 

apod. 

 

 

Ivan Kafka 

V enviromentálních instalacích Ivana Kafky má fotografie svou předem ukotvenou 

roli a stává se nedílnou součástí celku. Realizace autora stojí na přesně formulované myš-

lence, přesně vymezeném konceptu a pečlivých přípravách. Název díla metaforicky vysti-

huje ideu, fotografický záznam je dovršením autorovy práce. Fotografie sledují horizontál-

ní a vertikální linie krajiny, architektury. Jsou esteticky systematizovaným, řemeslně do-

konalým, precizním záznamem.  

Na počátcích tvorby je pro autora oblíbeným materiálem meteorologický pytel 

(např. Pytel 1, Pytel 2, 1975), který se mu stává metaforou volnosti. K tomuto výrazovému 

prvku se v průběhu své životní a umělecké dráhy několikrát vrací.  

Černobílé fotografie krychlových konstrukcí duralových tyčí v krajině (a1, a2, a3, 

b1, b2, b3) sledují konfrontaci mezi plným a prázdným prostorem, objevují vztah volného 

a ohraničeného. Prázdnou konstrukci autor posléze vyplňuje materiálem, který na místě 

zůstává i po odstranění duralového lešení. Tyto konstrukce, prezentované cyklem Bez ná-

zvu (popsán podle jednotlivých použitých materiálů, Sláma, Sníh, Kámen, Písek, 1979 - 

1980) jsou dále podrobeny plynutí času. Útvar se působením přírodních vlivů postupně 

rozpadá a materiál se samovolně navrací zpět do přírody, do krajiny. Fáze rozpadu a 
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recyklace už nejsou zaznamenány, autor na ně pouze slovně upozorňuje. Fotografie, které 

autor prezentuje, vždy zaznamenávají pomyslný vrchol instalace40. V časovém sledu je to 

přesně to místo, kam mířil autor v realizaci dospět, moment, který chce distribuovat pomo-

cí fotografie dále k divákovi. Cyklus Bez názvu zakončuje v roce 1980 instalace hromady 

písku. Tento materiál nebyl sto svou fyzickou dispozicí kopírovat autorovu myšlenku. 

Kafka se vlastnostem písku podřizuje a útvaru hromady či kuželu, symbolu pyramidy se 

chopí a rozvíjí ho dál ve své práci. Tyto duchovní momenty vlastního vývoje (střet vlastní 

představy s přírodou) se v Kafkově akcích rozvíjí například v díle Skutečnost a sen (1990), 

kdy vytváří kuželový útvar bez špice, kterou v krajině z určité pohledové perspektivy vy-

plňuje vrchol skutečné hory. V roce 1998 vytváří kompozici jehlanů, které tvoří perspek-

tivní souvislosti s jinou instalací, Sedm kamenných hromad pro Stein (1988). 

Od roku 1981 se umělec věnuje práci ve veřejném prostoru. Jeho instalace jsou vy-

tvářeny na principu zmnožení a odkazu ke skutečným přírodním reáliím. Kafka vytváří 

několik instalací trávníků, v kterých využívá tisíců natřených špejlí. V Československu to 

je při příležitosti výstavy v Malostranských dvorcích, Vymezení (1981), poté v Německu 

To samé v bledě modrém (1990) a o dalších pár let později, znovu za hranicemi ČR To 

samé v bledě zeleném (2000). 

Autor dále pracuje například se skartovaným papírem. V Praze vytváří instalace na 

tenisových kurtech Přesložení (1982), na dvorku mezi činžovními domy Zaplnění (1982). 

Ve svých instalacích se věnuje konfliktním věcem: dělovým koulím, betonovým proti tan-

kovým zátarasům. Penzionuje objekty, jež jsou denně využívány pro lidskou potřebu, vy-

tváří zahradu s vlakovými nárazníky. Pracuje také v interiérech, vytváří instalace z několi-

ka kilometrů nití, několika stovek igelitových tašek apod. 

Jeho práce reflektují skutečnosti z privátního i veřejného a politického života. Po-

mocí věcí, jejich multiplikování a instalace do prostoru kam nepatří, vytváří nové souvis-

losti a upozorňuje na problémy, ať soukromé nebo společenské.  Tato hra je velmi promyš-

lená, bez spoléhání na náhodu nebo improvizaci. Fotografický obraz je součástí tohoto 

                                                

 

40 Přednáška Ivana Kafky o svém díle, v rámci projektu středy na AVU, online 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000006-stredy-na-avu/209251000070003/. 
 30. 8. 2011 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 44 

 

procesu a po akci instalace je druhým vyjadřovacím jazykem autora. Fotografie je vyvr-

cholením i dokončením procesu instalace. 

   
Ivan Kafka, Proutí, 1979   Ivan Kafka, Písek, 1980 

 

 

Jan Pohribný 

Jan Pohribný nachází v krajině momenty s mystickým a sakrálním významem. V 

tvorbě před rokem 1990, například Pigmenty (1983 -1985) nebo Létavci (1985 -1986), 

aranžuje do krajiny objekty a zkoumá vznik nových vztahů a souvislostí. V zachycených 

krajinných instalacích využívá principu pohybové neostrosti, barevnosti a fotografického 

zkreslení perspektivy.  

Od roku 1988 pracuje na mapování prehistorických staveb, megalitických památek 

na území takřka celé Evropy, vzniká například Nová doba kamenná (kolem 1992).41 Ty-

pickým výrazovým prostředkem je pro autora světlo. Pomocí metody luminografie upo-

zorňuje na vlastní nalezené souvislosti a interpretace vztahující se k zobrazovaným mís-

tům. Prvek akce je tedy ukotven v osobním procesu interpretace.  

Pohribný vytváří obdobu pradávných rituálů. Používá umělých nebo přírodních 

světelných zdrojů, někdy motivu lidského těla, přemísťuje původní nalezený materiál do 

různých tvarových obrazců. Otisk jeho činnosti v krajině je zaznamenán na filmové médi-

um díky několikanásobným a několik minut trvajícím expozicím. 

                                                

 

41 Srov. DUFEK, ANTONÍN. Fotografie 1989 – 2000. Dějiny českého výtvarného umění 
VI/1, s.994. 
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Rituální změna, ve výsledku prezentovaná jako výtvarná interpretace místa, je za-

znamenána na filmové médium. Rituál akce je zakotven v autorově prožitku, ale ten se 

nestává přímou komoditou distribuovanou s dílem. Tou je součet světelných a prostoro-

vých zásahů, autorových interpretací skutečnosti vykonaných na daném místě, v daném 

čase.  

Jan Pohribný je mediálně vnímán více jako fotograf než performer. Jeho dílo je 

provázeno silným důrazem na estetiku vyjadřovacího jazyka fotografie, která se velmi čas-

to (hlavně v pozdějších pracích) nachází na hranici kýče. Pohribný používá většinou kla-

sický, velkoformátový přístroj a jeho rituály v krajině jsou soustředěnou prací se světlem, 

ve které využívá více jak dvaceti leté zkušenosti s luminografií. Na pozadí rychlého digi-

tálního vývoje ve fotografii a možností postprodukce obrazu se však z Pohribného práce 

pozvolna vytrácí prvek obrazové fascinace, plynoucí z propojení krajiny a světelných efek-

tů. Z pohledu vizuální jedinečnosti přestávají být jeho fotografie přesvědčivé. Právě v tom-

to momentě začne nabírat na důležitosti Pohribného spiritualita, soustředěnost, rituál a sou-

stavná práce nad jedním tématem. Záznam, ačkoliv silně estetizovaný a zprvu pravděpo-

dobně primární smysl akce, ztrácí dle mého názoru svou dominanci, kterou pozvolna pře-

bírá médium akce a rituálu. 

 
Jan Pohribný, z cyklu Nová doba kamenná, kol. 1992 

 

 

Magdaléna Jetelová 

 Zobrazování a interpretaci krajiny pomocí luminografie využívá v odlišných sou-

vislostech Magdaléna Jetelová. Světlo a jeho záznam slouží autorce jako nástroj pro zvidi-

telnění časových proměn v krajině, přírodních i umělých procesů a jevů, lidskému zraku za 

normálních okolností skrytých. V projektu Island ( 1992 ) zaznamenává na fotografické 
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médium42 průběh laserové čáry, kopírující linii, ve které se nachází mezikontinentální tek-

tonická deska. Obdobným způsobem pracuje v projektu Crossing King's cross (1996), kdy 

v industriálním londýnském předměstí načrtává laserem budoucí dráhu železnice. V Porúří 

zase vrací do zdevastované krajiny světelný záznam o její původní podobě.  

V interpretaci díla Magdaleny Jetelové se setkáme s pojmem realizovaný koncept43. 

Autorka využívá všech možných prostředků ke skutečné konstrukci i těch nejnáročnějších 

idejí44. V projektu Songline 75°36‘52‘‘ (1998) instaluje do krajiny světelné vysílače ve 

vzájemné vzdálenosti několika kilometrů. Světlo má vytvořit tvar kružnice na zemském 

povrchu. Toto dílo není vnímatelné ve své reálné existenci. Divák se může setkat pouze 

s fotografickou reprezentací, která je pořízena pomocí záznamových přístrojů umístěných 

na satelitech obíhajících kolem země. Pro Jetelovou je dominantní polohou díla až výsle-

dek realizace. Akce, která spočívá v implementaci materiálů a projekci sdělení do nepů-

vodních prostředí, je prostředkem k realizaci myšlenky. Výsledná instalace má časově 

pomíjivý nebo lidskými smysly neuchopitelný charakter. Fotografický záznam je proto 

nutná platforma pro prezentaci díla a často také jediný nástroj, který je schopen dílo zpro-

středkovat.   

 
M. Jetelová, Crossing King's cross, 1996 

 

                                                

 

42 Autorem záznamu je fotograf Werner Hannapel 
43 Srov. LIŠKA, P. Magdalena Jetelová - Urban landscape, Ateliér, 2001, č. 13, s. 1. 
44 O svém postoji k možnostem v realizaci výtvarného díla uvádí více M. Jetelová např. v 
rozhovoru vysílaném ČT, pořad ARTMIX, online 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/2425-magdalena-jetelova-
atelierem-je-cely-svet/  1.9. 2011 
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5.2 Akce s médiem fotografie  

 

Jiří Šigut 

V letech 1985 až 1991 používá Jiří Šigut k záznamu svých "akcí" klasický fotogra-

fický přístroj. Performance patřící do kategorie běžných lidských činností snímá autor na 

jedno filmové políčko pomocí klasického fotografického aparátu a doplňuje elementárním 

popisem, např. Přeprava Opava - Ostrava - Poruba, vlak č. 3441, 17.8. 1985. Záznam rea-

lity je nezaměnitelný, jedinečný, neopakovatelný a mnohdy doplněný o roli náhody. Šigu-

tovo počínání, jeho procházky, večeře, jízdy autobusem a vlakem jsou akcemi pro fotoapa-

rát, nasnímané netradiční cestou, využívající klasické principy fotografie, které staví do 

extrémní polohy. Autor se akcí obrací také k médiu fotografie. Principem opačným mo-

mentce, se základním stavebním kamenem funkce obrazu stává světlo, které je konstituují-

cí složkou každé fotografie45. Autor například exponuje jeden den se zakrytým objektivem, 

Záznam jednoho dne (1987), jehož výsledkem je černá plocha a textový popisek. Věnuje se 

také přepisu jiného autorského díla na filmové políčko, přefotografuje filmy Jana 

Švankmajera, Jáma, kyvadlo a naděje, Zánik domu Usherů a Otranský zámek. O necelé 

dvě desítky let později se podobnému tématu věnuje Marek Kvetan (A Space Oddysey, 

Aliens, Matrix). Kvetan ovšem namísto fotoaparátu použije vhodný softwarový nástroj.  

Šigutovi se podaří nalézt v tvorbě to, co jej svazuje a překážku ukrytou v determi-

novanosti fotografického aparátu postupně překonat. Od devadesátých let používá výhrad-

ně fotografický papír a pozitivní proces. Světlo-citlivé papíry vnáší v noci do přírody, 

ukrývá pod kameny, do potoků, pod trsy trav, pod sníh, apod. Zpočátku věnuje pozornost 

svému tělu, Pokus o spánek, Spánek (oba 1992), posléze se obrací k procesům a jevům v 

krajině. Procesy buď sám vyvolává, například hoření v akci Oheň (1991) a nebo zprostřed-

kovává děje v přírodě, probíhající východ a západ slunce, pohyby vody, tání sněhu, ledu, 

pohyby trav, apod. 

Jiří Šigut zhmotňuje déle trvající procesy čisté existence do podoby jednoho obra-

zu, který výjimečně doplňuje textem. Obrazy jsou dokladem rituálu vkládání média do 

                                                

 

45 VALOCH, J. text k portfoliu Jiřího Šiguta, původně se objevil v katalogu Slezský kon-
cept, Ostrava: Galerie výtvarného umění, 2004. ISBN 80-85091-66-6 
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krajiny, pozornosti k přírodě a evidentního splynutí s logikou přírodních procesů. Vzniká 

obraz, který je typický také svou estetickou formou, ačkoliv estetizování fotografie není 

pro autorovu konceptuální tvorbu podstatné.   

   
Jiří Šigut, Tráva I/II, 10. - 14. 7. 1996   Jiří Šigut, Břeh - led (zelená tůň), 29.12. 1999 

 

 

Tomáš Pospěch   

 Tomáš Pospěch je kurátor, historik umění, pedagog, fotograf. Ve své fotografické 

tvorbě se věnuje tematickému žánru dokumentární fotografie a konceptuální tvorbě (sou-

bor Zátiší, Krajinky.jpg). Z jeho ranějších prací, které zůstávají mimo prezentované portfo-

lio autora, uvádíme například akci Exhumace (1996 – 1997), ve které pracuje s médiem 

filmového negativu. Akce je doplněna popiskem, který je zároveň receptem, resp. objasně-

ním počínaní autora.  

Popis akce: 

EXHUMACE 
(červenec - listopad 1996) 

27. července 1996 na "památném hřbitůvku U Kostelíčka" uloženo do země větší počet negativů i s obaly a 

značením. 
Exhumovány listopad 1996. 

 

 Akce využívá své klasické formy, po představě a myšlence následuje realizace. 

Dokumentace celé performance je vytvářena samotným průběhem akce. Proces záznamu je 
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ponechán náhodě, odvíjí se od působení přírodních vlivů na filmový materiál, který je pro-

gramovou součástí performance.  

Projekt Bez názvu (1995) je další akcí, která reflektuje fotografické médium. Zvět-

šená černobílá fotografie překrývá místo, které je na ni reprezentováno, měřítko mezi foto-

grafií a okolím přitom zůstává zachováno. Fotografie suplující segment reality odkazuje na 

svůj obrazový charakter absencí barev. Akce spočívá na náhradě skutečného za obrazovou 

reprezentaci. Obrací se ke smyslu zobrazovaného i k aktu zobrazování, k potenciálu zá-

znamového média a vnímání skutečnosti.  

Soubor Krajinky.jpg (2002 - 2005) se věnuje záznamu uměle vytvořených krajin v 

prostředí počítačových her a aplikací. Nacházení ideálního obrazu krajiny vyžaduje projít 

různé úrovně počítačových her, což je samo o sobě typem virtuální poutě krajinou. Do po-

doby digitálních krajin zasahuje autor například umísťováním kurzoru myši (šipka) na zob-

razovanou plochu monitoru. Pospěchův zásah do virtuální krajiny připomíná počínání ně-

kterých autorů v krajině reálné (srov. Kafka, Hampl, kapitola Akce a instalace v krajině). 

Zřejmá domestikace prostředků nových médií ve veřejných prostorech i domácnostech 

rozšiřuje skutečný životní prostor o virtuální obrazové území. O landartu je pak také mož-

né uvažovat za hranicemi skutečné krajiny, v oblasti virtuální reality, jako v případě Po-

spěchových krajinek. 

 
Tomáš Pospěch, Krajinky.jpg, 2002 – 2005 
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Aleš Kuneš 

Aleš Kuneš zasahuje fotografiemi do veřejného prostoru46. Akcí je proces vyvěšení 

díla. V rané tvorbě spolupracuje s Jaroslavem Hudečkem na projektech Fotografie (1981) 

a Diarchie (1988). V roce 1990 režíruje Kuneš fotografickou Kampaň, při které pozvaní 

hosté vyvěšují fotografie neznámého fotografa K. v prostorách pod pražským mostem Bri-

gádníků. Celkem bylo vystaveno kolem 200 metrů čtverečních velkoformátových černobí-

lých zvětšenin, které na svém místě vydržely déle jak sedm let. V projektu Jak si usteleš, 

tak si lehneš (1991) vypouští autor své fotografie s tématikou násilí do potoka v oblasti 

česko-německých hranic. Další vstupy do veřejného prostoru proběhly například v bazaru 

nábytku na Libeňském ostrově, v budově vysočanského nádraží. Akce se účastnili Markéta 

Othová, Veronika Bromová, Tomáš Pospěch, Pavel Mára, Michaela Brachtlová, Lucie 

Škvorová a další. Fotografickým instalacím ve stylu akce uskutečněné ve veřejném prosto-

ru se Kuneš věnuje od osmdesátých let do současnosti. Fotografie instaluje doma i v za-

hraničí také v rámci svého projektu Pěst na oko (od 1995). 

V roce 1992 provádí několik performancí s Jaroslavem Krchňákem, v Adhezi se 

vrací k tragickému úmrtí přítele Jana Hudečka. Vedle performerů mají hlavní roli opět vel-

koformátové fotografie, předměty vyrobené z fotografie, červená barva a oheň.  

Kuneš se věnuje rovněž vytváření objektů z velkoformátových zvětšenin, instalo-

vaných v prostoru. Využití materie velkoformátového negativu rozvíjí dále v trojrozměr-

ných kolážích a instalacích. Fotografie se v Kunešově díle zhmotňuje do trojdimenzionál-

ních podob. V trojrozměrné formě použitých fotografií je kladen důraz na samotné médi-

um spíše než na obrazový motiv. Akce "pouhé" instalace pro běžného diváka je v tvorbě 

                                                

 

46 Aleš Kuneš byl zařazen do akce Umělecké dílo ve veřejném prostoru, konané v roce 
1997 ve Veletržním paláci, NG Praha. Kurátory akce byli Jiří Hlaváček a Kateřina Pietra-
sová. Umění ve veřejném prostoru, jako fenoménu typickému především od devadesátých 
let 20. Století, se věnuje HOROVÁ, ANDĚLA. Kurátorské umění – umění ve veřejném 
prostoru, Dějiny českého výtvarného umění IV/2, s. 953 – 956. Aktivity umělců ve veřej-
ném prostoru označuje autorka této stati jako postkonceptuální tvorbu, „zabývající se pře-
vážně vztahy mezi objektem a prostorem a objektem a tělem.“ (tamtéž s. 954). Jako jeden 
z proudů toho směru je akční umění, navazující na dědictví šedesátých let, rozšířené o „dy-
namické digitální technologie.“  
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Aleše Kuneše rozvinuta až k akci sledující metafyzické možnosti fotografického média, 

negativu, pozitivu nebo velkoformátové zvětšeniny.  

 
Aleš Kuneš, Kampaň, 1990 
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6 AKČNÍ UMĚNÍ A TÉMA IDENTITY  

 Kořeny fotografického zkoumání (vlastní) identity se v dějinách fotografie spojují 

především s americkou fotografkou Cindy Sherman. Od konce sedmdesátých let se Sher-

man stylizuje do ženských rolí snímků druhořadé filmové produkce Untitled Film stills 

(1977 - 1980), podobizen a archetypů z dějin umění, vizuální kultury a představ západní 

společnosti. 

  V projevech akčního umění v českém prostředí sedmdesátých let, najdeme známky 

zájmu o téma identity např. u Dalibora Chatrného, v práci Bez názvu, (experimentální au-

toportrét) (1978), s trochou nadsázky také např. ve Vštěpování (1975) Petra Štembery. 

Pavel Vančát v souvislosti s tématem identity objevuje práci Petry Skoupilové Bez názvu 

(1974), ve které nachází jasné paralely s dílem Cindy Sherman. 47  

 Záměrné zpracování tématu se však v českém akčním umění nejvýrazněji objeví až 

v práci Václava Stratila na počátku devadesátých let. V dlouhodobém projektu Řeholní 

pacient využije performativního postupu, veřejně přístupných fotografických provozoven a 

odkazů k historickým dílům.  

 Veronika Bromová, Lenka Klodová a Míla Preslová patří do generace českých fo-

tografek, které se od druhé poloviny devadesátých let zabývají tématem genderu a femi-

nismu. U Veroniky Bromové je toto téma spojeno s tělesností, s výrazovým prostředkem 

vlastního těla. Práci Klodové a Preslové spojuje prožitek mateřství. U Klodové je nejvíce 

patrné zaměření na problematiku společenských genderových pastí. Autorka pracuje mimo 

jiné se schématem zobrazování ženy v pornografických materiálech, ale také se zobrazo-

váním těla v krajině apod. Milena Dopitová, zkoumá v práci Sixtysomething (2003) téma 

stárnutí a stáří. Pomocí make-upu se v performanci snaží identifikovat se svou osobou o 

několik desítek let starší. Vnímání vlastní identity skrze své okolí se věnoval v práci Ten 

druhý (2007) Ján Mančuška. 

 Fotografie a fotografické postupy se od devadesátých let zabydlují ve sférách vý-

tvarného umění. Jiří David využívá neautorského fotografického média v souboru fotogra-

                                                

 

47 VANČÁT, P. Petra Skoupilová. FOTOGRAF: Performance. Praha, 2008. s. 42. 
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fií Skryté podoby (1991). Z portrétních fotografií veřejně známých a politických osobností 

si vybírá jednu půlku tváře, kterou duplikuje a zrcadlově obrací. Vzniká odosobněný obraz 

známého člověka. Skryté podoby stojí na hranici identity a angažovaného umění. Politizo-

vanému obrazu se David věnuje v práci Bez soucitu (2002). Kamera Skura na svých foto-

grafiích využívá motivu masky vyrobené z potravinových surovin. Obrazová identita men-

šin je vyjádřena stereotypním viděním ostatních. Asiat je spojován s rýží, černoch 

s čokoládou. Skupina tématizuje kulturní a politické problémy v české společnosti. Motiv 

masky, prvku, který zakrývá nejdůležitější a nejindividuálnější znaky tváře se objevuje u 

Presslové, Bálkové, Jiráska, Bromové, ale také například u mladých autorů Venduly Kno-

pové, Jana Khura, Milana Bureše, Michala Reichstätera, Kamily Musilové, Jiřího Franty a 

dalších fotografů.    

Projevy zájmu o téma identity se ve fotografii nachází například u Ivana Pinklavy, 

Václava Jiráska, Jolany Havelkové, Dity Pepe, Dity Lamačové a Zuzany Blochové, u man-

želů Žůrkových, Kateřiny Držkové, Barbory Kuklíkové a opět mnoha dalších. Tereza Vlč-

ková zkoumá na piktorialistických snímcích dvojčat Two (2007) spolu s identitou také 

otázku digitální manipulace obrazu (obdobně jako Bromová a částečně i Klodová). Aran-

žované Autoportréty (2001) Dity Pepe nejsou v důsledku nepodobné s prací Václava Strati-

la Dvojice (2002). Pepe využívá stejný princip jako brněnský autor, v komplexním pohledu 

na její práci se však obdobně jako u dalších zmíněných fotografů neobjevuje velká míra 

využití média akce.  

 

Václav Stratil 

V cyklu Řeholní pacient (vzniká kontinuálně od počátku devadesátých let) navště-

vuje brněnský konceptuální umělec Václav Stratil veřejné fotoateliéry. Do těchto provozo-

ven si přináší své rekvizity a spolu s nimi se nechává fotografovat. Své počínání označuje 

za foto-performance. 
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Jeho práce je výrazným příkladem tématu identity48, zkoumané prostřednictvím vý-

tvarného umění. Toto téma je blízké Stratilovým foto-performancím Deja vu (1998-2006), 

Nedělám nic (1998 - 2006), Docent a Dvojice (2002 - 2003). V posledním jmenovaném 

díle navíc dochází k umělé obrazové konstrukci vztahu mezi umělcem a osobou autorovi 

různým způsobem blízkou. Jedná se o tendenci, kterou od devadesátých let využívá něko-

lik dalších českých fotografů, například Dita Pepe v sérii Autoportréty. U Václava Stratila 

tyto fotografie (foto-performance) spíše rozvíjejí, dokončují nebo završují pohled na vlast-

ní tělo, resp. na tvář, jako na prostředek tvorby, na nositele sdělení.  

Foto-performance využívá fotografického záznamu nejen pro zprostředkování akce, 

ale především pro její samotné uskutečnění. Jedná se o performance pro fotografii a s foto-

grafií. 

S tímto u Václava Stratila také souvisí používání veřejných fotoateliérů nebo pola-

roidových kiosků. Stratilova akce se chápe těchto zařízení, které produkují obraz a zotroču-

je je pro svůj záměr.  

Mimoto se Stratilova akce stává zajímavou právě svým označením (foto-

performance), které samo o sobě může nést notnou dávku významů a odkazů nejen k letům 

sedmdesátým. Stratil znovu otevírá diskuzi nad Československou akční tvorbou sedmdesá-

tých let.  

Ačkoliv je Stratilova akce takto spojena s fotografií, nelze z ní vyjmout postavu ak-

téra, který pro svou akci využívá svých fyzických dispozic a vzhledu. Tento fakt vytváří 

zajímavé paralely mezi Stratilovou foto-performancí a českým body-artem zastoupeným 

zejména Petrem Štemberou a Janem Mlčochem.  

 

                                                

 

48 DUFEK, ANTONÍN. Fotografie 1989 – 2000. Dějiny českého výtvarného umění VI/1, 
s.996. 
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Václav Stratil, Řeholní pacient, 1991 

 

 

Míla Preslová  

 Téma vlastní identity je u Míly Preslové také spjato s akcí. Ve své tvorbě pracuje s 

tématem vztahu, emancipace, se začleněním člověka do krajiny. Autorčina tvorba se obrací 

k sobě samé jako ženě a k oblasti jejího vlastního prostoru49.  

V souboru Žena v domácnosti (2001) se autorka stává sama sobě tématem a vytváří 

sérii pohledů na zhmotnělou představu o ženě v domácnosti. Fotografie jsou její sebere-

flexí po dvou letech strávených se svým synkem v domácnosti. „Nastala situace, kdy jsem 

se podívala sama na sebe a měla jsem tento pocit. Vyfotila jsem se, pak jsem všechno to 

oblečení vyhodila.“50 

                                                

 

49 SLAVICKÁ, M. Míla Preslová, Fotograf: Nová inscenace. Č. 7, 2006, s. 20 
50 Rozhovor s autorkou on-line, http://ceskobudejovicky.denik.cz/kultura_region/rada- 
splyne-s-kameny-stromy-i-morem20100411.html 
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Míla Preslová patří mezi autorky pracující s inscenací, jejichž tvorba však stojí více 

na základech akce než na estetice klasické fotografie. 

 

 

Ján Mančuška   

 Tématem Mančuškova díla je záznamové médium a proměna významu sdělení na 

základě různého mediálního uchopení idey. Autor střídá formu vizuálního vyjádření podle 

potřeb tvůrčího záměru. Věnoval se performanci, videu, instalacím, divadlu, práci s tex-

tem, fotografii.  

V díle Ten druhý (2007), s podtitulem poprosil jsem svoji ženu, aby mi začernila 

místa na těle, která si nevidím, poukazuje na téma identity a identifikace. Namísto Man-

čušky je v roli performera jeho kamarád se svou přítelkyní. Mančuška průběh akce zazna-

menává. Výsledkem je instalace pásů inverzního filmu, zavěšených před bílou podsvíce-

nou plochou a také několik zvětšených fotografií obličeje zúčastněného performera. Autor 

pracuje s procesy sebeuvědomění a sebepoznávání vlastního já, které nejsou možné bez 

okolím zprostředkované reflexe51.  

K dalším pracím Jána Mančušky, věnujícím se alespoň okrajově médiu performan-

ce a médiu fotografie patří Tatlinova věž (2010). Fotografie je zde (se stává) fyzicky i ob-

sahově materiálem, který slouží jako stavební prvek pro model funkcionalistické věže.   

Ontologií záznamového média se zabývá prezentace tří městských zátiší v díle 30 

minut fotografie (2008). Kamera snímá ze stejné pozice a bez hnutí jedno místo a to je poté 

jako video prezentováno v třiceti minutové projekci bez střihu návštěvníkům galerie.  

Mezi české fotografy, s kterými Ján Mančuška spolupracuje, patří například Jiří Thýn a 

Martin Polák.  

 

                                                

 

51 viz. rozhovor ČRO1, pořad Nad věcí, online 

http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=&query=mančuška&from=&to=&pora
d=91x_Nad+věc%C3%AD   
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Ján Mančuška, Ten druhý, 2007 

 

 

Veronika Bromová 

 Ve fotografiích Veroniky Bromové se setkává několik úrovní tvůrčího procesu. 

Autorka pracuje nejprve se soukromou performancí, která je součástí vlastního fotografo-

vání. Výrazovým prostředkem Bromové je její tělo52, mnohdy zapojené do širších souvis-

lostí, vztahů se symbolickými předměty, krajinou. Snímky podléhají procesu počítačové 

manipulace, digitální stylizaci. Následuje proces selekce, odhalení souvislostí, uvádění 

fotografií do vztahu s objekty, instalace. 

 Ve svých performancích, které vylučují diváka a odehrávají se výhradně pro potře-

bu fotografie a její následný postprodukční proces, se Bromová zabývá vlastní tělesnosti. 

                                                

 

52 K tématu a prostředku těla v díle Veroniky Bromové více SRP, K. Aktuální umění deva-
desátých let. Dějiny Českého výtvarného umění IV/2, s.942 – 945. 
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Stylizace a proces "předvádění se" je nástrojem sebe poznání, nacházení vlastní identity, 

ale i širší podstaty ženství a historie ženského rodu53.  

 Ve fotografickém díle Veroniky Bromové se postupně vyvíjí důraz na performance 

před fotoaparátem. U ranějších prací, například Pohledy (1996), je hlavní výsledkem díla 

fotografie, s výrazným prvkem digitální manipulace. V cyklu Bytosti (1997) je patrný tělo-

vý zásah, který Bromová rozvíjí i v dalších souborech. Zásadní roli však hraje výsledný 

obraz, součet póz a nepřehlédnutelná postprodukce. Zemzoo (1999) je autorčina bodyarto-

vá akce, ve které deformuje pomocí plastových průhledných pásek své tělo, hraje si s insta-

lací reflexních fólií, které v odraze mutují výraz její tváře. Zobrazuje sebe sama jako de-

estetizovanou ženskou bytost. Deformované ženské tělo je prostředníkem tématu identity.  

 V projektu Efekt defekt (2001) instaluje Bromová na tělo devíti leté dívky bílé čer-

vy. Zpracovává otázku krásy, dětství versus ženství, otevírá nevyřčené téma smrti. I v tom-

to souboru je proces tvorby spontánní performancí.  

"(...)moje sestra je brala do ruky (červy) a přikládala na obličej své dcery Rozy. Pohybo-

vali se velmi rychle a já jsem se svým fotoaparátem byla velmi blízko. Bylo obtížné udržo-

vat zaostření, museli jsme se perfektně sehrát."54 

 V cyklu Království (2005) se u Bromové objevuje mimo jiné odkaz ke klasickým 

malířům krajin. Autorka odchází sama se svým fotoaparátem do přírody. Stává se znovu 

sama sobě modelem i režisérem. Obraz následně podrobuje viditelné, ale již elementárnější 

postprodukci. Objevuje se zde navíc motiv poutě krajinou známý u Jiřího Valy, Mariana 

Pally nebo Jana Mlčocha.  Autorka pracuje v krajině se svým gestem, výrazem, emocemi, 

tělo je i zde nástrojem vyjádření tématu identity a ženství. 

                                                

 

53 Srov. JIRKALOVÁ, K. Sama pro sebe se sebou, S Veronikou Bromovou v předvečer 
její výstavy. Art +Antiques, 2008, č. 11, s. 32. 
54 HUSH, J. „Stín červa“: Veronika Bromová ve Vídni. Ateliér, č. 13, s. 16.   
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Veronika Bormová, Zemzoo, 1999  Veronika Bromová, Pohledy, 1996 

 

 

Lenka Klodová 

 Lenka Klodová je označována za autorku, která se věnuje tématu feminismu, žen-

ské emancipace, mateřství nebo ženské pornografie. Klodová využívá médium fotografie, 

instalaci, sochařské postupy a performance. 

V Travestishow (2001) se Klodová stylizuje pomocí oblečení a jednoduchého make 

- up do mladého muže. Na fotografiích z performance se v tomto převlečení prezentuje se 

svým malým dítětem. Akce vyvrcholila kojením vlastního dítěte. Vznikl výjimečný obraz 

kojícího muže, jakási parafráze na novou bytost třetího pohlaví. Autorka uvádí, že v identi-

fikaci sebe sama do mužské role prožila zvláštní tělesnou zkušenost55.  

Ve stejném roce vytváří Klodová čtrnáctidenní performance s názvem Život s han-

dicapem (2001). Stylizuje se do bytosti mořské panny, používá převlek s ploutvemi, který 

ji zabraňuje běžně používat své nohy. Čtrnáct dní se na souši potýká s tímto handicapem. 

V převleku nakupuje, tlačí kočárek, vynáší odpadky. Svou akcí a její důslednou realizací 

vytváří reálnou paralelu k vybájenému ideálu krásy. 

                                                

 

55 čteno online 5. 9. 2011 http://www.jedinak.cz/stranky/txtklodova.html 
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V tomtéž roce si do dlaní umísťuje pornografické obrázky vystřižené z časopisů. 

Fotografie z těchto minimalistických instalací prezentuje pod jménem V rukou (2001).  

Prožívání vlastního mateřství se odráží například v akci Bojíte se mateřství (2003). Klodo-

vá se stylizuje do archetypální role "úchyláka v kabátu". Prochází se v houštinách lesa La-

pák na Kladensku a obnažuje své těhotenské břicho. 

V jiné performanci stylizuje svého synka do role partnera, muže. Vzniká tak ne-

standartní pár. Klodová se se synem prochází a sleduje zvláštnosti situací, které díky pře-

vleku dítěte nastávají.  

V souborech Já, Mé punčochy (2003), Polabská Venuše a Doly Buster (2003)se vě-

nuje tématu ženské krásy a jejímu společensko – kulturnímu diktátu. V práci Pojmenuj mě 

nově (2008) je tělo Lenky Klodové podrobeno drastickému postprodukčnímu zásahu v 

počítači. Klodová odřezává ze svého těla hlavu a ruce. Vzniklá fotografie ženského torza 

umístěného na banálním krajinném nebo domácím pozadí, odkazuje k problému gendero-

vých nástrah. Fotografická manipulace s „materiálem vlastního těla“ sbližuje autorčinu 

tvorbu s dílem Veroniky Bromové. Téma i tvůrčí přístup Lenky Klodové je však odlišný. 

Klodová se nesnaží pracovat s fotografií vizuálně rafinovaným způsobem. Nezajímá ji es-

tetizovaná skutečnost a post - proces. Hlavní část jejího díla leží ve zkoumání návyků a v 

typologii tématu, jehož problematiku si před sebe postuluje. Její performance a fotografie v 

sobě odráží autorčiny prožitky několika životních rolí - ženského rodu, matky a mateř-

ství.56  

                                                

 

56 Více na toto téma  a srovnání s Veronikou Bromovou uvádí ve své práci Magdaléna 
Ševčíková. ŠEVČÍKOVÁ, M. Tělo a tělesnost v tvorbě vybraných umělkyní v českých 
zemích po roce 1989. Sdružená uměnovědná studia, Ústav hudební vědy, FF Masarykova 
Univerzita, Brno. Vedoucí práce: RNDr. PhDr. Milan Kreuzzieger, Ph.D. 
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Lenka Klodová, V rukou, 2001 
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7 FOTOGRAFIE PERFORMANCE NA PRAHU INSCENACE 

 Prvky stylizace a náznaky inscenace provází fotografii od prvních snah o zachycení 

akčního umění. Ačkoliv se akční umělci, zejména v šedesátých letech, této poloze progra-

mově brání, z dnešního pohledu se inscenované prvky nedají ze záznamu vyloučit. V do-

kumentování akcí se objevují čím dál tím víc zřetelnější prvky stylizace, které v díle někte-

rých současných autorů prorostou do jednoho výsledného tvaru. Tendence inscenace na-

lezneme v šedesátých letech na fotografiích Eugena Brikcia v Zátiších (1967) a 

v Dalekohledění (1970). Jsou zřejmé u Jana Steklíka, Karla Nepraše, u Olafa Hanela a jeho 

instalací profilů v krajině. Zaznamenané projevy landartu se ve většině případů dají jen 

velmi těžko striktně izolovat od inscenace. Fotografický obraz události Kladení plín u Su-

doměře (1970) je stylizovaný nejen autorkou zemní instalace, ale také fotografem Janem 

Ságlem. Hamplová fotografuje svým manželem instalovaný prostorový objekt a Ivan Kaf-

ka využívá nejen prostorových a geometrických souvislostí v krajině, ale také ryze fotogra-

fických přístupů. Na fotografiích Sebraný odlesk I, II (1983, 1984) je navíc metafora obra-

zu ukryta v rafinovaném využití základního kresebného výrazu fotografického obrazu - 

světla. Inscenační přístup k zobrazované skutečnosti využívá ve vědeckém rozpracování 

prostoru Dalibor Chatrný.   

Stylizace se projevuje také u pražské čtveřice Štembera, Mlčoch, Miler, Kovanda.  

Zejména pak u dvou posledně jmenovaných. V Milerově postoji k vlastnímu záznamu se 

sice nachází negace na samostatnou roli fotografie v jeho díle57, z dnešního pohledu lze 

však nalézt množství paralel Milerova vizuálního vyjádření k typicky inscenačnímu proje-

vu pozdějších autorů. Důmyslné využití fotografického média i jeho ontologie se obdob-

ným způsobem zjevuje v souboru Saluto Romano (2005 – 2006) Martina Zeta. Prvek těla, 

jako míry všech věcí, nastylizovaný v krajině, figuruje například v kvazi akčním projevu 

Martina Tůmy, Estetizovaná akce (2010).  

Realizace pouze pro fotografické zachycení se objevuje také u Tomáše Rullera v 

sérii Meditace (1977). Jiří Kovanda instaluje objekty pro fotografický záznam Martina 

Poláka od počátků osmdesátých let, příkladem je Slaný roh, sladký oblouk (1981). 

                                                

 

57 Srov. MILER, K. Vzpomínky na léta minulá. Ateliér, 1993, č. 6, s. 2. 
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 V osmdesátých letech se na scéně objevuje hravý, postmoderní přístup Slovenské 

nové vlny, kterou tvoří Stanko, Švolík, Župník, Stano a Prekop. Tito mladí tvůrci využívají 

principů surrealistické hry v cyklu Hra na čtvrtého (1986), spolu s Michalem Pacinou. 

Prekop a Stanko se věnují tělovým, studiovým inscenacím. Fotografická tvorba, vycházejí-

cí z této skupiny autorů, se vizuálně blíží dokumentům bodyartových akcí, fotografickému 

zachycení inscenace často předchází soukromá performance.  

Inscenací je ze současných umělců výrazněji zasažena tvorba např. Veroniky Bro-

mové, Lenky Klodové, Míly Preslové. Poslední ze jmenovaných autorek se mnohdy řadí 

spíše do proudu fotografické inscenace58, prvek akce se však u ní nedá opomenout. Inter-

disciplinarita, kterou je současná (nejen) fotografická tvorba typická, vede k využívání 

akčních prvků i u fotografů, kteří se za akční umělce nepovažují a většinou pracují pouze s 

fotografickým médiem. Patří k nim například Jiří Thýn, Daniela Dostálková, Barbora Bál-

ková, Kamila Musilová nebo Petr Willert. Petr Willert, podobně jako performerka Kateřina 

Šedá, zapojuje do svého tvůrčího procesu osobnost své babičky. Motivem na fotografiích 

jsou mu záznamy z každodenních (sezónních) akcí jako je zavařování, úklid. V souboru 

Babiččina diskotéka (2009) přenáší akci na babičku, dává ji polaroidový přístroj a "nutí" ji 

fotografovat. Vytváří patrně nevědomý odkaz na performery konající akci pro fotografii 

nebo fotoaparát, viz např. Výstup na horu Kotel (1974) Jana Mlčocha. Polaroid babička 

opatřuje přesným datem a popiskem činnosti, kterou dokumentuje, což můžeme srovnat s 

výtvarným trademarkem Jiřího Kovandy.    

Náznaky fotografické tvorby s prvky akce najdeme u mnoha výtvarných umělců, 

kteří se fotografii primárně nevěnují, u Kateřiny Šedé, Evy Koťátkové a dalších.  

 Prvky inscenace se na fotografických záznamech akcí nejvýrazněji projevují u Jiří-

ho Surůvky, členů Kamery Skury, Martina Zeta a Miloše Šejna, které podrobněji zmíníme 

v následujícím textu.  

 

 

 
                                                

 

58 viz. SLAVICKÁ, M. Míla Preslová. Fotograf: Nová inscenace. Č. 7, 2006. Praha. 
Str.20.  
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Jiří Surůvka  

U Jiřího Surůvky se střetává princip ryzí performance a důsledného využití všech 

prostředků záznamového média. Surůvka je spjat výhradně se scénou české kulturní perife-

rie, s moravskoslezskou Ostravou59. V tomto ohledu autor také nezůstává apolitickým, ale 

je živoucí reakcí na podněty z regionu i oficiální kultury v České republice. Jeho vyjádření 

stojí často na ironickém uchopení své osoby, vlastního těla a následné tvorbě akce a jejího 

záznamu. Používá převleky, pohrává si se symbolikou ikon popkultury, s představiteli poli-

tického světa současnosti i minulosti. Výslednou formou jeho sdělení je akce nebo její do-

kumentace, která se právě u Surůvky stává mnohdy svébytným dílem a stojí na hranici s 

inscenovanou fotografií. 

Fotografická proměna v Mikiho - rockového zpěváka, realizovaná skrz osobu per-

formera, je reflexí české pop kultury. Na záznamu akce, která nemá daleko od Stratilových 

foto-performancí, kombinuje Surůvka techniku koláže s inscenovanou fotografií, využívá 

převleků i vlastních výrazů.  

V reakci na místní dění a v potřebě kulturně společenských změn v ostravském 

prostředí, využívá už několik let při svých performancích převleku Batmana. Batman roz-

váží po Ostravě levná vajíčka, naráží svým batmobilem do ostravského Domu umění. Ba-

tman se fotografuje s lidskou lebkou a svým automobilem (autory fotografie jsou Dita Pe-

pe a Pavel Hrubeš). Batman překonává hranice moravské Ostravy a vydává se na benátské 

bienále, kde souloží s velkými zlatými želvami (želvy byly v roli průvodců rozmístěny po 

pavilonech Giardini). 

Ve vybrané společnosti (1998) využívá Surůvka, obdobně jako Stratil, záznam z 

pouličního fotografického komunálu. Nechává se vyfotografovat se svou přítelkyní a na 

základě vizuálních podobností i vnitřních pohnutek, souvisejících mimo jiné s onkologic-

kým onemocněním, vytváří dvojici k portrétu Václava Havla s ženou Olgou. Princip sou-

vislosti mezi fotografií nalezenou a tou, kterou Surůvka sám vytváří, využívá dále napří-

klad v díle Volá vedoucí (1998). Surůvka zde inscenuje fiktivní dvojici účastníků telefo-

                                                

 

59 O významu ostravské kulturní scény více HOROVÁ, ANDĚLA. Kurátorské umění – 
umění ve veřejném prostoru. Dějiny českého výtvarného umění VI/2, s. 961. 
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nického rozhovoru. Na jedné straně telefonuje Adolf Hitler, na druhé straně performer ob-

lečený v lesnickém junkeru.60  

Tématika politických autorit, zobrazená na fotografiích pomocí digitální koláže, je 

častým motivem Surůvkových obrazů. Pohrává si s negativním kulturně - historickým dě-

dictvím, zobrazuje jej v nových souvislostech. Nejen nalezený obraz, ale i autorova vlastní 

tvorba, jsou pro něj podnětem a surovinou k dalšímu přepracování. Na festivalu v němec-

kém Düsseldorfu prodává falsifikáty svých vlastních obrazů vyrobené v Číně. Na záznamu 

z této akce si tvář zakrývá svou prací: dítětem s hitlerovským knírkem.  

 Práce s médiem nabývá u Jiřího Surůvky komplexní povahy. Estetika obrazu se 

mnohdy nachází na hranici masové mediální masáže a regionální reklamy. Performance je 

pro autora nejrychlejším výtvarným médiem, královnou umění61. Záznam akce je často po-

droben postprodukci, nad kterou Surůvka režijně dohlíží. Opakem výše uvedených provo-

kativních fotografických inscenací jsou například záznamy akce demonstrace v Clevelandu 

nebo Trainspotting. Umělec stojí na obraze osamocen před tovární halou, v druhém přípa-

dě se na fotografii stává pouhým centimetrovým bodem na balkóně v blízkosti nádraží, 

odkud počítá vlaky. Oproti vizuálně údernému využívání koláže, politické satiry a sebe 

ironizujícího útoku na veřejnost, představuje autor tichý obraz, který však v kontextu jeho 

celého portfolia znamená pouze vteřinový oddych před vizuální bouří, která bude se sto 

procentní jistotou následovat. 

                                                

 

60 Fotografie použité jako předlohy pro dílo Ve vybrané společnosti a Volá vedoucí jsou 
převedeny do techniky Air brush způsobem, který stírá detailní individuální rysy zachyce-
ných osob. 
61 MORGANOVÁ, P. Fotograf: Performance. Č. 11, 2008. Praha. Str. 78 -79. 
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Jiří Surůvka, Volá vedoucí, 1998    Jiří Surůvka, Demonstrace v Clevelandu  

 

 

Kamera Skura 

Kamera Skura je skupina výtvarníků, založená v roce 1996. Jejími členy jsou Mar-

tin Červenák, Jiří Maška a René Rohan. Skupina využívá různých způsobů výtvarného 

sdělení, instalaci, sochu, počítačově modifikované umění, video, fotografii. Společným 

rysem jejich díla jsou kulturně společenská témata. Zaměřují se na bourání zažitých stereo-

typů a využívání obecně známých skutečností a jejich umělecké proměny v ikony. Sjedno-

cujícím prvkem všech zpracovaných témat Kamery Skury je vtip, zábava, ironie. 

U některých prací, jejichž nosným prezentačním médiem je fotografie, lze diskuto-

vat nad jejich pozicí ve sféře akčního umění, kam bývá tvorba skupiny běžně zařazována. 

Cyklus Žijeme tady s vámi I (2002) je sérií třech portrétů členů skupiny, kteří se pomocí 

potravinových surovin stylizovali do podob národnostních menšin. Obdobného principu 

potravinové masky využívá skupina také v cyklu Hvězdy stříbrného plátna (2001). Cyklus 

Žijeme tady s vámi II (2002)zachycuje postavy autorů v pózách se schovaným předloktím 

v rukávu krátkého trika, takže vypadají jako lidé s amputovanou končetinou. Vztaženo 

k fotografickému záznamu, kterým je dílo prezentováno, můžeme akci vnímat jako pří-

pravnou fázi pro pořízení inscenovaného aranžovaného fotografického portrétu. Fotograf 

zachycuje ideu, s kterou přichází Kamera Skura. Ta si vybírá téma jí vlastní, vybuduje vtip 
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a trik použitý při zobrazení. Akce je konána pro fotoaparát a divák se setkává s její pro-

myšlenou obrazovou reprezentací.  

Obdobným způsobem funguje médium fotografie a záznamová strategie v souboru 

Total Bruntal (2001), který s mírnou ironií konstruuje a sleduje akt jednoho uměleckého 

procesu. Kamera Skura si vytváří scénář inscenované akce, který realizuje a v jejím průbě-

hu dokumentuje. Scénka se dotýká trojčlenné skupinky nastylizovaných umělců, malířů, 

intelektuálů a jedné nahé dívky, kterou chtějí namalovat. V průběhu akce se však octnou 

svou zásluhou v naprosto podroušeném stavu.    

Poměrně hlubšího tématu, propojení uměleckého světa a světa pop kultury, se do-

týká plakátová prezentace fiktivní hudební skupiny Kamera Skura. Skupina na fotografii 

používá vizuální motivy obvyklé ve "spodnější" části pop kultury, využívá gest, kterými se 

pop idolové přibližují svým náctiletých posluchačům, volí vhodný „outfit“. Tato vizuální 

prezentace byla použita pro skutečnou kampaň fiktivní hudební skupiny pod názvem Velká 

předvánoční autogramiáda (1998). Plakátová prezentace přivedla uměleckou skupinu až 

do ranního vysílání komerční stanice TV Nova. Kamera Skura zde odkryla svou skutečnou 

identitu a prezentovala se jako skupina mladých umělců. Poté iniciovala a uspořádala au-

togramiádu u obchodního domu Kotva, která se pozoruhodně setkala s nezájmem veřejnos-

ti. "O mladé výtvarné umělce najednou neměl nikdo zájem."62 

Práce skupiny se v hojné míře váže na instalace a vstupy do veřejného prostoru. V 

projektech, které jsou medializované jako např. instalace „ukruhované“ laminátové sochy 

Ježíše Superstart (2003), je typické, že skupina dává velkou pozornost na vlastní prezenta-

ci pomocí fotografie a (nebo) koláže.  

 
Kamera Skura, Žijeme tady s vámi (I), 2002 

 

                                                

 

62 MORGANOVÁ, P. Akční umění. Olomouc, 2009. Str 142. 
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Martin Zet 

U tohoto tematicky velmi nevyhraněného autora jsou v kontextu této práce zajíma-

vé zejména cykly Egalité a Saluto Romano.  

Saluto Romano je cyklus niterných akcí stojících žánrově mezi body-artem, per-

formancí a inscenovanou fotografií. Akce spočívají na konfrontaci krajiny, přírody, archi-

tektury a interiéru s tělem autora. Martin Zet využívá minimálních zásahů do existující 

skutečnosti. Jednoduché gesto autora v konkrétním prostředí proměňuje danou skutečnost 

a konstruuje nové významy. Proměna reality a jejího aktuálního výrazu a významu je obje-

vena fotografií, která umožňuje konfrontaci autora a okolí v zásadní pozici sledovat. Autor 

například stojí se vztyčenou levačkou vedle stromu s obdobně naorientovanou větví. Jindy 

se svým tělem snaží kopírovat tvar Řípu. Na zavřená víčka mu svítí tenký proužek světla.  

Nijak zvlášť estetizovaná forma záznamu nechává vyniknout místu, autorově pozici 

a rafinovanosti gesta. Fotografie z cyklu Saluto Romano odráží současné trendy fotografic-

kého média, trendy nová inscenace, které se projevují záměrnou rezignací na estetizování 

obrazu a naopak použitím ledabylého vizuálního stylu v podpoře myšlenky. Díla, odkazu-

jící pomocí jednoduchého gesta nebo konstrukce na mnohdy komplikovanou reálnou sku-

tečnost, se objevují na současné domácí i zahraniční fotografické scéně velmi často (srov. 

Eva Koťátková Imitating the mountain, 2005 a další). Saluto Romano je skloubením insce-

nace a autorovy akce, jejímž dokladem je zejména "time based a site specific" popisek 

uváděný k jednotlivým fotografiím, například „ 13:17, 18.2. 2005, Dartington, Anglie“. 

Cyklus Egalité si všímá tématu rovnosti lidí. Zet staví do řady různé osoby a pod 

nohy jim umísťuje jednoduché rekvizity (knihy, kousky dřeva a jiné materiály) tak, aby 

srovnal výšku všech zúčastněných s nejvyšší postavou ve skupině. Tyto vtipné konstrukce 

odráží mnohdy širší kulturně - společenská témata, například při výškovém/významovém 

srovnání kurátora, galeristy a umělce. V tomto cyklu se objevuje opět téma autorova gesta, 

když srovnává tvar své dlaně a horizontu. 

Forma i estetika záznamu je srovnatelná s předchozím souborem. U "instalací" po-

četnějších skupin lidí lze tušit více akční charakter momentu dovršení a zachycení skupiny, 

těsně před jejím přirozeným rozpadem. 
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Martin Zet, Umělec, kurátor a galerista z cyklu Egalité, 2008 

 

 

Miloš Šejn 

 Tvorbu Miloše Šejna nelze jednoznačně zařadit jako typický projev akčního (zem-

ního) umění. Stejně tak ji nelze jednoduše charakterizovat jako práci s fotografií, videem, 

malbou, kresbou, textem, tancem, výrazem, apod.  

Nejpodstatnějším motivem v Šejnově tvorbě je vlastní prožitek přírody. Tělo i mysl 

se snaží být krajinou a vnímat krajinu skrze sebe sama. Použití výrazových prostředků vý-

tvarného umění je následnou snahou transformovat vlastní prožitky do tvaru uměleckého 

díla63. V tomto směru využívá Šejn veškerých dostupných možností. Jako záznamové mé-

dium mu v počátcích slouží fotografie, využívá video a performační projev. Volí i metody 

sběru přírodních materiálů a objektů, které skladuje, uchovává, kreslí, maluje, definuje 

textovým opisem a výjimečně instaluje do galerijních prostor. Nalezené objekty často dis-

ponují bio-morfními nebo antropologickými znaky. 

                                                

 

63 Hledání prostředků transformace a práci s otázkou, zda je vůbec možné vizuálně uchopit 
subjektivní prožitek z krajiny shledává jako nejdůležitější prvek v Šejnově díle Ladislav 
Kesner v knize Býti krajinou. Tento pohled se také mírně liší od jiných interpretačních 
textů, např. Jiřího Valocha, kteří v Šejnovi spatřují spíše zástupce zemního umění. 
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Od roku 1999 se vrací k metodě fotografického záznamu akcí. Digitální fotografii používá 

jako výhradní formu transformace prožitku v umělecké dílo. 

 Fotografie zobrazují tělo autora, krajinu, krajinné prvky, konfrontaci mezi autoro-

vým tělem a přírodninami. Rituály procítění krajiny probíhají na základě ne-přesně vyme-

zeného scénáře, svou roli hraje kontrolovaný prvek náhody. Záznam je často sekvenční, 

záměrně neestetizovaný, výrazně nepostprodukovaný obraz. Projevují se prvky inscenace, 

auto stylizace, portrétní stylizace. Síla a jedinečnost autorovy tvorby je v její dlouhodobosti 

a ve zkušenosti, kterou autor za padesát let vývoje své práce získává. Ladislav Kesner spat-

řuje u osobnosti Miloše Šejna "(...) schopnosti vidět (cítit) krajinu v těle, či své tělo jako 

krajinu, a to až po úroveň rozumového či jazykového vyjádření" 64.  

Úkolem fotografického záznamu je co nejdokonaleji transformovat prožitek do vi-

zuálního tvaru. Ve fotografiích se prolínají dva způsoby zobrazení těla v krajině, resp. těla 

a krajiny. Tělo má buď skulpturní charakter a je zasazeno do širšího krajinného rámce nebo 

je zobrazeno ve svém detailu, momentu prostupování s přírodou. V ranějších pracích se 

objevují také motivy ohně a kresba světlem. Zajímavou rovinu tvoří schopnost nalézat kra-

jinu na urbanizovaných místech. Šejn fotografuje mobilním telefonem přikrývku na ne-

mocničním lůžku, v době hospitalizace v nemocničním zařízení. Kesner v těchto fotografi-

ích vidí důsledek zvýšené schopnosti autora vnímat přírodu analogicky k jakékoliv skuteč-

nosti. Nabízí se také srovnání těchto fotografií s vlnou autorů - fotografů, kteří tvoří pomo-

cí věcí denního potřeby odkazy k typologiím krajiny viz. například Soňa Goldová, cyklus 

Krajinky (2002) nebo Michaela Thelenová, Satelit (2002 - 2003). 

Fotografie Miloše Šejna jsou rozvětvenými záznamy osobních prožitků a akcí, jsou 

vizuální interpretací subjektivní zkušenosti v krajině. Na pozadí dlouhodobých deestetizu-

jících tendencí v současném umění65 představují Šejnovy fotografie také výjimečné foto-

grafické dílo na hranici akce a inscenace. Myšlenkově se fotografie dotýkají tématu těles-

nosti, identity, krajiny, atp. 

                                                

 

64 KESNER, L. Býti krajinou. 1. vyd. Arbor vitae, 2010. Str. 18. 
65 SCHMELZOVÁ, R. Miloš Šejn – Býti krajinou. Ateliér, č. 8, s. 16. 
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Miloš Šejn, The Earth, 1996 
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ZÁVĚR 

 Cílem práce bylo postihnout vývoj v českém akčním umění spolu s proměnou úlo-

hy jeho fotografické reprezentace. Fotografie slouží zpočátku jako dokumentační médium, 

jehož úkolem je vizuálně zprostředkovat akční piece. S osmdesátými léty se role fotografie 

podstatným způsobem mění. Věčnou diskuzi sedmdesátých let o tom, zda vůbec akční 

umění dokumentovat, vystřídají postmoderní principy intermediality. Do projevů akčního 

umění navíc začnou vstupovat další aktuální témata, která se neodvíjí pouze od kulturně 

společenských dějů v zemi, ale také od vnitřního stavu obou médií. 

 Akční projev se stává součástí komplexního díla a nejinak tomu je i u fotografie. 

Vše je provázáno se vším. Média si navzájem vypůjčují své vlastní výrazové znaky a sym-

boliku, citují se. Řeč o roli  fotografie se v akčním umění nedá v současnosti omezit pouze 

na záznamový charakter média. Performativní události se dostali k fyzické i ontologické 

podstatě fotografie a ve fotografických postupech se objevily prvky rituálů, her, akce. Je 

obtížné určit, kdo je ještě fotograf a kdo už performer (a naopak). Od devadesátých let je 

možné u některých autorů sledovat roli akčního umění ve fotografii.  

Na zvolených příkladech tvorby jednotlivých autorů byly demonstrovány změny 

týkající se obou médií, jejich vzájemného vztahu a prolnutí témat, která se pro akci a foto-

grafii stala společnými. Jednotlivé kapitoly nastínily vybrané tendence české umělecké 

scény od šedesátých let do současnosti, na kterých jsou právě souvislosti obou médií jasně 

ilustrované.  
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