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Anotace:

Práce je přehledovou studií, která se zabývá použitím odpadu jako materiálu pro volné umění (tzn. 

je vyloučena architektura, design, móda a z prostorových důvodů také fotografie), a to od 

avantgardních počátků až po současnost. Neoddělitelnou součástí textu je hledání odpovědi na 

otázku, co je to vlastně odpad, respektive co všechno jím může být a za jakých podmínek. Je 

zařazeno také několik případových studií. Vývoj využití odpadu jako média pro výtvarné umění je 

zachycen v kontextu dobově vlivného filozofického myšlení, společným jmenovatelem je pojem 

časovosti a tři principy: kompozice, dekompozice a "event". Práce se vyhýbá pokušení řadit 

automaticky veškerou tvorbu z odpadu do kategorie Eko artu, snaží se nahlédnout vývoj tohoto 

fenoménu nestranně a komplexně a odpověď na otázku po enviromentálních motivacích a přesazích

nechává až na závěr. Přestože se jedná o téma poměrně rozsáhlé, je dosud zpracováno jen 

minimálně. V českém prostředí se jedná o první rozsáhlejší studii tohoto druhu. 

Annotation: 

The work is a review study dealing with the use of waste as material for free art (that is excluding 

architecture, design, fashion and due to extent limitations also photography), from the avant-garde 

beginnings to the present. An integral part of the text is to answer the question, what is actually 

waste, or what it can be and under which conditions. It also contains several case studies. The 

development of the use of waste as a medium for fine art is captured in the context of historically 

influential philosophical thinking, the common denominator is the notion of temporality and three 

principles: composition, decomposition and event. The work avoids the temptation to automatically 

sort all the works into the category Eko art, trying to see development of the issue-phenomenon 

impartially and comprehensively and an answer to the question of environmental motivations and 

overlaps leaves until the conclusion. Although the topic is quite extensive, yet is only minimally 

elaborated. This is the first extensive study of this kind in the Czech Republic. 
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Úvod

„Aby reprezentovali Všechno, rozhodli se zobrazit Nic: nicotu, odpadky, odpad…“1

 Na počátku této práce stojí nesouvislé, několik let trvající přemýšlení o odpadu jako fyzické 

a psychické matérii. Jednou, zcela zřejmou, věcí je obrovské množství odpadků, se kterým se denně

setkáváme. Možná vidíme jen přeplněné koše a kontejnery v centru města, pak naše vlastní 

přeplněné popelnice. Odpad je to, co od-padne od ruky, něco, čeho se chceme zbavit, vyhodit, 

vytěsnit. Odpad jsou vzpomínky nebo přímo likvidované pozůstalosti, staré knihy nebo oblečení jen

párkrát nošené. Množství odpadu souvisí se zvyšující se úrovní spotřeby,která je v obecném 

povědomí vnímána jako pozitivní rys ekonomického růstu. Ale co se vším tím odpadem? 

Naplňujeme si vlastnictvím předmětů skutečnou potřebu nebo spíš prázdnotu, potřebu (s)potřeby? 

Vlastníme a záhy vyhodíme. Množství odpadu se každým dnem zvyšuje takovým způsobem, že je 

pro mě analogií vyhřezávajícího kolektivního podvědomí, jehož součástí je také podvědomí 

ekologické.2  Odpad je skutečně něco, o čem přemýšlíme neradi, co v nás vzbuzuje odpor. Ale 

odpad je naší součástí. Pokud bychom se měli pohybovat v dualistickém systému hodnot: naší 

součástí je vyšší i nižší, vylučování i duchovní prožitek. Odpad jako označení deklasovaného, 

nehodnotného a pohybujícího se na hraně. Odpad jako něco temného, nečistého, vzbuzujícího 

odpor. Odpad je chaos. Rozklad. Asociuje narušení současného řádu. Je subverzivní, jedovatý. 

 Proč umělce přitahuje právě odpad? Podle Ley Vergine jde o přenesení pocitu odmítnutí 

jinými lidmi, že se o sebe třeme a pak znovu skládáme kousky sebe samých.3 Ovšem pokud se 

podíváme na kulturu dvacátého století jako celek, není těžké najít příklady znovupoužití, principu, 

kterému Daniela Hodrová říká palimpsest. Jde o stálé znovupřepisování, doplňování nebo i 

vymazávání starého, které je intertextuálně v novém stále přítomno.4  Takže umělci, kteří používají 

odpad, nejsou v podstatě ničím výjimečným, jde jen o to, že mentální úzus přenesli do materiálního 

pole. Vyřazené, odhozené nebo odložené je součástí trendu prolínání vysoké a nízké kultury, které je

jedním z atributů uměleckého dění konce devatenáctého a celého minulého století a jedním z 

hlavních rysů postmoderny.  

  V první polovině století šlo v první řadě o to dokázat, že umění se dá stejně dobře dělat 

z odpadků jako ze vznešených, tradičních materiálů.  Zatímco v době avantgard bylo používání 

1 Vergine, L.: When Trash Becomes Art. Milano: Skira 2007, s. 15.
2 Termín ekologické nevědomí používám ve významu, který mu vtiskl Theodore Roszsak, ekopsycholog, který vycházel
z psychoanalýzy a hlubinné ekologie.  
3 Parafráze Vergine, L.: When Trash Becomes Art. Milano: Skira 2007, s. 7. 
4 Parafráze Hodrová, D.: Citlivé město: Eseje z mýtopoetiky. Praha 2006, s. 22.
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odpadu spíše výjimkou a jednoznačným znamením protestu a provokace, během šedesátých a 

sedmdesátých let se stalo téměř pravidlem, aniž by pozbylo provokativní atributy (Arte povera, 

Noví realisté…). Tehdy však již bylo sociální kritikou konzumerismu. V osmdesátých a 

devadesátých letech přichází se ní přidružuje polovědomá úzkost konce století, formálně však k 

výraznému posunu nedochází. Kolem roku 2000 se zvedá velká vlna zájmu o tvorbu z odpadu, je 

spojená s fenoménem DIY a environmentálně vstřícným laděním společnosti, které vyústilo až v 

eko a bio módu. 

  Odpad nicméně vytváří svět sám o sobě, komplexní a symetrický ke světu spotřebního 

zboží. Je to svět za zrcadlem konzumní a industriální společnosti. Tím, že odpad třídíme, se jeho 

existence nezbavíme.  Odpad je obrovskou úschovnou informací, je to přímá dokumentace našich 

zvyklostí a životního stylu.5 Použití odpadu znamená stále do jisté míry revoltu proti sociálnímu a 

politickému řádu a tradiční definici krásy, proti kterým vystupuje estetika zavrženého. Sběratelská 

vášeň, která pudí umělce vytahovat z košů, kontejnerů a skládek zajímavé objekty, dětská radost z 

nálezu, akumulace objektů, banální každodennost a chvilkové ozvláštnění obyčejného. 

 Mým cílem je podat přehledovou studii o historii a současnosti využití odpadu jako 

uměleckého materiálu ve volném umění a vývoj tohoto fenoménu vztáhnout k proměnlivému 

vnímání času a časovosti, které dokreslují tři principy: kompozice, dekompozice a "event". Z 

kapacitních důvodů jsem vyloučila jsem design, užité umění, architekturu a také fotografii. Zásadní 

otázkou je, co je to vlastně odpad. Spíše než pokusem o definici je první kapitola nastolením 

možných kategorií, v jejichž rámci můžeme odpadu hovořit. Rozhodla jsem se vývoj umělecké 

práce s odpadem nahlédnout skrze paradigma času a vztáhnout jej k myšlenkám filosofů, kteří byli 

pro dané období kultovní: avantgardní tendence k dílu Henriho Bergsona, druhou polovinu 

dvacátého století k Martinu Heideggerovi a současnost k pojetí "události" v myšlenkovém systému 

Gillese Deleuze Hlavní výzkumnou otázkou pro mě je, nakolik má tvorba z odpadu souvislost s 

environmentálním hnutím, potažmo s Eko artem. Na první pohled jde o jasnou rovnici. Bylo by jistě

lákavé tvorbu z odpadu interpretovat paradigmatem Eko artu, rozhodla jsem se však nejprve provést

výzkum a metodou indukce dojít k závěru. Jednou věcí je, že pro Eko art (nebo environmentální 

umění) je typické používání buď přírodních materiálů nebo právě odpadů s úmyslem poukázat na 

neudržitelnou ekologickou situaci, na stranu druhou nemůžeme tvrdit, že veškerá tvorba z odpadu 

primárně tuto tématiku reflektuje. Na druhou stranu není pochyb, že odpad environmentální hnutí 

symbolizuje. Přestože se jedná o značné zjednodušení problematiky, pokud se řekne ekologie, 

vybaví se většině lidem jako první téma třídění odpadů, případně také pocit viny, že sami odpady 

netřídí nebo netřídí dost. Třídit odpad je něco, co „by se mělo“ dělat, ale kdo má (kromě aktivistů) 

5 parafráze Guida Vialeho in Vergine, L.: When Trash Becomes Art. Milano: Skira 2007, s 11-12.
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zcela čisté svědomí? ,Odpad je v důsledku velmi ambivalentní označení: To, co je pro jednoho 

odpad, může se druhému hodit. Odpad ani nemusí být přímo obsah odpadkového koše. 

Odpad a čas 

Dovolím si spolu s Janem Sokolem posunout výrok svatého Augustina „dokud se mne nikdo

neptá, vím; chci – li však vysvětlit tázajícímu, nevím.“6 Sokol takto připodobňuje smýšlení o čase, 

já o odpadu. Odpad na jednu stranu může být uchopitelným předmětem, jeho pojmenování je 

zároveň kategorií, hodnotovým soudem. Co je odpad pro jednoho, pro jiného být nemusí. Odpad je 

obecné pojmenování v podstatě čehokoli deklasovaného, degradovaného pod úroveň funkčnosti. 

Odpad je konkrétní, a také nerozlišený. Je to velmi běžný pojem, o jehož významu ovšem 

nepřemýšlíme. 

Historicky je poměrně nový. Souvisí se zvyšujícím se životním standardem a s ním spojenou

míru plýtvání. Před průmyslovou revolucí byl odpad pouze biologický, to jest rychle rozložitelný, a 

používal se (alespoň co se týče venkova, který byl na naprosté většině území) jako hnojivo, takže v 

důsledku odpadem nebyl. Lidské výrobky se používaly doslova do roztrhání (ačkoli je nemusel 

„roztrhat“ původní majitel). Tento „idylický“ stav (v uvozovkách proto, že poslední dobou dochází 

k  historicky dezinterpretovanému opěvování „starých časů“ jako doby, kdy obyčejní lidé jedli 

zdravé, rozmanité sezónní potraviny) zjednodušeně řečeno postupně přecházel v čím dál 

blahobytnější kulturu nadbytku. Čím je kultura bohatší, tím více odpadu produkuje – prostě si to 

může dovolit. V důsledku toho se odpadem stávají předměty, jejichž funkčnost trvá. Jsou tedy 

pouze nadbytečné, a není proto překvapením, že jsou personifikací kultury nadbytku. 

Kategorie odpadu je pohyblivá a pomíjivá, podobně jako čas. Výrobek je užitečný jen do 

určité doby, dočasně. Bolestně dočasné je také individuální lidské trvání a všechno v něm. Čas je 

změna, život je změna, odpad je symbolem této permanentní a v podstatě nahodilé změny. Nevíme, 

jak dlouho bude v našem životě něco trvat – můžeme pouze doufat ve vyplnění našich přání. Ani 

výrobek neví, jak dlouho bude trvat, přeneseně řečeno je také jeho trvání bytím ke smrti, která může

přijít kdykoli. 

Jak vidíme, problém odpadu je komplexní otázkou, kterou nelze redukovat na ekologický 

horizont. Téma odpadu „není oříšek k rozlousknutí, nýbrž příležitost k hermeneutickému pohybu v 

kruhu, kde se různé náhledy dostávají k sobě, až mohou skončit tam, kde začaly: u jakéhosi 

6Sokol, J.: Čas a rytmus. Praha: OIKOYMENH 1996, s. 19.  V originále „Si nemo ex me quarat, scio; si quaerenti 
explicare velim, nescio.“ Augustin, Confess. XI, 14. 

9



rozumění, doufejme hlubšího i širšího než na začátku.“7

Co je to odpad ? (!)

Slovo odpad je, jak už bylo nastíněno, mimořádně mnohoznačné. V nejběžnějším slova 

smyslu můžeme rozlišovat odpad domácí, průmyslový, nemocniční, nukleární... Odpad před 

spotřebou (vzniklý při výrobě) a odpad po spotřebě. Odpad je to, co nemá hodnotu. Když však 

jdeme dále a ptáme se po významu slova, naskočí nám jisté symbolické a tématické okruhy, které 

nyní pokusím přiblížit. 

Při studiu literatury se jako základní práce, která zkoumá fenomén znečištění a odpadu, jeví 

kniha Mary Douglas Purity and Danger. Jí se jako červená nit vine myšlenka, že odpad je cosi, co 

se nachází mimo systém a okolo čehož je shromážděno množství opatření a zákazů (doteku apod.), 

s nimiž je spojen fyzický pocit hnusu a nevolnosti.8 Michel Thompson ve své Rubbish Theory9 

přišel o deset let později s názorem, že v případě odpadu nejde ani tak o nepořádek, který se nachází

mimo společenský diskurs, ale o samostatnou hraniční kategorii, která postrádá sociální definici.10 

Podle něj mají odpadky nulovou hodnotu a zároveň potenciálně fungují jako transformátor hodnot.11

Tomuto názoru oponuje Gavin Lucas, který podotýká12, že ve skutečnosti je odpad stále součástí 

systému skrze recyklaci. Osobně souhlasím s Gavinem Lucasem, tak s Mary Douglas. Lucasova 

verze funguje dobře v rámci materiálního světa, avšak Mary Douglas pracuje se symbolickým 

řádem, němž je její tvrzení pravdivé. 

Dospěla jsem k názoru, že chceme-li uvažovat o odpadu komplexně, musíme vzít v potaz, že

jeho existence je úzce spojena s dalšími termíny, zejména s protiklady špína – čistota. Na ně pak 

navazuje pojem hygiena a problematika bakterií a znečištění. Představy o tom, co je špinavé (a tím 

nebezpečné), jsou kulturně a sociálně podmíněné, z historického pohledu někdy poněkud bizarní. 

Ještě než se vrátíme zpět k uvažování o odpadu samotném, rozhodla jsem se zařadit pozdně 

novověký pohled na špínu životního prostředí, avšak ze zcela jiné pozice, než na jakou jsme zvyklí 

ze současnosti.

7Sokol, J.: Čas a rytmus. Praha: OIKOYMENH 1996, s. 20.
8 Douglas, M.: Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge 1969. 
9 Thompson, M.: Rubish Theory: The Creation and Destruction of Value. Oxford: Univerzity Press 1979.
10 Parafráze Perry, M., Juhlin, O., Normark, D.: Laying Waste Together: The Shared Creation and Disposal of Refuse in 
a Social Context, v: Space and Culture 13/2010, s. 78.
11 Lucas, G.: Disposability and Dispossession in the Twentieth Century, v: Journal of Material Culture 7/1, s. 15.
12 Tamtéž, s. 16.
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Půda jako znečištění

Z environmentálního hlediska je zajímavý vědecko-hygienický náhled na půdu z přelomu 

osmnáctého a devatenáctého století, který ji vnímá jako zdroj nebezpečných výparů, odporného 

zápachu a životu nebezpečného miazmatu. Nazíráme-li touto optikou například práci horníků, zdá 

se, že má své opodstatnění, avšak nad faktem, že v roce 1786 byl ve francouzské Královské 

lékařské společnosti přednášen referát, v němž je analyzováno „nebezpečí, jakému je vystavován 

rolník ohýbající se nad rozoranou půdou, protože se nad ní naklání příliš nízko. … Požaduje, aby 

zemědělci nespali na břiše.“13 Autor přednášky nebyl jediný, kdo byl skálopevně přesvědčen, že při 

práci s půdou dochází k uvolňování choroboplodných výparů. Ohrožení nabývá údajně na intenzitě 

v případě, že jde o půdu dosud nekultivovanou. Nejhorší je potom bažina, a vlastně jakákoli 

podmáčená půda, protože ve vodě, a to obzvláště stojaté, dochází k nejmarkantnějším rozkladným 

procesům. Kontradikcí k nehybnosti a vlhkosti14 je sluneční záření a pohyb (pohyb na čerstvém 

vzduchu), které jsou životadárné a zdraví prospěšné. (I když čistota vzduchu je narušována právě 

přítomností exhalací z odpadků.) Dále jsou jako problematické vnímány jakékoli zemské praskliny, 

z nichž se výše zmíněné choroboplodné zárodky mohou uvolňovat. Zde je zajímavé si uvědomit, že 

nebezpečí, o němž mluvíme, přichází z podzemí. Logicky jsou tedy za ložiska největšího miazmatu 

pokládána „podzemní jezírka“. A vlastně všechno, co je pod zemí, obzvláště ve chvíli, kdy skryté 

kvašení velkého množství nahromaděných podzemních odpadů bylo reálnou hrozbou. Však také 

jedním z nejvíce diskutovaných soudobých témat je organický rozklad, a to ani jak zvířecí, jako 

lidský. Jednak ve smyslu postupné tělesné degradace, ale zejména mrtvých těl a lidských 

exkrementů a s nimi spojený zápach.15 Obavy a místy až hrůza z odpadu ve spojení s jeho temnými 

stránkami má své historické opodstatnění. Nejde o to, že by výše uvedený stav vadil obyčejným 

lidem. Vadil lékařům, kteří si čistotu prostředí začali spojovat s mírou lidského zdraví, a to ve 

smyslu přímé úměry. Díky tomu spatřil světlo světa diskurs hygieny.

Odpad a hygiena

Vynořuje se nový druh strachu, který může být pouze transformovaným strachem z 

mytologických nestvůr a bytostí mimolidského světa (démoni, skřeti, Polednice apod.), strach z 

bakterií. Odpovědí na tento iracionální strach je požadavek čistoty, který se sice prosazuje velice 

pomalu, zato v devatenáctém století nabírá na intenzitě a kulminuje v dnešních dnech, což ovšem 

neznamená, že se jedná o historický vrchol. Bakterie symbolizují skryté nebezpečí ukryté v 

každodennosti, tedy to nejvíce ohrožující, protože se mu nelze vyhnout a anulovat jde jen 

13Corbin, A.: Narcis a miazma. Praha: Argo 2004, s. 28.
14 Vlhkost a nehybnost jsou častými symbolickými typickými atributy ženského elementu.
15 Parafráze Corbin, A.: Narcis a miazma. Praha: Argo 2004, s. 27 – 39.
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potenciálně a krátkodobě.16 Václav Hájek si všímá mediální prezentace bakterií: „svou údajnou 

nepevností, vztahem k hnilobě a rozkladu představují kontradikci k řádu lidského světa, který je 

přinejmenším od osvícenství považován za transparentní, přehledný, kontrolovatelný.“17 Tedy, když 

to doplním, za svět racia. Svět bakterií, rozkladu, hniloby a zápachu je říší iracionality, nevědomí a 

chaosu, snad také alchymistické prima materia18, z níž se vše rodí a do které vše opět zaniká. 

Rozkládající se odpad vskutku připomíná černou, nerozlišenou hmotu, v níž se smazávají všechny 

rozdíly a která coby hnojivo může podpořit kvalitu nového života. Každopádně přítomnost smrti a 

rozkladu ve společnosti, která adoruje život, intelekt a světlo je značně problematická.19 Smrt se z 

přirozené (a nutné) součásti životního cyklu stala skutečností, před kterou zavíráme oči a snažíme 

se ji vytěsnit (ať už se jedná o „odsun“ umírajících do nemocnic, nebo prostou neochotu 

zestárnout). Bakterie získaly tvář nepřítele, „což se děje za pomoci binárního rozlišování mezi 

kategoriemi „stejného“ a „jiného“ (identita a alterita), „my“ a „oni“, „známé“ a „neznámé“, 

„blízké“ a „vzdálené“, „harmonické“ (kulturní) a „disproporční“ (barbarské).20 Zároveň jsou i 

„vnitřním nepřítelem“, protože jakkoli to obecně není příliš reflektováno, je naše tělo plné bakterií a

bakteriální život je prvotní život. O to zvláštnější je, že ty nejprvotnější, anaerobní bakterie (pro něž

je kyslík smrtelným jedem) jsou předmětem největších obav. Tyto bakterie nalezneme v trávící 

soustavě vyšších živočichů (a také na dně moře). V mediální prezentaci existuje jediný typ bakterií, 

který je prezentován jako bezpečný, jsou to „dobré bakterie“ v jogurtu a jogurtových nápojích, které

prospívají trávení (a vaginální fauně a flóře). Jejich čistotu symbolizuje bílá barva jogurtu, na rozdíl

od bakterií „zlých“, které jsou zobrazovány jako šedivé, neesteticky tvarované slizy. 

Ačkoli se může na první pohled zdát, že se jedná o odlišná témata, smrt, rozklad, hniloba, 

odpad, čistota a hygiena jsou součástí téhož diskursu. Nemůžeme skutečně hluboce uvažovat o 

odpadu, aniž bychom mysleli na čistotu, protože s odpadem je nejvíc spojena idea nečistoty. 

Poučeni Jacquesem Derridou víme, že jazyk je konstruován skrze binární protiklady, které by bez 

vzájemné opozice pozbyly smyslu. Nemůžeme uvažovat o čistém bez nečistého. Je symptomatické, 

že slovo odpad a nečistý mají k sobě nebývale blízko, na druhou stranu odpad a čistota nejsou z 

jazykového hlediska přímými opozity. Významově ovšem ano, a to mnohem více, než například 

„užitečná věc“, jelikož kritérium užitkovosti je jednak pomíjivé (to, co je odpadem pro jednoho, 

může jiný člověk využít a změnit status předmětu z odpadu opět na „předmět k použití“) a jednak 

16 Hájek, V.: Jak rozpoznat odpadkový koš: Eseje ve stereotypech ve vizuální kultuře. Praha: Labyrint, 2011, parafráze s. 
13-16.
17 Hájek, V.: Jak rozpoznat odpadkový koš: Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře. Praha: Labyrint, 2011, s. 14. 
18 Parafráze Hájek, V.: Jak rozpoznat odpadkový koš: Eseje o stereotypech ve vizuální kultuře. Praha: Labyrint, 2011, s. 
104.
19 Viz například Dobešová, B.: Až umřu, zasaďte za mně jabloň: Environmentální a společenské přínosy přírodního 
pohřebnictví. Brno: Muni, magisterská práce 2012.
20 Hájek, V.: Jak rozpoznat odpadkový koš: Eseje ve stereotypech ve vizuální kultuře. Praha: Labyrint, 2011, s. 15.
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povrchní, protože náš vztah k odpadu necharakterizuje konzumní úzus, pouze jej vytváří. 

Odpad a zánik

Zajímavé je, že slovo odpad jsem nenašla v žádném z etymologických slovníků, úspěch 

jsem slavila pouze ve Slovníku českých synonym, podle kterého znamená odpad buď „zbytky 

(materiálu), odpadky, smetí, splašky nebo odpad, sifon. Odpadnout pak značí mimo jiné odloučit se,

ale také nekonat se nebo nebýt“.21 A jsme u bytnosti! Být odpadem tedy znamená existenční zánik, 

ponoření do nicoty. Předmět přestává existovat a stává se součástí nerozlišené hmoty odpadu. To, co

se dostane do odpadkového koše, ztrácí automaticky předchozí hodnotu a stává se odpadem. 

Podívejme se nyní improvizovaně na to, jak je tvořeno slovo odpad: „od“ je předložka, která 

ilustruje pohyb směřující pryč (od původního zdroje), „pad“ znamená pád, tedy pohyb shora dolů 

(podobně je tvořen například listopad). Jakoby byl odpad něčím, co se vychýlilo z kladného pohybu

(osy života) a hodnotově spadlo (dole se v naší kultuře rovná slovu negativně). Tento pád může být 

jak pádem užitkovým (z předmětu, který má funkci) a stejně tak pádem morálním. Morální pád 

coby ztráta cti či deklasování, od toho výraz odpadlík, který se rovněž dá vyložit podle výše 

uvedeného klíče: ten, který se odštěpil, odpadl od určité skupiny či spíše směru myšlení. Odpadlík 

je pro většinovou společnost stejně neužitečný a zbytečný jako odpad, pro který nemáme místo a 

chceme se jej zbavit. Odpad je reziduum činnosti, na niž bychom raději zapomněli (ať už se jedná o 

výkaly nebo nežádoucí vzpomínky) a čeho se nám hnusí se dotknout. 

Odpad a chaosu

Jak jsem již nastínila, téma odpadu je kontextuální a chceme- li  o něm uvažovat do hloubky,

je nutné vzít na vědomí také téma čistoty a jejího udržování, ať už se jedná o čistotu lidskou 

(hygienu) nebo čistotu prostředí, jež člověk obývá (úklid). Protože se jedná o udržování, za celou 

věcí stojí tichý předpoklad určité prvotní čistoty, k níž se srze výše uvedené činnosti pokoušíme 

(alespoň metaforicky a stejnou měrou podprahově) vrátit. Zároveň je tento diskurs kultivací: 

Zušlechťujeme, harmonizujeme sebe a své okolí. Nejde však v první řadě o estetiku, ale o obavu z 

„propadnutí chaosu“ a udržování čistoty funguje na principu prevence. Když má všechno má své 

místo (včetně nás samých), svět drží pohromadě, a to nám dává pocit bezpečí. To, co se z námi 

vytvořeného řádu vymyká, patří ven. Odpad patří ven ve všech společnostech. Hranice mezi tím, co

je a není odpad, je každopádně tenká, podobně jako vnímání pořádku a nepořádku. „Čistota 

domácnosti je konec konců vždy zcela relativním pojmem a psychologickou záležitostí.“22 Podobně 

21 Pala, K., Všianský, J.: Slovník českých synonym. Praha: NLN 2000, s. 191-192.  
22 Smithová, V.: Dějiny čistoty a osobní hygieny. Praha: Academia 2011, s. 50.
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psychologickou záležitostí je i odpad a špína. „Pokud něco víme jistě, pak to, že všichni příslušníci 

rodu Hominidae jsou citliví, ač různou měrou, na špínu, sliz a lepkavost. Těsný fyzický kontakt s 

odpadem druhého člověka je obecně a v celém světě pokládán za dost odpudivý23.“ Tolerance ke 

špíně je do jisté míry individuální a souvisí s věkem (děti se teprve učí, co je špína a odpad) a 

sociálním postavením. Každopádně můžeme špínu vnímat také jako Milan Tošner, který tvrdí, že 

jsou pojmy jako hygiena či odpad „produktem společenských sil, nejprve jsou to koncepty, modely 

pro realitu, které se otiskují do materiálního světa, v němž se zhmotňují.“24 Co jsou ale ony 

společenské síly? Anonymní, neurčití hybatelé naším světem? Jestliže na ně dále odkazuje jako na 

„ekonomické, politické, vědecké, morální, právní, technické a fiktivní25“ příliš nám situaci 

neusnadňuje, přestože se tak trochu samoúčelně snaží demonstrovat, že odpad je hybridním 

objektem. Což se kryje s přesvědčením o jeho heterogennosti26 a potenciální podvratnosti díky jeho 

vyloučení ze symbolického (i když nikoli metaforického) řádu. 

Odpad a ne-čisté

Virginia Smithová v knize Dějiny čistoty a osobní hygieny hloubá nad významy slov čistý, 

čistota a hygiena. Tato slova podle ní „představují tři – a možná dokonce čtyři – hierarchické 

dimenze, které jsou poskládané na sebe a překrývají se. Myslím, že začátkem všeho je jednoduchá 

„čistotnost“, která, jak se mi zdá, představuje lidský i zvířecí aspekt našeho bytí… Čistota je 

lidským výmyslem, má ale také kořeny v hlubokých úrovních času, jakožto psychologie, která 

zplodila určité vytříbené náboženské nebo nadpřirozené ideologie božské dokonalosti a znečištění, 

jež společnost vnutila naší živočišné podstatě a hmotnému světu.“27 Čistota je pojena s cudností či 

oddaností víře, v širším slova smyslu také obecnou mravností a všimněme si, že jí nikdy nemůže 

být příliš.  A také je čistota, případně očista, vždy dobrá. (Nikdy není na škodu se očistit, pokaždé se

dá najít nějaká drobná poskvrna). Očista může souběžně probíhat na úrovni materiální i 

metafyzické, vnější i vnitřní. Tedy pokud se například sprchujeme, splachujeme ze sebe pot, prach a

současně napětí a starosti shromážděné během dne. Hodně se hovoří o tom, že dnešní požadavky na

hygienu jsou přehnané (a snad až nezdravé), ale zřídka se pátrá o tom, proč tomu tak je. Z 

psychosomatického pohledu jasně vystupuje potřeba očisty od mentální špíny, která je příznačná 

pro společnost zaměřenou na výkon.

23  Smithová, V.: Dějiny čistoty a osobní hygieny. Praha: Academia 2011, s. 37.
24 Tošner, M: Produkce odpadu a reprodukce pořádku: diapozitiv hygieny a čistoty jako hybridní objekt. Dostupné na:  
http://yo-yo-yo.org/old/kanalizacni_ozveny_I_files/Produkce_odpadu_a_reprodukce_poradku.pdf (staženo 20.5. 2013).
25 Tamtéž.
26 Kotašková, E.: Jak se tvoří odpad: Kritická reflexe klasifikace potravinového odpadu. Brno: Muni, bakalářská práce 
2011, s. 20.
27 Smithová, V.: Dějiny čistoty a osobní hygieny. Praha: Academia 2011, s. 25.

14

http://yo-yo-yo.org/old/kanalizacni_ozveny_I_files/Produkce_odpadu_a_reprodukce_poradku.pdf


V raném křesťansko-židovském paradigmatu byla holistická rituální propojenost rozštěpena 

na tělo, které je ze své podstaty nečisté, a je třeba jeho potřeby vědomě upozaďovat a ukázňovat 

askezí (včetně askeze estetické, projevované jako absence nebo citelná redukce péče o své tělo) a 

duši, která má uskutečnitelný potenciál dosáhnout ideálu čistoty.28 Ovšem to, co je a není nečisté má

kromě náboženského charakteru také politické pozadí29, díky čemuž je ideologie spjatá s 

vyžadováním „čistoty“ nesmírně silným společenským hybatelem a požadavek čistoty je přeneseně 

tlakem na přizpůsobení se většině. 

Mary Douglas si v Purity and Danger všímá toho, že v žádném známém jazykově-

pojmovém systému neexistuje možné spojení rituální špíny a svatosti či posvátnosti, naopak vždy 

představují opačné póly.30 A je-li svatost „na místě“ tedy je-li žádaná a vyhledávaná, nečisté je to co,

se nachází mimo normované užití, mimo „své místo“31. Není to tedy primární nečistota nějakého 

předmětu, ale jeho umístění v prostředí, které jej determinuje. Například jídlo samo o sobě není 

nečisté, ale pokud je na zemi, jedná se o špínu, o odpad. Podobné je to s odpadkovým košem či 

kontejnerem: Co se do něj dostane (a dokud v něm zůstane), je odpadem bez ohledu na to, zda jde o

zbytky banánu nebo luxusní hodinky.

Odpad je tedy kontextuální kategorií. Jeho existence a náš odpor vůči němu jsou pilíři 

fungujícího společenského řádu. Odpor, který pociťujeme, není racionální, a přesto velmi reálný. 

Ale není to jen odpor: Připojují se k němu též pocity viny z (vlastní) nadměrné produkce odpadu, 

protože touha po čistotě vyprodukovala na jedné straně sterilní kulturu věcí na jedno použití a na 

straně druhé touhu po čistotě životního prostředí a potažmo celé planety. „Spotřeba znehodnocování

a produkce odpadu je globálním nevědomím. Představuje neviditelný svět, je podsvětím – 

nevědomím současné společnosti.“32 Skutečně lze najít společné znaky odpadu a nevědomí. Odpad 

odsouváme pryč z dohledu, je to něco, o čem nechceme slyšet, co nechceme vidět. Odpad jako 

symbol něčeho nechtěného a zavrženého. Zároveň je ale odpad součástí naší existence. Ať už 

fyzicky nebo jako nepříjemné vzpomínky či nadbytečné myšlenky. A tak je ekologická výzva 

současně výzvou pro nás, abychom přehodnotili svůj přístup ke špinavému, nečistému – k odpadu.

28 Parafráze Mileny Lenderové, tamtéž, s. 13. 
29 O čemž hovoří v knize Purity and Danger Mary Douglasová.
30 Douglas, M.: Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge 1969, s.7.
31 Parafráze Tamtéž, s. 33-34.
32 Tošner, M: Produkce odpadu a reprodukce pořádku: diapozitiv hygieny a čistoty jako hybridní objekt. Dostupné na:  
http://yo-yo-yo.org/old/kanalizacni_ozveny_I_files/Produkce_odpadu_a_reprodukce_poradku.pdf (staženo 20.5. 2013)
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Recyklace, apropriace, sběratelství

Při uvažování o tvorbě z odpadu je nutné vzít na vědomí několik termínů, které se k 

problematice z hlediska světa umění těsně váží. Prvním z nich je logicky pojem recyklace, který 

figuruje též v systému uvažování Nicolase Bourriauda. Ten jej ve své známé útlé knize 

Postprodukce užívá ve smyslu znovupoužití již existujících kulturních a sociálních forem. Všímá si,

že umělci od počátku devadesátých let „již nepracují se surovinami. Nevytvářejí novou formu ze 

surového materiálu, nýbrž pracují s objekty, které již obíhají na kulturním trhu, tj. nesou informace, 

které do nich vložili jiní lidé.“33 Všímá si trendu postprodukčního umění, které ve zkratce znamená 

jakékoli zpracování již vytvořeného na úkor vytváření „originálních“ děl, s vědomím relativity této 

originálnosti. Prvním stádiem postprodukce je podle něj přisvojení34, výběr konkrétní věci z 

myriády možností s cílem s ní dále nějakým způsobem pracovat. V případě odpadu je to postoj 

archaického sběrače, který, ať už prochází skládky, odpadkové koše, bazary nebo bleší trhy, je 

konfrontován s „životním příběhem“ věci, který může respektovat a v dalším zpracování 

akcentovat, nebo se jej může rozhodnut potlačit a artefaktu učinit surovinu. 

Marcel Duchamp (1887 - 1968) nás naučil, že „k uměleckosti konání stačí samotný akt 

volby, který je v tomto roven vytváření, malování či sochaření: „dát novou ideu“ určitému 

předmětu je samo o sobě produkcí.“35 Souhlasím potud, že se jedná o produkci nového významu, 

který sám o sobě může, ale nemusí stačit. Pokud se umělec rozhodne pracovat s odpadem a jeho 

„odpadovitost“ neskrývat, vytváří (a je otázkou zda mimovolně či vědomě) celou řadu významů a 

možností interpretace. Přeneseně by se dalo říct, že samotný akt vyzdvihnutí odpadu, vyvázání jej z 

výchozí situace a vystavení jej jako artefaktu, je „produkcí“, je uměním. Ale odpad je velmi vágní 

kategorie: představme si, že chceme výše popsané uvést do praxe. Na první pohled je to banální 

úkol. Ale jaký předmět bychom vystavili? Jakmile vezmeme z odpadkového koše libovolný 

předmět a soustředíme se na něj, přidělíme mu význam (jakýkoli) a hodnotu (například estetickou), 

přestává být odpadem. 

Jestliže Bourriaud vidí umění devadesátých let zakotvené v nakupování na bleším trhu, 

přibližuje se v mnohém problematice použití odpadu, protože množství odpadu coby hodnotové 

kategorie je pro bleší trh typické. Ovšem věci zde prodávané ještě nejsou degradované zcela: 

Přestože mají punc „krámů“ a zbytečností, už samotný fakt, že jsou prodávány, dokládá předpoklad,

že pro někoho ještě cenu mohou mít. Nejsou to tedy „ztracené objekty“ na konci své spotřební pouti

33Bourriaud, N.: Postprodukce : kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit 2004, s. 
3.
34Parafráze tamtéž, s. 15.
35Parafráze tamtéž, s. 16.
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, přestože i tato hranice je velmi tenká. Ceny se s postupující dobou konání trhu snižují, a může se 

stát, že předměty, které nebyly prodány a majitel se s nimi nechce vláčet domů, nakonec skončí v 

koši. S blešími trhy je také spjat fenomén sběratelství, který stojí u počátku akumulace odpadu 

stejného druhu. Sběratelství implikuje harmonii, řád jakoby v kontradikci k chaotické podstatě 

odpadu. 

Když se podíváme hlouběji do historie materiální a duševní kultury, recyklace je primárním 

způsobem uchopování a prožívání světa (věc se používá v průběhu času naprosto přirozeně pro 

účely odlišné od původního určení) a jedná se o něco tak samozřejmého, že není třeba slova, které 

by tento proces odlišovalo od běžné denní praxe. To, že recyklujeme, si začínáme uvědomovat ve 

chvíli nadbytku, kdy máme na výběr, zda věc znovupoužít nebo vyhodit a koupit si novou. 

Znovupoužití vyžaduje kreativitu, schopnost samostatného přemýšlení, důvtip a mnohdy též určité  

manuální schopnosti. Vyžaduje čas, v dnešní době také jakýsi stín soucitu s věcí. Ovšem tento 

soucit s věcí se může vyvinout do tendence hromadit haraburdí bez jakéhokoli užitku, ve jménu 

efemérního hesla: „třeba se to bude někdy hodit.“ Skutečně jsou lidé, kteří se rozhodli „být“ skrze 

haraburdí, kterým zaplnili celý svůj dům i zahradu. 

Recyklace však ve své podstatě nevymezuje, zda je znovupoužit odpad, předměty denní 

potřeby nebo umělecké dílo. Pro poslední zmíněné je používán termín apropriace. Na první pohled 

záludné slovo neznamená nic víc než přivlastnění, a to cizího uměleckého díla, a jeho následné 

vystavení v jiném kontextu. Duchamp neapropriuje, protože pisoár nebo sušák na lahve není 

umělecký předmět. Apropriuje Elaine Sturtevantová, která v roce 1973 vytvořila a uměleckému 

světu prezentovala fotografii Fontány. Narozdíl od dokumentace Duchampova uměleckého díla od 

Alfreda Stieglitze z roku 1917, jejíhož vizuálu se Sturtevantová co možná nejvěrněji drží, avšak 

pisoáru chybí cenovka.36 O významu tohoto posunu se můžeme jen dohadovat, podobně jako nad 

výchozím dílem. Jestliže je v „prototypové“ dobové fotografii akcentována skutečnost, že pisoár byl

coby sériově vyráběná věc každodenní potřeby zakoupen v běžném obchodě, v apropriové verzi 

toto „materiální ukotvení“ schází. Tržní hodnota zde není vyjádřena cenovkou, tržní hodnotou je 

idea. Další významná apropriační umělkyně, která si ráda pohrává s významy, Sherrie Levinová, 

odlila Duchampův pisoár do bronzu37 , Mike Bydlo prezentoval v roce 1998 výstavu Fontánové 

kresby, na níž se objevil soubor kreseb pisoáru v různých variacích, od realistického zpodobnění až 

po automatickou kresbu. Apropriace je vědomý a předem promyšlený akt: Umělec se hlásí k 

původnímu dílu a jeho opětovným vystavením jej nejenom zasazuje do dnešní doby, ale má 

36Parafráze Berta, L.: Reprodukce jako umělecké dílo. Brno: FaVU, magisterské diplomová práce 2012, s. 4. Dostupné 
na: http://animal.ffa.vutbr.cz/~lukasb/rgb/clanky/reprodukce.pdf (Staženo 12.11. 2013).
37Díla byla vystavena vystavena v rámci výstavy Apropos of Marcel: Making art after Marcel Duchamp in the age of 
mechanical reproduction, která se konala v Curt Marcus Gallery v New Yorku 8. - 30.10. 1999. 
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příležitost jej i náležitě okomentovat, ztropit si posměch z ikonického díla nebo vyzdvihnout jeho 

méně reflektovaný význam. Tento postup je typický v kontextu světového umění zejména pro 

osmdesátá léta38, jak jsme  si mohli povšimnout, však aktuální i dnes. Také umělci pracující s 

odpadem, zejména ti, kteří se pohybují mimo oficiální umělecký provoz, apropriaci hojně využívají,

zejména se jedná o „odpadové“ zpracování popkulturních podobizen a znaků a notoricky známých 

obrazů (jako je například Západ Slunce od Moneta), jejichž vizuální podoba se často objevuje na 

dárkových předmětech. Apropriace může vyznívat stejně dobře jako dětská hra s kulturními znaky, 

které nás obklopují a zahlcují a souběžně s tím jako velmi jemná intelektuální, konceptuální hříčka, 

nad jejíž na první pohled nedobytnou mnohovýznamovostí nebo naopak významovou plochostí se 

nám tají dech. 

Bergsonovo trvání, princip kompozice a avantgardní směry první poloviny 

dvacátého století

Henri Bergson (1859 - 1941) pracuje s pojmem skutečného (reálného) trvání. Ztotožňuje jej 

se změnou, vnitřním pohybem. Trvání je po něj "čistým časem". Čas, který se dá vymezit v prostoru

(tedy čas, který uplynul například při chůzi z bodu A do bodu B) a je homogenní, je pouze časem 

abstraktním. Pokud tento hypotetický čas ztotožníme s časem skutečným, redukujeme realitu na 

schéma, na kompozici, která je naším intelektuálním a tvůrčím hřištěm. Jak upozorňuje Prýmek, 

bez této segmentace reality bychom se v podstatě neobešli, je velmi užitečnou pomůckou. Bez ní 

"bychom byli vůči okolní realitě zcela bezmocní a poznání této reality by bylo v podstatě 

nemožné"39. Abychom byli s to obsáhnout vnímanou zkušenost, je třeba ji kategorizovat, rozčlenit a 

pojmenovat. Chtě nechtě myslíme (a cítíme) v rámci kulturních a sociálních konstruktů, jichž jsme 

součástí. Schéma je na jednu stranu obrazem stagnace a redukce, na stranu druhou je výchozím 

modelem pro kompozici. Ať už ve smyslu komponování vlastního života, hudební skladby či 

prostorového uspořádání obrazu. V rámci avantgardních směrů první poloviny dvacátého století 

jsme svědky integrálního zájmu o schematickou kompozici. Obrazy často připomínají diagramy 

odvolávající se na základní prostorové a časové vztahy. Namátkou můžeme hovořit o Pietu 

Mondrianovi (1972 - 1944), o Joanovi Miró (1893 -1983), o Kurtu Schwittersovi (1878 -1948). 

Všem je společná snaha vytvořit nový svět, nový a jedinečný prostor představivosti a zobrazení. 

38Galová, R.: Subverze v umění. Praha: Univerzita Karlova, bakalářská práce 2008, s. 19.
39Prýmek, V.: Bergson, čas a intuice. Brno: MUNI magisterská práce 2012, s. 36.
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Zpřístupňovat divákovi nové vnímání reality postavené na tvorbě, na komponování nového. Jakoby 

geometrická či abstraktní kompozice byla manifestací na chvíli zastaveného plynutí času, neboli 

vnitřního trvání. Tedy kompozice jako zakonzervovaný obraz  prožívání autora, ať už duševního 

(vnitřního) anebo společenských relací (vnějšího). Kompozice je reflexí prožívaného času, trvání.

Trvání "se zdržuje toho, aby odlučovalo stav přítomný od stavů minulých"40, nejde o 

separované bodové vnímání jednotlivých okamžiků, ale o současné vědomí předchozího, prožívání 

přítomného a očekávání budoucího. Bergson toto prožívání přirovnává k vnímání melodie - dochází

k vzájemnému měkkému prostupování všech časových stavů. Bergsonovo trvání má blízko k 

životnímu cyklu výrobku, také zde jsou hranice jednotlivých fází nejasné. Výroba coby minulost, 

spotřební zralost neboli užitečnost a odpad jako budoucnost. Minulost trvání, které prožíváme, 

neustále narůstá (ať se jedná o kolektivní či osobní prožívání, jež je jeho součástí), současnost je 

neustále unikající teď, ve kterém se tříští čerstvá minulost s právě zpřítomnělou budoucností, 

budoucnost je neustále ubývající veličina neznámého rozměru. Trvání výrobku má jinou povahu (v 

rámci této úvahy přiřkneme výrobku subjektivitu a s ní schopnost trvání prožívat). Minulost, 

analogicky připodobněná jeho vytváření, je většinou přesně daná. Je určená nejefektivnějším 

(nejlevnějším) způsobem výroby, v níž je kladem důraz na dočasnost, tj. předpokládá se, že výrobek

bude brzy nahrazen dalším produktem. Přítomnost výrobku je doba jeho používání, jeho život, 

užitečnost (která není vždy totéž co užitkovost). Budoucnost je vizí vyřazení z provozu, 

"odsouzení" k neužitečnosti, ke ztrátě smyslu vlastní existence. Smrt buď úplná (sešrotování) nebo 

částečná (existence jako nepotřebného krámu). Délky jednotlivých segmentů mohou být různé, ale 

přece jen: nejdelší je budoucnost a množství odpadků narůstá. Výrobky jsou z podstaty umělé 

lidské výtvory, chvíli slouží jako hračky, potom jsou odloženy. Není náhodou, že v ekologické 

rétorice je používáno slovní spojení druhý život výrobku. Pokud je totiž z odpadu předmět 

vyzdvihnut, vrací se do přítomnosti, obrazně se znova narodí. "Úlohou života je vsouvat do hmoty 

indeterminaci"41. Druhý život právě znamená únik determinaci, je manifestací svobody. 

U Bergsona stojí za pozornost jeho pojetí intuice ve vztahu k umělecké tvorbě. Umění nám 

nabízí možnost zažít trvání a umělci mají podle něj zvýšenou schopnost trvání prožívat.  

Metodologickou složkou trvání je to, co nazývá intuice. Intuice však v jeho pojetí není čistě 

iracionální, jde o schopnost souběžně myslet a cítit, tj. schopnost reflektovat pocit, emoci. Umělec 

je puzen k určité (hlubší) úrovni a složce reality, stejně jako k předmětu, materiálu a formě 

zpracování. Nabízí se otázka, proč některé umělce přitahuje, fascinuje právě odpad? O intuici 

hovoří Bergson jako o sympatii, a to v tom smyslu, že se skrze ni přenášíme do nitra daného 

40Bergson, H.: Čas a svoboda: O bezprostředních datech vědomí. Praha: FILOSOFIA 1994, s. 61.
41Prýmek, V.: Bergson, čas a intuice. Brno: MUNI magisterská práce 2012, s. 53.
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předmětu42, nazíráme jej, ztotožňujeme se s ním. A znovu: Co přivádí umělce k tomu, aby se 

ztotožňovali s odpadem? Je jim snad tato vágní masa blízká ztrátou utilitarity, kterou pociťují ve 

vztahu ke společnosti? Cítí se být odpadem, na jednu stranu vyloučeným, na druhou výsostně 

autonomním? Je práce s odpadem formou protestu proti determinaci, snahou o kontrapozici? S 

touto intencí se z tvorby z odpadu stává angažované umění. Až do šedesátých let šlo však spíše o 

touhu šokovat měšťáka, jednak o pokušení dokázat, že umění lze dělat z čehokoli, případně že za 

umění lze prohlásit (téměř) cokoli. Čas avantgard byl časem radostné tvůrčí svobody, doba vývoje 

skrze vytváření nového. "Trvání úzce souvisí se životem, se změnou, s vývojem."43 Bergson byl 

filozofem svobody, élan vital (vzmachu života) a v tomto duchu se nesly také avantgardní 

experimenty.  

Počátky odpadu v umění

Avantgardními pionýry odpadu byli kubisté a futuristé. Prvenství44 v této oblasti drží Pablo 

Picasso(1881 - 1973) dílem z roku 1912 Nature morte à la chaise canée (Zátiší se židlí z Chanie), 

které je vytvořeno na plátně, na němž jsou aplikovány olejové barvy, voskované plátno a lano. 

Těsně po tomto díle následují Housle, což je objekt z pomalované lepenky doplněný provázkem. 

Picasso o svém vztahu k odpadu řekl: „Jednoho dne jsem našel na smetišti staré bicyklové sedátko, 

které leželo vedle rezavého řídítka, a moje mysl je spojila dohromady. Staly se býčí hlavou, proměny

bylo dosaženo. A další metamorfóza může nastat v opačném smysl. Pokud hodím svoji býčí hlavu na

smetiště, třeba jednou nějaký kluk řekne: „Jé, tady je něco, co bych mohl použít jako řídítka na 

moje kolo!“45

Mezi první práce, v nichž byl použit odpad, patří také Zátiší od Ardenga Sofficciho (1879 - 

1964). Má rozměry 52 x 36 cm a je zhotoveno kombinovanou technikou oleje, tempery a koláže 

(jedná se o novinové výstřižky) na lepence. Vladimir Tatlin(1985 - 1953) ve stejné době, tj mezi 

léty 1913 - 1914 vytvořil Malovaný reliéf, v němž kombinoval dřevo, papír, kvaš a olej. Kolážemi 

se zabýval ve velké míře též Carlo Carrà (1881 - 1966)  a jeho kolegové z futuristické skupiny 

Umberto Boccioni (1882 - 1916), Giacomo Balla (1871 - 1958) a také česká umělkyně Růžena 
42Bergson, H.: Myšlení a pohyb. Praha: Mladá Fronta 2003, s. 95.
43Sokol, J.: Čas a rytmus. Praha: OIKOYMENH 1996, s. 159.
44Vergine, L.: When Trash Becomes Art. Milano: Skira 2007, s.129.
45Herman, Llyod E.: Trashformations: Recycled Materials in Contemporary American Art and Design. Whatcom 
Museum of History 1998, s.13.
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Zátková (1885 - 1923), která v té době žila v Itálii a byla aktivní členkou futuristického hnutí. Její 

Proudění vody pod nebem a sněhem (Acqua scorrente sotto ghiaccio e neve) z roku 1918 vykazuje 

naprosto odlišné kvality než díla jejích současníků. Nejde o koláž v dobovém slova smyslu, mohli 

bychom mluvit o skrumáži nejrůznějších nalezených prvků. Jestliže u výše zmíněných hovoříme 

spíše než o práci s odpadem o zapojení odpadu (mnohdy se můžeme jen dohadovat, jestli 

skutečného či potenciálního) do obrazu či objektu, Růžena Zátková vytvořila z odpadu celý obraz. 

Dadaismus

„Agrese, humor a nedostatek úcty... tedy prvky charakteristické pro dada.“46 Hnutí bylo 

postaveno na odmítání tradičních forem umění, i institucí jako takových, důležitým podtónem byl 

rozklad a nihilismus, který je interpretován jako reakce na první světovou válku. „Naprosté 

odmítání všech pravidel a porušování všech existujících bariér se zdálo být jedinou vhodnou 

odpovědí na válku.“47 Měli za to, že je třeba podvrátit svět, který je postavený na racionalitě a 

vytvořit novou, anarchisticky orientovanou společnost. 

Dadaisté přejali a rozvinuli techniku koláže, oblíbená byla též fotomontáž48 (s níž předtím 

46Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy a hnutí : Encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha, Slovart 2005., 
Elger, D.: Dadaismus. Praha: Slovart 2004, s. 118.
47Elger, D.: Dadaismus. Praha: Slovart 2004, s. 10. 
48Fotomontáž je rozšířením techniky koláže o fotografické prvky. Parafráze dada 18
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kreativně pracovali futuristé a ruští konstruktivisté). S naprostou samozřejmostí recyklovali 

každodenní materiály, výstřižky z novin a časopisů a ve svých vystoupení (dnes bychom řekli 

multižánrových) divoce kombinovali nejrůznější bizarní vizuální a akustické prvky. Šlo jim o 

rozrušení estetiky, které samozřejmě každý z členů praktikoval po svém. Hannoverský dadaista 

Kurt Schwitters (1878 -1948) (který nicméně stál mimo hlavní proud hnutí) například otevřeně 

pracoval přímo s předměty, které vytáhl z odpadkového koše. Jedním z dadaistických hesel bylo i 

„Diletanti, povstaňte proti umění“49! To znamená výzva, aby se kreativně vyjadřovali i lidé 

neškolení, výzva, aby se postavili proti Umění, tedy představě umění jako něčeho „vysokého“, 

výlučného a noblesního. 

Pozdní New Yorkská odnož dada, reprezentovaná Marcelem Duchampem (1887 - 1968), 

Francisem Picabiou (1979 - 1953) a Manem Rayem (1890 - 1976) se oprostila od politiky, 

zachovala však nonsensovou linii „antiumění“. „Na dadaismu je nejlepší, že mu nemůžeš – a asi 

bys ani neměl – porozumět.“50 Jedním z plodů tohoto směřování jsou i tolikrát diskutované 

Duchampovy readymades, tedy hotové předměty, „svévolně“, provokativně a na protest proti 

institualizovanému mění vystavené v galerii.

Marcel Duchamp

V materiálech o tvorbě z odpadu zastává často roli otce – zakladatele Marcel Duchamp. 

Budeme-li  ovšem o věci střízlivě uvažovat, dochází zde k omylu. Jakkoli je Duchampova role 

významná, předměty, které vystavuje, nejsou odpadem, ani „nalezenými objekty“ (found objects), 

nýbrž věcmi denní potřeby (common objects). Nenašel je, ale koupil je. Nejde o umělecké 

předměty, ani o předměty umělecky hodnotné, jsou to běžné sériově vyráběné kusy. 

V roce 1914 vystavil Sušák na lahve, svou první ready made51, o tři roky později následovala

slavná Fontána. Bourriaud tvrdí, že: „Duchamp přenesl do sféry umění kapitalistický výrobní proces

... a zároveň přitom spojil roli umělce se světem výměny: připodobnil se rázem k obchodníkovi, 

jehož práce spočívá v přepravě výrobku z jednoho místa na druhé.“52 Duchamp dal na vědomí, že 

nejenomže není ostudou získávat (nacházet v obchodě, později prostě pohozené na ulici) předměty 

49Elger, D.: Dadaismus. Praha: Slovart 2004, s. 19. 
50Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy a hnutí : Encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha, Slovart 2005., 
Elger, D.: Dadaismus. Praha: Slovart 2004, s 115. Citát  Richard Huelsenbeck, 1974. 
51Některé prameny označují jako první ready made Kolo od bicyklu na stoličce z roku 1913, kloním se však k názoru, 
že se zde jedná spíše o asambláž. 
52Bourriaud, N.: Postprodukce : kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit 2004, s. 
13.
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pro svou uměleckou praxi, ale „postavil na roveň vybírání a vyrábění, spotřebu a výrobu.“53 

Přisvojení se stalo něčím přirozeným. 

Jeho readymades byly dadaisticky subverzivní, z historického pohledu ovšem nejenže 

podvrátil soudobou představu o umění, ale také zcela zásadně ovlivnil jeho další vývoj. Jeho 

odkazem je umění zasadit předmět do nového kontextu, a tím rozrušit stereotypní vnímání vztahu 

označujícího a označovaného. Duchamp spustil vlnu diskuzí (které v podstatě neutichly dodnes) na 

téma: co je to umění? Je toto ještě umění? Pobouření vyvolalo především používání neuměleckých, 

primárně neesteických předmětů, které za estetické prohlásil, ba co víc, nazval je celistvým 

uměleckým dílem. To zcela převrátilo tradiční představu umělce coby tvůrce originálních děl. A 

také přestavu umělce jako řemeslníka, či člověka alespoň řemeslně zručného. To všechno připravilo

půdu pro umělce tvořící z odpadu.  

Svéráznou soudobou "duchampovinou" je projekt Justina Gignaca New York City Garbage.54

Tento umělec prodává online odpadky z ulic New Yorku v průhledných plastových vitrínách. Každá

je jiná, všechny jsou signované, číslované a datované. 

Kurt Schwitters

Je prvním tvůrcem, o němž se hovoří jako o „umělci odpadu“. Stál u myšlenkových kořenů 

hnutí Arte povera, vychází z něj pozdější tvůrci asambláží55, je přímým inspirátorem Trash artu. Jak 

k tomu došlo? Příběh zní tak, že po skončení války se bývalý voják Kurt Schwitters procházel 

ulicemi, po zničených částech rodného Hannoveru a sbíral kusy materiálů, které zbyly z 

vybombardovaných domů, vybíral popelnice, nakláněl se do stok. V létě 1919 to nazval Merz. 

Ve pramenech encyklopedického charakteru se objevuje interpretace, že slovo Merz je 

odvozeno z fragmentu Kommerz und Privatbank56, který použil v jedné své asambláži. Bývá to 

dáváno do souvislosti také s jím manifestovaným buržoazním antianarchistickým postojem, který 

vadil ostatním dadaistům natolik, že se jej zdráhali do skupiny přijmout. Tato domněnka se 

53Bourriaud, N.: Postprodukce : kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit 2004, s. 
14.
54Více na http://nycgarbage.com/.
55Podle Williama C. Seitze musí asambláž splňovat následující podmínky: 1. Dílo není malované, kreslené, modelované
ani vyřezávané, ale převážně sestavené. 2. Dílo je cele nebo částečně sestavené z přírodních nebo vyrobených 
materiálů, předmětů nebo jejich fragmentů v původním tvaru, které nebyly původně zamýšleny jako umělecké 
materiály. Parafráze Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy a hnutí : Encyklopedický průvodce moderním uměním. 
Praha, Slovart 2005, s. 215. 
56Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy a hnutí : Encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha, Slovart 2005., 
Elger, D.: Dadaismus. Praha: Slovart 2004.
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koneckonců zcela nevylučuje se s výkladem samotného Schwitterse, který otisknul časopis Der 

Sturm v roce 1919: „Slovo Merz znamená v podstatě asambláž ze všech myslitelných materiálů a v 

technickém slova smyslu rovné využívání jednotlivých materiálů. Merz obrazy proto nejsou jenom o

štětcích a plátně,  používám všechny materiály. Jen málo záleží, jestli byl oněm věcem už přisouzen 

nějaký účel nebo ne. Kolo od dětského kočárku, kovové pletivo, provázky nebo vata – to všechno 

jsou prvky, které jsou rovnocenné barvě. Jsou demontovány a znovu složeny.“57 Tento citát vrhá 

naprosto jiné světlo na Schwittersovy motivace a odkrývá vnitřní svět Merzu. 

V Merz obrazech se setkáme s použitými každodennostmi, odpadem v pravém slova smyslu:

jsou tu cvaknuté jízdenky na tramvaj, lístky z divadla, obaly od čokolád, zkroucené dráty, kousky 

novin, plechovky, zbytky bot, střepy, použité ubrousky... Jakoby chtěl vytvořit nový svět recyklací 

toho starého, zničeného, recyklací minulosti, to znamená ne revolucí a negací všeho minulého, ale 

použitím toho, co zbylo, v novém kontextu. Svět, který jakmile vystoupí z chaosu prvotní 

nerozlišenosti, do něhož jsou předměty degradované na odpad vrženy, vykazuje prvky řádu a 

stability. Což představuje kontradikci vůči dadaistického buřičství a znehodnocování, jehož 

ideálním výstupem je anarchismus. Oproti dadaismu se Schwitters sám vyhraňoval: „Čistý Merz je 

umění, čistý dadaismus umění není; obojí záměrně.“58 Především ve svých dílech zachovává 

estetické principy, které reliéfně zrovnoprávněné povrchy vrací do světa tradičního uměleckého 

vnímání. 

Kurt Schwitters postavil své umělecké dílo výhradně na práci s matérií, univerzálním 

médiem nazvaným Merz. Merz je cokoli. Merz je náhoda, Merz je zrovnoprávnění všech předmětů. 

Samozřejmě, že Merz znamená ve své podstatě odpad, ale co je odpadem? Pro Schwitterse všechno 

a nic. Vytváří koláž jako podobenství světa, který existuje v naší mysli jen fragmentárně a je na nás,

jaký obraz z něj složíme. Vnímáme útržky informací, žijeme pouze částí svého potenciálu, ovšem 

ne vždy si můžeme vybrat, jaký ze všech možných fragmentů chceme vnímat a žít. Schwitters 

jakoby toužil po komplexním obrazu, a proto do svých koláží (Merzbild, Merzbau) zahrnul všechny

materiály. Záměrně však vybíral věci obyčejné, banální předměty denní potřeby (podobně jako 

Duchamp), čímž toužil sesadit umění z piedestalu akademické (a vůbec vší) výlučnosti a tvořit jej z 

obyčejných věcí obyčejného života. Ale nejen to, obzvláštní důraz kladl na věci vyhozené, 

povalující se, bezcenné. 

Tím, že vedle sebe postaví cenné a bezcenné, primárně estetické a sekundárně pobuřující, 

Schwitters destabilizuje a zpochybňuje známé, relativizuje žebříček hodnot, kritizuje způsob života.

Je jakýmsi archeologem, který skrze vybírání odpadkových košů mapuje a karikuje společnost, 

57 Vergine, L.: When trash becomes art: Trash, rubbish, mongo. Milano: Skira 2007, s. 102. Parafráze slov Kurta 
Shwitterse v Der Sturm, č.4, červenec 1919, s. 61. 
58Elger, D.: Dadaismus. Praha: Slovart 2004, s. 22.
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zároveň však není vědcem, neboť jej neanalyzuje. Konečný výběr tedy zachycuje spíše 

bergsonovské trvání, vnitřní proud autora reflektujícího trvání společnosti, jíž je součástí. 

Nepřetvářel minulé, ale přišel s novým přístupem. Originálně použil dobově oblíbenou techniku 

koláže a přirozeně ji spojil s malbou, kterou vystudoval na akademii. Přestože, jak jsme viděli, měl 

své předchůdce; ostatně nikdo nežije ve vzduchoprázdnu. Byl ovlivněn kubismem a také ruským 

konstruktivismem, chvíli spolupracoval s Theo van Doesburgem (1983 - 1931). Je ovšem nutné 

podotknout, že jeho pozice byla soliterní. Téměř se nehnul z rodného Hannoveru, kde tvořil 

dadaistickou enklávu o jednom členu. Dosáhl značného komerčního úspěchu díky básnické knize 

Anna Blume, svou Merz estetiku dokázal poměrně úspěšně využít i v reklamě (což bylo dadaistické 

skupině též trnem v oku). Jeho izolace je dle mého názoru nejvíce vetknuta do Katedrály erotické 

bídy, která představuje na jednu stranu jakýsi toužený prostor a na stranu druhou je prostorem bídy, 

tj. nedostatku, osamocení. 

Schwittersův tvůrčí postoj je "historicky situován mezi duchampovým kultem utilitárního a 

surrealistickým kultem nalezeného objektu"59. Skutečně má s obojím cosi společného, avšak 

Schwitters svým svérázným přístupem tvořil vlastní svět na vlastní pěst. Duchamp nikdy 

nepoužíval odpad, pouze věci průmyslové výroby, které zakoupil. Nehrabal se na smetišti, raději 

kultivovaně hrál šachy a promýšlel další umělecký tah. U Schwitterse nenalézáme všudypřítomné 

surrealistické odkazy na erotiku, nehovoří nikde o snu ani nevědomí. Přestože jeho Merzbau má 

název Katedrála erotické bídy, je ještě méně erotická než Duchampovo Velké sklo (aneb Nevěsta 

svlékaná svými mládenci, dokonce). Skutečně jsou tyto díla čímsi v hloubi spřízněna, svou vlastní 

odtažitostí, v níž tušíme erotický podtext, který je nám skryt, což dráždí naši fantazii. Hledáme a 

nacházíme vlastní odpovědi, které jsou zcela nepravděpodobné. Možná je klíčem k oběma dílům 

právě onen všeprostupující eros, anebo - řečeno Bergsonovými slovy - Élan vital. Možná je 

vzrušující právě ona enigmatičnost, která připouští intelektuální, duchovní i velmi přízemní 

interpretace. Na rozdíl od Duchampa ovšem není kolem Schwitterse duchovní aurela. Hodně se 

mluví o alchymistickém pozadí Duchampovy tvorby60. Dovolím si podotknout, že pokud byl 

Duchamp alchymistou v symbolech, Schwitters jím byl v praxi. Protože to on se nořil do beztvaré 

primy materia, aby z ní vyzdvihl do nového života předměty, z nich následně vytvořil umělecká 

díla. Na druhou stranu nesmíme zapomínat na jiný aspekt Schwittersovy tvorby, a to spřízněnost s 

dadaismem. Jeho dílo může být velmi dobře chápáno jako oslava nonsensu a nahodilosti. Jako 

rezignace či přímo programový výsměch estetickým kánonům, umění samotnému. Přitom je známo,

že se s dadaismem rozcházel právě kvůli své touze po estetickém vyznění, velmi důsledně se 

59Crellin, P.: Kurt Schwitter´s Merzbau: Materials and exhibition. Dostupné na: 
http://ptcdesign.files.wordpress.com/2012/02/kurt-schwitterss-merzbau.pdf (Staženo 22.2. 2014).
60Viz Tuchman, M. (ed.): The spiritual in art: Abstract painting.  New York: Abeville press 1988. 
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zabýval otázkami kompozice. Jeho dílo je plné paradoxů a vnitřních rozporů. Mám za to, že ani 

výběr materiálů nebyl nihilistický, že Schwitters měl svůj koncept dobře promyšlen. Na rozdíl od 

surrealistů neadoroval samotný objet trouvé, byl pro něj pouze výchozím bodem.Své díla začal 

pojmenovávat až v pozdním období, zřejmě pod surrealismu, Katedrála erotické bídy počin 

svébytný a ojedinělý jak svým surreálným názvem, tak formátem.

Schwitters svou tvorbu rozčlenil na Merz kresby (což v praxi znamená koláže), Merz obrazy

(asambláže)61, Merz sochy, Merz scény (dnes bychom je mohli nazvat instalacemi) a Merz 

architekturu (jeho téměř celoživotním dílem je výše zmíněná Katedrála erotické bidy, zničená 

během spojeneckého bombardování). Všechny své aktivity (mezi něž patřilo i vedení dadaistické 

reklamní agentury) toužil shrnout pod všeobjímající program Merz, jako by chtěl ukázat, že 

myšlenka Merzu je aplikovatelná na všechny druhy umění a nejen to - také na život. V tomto 

vidíme avantgardní touhu po vytváření nových směrů, touhu po manifestech, ale také sdružování, 

po kolektivní tvorbě "nového světa" skrze umění. V roce 1924 ve svém manifestu řekl: „Merz 

znamená vytváření vztahů, nejraději mezi všemi věcmi na světě.“62 Je zajímavé, že mluví pouze o 

vztahu mezi věcmi (připomeňme si Lautréamontovu okřídlenou glosu o setkání šicího stroje a 

deštníku), lidské vztahy jakoby zely kdesi ve vzduchoprázdnu. Když se ovšem vrátíme k vztahům 

mezi věcmi, odpad může potenciálně fungovat coby pátý elementu, substance, která má schopnost 

věci spojovat a dávat jim smysl. O tři roky později prosvítá ze Schwittersova uvažování 

bergsonovské intutitivní poznání (obsáhnutí) předmětu: „Teď se mohu sám nazvat slovem Merz“.63 

Nazval se tedy odpadem a nemyslet to špatně, naopak, být na to hrdý. Uvědomil si sám sebe jako  

skrumáž nejrůznějších obnošených součástek a funkcí, v jejichž chaosu se rodí cosi jedinečného. 

Přijmeme-li tvrzení, že Schwittersovo dílo je do značné míry odrazem jeho vnitřního trvání 

a výrazem jeho tvůrčí kontemplace, pojďme nyní prozkoumat povahu samotných děl. U Merz 

koláží a obrazů je kromě kompozice důležitým elementem vrstvení. Rané Merzbildy jakoby 

nevyjadřovaly nic jiného než chaos, beztvarost a beznaděj. Nejsou ničím víc než vrstvením útržků, 

které se zdají být Schwittersem ještě rozmělněny, záměrně roztrhány na ještě menší, aby vynikla 

nemožnost čtení jejich významu. Ztráta orientace ve světě, babylónské zmatení, které vytváří 

svébytný tvar, jenž "cosi" připomíná, cosi důvěrně známého. Už už si vzpomenout, ale ono už nikdy

nepřijde - zůstane jen pocit familiérnosti. Můžeme zopakovat, že Schwitters reflektuje pocity své a 

své generace, která prožila válku v první linii. Ano, ale to není všechno. Ve Schwittersově práci s 

materiálem se projevuje jemný a citlivý přístup: Předměty neznásilňuje, ale ani se nenechává 

znásilňovat jimi. Dává jim vyniknout, ale je to jeho zásah, skrze který se stávají estetickými. Rané 

61Označení asambláž se začalo používat na začátku šedesátých let. 
62Elger, D.: Dadaismus. Praha: Slovart 2004, s. 22.
63Tamtéž, s. 23.
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koláže jsou velmi ovlivněny estetikou dadaismu, jsou více nespoutané a hravé. I když nikdy ne 

radostné a dionýské, Schwittersův chaos má v sobě zvláštní majestát a vážnost. Vždy se díváme 

jakoby z nadhledu, pozorujeme, objektivizujeme. Nelze se ubránit pocitu stísněnosti, snad kvůli 

instinktivnímu strachu z nerozlišenosti, v níž se můžeme ztratit. Schwitters nekategorizuje, nechává 

vše otevřené naší představivosti a snad je to pro striktně socializovaného člověka příliš mnoho. 

Příliš mnoho duševní svobody, dovoluji si říct, že ve Schwittersově případě mnohem více než v 

případě surrealistů, kteří se svobodou a imaginací tak hlasitě oháněli. Ve druhé fázi tvorby dochází 

k redukci barevnosti a také k akcentování aktu malby. Merzbildy jsou komponovány geometricky a 

z původně převládající koláže se stává doplňující prvek. Také tříštivá fragmentálnost ustupuje 

jednodušším a celistvějším obrazům. Schwitters rád pracuje s kruhem, obzvláště v tomto období, 

kdy převahu získávají kruhy bílé. Vůbec bílá barva je novinkou, dříve se vyskytovala spíše 

sporadicky. 

V roce 1923 začíná pracovat na Merzbau, Katedrále erotické bídy, konstrukci, moderněji 

vyjádřeno na environmentu, v němž chtěl integrovat všechny možnosti Merz artu. Vytvářel jej 

kontinuálně čtrnáct let, údajně kradl předměty, jež se mu do environmentu hodily, "diskrétně" 

stříhal přátelům kusy vlasů a oblečení.64 Postupně toto jeho organicky se rozrůstající dílo zabralo 

celé podlaží jeho domu. V roce 1937 ovšem musel utéct před nacisty, kteří jeho umění označili za 

zvrhlé. O osm let později byla Katedrála při spojeneckém náletu zničena. Podle dobových snímků 

je obnovena v hannoverském muzeu, ale jde pouze o předpokládanou podobu, navíc je zachycena 

velmi staticky a odosobněně, což kontrastuje s živým (a žitým) Schwittersovým prostředím. 

Můžeme si pouze domýšlet, jak Katedrála vypadala v trojrozměrné podobě, jaké bylo její genius 

loci a nakolik a s jakou frekvencí se její podoba měnila. Na začátku všeho byl údajně dadaistický 

sloup, který se samovolně vytvořil předmětů, které se Schwittersovi v neskutečném množství 

nahromadily v ateliéru. Tato tento sloup se postupně rozrůstal v hrad, začaly se vytvářet jednotlivé 

prostory, průrvy, jeskyně.65 Na druhém Merzbau krátce pracoval v Norsku (bylo zničeno), než 

musel opět utéct před nacisty. O poslední Merzbau se pokusil na anglickém venkově, v Edelwateru, 

kam odešel po skončení války. Jeho zhoršující se zdraví mu dovolilo dokončit pouze jednu stěnu, 

jeho poslední fragment. Ovšem tato stěna má už výrazně jiný charakter než Katedrála, zmizely z ní 

ostré hrany, přímé konfrontace ve prospěch organické beztvarosti. Kolem jeho enviromentů zůstává 

tedy stále více otázek než odpovědí. 

Dílo, které vzrušuje svou významovou "nedobytností" bez toho, abychom pochybovali o 

jeho kvalitě, které je mnohovrstevnaté a na němž je vidět, že bylo tvořeno po dlouhou dobu, je 

64http://artoftheweek13.blogspot.cz/2013/04/object-of-week-kurt-schwitters-merzbau.html. (Staženo 21.2. 2014).
65Crellin, P.: Kurt Schwitter´s Merzbau: Materials and exhibition. Dostupné na: 
http://ptcdesign.files.wordpress.com/2012/02/kurt-schwitterss-merzbau.pdf (Staženo 22.2. 2014).
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nejkrásnějším zosobněním Bergsonova trvání. Skrze konfrontaci s takovým uměleckým dílem jsme 

schopni jej zakoušet v celé jeho kráse. 

Surrealismus

Ne-vědomí nebo také pod-vědomí, nebo-li to, co se nachází dole, pod povrchem, pod úrovní

vědomí. Od-pad, nebo-li to, co padá dolů, degradované, dehonestované, cti zbavené. Sen, jenž stojí 

v centru surrealistických zájmů, je vlastně recyklací vzpomínek, zážitků, tužeb přiznaných i 

potlačených. Sen je v podstatě odpad, druhotný produkt vědomí, iracionální, halucinační, díky své 

chaotičnosti těžko uchopitelný. Probírat se svými sny je jako lovit v kontejneru vlastní psychické 

historie. Materiální odpad je často něčím, čeho se chceme zbavit psychicky, otázka funkčnosti dané 

věci zde hraje podružnou roli. Odpad je také naším „špatným svědomím“, čímsi nevhodným, co 

patří do koše či kontejneru a mělo by nám být odklizeno z očí. Odpad je naše historie, naše 

tajemství, o něž se nechceme dělit. 

Změť připomínající alchymistickou primu materii lákala k výkladu „odjakživa“, tj. od 

počátků psaných pramenů. Řekové pomocí snů prováděli určování nemocí a věštbě, například už z 

druhého století před naším letopočtem pochází dílo Snář od filozofa Artemidora. Na přelomu 
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minulého století se objevil Freud se svým proto vědeckým pansexuálním přístupem, z něhož vděčně

a nenasytně čerpali surrealisté. Jsem však toho názoru, že vnímáme-li nevědomí výlučně jako 

prostor přecpaný sexuálními symboly o významy, hovoří to spíše o naší osobní pandořině skříňce 

než o jeho obecné povaze. Podíváme-li se na tento problém z historického hlediska, na přelomu 

devatenáctého století byla společností potlačovaná sexualita ve stavu těsně před erupcí. Ve 

dvacátých letech pak nebylo lepšího záchytného bodu pro ty, kdo toužili po revoluci lidského 

ducha: „surrealistům nešlo o nic menšího než o to, aby od základů změnili způsob, jakým lidé 

uvažují. Chtěli protrhnout hranice mezi vnitřními a vnějšími světy, změnit způsob vnímání 

skutečnosti, a tak osvobodit nevědomí, uvést ho do souladu s vědomím vyprostit lidstvo z okovů 

logiky a rozumu...66“ Touhu překonat okovy logiky a rozumu měli také dadaisté a totéž puzení lze 

vystopovat i u mnohých z těch, kteří pracují s odpadem. Dnes se už samozřejmě nevymezují proti 

válkou zpochybněnému a ideově rozloženému osvícenskému racionalismu, ale proti konzumu, o 

němž budeme třeba moci s odstupem času tvrdit totéž. 

Surrealismus má poněkud jiné postavení než spirituální proud umění (jehož počátky sahají 

do období fin de siécle a reprezentují jej iniciátoři abstraktní malby, mezi jinými Wassily Kandinsky

(1866 - 1944)67, podle některých výkladů též Duchamp68). Fascinuje jej sice vše záhadné, tajemné, 

dvojznačné (a také mystické), ale je orientován na svět pudů, zejména freudovského erosu a 

thanatu, s veškerou ambivalencí, kterou v sobě skrývají. Prostředkem k vyjádření iracionálního je 

též iracionální, „náhodně“ nalezené, „náhodně“ zkombinované, automatické, spontánní, podobně 

jako přeřeknutí. U tvorby z odpadu jsou typické neobvyklé kombinace materiálů (které vznikají 

často bezděčně, jako plod nekonečných možností smetišť a bizarních nálezů) a které vznikají 

asociativní, pocitovou „metodou“. 

Vybrala jsem dva umělce inspirované surrealismem, z nichž každý rozvíjel svébytným 

způsobem techniku asambláže. Pro Louise Nevelson (1899 - 1988), která vytváří z nalezených 

objektů jakési abstraktní, monumentální snové krajiny, je pro výběr předmětu klíčový pouze jeho 

tvar. Ještě před tím, než s nimi začne pracovat, je přetře jednotnou barvou, typicky černou nebo 

bílou. Tím neguje celou jejich historii a stávají se znovu panenskými.69 „Nevelson sbírá ze suti 

společnosti formy, které vyhovují oku a ze kterých v rámci svého nezávislého systému vytváří nové 

obrazy.“70 

66Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy a hnutí : Encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha, Slovart 2005, 
s.153.
67V roce 1912 vydal knihu O duchovnosti v umění zabývající se mimo jiné duchovním působením barev.
68Esej na toto téma je obsažena například ve sborníku Tuchman, M. (ed.): The spiritual in art: Abstract painting.  New 
York: Abeville press 1988. 
69Parafráze Herman, Llyod E.: Trashformations: Recycled Materials in Contemporary American Art and Design. 
Whatcom Museum of History 1998, s. 23.
70Vergine, L.: When trash becomes art: Trash, rubbish, mongo. Milano: Skira 2007, s. 14. Parafráze slov Arnolda 
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Naprosto odlišně postupuje Joseph Cornell (1903 - 1972), který je známý svými 

„poetickými schránkami“. V nich vidíme fantastické výjevy, v nichž každá jednotlivost se zdá být 

nasycena významy, dostatečně ambivalentními, aby se mohly proměňovat s každým novým 

divákem71. Jsou romantizující, nostalgické, sentimentální, jsou to ztělesněné vzpomínky na něco, co

se nestalo. Mají v sobě nádech Růženy Zátkové, přestože je nepravděpodobné, že by její práci znal. 

Narozdíl od Schwitterse si vybírá „esteticky hodnotné“ předměty, není návštěvníkem skládek, nýbrž

bleších trhů, antikvariátů, rád hledá poklady na půdě, v lesích a parcích, na ulici. Jeho díla jsou plná

ptáků, rozbitých pohárů, mušlí či skleniček s podivuhodnými materiály. Jsou otevřenými skříňkami 

do světa autorovy imaginace. Joseph Cornell má (na rozdíl od Nevelson) mnohé eklektické 

následovníky. 

Heidegger, bytí k smrti a dekompozice

Martin Heidegger (1889 - 1976) zdůrazňuje, že „bytí zde“ je postaveno na časovosti, která 

udává i povahu starosti o naši existenci. Tvrdí dokonce, že „původním ontologickým základem 

pobytu je časovost“72. Skutečně, čas strukturuje náš života, naše bytí, naši existenci, která je bytím 

ke smrti. Zároveň je nutno si uvědomit, že "smrt je v nejširším slova smyslu fenomén života"73, je 

možností, která je stále nablízku a k níž život přirozeně spěje. Přesto má však ambivalentní 

postavení: smrt je na jednu stranu skutečnost, s níž jsme dobře obeznámeni, na stranu druhou jsme 

navyklí ji vnímat spíše jako "smrt druhých", nás samotných jakoby se netýkala, a pokud ano, tak 

někdy daleko v budoucnu. Snad instinktivně nechceme myslet na smrt, a proto se upínáme k 

obstarávání pobytu na zemi. 

Starost o zajištění existence se úzce pojí s pojmem každodennost. Můžeme jí rozumět jako 

„úhrnu všedních, pravidelně se opakujících, a proto předvídatelných lidských činností, které se řídí 

známými, většinou však nepsanými normami a pravidly.“74 Pokud na tuto všednodennost ve smyslu 

obstarávání potřeb v módu "ono se" (říká, dělá) zredukujeme náš život, jde podle Heideggera o bytí 

neautentické, mohli bychom říci o konzum. Autentické, opravdové bytí je "bytí sebou", bytí sama 

sebou, celistvé bytí, které neutíká před před smrtí. Na druhou stranu upozorňuje na skutečnost, že 

Glimchera.
71Parafráze tamtéž, s. 23.
72Heidegger, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH 1996, s. 264.
73Tamtéž, s. 276.
74Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum 1996, s. 483.
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každodennost je prostě "bytí mezi zrozením a smrtí"75. 

Vztaženo na životní cyklus výrobku je každodennost přítomností výrobku, utilitárním 

období životního cyklu. Odpad je tedy relikt každodennosti a neukojitelného obstarávání. Zároveň 

je také existenciální kategorií, personifikací konstantního heideggerovského upadání. Upadání (pád,

odpad, dekadence) je přirozená a paralelní součást bytí, je to předpokoj smrti. I tu je ovšem možno 

chápat symbolicky. Tak či onak, je těsně spojena s časovostí: smrtí se "naplnil jeho čas"76. A konec 

je to, k čemu všechno spěje. 

Vědomí neodvratného konce je nejožehavější ve chvíli, kdy jej vztáhneme na vlastní 

existenci: náš život je bytím k smrti. To ovšem vyvolává úzkost. Můžeme před ní utíkat například 

do obstarávání (nákupy), utíkáme však před sebou samými.77 Úzkost je velmi specifickým 

duševním stavem, nemá konkrétního jmenovatele. Je neurčitá, a přesto velmi intenzivní. "To, z čeho

je nám úzko, je "bytí ve světě" jako takové."78 To, z čeho je nám úzko, je svět jako takový.79" Úzkost 

Heidegger nevnímá jako něco extraordinérního či patologického, naopak: je to primární stav, s níž 

je pobyt na světě spojen. Vědomé bytí k smrti je nicméně základem autentického bytí, dává 

svobodu volby životního postoje a umožňuje poznání vlastní pozice ve světě. Člověk, který 

nevytěsňuje vědomí vlastní smrti, která může přijít kdykoli, je mnohem hůře manipulovatelný (a to 

nejen reklamou). Autenticita, opravdovost, upřímnost, pravdivost, důraz na každodennost. To jsou 

impulsy, které rezonovaly zejména v šedesátých letech, ale vlivnost neztratily ani později. 

Významné je samotné přenesení pozornosti na každodennost. "Objev" zajímavosti všednosti

prokázal velký potenciál v oblasti vědy a umění. V druhé polovině dvacátého století se začal 

rozvíjet obor známý dnes jako dějiny každodennosti80, umělci začali masově pracovat s (triviálními)

předměty denní potřeby. Ať už šlo o výsměch společnosti a světu umění jako v případě Pierra 

Manzoniho (1933 - 1963) nebo existenciálně laděné hnutí Arte povera, pozornost byla s konečnou 

platností přenesena z exkluzivního na každodenní, na běžné, lidové. Pokud ovšem v rámci 

avantgard více či méně trvaly tradiční formy, v šedesátých letech byly odvrhnuty pod heslem 

přiblížit umění co nejvíce životu. O slovo se přihlásily konceptuální tendence, Land art, happening 

a performance, jejichž původní touhou bylo umění zbavit fetišizujícího objektu a navrátit jej 

prožitku. 

 S existenciálním pocitem úzkosti a pochybnosti úzce souvisí princip dekompozice. V 

75Heidegger, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH 1996, s. 263.
76Tamtéž, s. 274.
77Úzkost jako utíkání před životem, utíkání před smrtí, utíkání před sebou samým (před svou autentičností).
78Heidegger, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH 1996, s. 214.
79Tamtéž, s. 215.
80S novým pojetím historie, která se odklání od politických dějin směrem ke každodennosti, přišla jako první škola 
Annales.

31



biologickém slova smyslu znamená rozpad, rozklad organické hmoty, ve výtvarném světě se 

projevuje jako odklon od tradiční estetiky a harmonické kompozice. Dekompozice rozkládá staré 

struktury, problematizuje snadno rozpoznatelné a vyložitelné zásady. Vnáší do umění chaos, 

mnohost, pocit, že "možné je cokoli". Od dekompozice (znovupřeskupení) je jen krůček k 

derridovské dekonstrukci. Obě metody si kladou za cíl nejdříve analyzovat (pravidla, konstrukty, 

diskursy) a poté je rozložit tak, aby nad námi neměly dále moc a my mezi nimi mohli svobodně 

pohybovat a využívat jejich moci jen tolik, nakolik uznáme za vhodné. Dekompozice ani 

dekonstrukce ovšem nejsou destrukcí, jde o mnohem delikátnější proces, k němuž není třeba hrubá 

síla. Abychom mohli něco dokonale rozložit, musíme nejdříve pochopit jeho vnitřní zákonitosti - 

jedině potom je dekompozice cílená a nikoli nahodilá. 

S Heideggerem dostalo umění existenciální rozměr, který dodává hořkou příchuť na první 

pohled lehkým minimalistickým hrátkám. U nás byla situace navíc prohloubena politickou situací a 

s ní spojenými omezeními. Umění druhé poloviny dvacátého století je velmi nesourodé a 

diverzifikované, přesto mám za to, že společným rysem je zostřené vnímání ontického módu našeho

pobytu na zemi, ono heideggerovské bytí k smrti. S existenciálním laděním je spojeno i uvědomění 

si environmentálních rizik našeho pobytu na zemi. Odpad začal být chápán jako ekologický 

problém, ozval se apel na autenticitu jako opozici vůči konzumní společnosti. 

Michelangelo Pistoletto

Pistoletto (1933) patří k předním představitelům hnutí Arte povera. Tito umělci pracovali 

především s předměty denní potřeby jako jsou větve, kovy, sklo, kameny, látky. „Pokusili se o 

téměř absolutní identifikaci umění a života skrze redukci uměleckého objektu na jednoduché, 

„prosté“ gesto a zapojením diváka do procesu transformace, odehrávající se díky přirozené energie

lidské aktivity.“81 S termínem Arte povera přišel v roce 1967 italský historik umění Germano Celant,

který se skupinou od počátku šedesátých let (kdy se začala formovat) spolupracoval. Arte povera je 

specificky italskou odpovědí na zvýšenou míru konzumu a komercializace umění. Jak upozorňuje 

Amy Dempseyová, tito umělci nepocházeli z chudých rodin; naopak82 a volba materiálů tedy nebyla

věcí nutnosti. Také proklamovaná „chudost“ jejich umění, které se chtělo odvrátit od tradičního 

81Christov-Bakargiev, C.: Arte Povera. London, Phaidon Press, 1999, s. 49. 
82Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy a hnutí : Encyklopedický průvodce moderním uměním. Praha, Slovart 2005 
268.
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pojetí společenské funkce umění, je diskutabilní, neboť někdy také používali velmi exkluzivní 

materiály. Hnutí vede dialog se soudobými konceptuálními tendencemi, minimalismem a land 

artem, ale také italskou historií, která je ztělesněná elegantností antického Říma a renesance. 

Nejznámějším a pro pozdější junk art zásadním dílem je Pistolettova Venuše z hadrů. Mám 

za to, že sui generis splňuje benjaminovskou definici dialektického obrazu83. Zatímco Venuše je 

zosobněním dokonalé krásy, estetiky a ušlechtilosti jak tvarové, tak i materiálové, hadry jsou „cosi“ 

beztvarého, jakási změť, anonymní masa nejnižšího řádu. Nejsou to šaty, ale hadry (vzpomeňme na 

Baladu z hadrů Voskovce a Wericha). Kromě toho, že instalace obsahuje kontradikci nejvyššího a 

nejnižšího, ideálně tvarovaného a beztvarého, můžeme zde najít také protiklad umění a neumění, 

hodnotného a nehodnotného. Ale jen na první pohled: Venuše je pouhým řadovým odlitkem, 

symbolem někdejší ušlechtilosti, pozlacenou napodobeninou ideálního. Všechny výše uvedené 

kontradikce jsou také ambivalentní z důvodu, že se jedná o „ženu a oblečení“. Žena a oblečení je 

zlatý důl konzumu, navíc to není ledajaká žena, ale Venuše, tedy žena svůdná a živočišná, která 

svou přitažlivost staví na vzhledu. A tato „novodobá Venuše“ stojí před hromadou hadrů a vybírá z 

nich svou garderóbu. Můžeme tak instalaci vnímat jako cynickou parodii na vyhlášenou italskou 

haute couture anebo naopak na její začínající úpadek a obrat k nekvalitním „hadrům“ určeným pro 

„rychlou“ spotřebu. 

V roce 2010 Pistoletto představil veřejnosti dílo s názvem Zbytky, kde původní myšlenku z 

roku 1967 posouvá dál a dialektický obraz přivádí k dokonalosti. Vidíme zde Sochu Buddhy 

sedícího na hromadě oblečení proložené elektronikou (v popisku čteme: použité šaty, elektronické 

kompomenty). Spojuje probuzeného buddhu v jednom obraze s dopadem společnosti zaměřené na 

hromadění stále nových materiálních statků: odpadky. Obě díla spojuje také motiv trojúhelníku či 

pyramidy. Venuše stojí před ním, je na jeho úrovni, zatímco Buddha je umístěn nad odpadky, které 

tvoří jakýsi perverzní oltář. Vrcholem je volba tzv. šťastného, blahobytného Buddhy. Opět je duální 

protiklad problematizován a jsme nuceni se zamyslet nad hlubším významem díla. Tento typ sošek 

bývá umisťován do domů (v rámci postmoderních mutací feng shui) za účelem přilákání bohatství a

blahobytu na všech úrovních. Je třeba si ovšem uvědomit, jakou stopu – neboli jaké „zbytky“ - za 

sebou vyplnění tohoto přání může zanechat. 

83„Dialektický obraz vzniká tam, kde se v rozporuplné konstelaci myšlení dostává do mrtvého bodu. Je to césura v 
myšlenkovém proudu. Jeho kompozice není libovolná: je třeba jej hledat v místě, kde je pnutí mezi dialektickými 
proktiklady největší.“ Bydžovská,L, Srp, K: Neptun ve skafandru, v: Umění LVI/2008, s. 229.
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Nouveau realisme : akumulace, komprese a piknik den poté

Nový realismus je hnutí, které vzniklo ve Francii v roce 1960, období jeho tvůrčí aktivity se 

časově prolíná s britsko - americkým pop artem. Jeho leitmotivem je podobně jako u Arte povera a 

Pop artem práce s objekty denní potřeby. Narozdíl od Arte povera Nový realismus programově 

pozbývá lyrismus a symbolismus, je skutečně „reálný až na dřeň“ v tom smyslu, že syrově pracuje 

ani ne tak s předmětnou realitou samotnou, jako s jejími zbytky. V tom se výrazně odlišuje od Pop 
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Artu, pro něž se konzumní vizualita stala předmětem adorace a plodné inspirace. (Ekvivalentem 

masového umění a reklamy je umění pro masy, všeobecná obliba Pop Artu, o tom referuje více než 

výmluvně.) Pop Art primárně spotřebu nekritizuje, naopak je fascinován nakupováním. 

Naproti tomu „Arman (1928 - 2005), César (1921 - 1998) nebo Daniel Spoerri (1930) 

jakoby byli fascinováni samotným aktem konzumace: vystavovali věci, které po tomto aktu 

zbývaly.“84 Co jiného než fascinace odpadky... Ale nesnaží se je ani v nejmenším přikrášlovat, 

odpadky jsou tím, čím jsou. Nový je právě impuls vedoucí k absolutnímu obnažení „odpadovitosti“ 

v jeho civilnosti. Nejde o obhajobu odpadu, ani o přímou kritiku nadprodukce; pracují s odpadem 

jako s matérií v tom nejužším slova smyslu. Trio Arman, César, Spoerri bychom mohli 

charakterizovat jako pozorovatele všednosti, dalo by se říci objektivní – pokud tedy něco jako 

objektivita existuje. Výlučně s odpadovým materiálem pracuje také další člen skupiny, Jean 

Tinguely (1925 - 1991), avšak jeho objekty jsou výrazně estetizované (citelně se zde ozývá 

inspirace dadaismem), což vzhledem k předchozímu vývoji tvorby z odpadu není příliš zajímavé. 

Na podobném principu tvořil Martial Raysse (1936), jako jeden z prvních ovšem použil plastové 

láhve. Jeho asambláž Strom můžeme vnímat jako předzvěst Pet artu.  

Každý z výše uvedeného tria umělců (Arman, César, Spoerri) přichází s vlastním způsobem 

vidění a z toho vyplývajícím konceptem, metodou, skrze niž „každodenní odpad“ nebo „odpad jako 

výsostnou každodennost“ zobrazují. Daniel Spoerri se zaměřil na intimitu "toho, co už není". 

Instalace, které shrnul pod koncept "Eat Art" vyvolávají pocit hostitele, který se vzbudí ráno po 

večírku a jde uklízet tabuli. Nebo hospodyně, která má sklidit ze spolu špinavé nádobí po 

slavnostním obědě. Případně nic tolik výjimečného: pocit člověka, který se vrátí domů ke svému 

špinavému nádobí. V díle Spoerriho doznívá poetičnost surrealistického nalezeného objektu, 

přestože surrealisté vyhledávali ne-obvyklé a svou poetiku stavěli na kombinatorice vyvolávající 

úžas. Spoerri chce docílit zachycení určitého opakujícího se momentu v lidském životě, a tato 

zkušenost je absolutně přenositelná. Nejde o to, jak honosná je tabule, nejde dokonce ani o tabuli 

samotnou, skutečným předmětem zájmu je konzumace, která je u konce a po které zbylo prázdno. 

Nabízí se otázka: "Čím toto prázdno vyplníme?". Ovšem, sklidíme ze stolu a připravíme další jídlo. 

Spoerriho instalace mají také svůj humorný, společensko-kritický aspekt. Velké instalace zbytků po 

jídle vznikly tak, že Spoerri pořádal happeningy, kam zval své přátele anebo například výtvarné 

kritiky. Těm uvařil jídlo (byl prý výborný kuchař85) a vlastnoručně jim ho naservíroval. Vyjádřil se 

tak poněkud pregnantně k poměrům vládnoucím v uměleckém světě. Nápad tvořit obrazy - pasti 

(obrazy, do nichž "chytí" okamžik reálného života) ho pohltil natolik, že si v roce 1968 otevřel v 

84Bourriaud, N.: Postprodukce : kultura jako scénář: jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit 2004, s. 
16.
85http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-newrea-EN/ENS-newrea-EN.htm (Staženo 9.3. 2014)
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Düsseldorfu v roce 1968  vlastní restauraci. Pro jeho práci je příznačné to, že odpad nevyjímá ze 

souvislostí, ale nechává ho  v nich - v konkrétní situaci "konce hostiny". Vystavil také rozsypaný 

odpadkový koš. 

Pro Armana, vlastním jménem Armand Pierre Fernandez, byla iniciační výstava Kurta 

Schwitterse, po jejímž shlédnutí se zcela odklonil od své dosavadní tvorby.86 Nejdříve se zabýval 

inkoustovými otisky předmětů, poté svou pozornost obrátil k tzv. akumulacím, v nichž 

shromažďoval velké množství předmětů stejného druhu - ať už se jednalo o příbory, lodičky nebo 

plynové masky, panenky, zubní protézy... Těmto shlukům dával rám "vitrínami" z plexiskla, kterými

ji vydělil z běžného života. Zpracovává téma nadbytku a poukazuje také na to, že si životy plníme 

předměty, které jsou velmi uniformě zpracované. "Neobjevil jsem princip akumulace, to on objevil 

mě... Jako svědek své doby jsem se vždycky hodně zajímal o pseudo biologický cyklus produkce, 

konzumace a destrukce. Dlouhou dobu mě mučí fakt, jak okázale zaplavujeme svět odpadky a 

podivnými vyhozenými objekty."87 Průmyslová výroba do značné míry rezignovala na estetičnost a 

kreativitu a dostává nás tím do situace, kdy se - obklopeni sériovými výrobky - stáváme sériovým, 

odcizeným občanem. Dokreslují to praktiky reklamy (která svoji taktiku během padesáti let příliš 

nezměnila), která říká "buď svůj" a myslí tím "buď jako ostatní". Svým akumulacím dává někdy 

sugestivní názvy jako například Masakr neviňátek. V tomto kvádru z plexiskla vidíme skrumáž 

starých panenek, kterým chybí části těla, jsou rozbité, promáčknuté, vyvolávají soucit. Podobně 

působí zubní protézy či plynové masky. Vyvolávají v nás otázku po životním příběhu každé 

jednotlivé věci: "komu věc patřila? Jak se všechny ty věci dostaly k sobě?", otázku po životním 

příběhu lidí, kteří věc vlastnili. Další kapitolou v Armanově tvorbě jsou destrukce objektů. Můžeme

jmenovat Chopin´s Waterloo (destrukce a dekompozice klavíru) nebo Po skončení doby ohrožení 

(destrukce židle). 

Vystavil také vitrínku s názvem Maloburžoazní odpad, kde imitoval obsah odpadkového 

koše vyšší třídy. Šel však ještě o krok dál, a to v objektu s názvem Odpadky z ateliéru, což v praxi 

vypadalo prostě jako lepenková krabice s prázdnými obaly od barev, vyteklým lepidlem, 

provázkem, lepící páskou, špachtlí a různými dalšími těžko identifikovatelnými předměty. Instalace 

působí tak, jakoby autor skutečně vzal smeták a vymetl letitý nepořádek z koutů a zásuvek svého 

působiště. Přestože je tento odpad osobní jen napůl (je to umělecký odpad nebo spíše "co zbylo po 

tvorbě umění" a ne obsah odpadkového koše umělce), všimněme si výrazného posunu v artikulaci 

významu. Už se nejedná o "nějaký odpad", o anonymní degradovanou masu předmětů. Je to 

konkrétní odpad, případně dokonce "můj odpad", skrze nějž odhaluji svoje preference, vystavuji 

86http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=96 (Staženo 9.3. 2014)
87Whiteley, G.: Junk art and the politics of trash. London: I.B.Tauris & Co Ltd 2011, s. 112.
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vlastní život.   

César Baldaccini (vystavující pod jménem César) se specializoval na tzv. komprese. 

Oblíbeným materiálem byl kovový šrot z autobazarů, který dále hydraulickým lisem slisovával, 

obvykle do úhledných kvádrů. Poté začal komprimovat další druhy materiálů jako je papír, tkaniny 

nebo také šperky. Původní výrobky změnil, pokřivil, ale stále lze ve většině případů bez problémů 

rozpoznat, o co jde. Nezastírá, že jde o odpadový materiál, zároveň o materiál, který je téměř 

nezničitelný. Jedna z věcí, kterou s ním lze udělat, je prostě jej slisovat a tím upravit jeho objem. 

Problém nezmizí, jen se opticky zmenší.  

Jmenovaní členové skupiny Nových realistů poukazují na to, čím je každodennost doslova 

naplněna k prasknutí (Arman, César) nebo dokumentují na první pohled tak banální situaci jako je 

špinavé nádobí na stole (Spoerri). Všechny vizuální výstupy jsou významově mnohoznačné, kdo 

chce, může v objektech číst jednak sžíravou kritiku spotřeby a také existenciální obavy a 

konfrontaci s koncem. Se zbytkem po něčem, co bylo a už není. Ano, to je život. Ale co bude dál s 

lidmi, kteří na nich předměty používaly a zanechali na nich své otisky? Budou také sešrotováni? 
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Věra Janoušková

„Od počátku šedesátých let Janoušková (1922 - 2010) kombinovala různé materiály, sádru a

osinkocement s železem, později se smalty a jinými nálezy.“88 Materiály nejrůznějšího druhu hledala 

na smetištích, zajímaly ji zejména keramické, smaltové a kovové zbytky. Znala tvorbu Nových 

realistů, každodennost však do díla implementovala po svém. Odpad je pro ni pouhým materiálem, 

předměty svařuje, přetváří, v jiné – vlastní dílo. Nezajímají ji vyhozené věci samy o sobě. Sochy, na

jejichž tvorbu použila odpadky, ukázala veřejnosti poprvé v roce 1962, při příležitosti prvního 

představení skupiny UB 1289. Byla tehdy přijata velmi kriticky (což ji ve výsledku proslavilo), ba 

dokonce s pohoršením90, v rádiu se ozvaly názory v duchu „to bych si nedal do bytu.“ Katalog k 

výstavě ve Špálově galerii z roku 1965 polemizuje s maloměštáckou touhou po umění, které by 

reflektovalo jejich životní styl a přitakávalo většinovým názorům. Volba odpadových materiálů je 

úmyslná, chce jít proti proudu tomu „čemu říkají umění“, proti bezpečné volbě líbivosti a 

proplánové estetičnosti. 

Jindřich Chalupecký v textu upozorňuje, že nejde o nesrozumitelnost moderního umění (jak 

se všeobecně soudí), naopak kritika je obrannou reakcí ega, které touží ochránit své území, své 

přesvědčení, díky kterému zná své místo ve světě a které moderní umění zpochybňuje.91 Všímá si 

též toho, že použitím odpadu, „věcí zavržených“ dochází ke zpochybnění a převrácení kategorií 

užitečný/neužitečný, krásný/ ošklivý, mající smysl/ nesmyslný. Nic už není tak jisté, jak se zdálo 

být. A přece bychom si (snad z jisté lenosti) přáli, aby svět vykazoval stabilitu, která ulehčuje 

orientaci v něm. Ten, kdo zpochybňuje ustálená pravidla vnímání, má vždy složitou pozici. Může 

být vizionářem, bláznem nebo obojím. Společenské přijetí jeho díla je problematické (jak jsme 

viděli už u Boudníka), obzvláště když společnost není zpochybňování „daného“ otevřená. Odpadky 

jsou opuštěnými věcmi, už nepatří do světa užitečnosti a rozumovosti, stávají se čímsi svébytným, 

něčím na okraji. To dobře vystihuje dobovou atmosféru stísněnosti a existenciálních pocitů, z nichž 

se rodí underground92. Právě v něm byl velký prostor dáván projevům nihilismu, hnusu a 

bezvýchodnosti, přeneseně řešeno se představitelé druhé kultury cítili být jakýmisi odpadlíky (v 

pozitivním slova smyslu) od režimu. Také oni se stali něčím svébytným, něčím na okraji. 

Underground byl nespoutaný, divoký, mluví se i něm jako o kontrakultuře. Analogicky i 

883 sochařky: Věra Janoušková, Eva Kmentová, Alina Szapocznikowá. Praha: Art D - Grafický ateliér Černý ve 
spolupráci se Správou Pražského hradu 2008, s. 14. 
89Členy skupiny U12 byli: Adriena Šimotová, Jiří John, Václav Boštík, Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Jiří 
Mrázek, Daisy Mrázková). 
90Věra Janoušková. Praha: Špálova galerie 1965, nečíslováno (s.2).
91Parafráze tamtéž.
92Viz Pilař, M.: Underground: Kapitoly o českém literárním undergroundu. Brno: Host 2002.
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skládky jsou svým způsobem kontrakulturou: neplatí zde pořádek, řád, jsou to místa organické 

mnohosti a přesto nerozlišenosti. Jsou to nejdivočejší místa města, připomínají prales s jeho zákony.

Hledá- li umělec inspiraci na skládkách, čerpá ji vlastně z divokosti, z iracionálního a pudového. V 

tomto momentu se vraťme zpátky z Věře Janouškové, která jakoby si výchozí materiál své tvorby 

vybrala právě kvůli tomuto aspektu. Její plastiky evokují svět archaického vnímání, připomínají 

modifikované moderní modly, totemy. Je případné, že jsou vyrobeny právě z odpadu, protože také 

duchovnost byla tehdy režimem odsunuta na okraj. Přiblížila se tématikou nové figuraci, ale přesto 

je v českém prostředí solitérkou, která se z žádným ze směrů neztotožnila úplně. Její dílo je přesto 

výrazově semknuté, určitý řád a posloupnost, ale pramení z vnitřního a ne vnějšího programu. Má 

humornou rovinu a ve stejné chvíli i existenciální osten, jeho grotesknost se mísí s cynismem. 

Zůstala vždy věrná figurálnímu zobrazení, kromě svářených postav je výrazným motivem její 

tvorby hlava, kterou však zpracovávala technikou koláže. Najdeme tu hlavy sešívané z ústřižků 

látek či papíru, výrazně je zde akcentována estetika zbytků. A to v poněkud lyričtější formě než u 

prostorových objektů, mohli bychom zde vystopovat vliv Adrieny Šimotové a jistě také 

avantgardních koláží.

Ani v případě práce na papíře ani v prostorové tvorbě ale neupozorňuje na úpadek či 

rozklad, můžeme její tvorbu interpretovat spíše jako snahu o revitalizaci či tvůrčí recyklaci 

zaměřenou na vznik nového. Příčinu můžeme genderově nekorektně hledat v jejím ženství, dle 

mého názoru má však tento výklad značné trhliny. Podívejme se například na její vrstevnici a 

spolužačku z UMPRUM (sochařského ateliéru Josefa Wagnera) Alinou Szapoczikowou (1926 - 

1973). V její tvorbě expresivní a mnohdy dekadentně vyhrocené tvorbě nenalezneme po podobné 

touze téměř stopu. Szapoczikowá naopak ráda tématizuje rozklad, smrt a sexualitu, její zpodobnění 

jsou odvážná, často prolamuje tabu. Dílo Janouškové je méně „náročné“, je vlastně dětsky hravé a 

společensky mnohem přijatelnější (přes prvotní odpor angažované veřejnosti). Bývá někdy 

vztahováno k Pop artu, což je podle mě dáno nedostatečnou obeznámeností s dějinami umění, Pop 

art je všeobecně známý styl, Noví realisté pouze mezi odbornou veřejností. Pro Janouškovou platí 

totéž, co bylo řečeno o Nových realistech: ani ona neoslavuje konzumní strategie, na druhou stranu 

je ani otevřeně nekritizuje. Což ostatně vzhledem k vládnoucímu režimu nebylo možné, ani jako 

konzum ve formě hmotného nadbytku. Byl však něčím velmi touženým a fixace na materiální 

statky nebyla u nás o nic menší než v západní Evropě. V určitém aspektu mi připomíná Niki de 

Saint Phalle (1930 - 2002), její figura je stejně „přehmotnělá“ až neohrabaná, výrazně barevná a 

záměrně primitivizovaná. Narozdíl od de Saint Phalle se nejenomže nespecializuje na ženskou 

figuru, u Janouškové to pravidlem není. V její tvorbě sice také rozpoznáváme ženské figury, někdy 

víceméně intuitivně, převažuje spíše bezpohlavní tělesnost. 
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Tělesnost, která připomíná stroje nebo panáčky z lega. Či možná zdeformované fantazie 

dětského (tedy zkoumajícího, novým podnětům otevřeného) vidění světa, které je důležité pro 

jakoukoli tvůrčí práci. Jakoby dětští fantazijní hrdinové prošli válkou a před námi je to, co z nich 

zbylo. Jsou obnažení, někdy směšní. Někdy jim obnaží vnitřnosti a ukáže, že jsou plní elektrických 

rozvodů, jako Idiotek. Je jednoduchý, ale také vystrašený, odhalený. A vůči tomuto odhalení 

bezmocný. Postavy Janouškové jsou vždy redukované, individualitu v nich pouze cítíme, 

domýšlíme, věříme v ni. Z části protože nás k tomu na první pohled nepříliš zřejmými prvky vede, 

ale také protože v sobě máme touhu personifikovat a schopnost asociovat, o níž nás vehementně 

přesvědčoval Vladimír Boudník. Hraje tak vlastně na notu staro – nové citlivosti, nabádá nás 

rozpomenout se na ne úplně reálný subjektivní svět našich snů a pocitů. A také vzpomínek, ať už na 

dětství nebo vzpomínek ještě starších, kolektivních. V její tvorbě z osinkocementu probleskuje 

kykladské sochařství, podobně jako Carolee Schneemann (1939) sošky krétských kněžek. Ať tak či 

onak, aktualizuje archaické, vyzdvihuje odhozené.
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Karel Nepraš

Odpad používaný v Neprašových (132 - 2002) plastikách je téměř bez výjimky technického 

rázu, jde zejména o instalační a stavební materiál (trubky, roury, těsnění, kohoutky, hadičky). V celé

jeho tvorbě je dominantní figura; bývá řazen do proudu Nové figurace, která se formovala jako 

odpověď na nadprodukci abstraktního umění, byla návratem "hmatatelnému" světu a zpodobnění 

člověka. V Neprašových strukturálních plastikách nalézáme však svět víceméně ne-lidský, jakoby 

se jednalo o halucinační futuristické vize člověka a jeho ubohé životní schránky. Jedním z 

Neprašových inspiračních zdrojů byl Franz Kafka93 , z padesátých let pochází ilustrace ke Kafkovi, 

z let šedesátých potom Portrét Řehoře Samsy  a tři varianty Zámku. Tehdy byl Kafka velice oblíben,

jeho prózy pregnantně vystihují absurditu doby. Z jeho četby čerpal Nepraš bezpochyby podklady 

pro svůj vlastní parodický tvůrčí postoj. 

Významnou roli v jeho formování hraje i členství ve spolku Šmidrové94, v jehož činnosti se 

v padesátých letech snoubilo dada, fascinace divností a neobvyklostí, humor a výsměch. Jejich 

činnost byla souběžná s první vlnou undergroundu (Bondyho totální realismus, Vodseďálkova 

trapná poezie a syrové sexuální výpovědi Krejcarové). Člen Šmidrů, Bedřich Dlouhý (1932), hovoří

o období existence skupiny takto: "Žili jsme nadpozemským životem! Naší snahou bylo dělat 

naprosto neumělecké věci, a hlavně v žádném případě nevypadat jako umělci. Naším snem bylo 

vypadat jako úředník z banky.95" (Založili například šmidří dechovku nebo hokejové mužstvo 

Paleta Vlasti). Na Šmidry volně navazuje seskupení Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, 

kterou založil Karel Nepraš spolu s Janem Steklíkem v hospodě U Křižovníků v roce 1963. V něm 

došlo k prolnutí s undergroundem, docházeli sem důležité osobnosti neoficiálního kulturního života.

Tyto dva vlivy - kafkovský a dadaistický -  se v Neprašově tvorbě volně prolínají. Jeho 

sochy jsou prodchnuty absurditou a groteskní směšností lidské existence. Postavy obnažuje "až na 

šlachy", které jsou vytvořeny z instalatérského odpadu, což analogicky evokuje žilní systém a 

kapalnou podstatu krve. Aby ještě zdůraznil jejich křičící tělesnost svých figur (která je až hrůzná), 

používá červenou barvu, například v díle Velký dialog. Červená barva jež má ovšem také funkci 

formální, umožňuje galvanickým plastikám lépe vyniknout v prostoru. Velký dialog je podobou 

nemožnosti dialogu, i přes značnou snahu obou protagonistů. To, co vidíme, nejsou lidé, ale skelety 

úzkosti. Anebo tvorové "z jiných planet" vystavění pro účely narativních praktik science fiction. V 

93Nepraše a Kafku dává do soustažnosti i Věra Jirousová .."strohé objemy soch Stojících (1959), sevřené existenciální 
úzkostí postav z Kafkových próz, které by mohly být imaginárním portrétem Josefa K." Jirousová, V.: Šmidrové: 
Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky. Olomouc: Fontána, 2005, s. 178.
94Členy byli Bedřich Dlouhý, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Jaroslav Vožniak a Rudolf Komorous. 
95Šmidrové: Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky. Olomouc: Fontána, 2005, s. 91.
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tom nalézáme společnou notu s Věrou Janouškovou, jejíž plastiky jsou také "odjinud", avšak 

jestliže se Janoušková vrací svou obrazností do minulosti, Nepraš upírá zrak do (možné) 

budoucnosti. 

Informel

Informel je zastřešující slovo pro abstraktní tendenci padesátých let směřující k "jinému" 

výtvarnému vyjádření, které novým způsobem zpracovává surrealistickou výzvu k povolení otěží 

rozumu. Váže se především  k existencialismu ("Bytí k smrti je bytostně úzkost"96) a organické 

filozofii Whiteheada.97 Demonstruje poválečné pocity úzkosti a nejistoty, v našem prostředí na tyto 

pocity volně navazuje stísněnost komunistického režimu. Ta však měla i "pozitivní" efekt v podobě 

jasného nepřítele, vůči němuž je třeba se vyhranit. "Bytí v opozici vytvářelo elitní uzavřené 

společnosti, prohlubovalo vnitřní svět umělce i jeho duchovní vyjádření."98 Klíčovou hodnotou je 

autentičnost a tvůrčí svoboda, zvědomělá úzkost se stává zdrojem inspirace. Šlo o "jiný pohled na 
96Heigegger, M.: Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH 1996, s. 295.
97Nešlehová, M.: Poselství jiného výrazu: Pojetí "informelu" v českém umění 50. a poloviny 60.let. BASE a ARTetFACT
1997, s.11. 
98Tamtéž, s. 19.
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svět, zbavený předstírání, falešných předsudků a idealizace, jimiž je člověk vždy ochoten zastírat 

svou situaci. ... Důraz byl položen na pocitovou svobodnost a bezprostřednost, ale též na moment 

kontemplativního vytržení a transformaci užitých hmot vnitřní silou."99  Z tohoto podhoubí vyrůstají 

nejrůznější formální experimenty, jejichž společným jmenovatelem je beztvarost. 

Slovo informel je ostatně odvozeno z francouzského výrazu pro beztvarost (l´informe), je 

tedy na místě položit si otázku po podstatě beztvarosti a jejímu vztahu k odpadu. Velmi podmětně 

se tomu věnuje Georges Diddi-Huberman ve svém textu Ninfa moderna: Esej o spadlé draperii. 

Zaměřuje se sice zejména na motivickou analýzu, nicméně s naším tématem shledávám 

soustažnosti ve dvou ohledem: Jednak je to akcentace pádu drapérie směrem k hadru, tedy 

utilitárního předmětu směrem k odpadku, a jednak úvahy o podstatě fenoménu beztvarosti. O 

beztvarosti uvažuje jako o "věčném aspektu lidského údělu"100, který nejlépe manifestují předměty 

kolem nás (jelikož jejich životní cyklus je výrazně kratší než lidský život). Všímá si, odpad 

"existuje jen ve svém "předpokladu" (ve svém posouvání směrem dolů) a ve svém osudovém poslání,

jež spočívá v tom, že se budou stále více rozkládat. ... bez ustání sestupovat k beztvarosti."101 

Odpadek "ve svém rozkladném pohybu vyjevuje přechodnou fázi mezi dvěma klidovými stavy 

předmětu: dosud lidským - ba antropomorfním a beztvarým."102 V této souvislosti upozorňuje Diddi-

Huberman na výlučnou úlohu času, který je zásadním měřítkem stavu předmětu (a člověka ostatně 

také). Čas je činitelem života i rozkladu (který smrtí ve vlastním slova smyslu není, v případě 

organického odpadu může být věc "živější" než před rozkladem). A právě úpadek, rozklad, nás na 

plynutí času upozorňuje, jen díky plynutí času můžeme úpadek pozorovat. Při pozorování rozkladu 

si uvědomujeme svou smrtelnost a sumu času, kterou jsme nechali za sebou a která nás přibližuje 

99Nešlehová, M.: Poselství jiného výrazu: Pojetí "informelu" v českém umění 50. a poloviny 60.let. BASE a ARTetFACT
1997,  s. 17.
100Didi-Huberman.: Ninfa moderna: Esej o spadlé draperii. Praha: Fra 2009, s.  97.
101Tamtéž, s. 101.
102Tamtéž.
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konci, to jest podobnému osudu, jaký má rozkládající se organický odpad. 

V rámci diskurzu beztvarosti, v českém prostředí specifické oblibou strukturálního 

vyjádření, se setkáváme s častým použitím "hadrů", deklasované drapérie. Nelze v tomto kontextu 

nezmínit práci Alberta Burriho, pro nějž jsou hadry médiem pro jeho "zraněné", rozdrásané obrazy. 

Typické je pro  něj užití igelitu, který propaloval plamenometem. Zřejmě vlivem jeho zkušenosti 

coby vojenského chirurga během druhé světové války vypadají některá jeho díla z propalovaného 

igelitu, který nabarvil na červeno, jako cáry lidského masa. Nebo jako zvětšenina krve samotné, na 

což svou tvorbou navazuje v devadesátých letech Andreas Serrano, který je autorem série fotografií 

tělních tekutin (například Sperma a krev). 

S vlastním spermatem pracoval o čtyřicet let dříve také Vladimír Boudník, který má rámci 

českého informelu zvláštní postavení. O jeho tvorbě sice můžeme v intencích informelu uvažovat, 

komplexnost a radikálnost jeho přístupu jej však dostává mimo kategorie. Jednak tu byl ještě před 

informelem a vytvořil vlastní směr - explozionalismus. Dlouhou dobu fungoval jako solitér, 

významné pro něj bylo setkání s Janem Koblasou a uměleckým okruhem kolem něj, který se 

zabýval informelem a pro nějž byl o generaci starší Boudník inspirací. Boudník se účastnil jejich 

neoficiálních výstav - Konfrontací (v letech 1960, 1964 a 1965). Vystavovali zde například Zdeněk 

Beran, Jan Koblasa, Josef Istler nebo Aleš Veselý, který se podobně jako Boudník zabýval 

strukturální grafikou, ovšem jeho pojetí bylo jiné. Otiskoval fragmenty předmětů denního života, z 

nichž někdy sestavoval zvláštní znaky, jakési šifrované zprávy. Připomeňme také jeho Stigmatické 

objekty (1961, 1963), v nichž surově rozrývá, tvořivě destruuje materiál a přibližuje se vzhledu 

odpadu v jeho hrozivé, amorfní podobě. "Umělcova plastická výpověď, formovaná asamblážováním

a martyrizací nejrůznějších reálných, časem destruovaných předmětů: železných tyčí, plechů, 

textilií, dřev, drátů, pružin, laků...103" Můžeme zde nalézt spojitost s Albertem Burrim, také on 

vizuálně naplnit představu znepokojující neurčitosti, dosti zlověstné na to, aby vyvolala náš zájem a

stejnou měrou obavy a otázky. Slovy Georgese Batailleho: "Nízké se subverzivně stává vysokým a 

vysoké se stává nízkým..."104

103Nešlehová, M.: Poselství jiného výrazu: Pojetí "informelu" v českém umění 50. a poloviny 60.let. BASE a 
ARTetFACT 1997, s. 151.
104Didi-Huberman, G..: Ninfa moderna: Esej o spadlé draperii. Praha: Fra 2009, s. 128.
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Vladimír Boudník, skvrna a odpad

Styčným bodem Boudníkovy (1924 – 1968) umělecké imaginace je skvrna, flek. Objekt 

maximálně indiferentní a tak chaotický, že v něm můžeme vidět cokoli, co sami sobě dovolíme. 

Skvrny fungují buď jako startovací čára nebo přímo hotový artefakt. A hlavní roli hraje naše 

představivost, nikoli představivost tvůrce, který je jen jakýmsi prostředníkem, zprostředkovatelem 

či apoštolem nového vnímání. Otevřete se představivosti, otevřete se iracionálnímu a věřte tomu, co

vidíte. Vytvořte si vlastní realitu, i vy můžete být umělci. 

Skvrna je tekutá nebo polotekutá substance kolonizující prostor menšího rozsahu na 

hostitelském objektu pevného skupenství. Flek taktéž, jen zabírá větší prostor. Skvrna i flek mají 

negativní konotace, jedná ve své podstatě o špínu, o cosi nemístného, co je třeba odstranit, zničit 

(vyprat)105. Skvrna a flek jsou ne-pořádek, bouří se proti kompozici, proti pragmatickému řádu. 

Existuje celá řada literatury pro hospodyňky, jejíž náplní je boj se skvrnami. Jdou totiž špatně dolů a

svět je třeba udržovat nejlépe bělostně čistý. Skvrny jsou nejčastěji od nějaké „nemilé“ substance: 

krev či víno, zmrzlina nebo sperma. Skvrny mají problém s ohraničením a nahrávají fantazii: žádné 

dvě nejsou stejné. 

V počátku asociativní receptivity stojí dětský magický svět s jeho strachy a pohádkovými 

postavami a magický svět dospělých, který se v lidové formě projevuje například věštěním z 

kávové sedliny (a dříve také z kostí nebo vnitřností zvířat). Nemusí jít však jen o věštecké umění: 

běžnou praxí je pojmenovávat krápníky a stalaktity podle toho, co nám připomínají (a to v rámci 

„čistě vědeckého“ výzkumu), nebo personifikovat útvary vzniklé z mraků. Obojí funguje v rámci 

úzu „normálnosti“, avšak když se posuneme o pouhý krok dál a začneme pojmenovávat skvrny na 

zdi, ocitáme se v lepším případě na poli umění, v horším v kategorii duševně (mírně) vyšinutých. 

„Jeden z úkolů explozionalismu je vydobýti tvorbě takové pevné postavení, aby mohl kdykoli v 

budoucnu použíti tvorbu ze skvrn s plným souhlasem vědomí a bez obav z nařčení, že se jedná o 

projev duševně chorých.“106 

Není od věci připomenout Boudníkův zájem o psychiatrii a psychologii a jeho utopickou 

vizi o společném působení psychiatrů a umělců. Od profesora Vladimíra Vomáčky také získal jedno

z prvních povzbuzení k další tvorbě, kulturní kruhy zůstávaly dlouho vůči jeho intervencím a 

četným dopisů s manifesty a přiloženým vizuálním doprovodem netečné. Kontakt ovšem udržoval 

si s jinými psychiatry, podstupoval různé testy coby pokusný králík. Patrná je snaha o vědecké 

podložení explozionalismu, která nicméně ve výsledku vyznívá neohrabaně a naivně. Jednou z 

105Nezapomínejme ani na román Lidská skvrna od Philipa Rotha. 
106Merhaut, V.: Grafik Vladimír Boudník. Praha: Torst 2009, s. 117. 

45



psychologických inspirací byl Rorschachův test, jehož principem je projekce konkrétního na 

„neurčité objekty“, tj. skvrny. Skvrny byly samozřejmě pečlivě vybrané tak, aby odhalily případné 

patologické směřování psychiky. Fleky jsou totiž charakteristické tím, že v nich vidíme to, co je v 

nás samých. Tento aspekt je důležitý i pro Boudníka, který při akčních demonstracích 

explozionalistického umění v ulicích Prahy klade důraz na mnohost výkladu, která ovšem není na 

škodu. Jeho cílem ale není analyzovat psychický stav diváka, ale pobízet jej, aby rehabilitoval svou 

dětskou hravost a archaické magické vidění. 

Princip analogie (podobnosti) je styčným bodem explozionalismu se surrealismem, vůči 

němuž se jinak horentně vymezoval, považoval jej jednak za přežitý a jednak mu vadilo, že jsou 

čeští umělci pouhými epigony zahraničního vývoje (nijak nereflektoval výjimečnost artificielismu). 

Při troše snahy můžeme najít další podobnosti: důraz na imaginativní složku lidské osobnosti, 

oblíbenost koláže (s níž pracuje Boudník v rámci experimentů zcela samozřejmě), chaotičnost, 

asociativní princip a útržkovitost, které jsou patrné z Boudníkových literárních pokusů 

pocházejících z dvouletého období, kdy žil s Bohumilem Hrabalem107. Ale zejména surrealistická 

oblíbenost dekalku. Dekalk je v podstatě skvrna, transponovaný otisk originálu. Tvorba dekalků je 

velmi návyková, jak to dokládá například Vítězslav Nezval, který pro vlastní potěšení zřejmě v 

cukrovém opojení vytvořil množství alb dekalků. O Boudníkovi víme, že dekalky do známkových 

alb řadil také.108 V čem se ale zásadně se surrealismem rozcházel, byl objekt, cíl jeho zájmu: nešlo 

mu o nadrealitu a fantaskní světy (tvrdil o sobě, že je materialista109), ale o realitu. Lépe řečeno jím 

upravenou realitu, v níž hledal skuliny, ve kterých by mohl žít. Po vojně nastoupil do Kovoslužby 

jako propagační grafik, ale místní atmosféra se nesnesla příliš s jeho přecitlivělostí, takže se nechal 

dobrovolně vyhodit a nastoupil jako soustružník. Díky tomu se dostal k tiskařskému lisu, což ho 

naplnilo nadšením. A také se dostal k obrovskému zdroji inspirace: k továrně, ódě na dělnickou 

každodennost, která disponovala obrovským množstvím průmyslového odpadu. Zašlo to tak daleko,

že do svých grafik toužil se značným konceptuálním předstihem „otisknout továrnu“. Povšimněme 

se rozdílu mezi Schwittersem a Boudníkem: Schwitters věnuje pozornost zejména „lidskému“ 

odpadu (jízdenky, věci z odpadkových košů a smetišť), Boudník koše nevybíral a skládky 

nevyhledával, vše mu poskytla továrna. Ale jeho působení zde nebylo jen růžové. 

Továrna sice skýtala ústraní pro volnou a ničím neomezovanou výtvarnou tvorbu, ale 

zároveň Boudníka ochromoval stereotyp práce u soustruhu, pro niž nebyl příliš nadán. S tím souvisí

minimální finanční ohodnocení, které mu ovšem podle Merhauta nevadilo, žil v určitou formou 

107Merhaut, V.: Grafik Vladimír Boudník. Praha: Torst 2009, 92 - 103.
108Valoch, J: Boudníkova padesátá léta, v: Primus, Z. (ed): Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, 
Praha: Gallery 2004, reprodukce s. 60-61.
109Merhaut, V.: Grafik Vladimír Boudník. Praha: Torst 2009, s. 89.
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dobrovolné skromnosti, přesvědčen, že by ho materiální statky zkazily. Ve chvíli, kdy se oženil s 

Teklou Holéniovou se situace zkomplikovala, z tohoto období pochází pověstné hrabalovské 

„rozbíjení chleba“. U Boudníka můžeme pozorovat existenciální osten jak z důvodu existenčních 

potíží, tak kvůli jeho vnitřní roztříštěnosti, která se netýkala jen někdy plodných, někdy 

nenávistných konfrontací Boudníka – dělníka a Boudníka – umělce. „Nebyl existencialistou určité 

filosofie, ale své životní praxe.“110

Další, s existencialistickou úzkostí kapitolou je Boudníkův pacifismus, kde Boudník figuruje

jako apolitický hlasatel míru. „Petice sepisujeme a oslovujeme jimi zcela neznámé lidi v okamžiku, 

kdy běžné způsoby komunikace začínají selhávat. … V evropském prostoru po druhé světové válce 

byla pro avantgardního umělce potřeba potřeba komunikovat o to větší, že cítil slabé sociální 

účinky svého díla.“111 To je věta, která jakoby byla napsána přímo o Boudníkovi. Ten ovšem necítil 

slabé sociální účinky, ale doslova žádné. Snažil se dát o svých aktivitách vědět, co mu síly stačily, 

toužil po tom, aby mu byla konečně dopřána pozornost. Jak si můžeme vykládat jeho pacifistické 

aktivity? Datují se do roku 1947, tj. dva roky před začátkem šíření manifestu explozionalismu. 

Apely ohledně světového míru rozesílal různým významným organizacím a osobnostem, v 

podobném duchu jako například Antonin Artaud (1896 - 1948), nicméně Boudník nebyl buřič ani 

prokletý básník. Dokonce nebyl ani nikdy internován na psychiatrii, kde Artaud prožil značnou část 

svého života. Boudník ovšem zažil válku a provolání měla kořeny v jeho zkušenostech jako totálně 

nasazeného. Podobně jako Schwitters, i Boudník zažil ruiny po válce, ve velké intenzitě v 

Drážďanech, kde odklízel ruiny a mrtvá těla zpod nich. Schwitters se procházel po Hannoveru a 

sbíral kousky materiálu, Boudník se procházel po Drážďanech a sbíral úzkost. Z války, z násilí. Tato

úzkost je ventilována nejdříve jeho mírovými mravokárnými provoláními, později jeho dílem. 

Nesmíme zapomínat, že všechny Boudníkovy experimenty se dějí ve velmi „úzkostných“ 

padesátých letech. 

Zpočátku byl Boudník fascinován skvrnami samotnými, bavilo jej jejich dokreslování (tj. 

převod neurčitého v konkrétní, známé). „Prokresloval ty skvrny též pod lupou, jenom lehkými, 

takřka bodově umístěnými doteky, a vzešlo mu z nich mnoho konkrétních tváří. Utvrdil se tak v 

přesvědčení, že se skvrny nemají jen paušálně dokreslovat... Lépe je zvýraznit jen doplňky 

podtrhující představu. Zabýval se skvrnami velice rozmanitými, nejvíce mu ale vyhovovaly skvrny 

mlhavého charakteru.“112 Postupně se ideálem stala skvrna na zdi tak, jak je – svého druhu ready 

made. Autentická skvrna o sobě se stala katalyzátorem psychických explozí, o jakých hovořily 
110Valoch, J: Boudníkova padesátá léta, v: Primus, Z. (ed): Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, 
Praha: Gallery 2004, s. 69.
111Pospiszyl, T. : Paxisté, explozionalisté a aktuálové v boji za mír, v: Pospiszyl, T.: Srovnávací studie, Praha: Agite/Fra 
2004, s. 62. 
112Merhaut, V.: Grafik Vladimír Boudník. Praha: Torst 2009, s. 117.
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manifesty explozionalismu. 

Dalším krokem bylo soustředěné experimentování s grafikou, vyráběl si vlastní satinýrky, s 

jejichž pomocí vytvářel menší tisky. Grafikou se začal zabývat až ve vysočanské továrně, ve svých 

29 letech.113 Startovací technikou byla suchá jehla, z jejíhož ranku se začal velmi rychle vzdalovat. 

Podobně se nakonec úplně oprostil od mimetické nápodoby, stal se naprosto fascinován strukturami.

Prvním průlomem do špičky soudobého výtvarného projevu jsou jeho aktivní grafiky. První vytvořil

v roce 1955.114 Jako matrice používal zbytkové (odpadní plechy) z továrny, které „zraňoval“ 

technickými nástroji typu kladivo či šrouby. Sekal to nich, tvořil vrypy, vtlačoval do nich ocelové 

piliny, pomocí lisu do nich vtlačoval, co mu z průmyslového odpadu přišlo pod ruku. Odtud název 

aktivní grafika, šlo v podstatě o stejný akční přístup jako při Pollockově drip painting. Valoch 

domýšlí, že „Boudníkovým cílem mohlo být prostřednictvím grafik aktivovat senzibilitu diváků, 

vnímatelů: tento proces je optimálně možný právě díky koncentrované energii vzniku stop a 

rezignaci na jakékoli konkrétní zobrazení.“115 Nejsem si jistá, zda je rezignace šťastně zvolený 

výraz, jde spíše o oproštění, o osvobození se od konkrétního ve prospěch beztvarého.

Na sklonku padesátých let dospěl ke strukturální grafice, „postupně se naučil lakem fixovat 

tak banální tovární odpad, jako jsou kovové piliny a všelijaké segmenty či výřezy, ale také větší 

nebo menší kousky hadru nebo provázků.“116 Do materiálu se zachytila barva a vznikala 

kontrastnější díla s veselou barevností. Navíc estetickou hodnoty měly i samotné matrice – mohly 

bychom o nich hovořit jako o nevědomém Trash artu. Stejně jako u grafik aktivních, i zde čerpal 

veškerý materiál z odpadu z továrny. Šedesátá léta jsou potom pro Boudníka obdobím kýženého 

ocenění, neuspokojivého osobního života a uměleckého vrcholu, který byl „korunován“ 

sebevraždou v roce 1968. Všechny výše uvedené okolnosti jeho osobního příběhu, který byl 

několikrát zpracován Bohumilem Hrabalem (povídka Automat svět, Něžný barbar), daly vzniknout 

„legendě o Vladimíru Boudníkovi“, jakožto bytosti téměř nadpozemské. 

Pravdou je, že jeho erbem byla mimořádně citlivá a zjitřená představivost, která v jistých 

ohledech byla (zejména na konci jeho života) patologická. Kdyby ovšem tyto vlohy neměl, zřejmě 

by se nikdy nepustil tak daleko ve svobodném experimentu s grafickými technikami, nebo by v něm

nevytrval, protože by dal přednost už „osvědčenému“ prvnímu vynálezu. Tvořil spontánně a přímo. 

Nevěřil v „dlouhé zrání obrazu“117. Časový rozměr je tady a teď, hmat, dech a nápad. Žádné dlouhé

113Merhaut, V.: Grafik Vladimír Boudník. Praha: Torst 2009, s. 112.
114Tamtéž, s. 141.
115Valoch, J: Boudníkova padesátá léta, v: Primus, Z. (ed): Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, 
Praha: Gallery 2004, s. 73.
116Ibidem, s. 91.
117Havránek, V: Boudníkova šedesátá léta, v: Primus, Z. (ed): Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, 
Praha: Gallery 2004, s. 143. 
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přemýšlení a komponování. Žádné výsostné materiály, naopak každodenní odpad, vlastní technika. 

Spekuluje se o tom, že Boudník vlastně tvořil v transu, který byl podpořen (či možná navozen?) 

rytmickými údery nástrojů, jimiž destruoval kovové desky. „Boudník podléhal tíze okamžiku, 

momentům prozření, bleskovým satori zasazeným v řetězci života (Hrabal nazýval tento způsob 

života „rituální, sakrální přístup k žití okamžiku, tvoření“).“118 K tomu připočtěme skutečnost, že se

Boudník pohyboval mezi depresí a mánií, v níž tvořil. Vít Havránek si na stejném místě všímá, že 

desky jsou destruovány se skutečnou agresivitou. „Jde o vybití energie, erupce tělesné síly, kterou 

nevedla žádná intelektuální spekulace, ale jednání čistě pudové.“119 Touto poznámkou se mýtus 

Boudníka vrací opět na zem a my můžeme nahlédnout umělce jako člověka – pokud to ovšem 

potřebujeme.

118Havránek, V: Boudníkova šedesátá léta, v: Primus, Z. (ed): Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, 
Praha: Gallery 2004, s. 146.
119Tamtéž.
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Galerie hlavního města Prahy.



Akční  umění a odpad 

„Přibližně od druhé poloviny šedesátých let můžeme pozorovat nové tendence, které přestaly

umění chápat jako do sebe uzavřenou jednotku, a začaly ho vnímat jako úžeji propojené s okolním 

sociálním světem.120“ Rušily se jednak hranice mezi vysokým a nízkým, jednak mezi umělcem a 

divákem, a také mezi divákem a uměleckým dílem. Umění sestoupilo s piedestalu exkluzivity a 

začalo atakovat každodennost, pokoušelo se o více či méně nápadnou infiltraci do běžného života a 

s tím bylo spojeno i přirozené zapojení diváka. Ať už diváka nicnetušícího (náhodného svědka) 

nebo diváka vědomého, tj. toho, kdo se přišel „podívat“ na happening, přesněji řečeno se jej 

zúčastnit. Dochází také k důležitému posunu v tom smyslu, že umění přestává být pouze 

materiálního charakteru; ruší se rovnice uměleckého díla a objektu. Uměním může od této chvíle 

stejně dobře být manipulací s předměty denní potřeby, a to s rituálním podtextem. 

Happening jako takový je druhem akčního umění, která byla oblíbená zejména v šedesátých 

letech; ideovým otcem a průkopníkem této umělecké formy je Allan Kaprow (1927 - 2006). 

Happening (od slova to happen) je druh události, eventu, která může nebo nemusí být inscenovaná: 

většinou existuje jakýsi předběžný plán, liší se však od divadelního scénáře v tom, že nejde o hraní 

rolí, ale o skutečný prožitek. To, co se děje, se odehrává v reálném čase a prostoru. Ambicí 

happeningu je zapojit do dění diváky. Většinou se děje něco neobvyklého, co narušuje zaběhlé 

vnímání věcí a dějů, diváci mají možnost se skrze prožitek na chvíli odpoutat od svých životních 

rolí a představ o sobě. Happening může mít hravou podobu (jako například Kaprowovy akce) nebo 

rituální, spirituální rozměr (Divadlo orgií a mystérii Hermana Nitsche121). Později obliba 

happeningů klesá a etabluje se performance art, v němž se divák nemusí (i když může) do děje 

zapojit. Bariéra byla zrušena, možnost zůstala. „Od divadelního představení se výtvarná 

performance liší tím, že zůstává vždy fragmentem příběhu v tom smyslu, že jako každé výtvarné 

dílo, je pouze podnětem pro konečnou realizaci díla v mysli diváka.“122 Nesmíme zapomínat, že 

performance, přestože se jedná o „živou akci v živém prostoru“, ideově vychází z konceptuálního umění. 

Může šokovat; avšak v každém případě by náš měla přimět klást si otázky. 

Již z tohoto krátkého představení je patrné, že akční umění má velký potenciál v oblasti aktivismu,

na druhou stranu díky výrazovým prostředkům, s nimiž pracuje, nemá zapotřebí sahat po radikálních 

formách sdělení, jakých jsme svědky u happeningů Greenpeace. Tyto akce jsou ve většině případů 

přibližně z osmdesáti procent aktivistické a ze zbylých dvaceti umělecké. Forma je příliš poplatná sdělení 

120Bakošová, B.: Environmentálne angažované umenie a ochrana životného prostredia. Brno: magisterská diplomová 
práce MUNI 2013, s. 6.
121Herman Nitsch je součástí vídeňského akcionismu, hnutí, které od konce padesátých let pohoršovalo rakouskou 
měšťáckou společnost zobrazením sebedestruktivních tendencí, sexuální explicitností a antinacionalistickými gesty. 
122Artlist, heslo performance http://www.artlist.cz/?id=158 (Staženo 23.3. 2014)
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a z hlediska performance artu se nacházejí na okraji spektra. V šedesátých letech začaly být akcentovány 

environmentální otázky, a tak není překvapivé, že genius loci smetišť a "vyřazených prostor" využívali i 

přední protagonisté akčního umění. Allan Kaprow realizoval v roce 1961 instalaci Yard (Dvůr), kdy 

dvorek vzadu za galerií zaplnil pneumatikami a na vernisáži výstavy nechal účastníky, aby v nich 

skotačily. Přímo na skládku potom účastníky zavedl v rámci happeningu v Hamptons v létě 1966. 

Kaprowův kolega z hnutí Fluxu (jehož součástí byl například také Milan Knížák) Wolf Vostell 

(1932 -1998) přivedl v roce 1965 diváky-aktéry happeningu Phaenomene na vrakoviště. Pro tvorbu Wolfa 

Vostella je klíčový pojem dé-coll/age. Sám jej charakterizoval už v roce 1954. "Tento termín ztělesňuje 

procesuálně orientovaný přístup: princip nebo myšlenku fenomenologického konstruktivního - 

dekontruktivního životního procesu.123" Dále vysvětluje: dé-coll/age znamená demontáž, odlepení, 

svlékání, start letadla. Décoll/er potom oddělit, rozdělit, odchýlit, zemřít, seškrábat.124 Zpočátku se zabýval

hlavně derealizačním trháním plakátů, souběžně s novými realisty, kteří měli k happenigům také blízko, 

ale žádný z nich se jimi nezabýval soustavně. V té době šlo módní uměleckou formu. Vostellovi byla 

blízká vize "destrukce jako cesty k životu"125, zároveň ztotožňoval život a umění, a to až do krajní polohy. 

Záhy obrátil pozornost obrátil k instalacím a akčnímu umění ("dé-coll/age je koláž v pohybu"126). 

Poznamenává, že dé-coll/age, která je do značné míry postavená a destrukci a sebedestrukci, je opakem 

koláže127 (nepřímo se tedy vymezuje proti avantgardě první poloviny dvacátého století). Sám často pracuje

s destruovanými předměty, jakoby rušil hodnotový systém dobré - špatné, použitelné - nepoužitelné tím, 

že vedle staví naprosto rovnocenně používá věci odpadového charakteru. Nesnižuje je ani je nevyvyšuje 

nad ostatní - jsou součástí každodenního života, který je jeho uměním. 

Bernar Venet (1941), který byl též napojen na Fluxus, si lehal do odpadků a tvořil krátké dočasné 

živé instalace. Tímto jednoduchým expresivním gestem dovolil sám sobě symbolicky i reálně "upadnout", 

cítit chlad země a nos mít zabořený v odpadcích. Odpad v nás z hygienického hlediska vyvolává pocit 

ohrožení, "spadnout do sraček" je ekvivalentem největší potupy. Mezi odpadky žijí bezdomovci, kteří jsou 

degradováni podobně jako ony odhozené předměty. Performer si může dovolit překročit hranice a udělat 

to "co se nedělá" - lehnout si do odpadků dobrovolně a s plným vědomím. Venetovo ulehnutí trvalo pouze 

několik málo minut, bylo spíše o něco vážnější dětskou hrou. 

Naopak anglický performer Stuart Brisley (1933) se s odpadem přímo identifikuje, jeho akce jsou

"drsnější", psychicky náročnější. Vyznění je pak mnohem více expresivní a temnější, až existenční. V 

performance And for today...nothing z roku 1972 například uléhá každý den na dvě hodiny do vany plné 

černé vody. Na vanu a také přímo do vody pokládá vnitřnosti, které se během dvou týdnu konání akce 

postupně rozkládají. S oblibou performuje v antiestetických syrových prostředích, podobných vybydleným

123Wolf Vostell: The Disasters of Peace. Milano: Edizioni Charta 1999, s. 51.
124Tamtéž.
125Tamtéž, s. 50.
126Tamtéž, s. 52.
127Parafráze tamtéž.
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a zničeným domům či továrnám, v nichž se povaluje množství odpadu a zbytků po životě bezdomovců.128 

Kontemplativnější podobu má zahrabávání do odpadků v podání Alastaira MacLennana (1943). 

Jeho akce a instalace mají silný rituální a sakrální podtext, sám je definuje jako: "instalované, situované 

(ve smyslu site specific - poznámka JO) akce/rituály, které se rozvíjí skrze fáze přechodu po určitou 

dopředu stanovenou dobu a jejich obsah reflektuje politické, sociální a kulturní otázky."129 MacLennan se 

stává živou součástí vlastní instalace, vytváří novodobý tableu vivant. Také on se stává součástí prostředí 

(odpadků), ale aktivně do něj zasahuje, vytváří vlastní svět bizarních environmentů - instalací. 

Zato Alex Villar (1962) narušuje na bázi situacionalistického détournement (vychýlení)130 

každodenní situace, nainstaluje se, absurdně, sociálně kriticky, přímo do ulic měst, do veřejných prostorů. 

V tomto duchu se nese také jeho sebeinstalace přímo do odpadkového koše. Dokumentace této 

performance byla poté přenesena před jeden z Newyorských mrakodrapů. Video projekce je umístěna v 

rezavé kovovém enviromentu, který samotný vypadá jako vytažený ze skládky. Pohled umělce, jenž je až 

po hlavu v odpadkovém koši, je upřený na mrakodrap, který je v kontradikci vůči instalaci nový a sterilní. 

Prostranství kolem něj je prázdné monotónní šeď narušují pouze parkující automobily. Intervence se 

jmenuje Waste management, tj. Nakládání s odpady. 

128Více na přehledně zpracovaných webových stránkách http://www.stuartbrisley.com/.
129http://www.vads.ac.uk/collections/maclennan/statstyle.htm (Staženo 30.3. 2014.)
130Situacionalistická internacionála fungovala v letech 1957 - 1972. Její členové rozvíjely taktiky, jak narušit konzumní 
kapitalistickou společnost pomocí praktik na pomezí umění a politiky. 
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Deleuze : Event, chaos a recyklace

Deleuze pracuje s pojmem event, který se s jistými výhradami dá přeložit jako „událost“, 

případně „příhoda“ či „případ“. Ne náhodou se piecy performance artu nazývají někdy eventy. V 

tomto významu se do češtiny slovo „event“ nepřekládá, stejně jako výraz performance art, který je 

v češtině zaužíván prostě jako performance (v angličtině performance znamená v podstatě jakékoli 

představení). Myslím, že bude příhodnější, když v tomto krátkém deleuzovském zamyšlení nad 

časovostí zůstanu u pojmu event. 

„Event není to, co se přihází (akcident), nýbrž je to čisté vyjádřené, které nám dává znamení

a čeká na nás.“131 Přeneseně je to nový způsob přístupu k tvorbě, umění, nápad už existuje a čeká 

na nás, až k němu přijdeme: Ať už pomocí situacionistického dérive (unášení se, v podstatě 

potulování se ulicemi), nebo skrze pochopení historické provázanosti toho, co bylo, přítomného 

okamžiku a budoucího (cokoli je vytvořeno, nese na sobě minulé). Úkolem nejen umělce potom 

podle Deleuze je „... stát se hodným toho, co se nám přihází.“132 Každá událost je podle Deleuze 

aktualizací a zároveň „přítomnost události je pohyblivý přítomný okamžik“133, nic víc. Z toho 

vyplývají dvě věci, jednak, že život je shlukem událostí (které můžeme vnímat pozitivně či 

negativně, v podstatě jsou však neutrální) a jednak, že žijeme v konstatním pohyblivém přítomném 

okamžiku. Jestliže Alain Badiou tvrdí, že deleuzův event je „syntézou minulosti a budoucnosti“134, 

říká vlastně, že touto syntézou je každý náš přítomný okamžik. To je naprosto nové vnímání času. 

Badiou podotýká, že stejně jako u Bergsona není v Deleuzově časové ontologii idea oddělenosti.135 

Samozřejmě, event vždy existuje v čase, ne vždy v reálném prostoru (event může být docela dobře 

psychického rázu). Event je tedy jakousi absolutizací času, jeho kvintensencí. Deleuze k tomu 

dodává, že „eventy jsou produkovány chaosem, chaotickou mnohostí.“136, jedním dechem říká, že 

chaos neexistuje, je to jen označení souhrnu možného137. Stejně tak neexistuje chaos ve skrumážích 

či akumulacích z odpadu, přestože jsou vytvořeny v době, o níž se s oblibou hovoří jako o 

chaotické. Pravdou je, že můžeme můžeme pociťovat informační závrať138, závrať globalizačního 

reje, kulturní globalizace a uměleckou homogenity. Souběžně s tím vystupuje tendence tvořit z 

odpadu, která tento trend potvrzuje. Odpad je celosvětový problém, je všem společný (přestože 

131Dellleuze, G.: Logika smyslu. Praha: Karolinum 2013, s. 160.
132Tamtéž.
133Tamtéž, s. 162.
134Badiou, A.: The event in Deleuze, v: PARRHESIA 2/2007, s. 38. Dostupné na: 
http://www.parrhesiajournal.org/parrhesia02/parrhesia02_badiou02.pdf (Staženo 4.4. 2014).
135Tamtéž.
136Delleuze, G.: What is an event? http://mysite.pratt.edu/~arch543p/readings/Deleuze.html (Staženo 4.4. 2014).
137Tamtéž.
138Slovo závrať používá Deleuze v kontextu chaosu, jako závrať způsobenou téměř nekonečnými možnostmi vnímání.
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produkce odpadu se v různých částech světa liší), odpad je chaotická masa, která je vším a zároveň 

jedním. Tvorba z odpadu je touhou vystoupit z chaosu s něčím jedinečným, najít si v něm to, co mě 

zajímá a co dále využiji. Recyklace tak představuje zhmotnění časovosti eventu: Spojuje v sobě to, 

co bylo a to, co bude. Stává se univerzálním přístupem. 

Trash art

Trash art versus Eko art 

Dostáváme se k „horké“ otázce po vztahu Trash artu a Eko artu. Na první pohled logicky je 

Trash art prostě podmnožinou Eko artu, v tomto smyslu o něm smýšlí ve své dizertační práci o Eko 

artu i Zdeňka Řezbová Morávková. Její práce je v současné době jedinou českou ucelenou studií na 

dané téma, považuji proto za relevantní vést s jejím pojetím dialog.

Kolem pojmu Eko art vzniká jisté významové pnutí, není zcela jasné, zda přívlastek „eko“ 

znamená přírodní či ekologické a za jakých podmínek můžeme umělecký projev do šuplíku Eko art 

zařadit. Z nalezených definic nejvíce souzním právě s pojetím Morávkové: „jedná se o umění 

reflektující otázky vztahující se k životnímu prostředí a globalizaci“139. To je na jednu stranu 

pregnantní vymezení, na stranu druhou nás neosvobozuje od nejasností. Jak reflektující? Pokud 

umění reflektuje otázky životního prostředí skrze negaci ochrany životního prostředí, jedná se o 

Eko art? I programová negace je totiž reflexe a může na dané téma upozornit více než postup 

opačný. Přesnější by tedy mohla být definice Eko artu jako umění, které otevírá a problematizuje 

otázky spojené s životním prostředním a globalizací. Dále Morávková poznamenává, že Eko art „je 

zastřešujícím pojmem pro různé typy uměleckých projektů, které místo estetické funkce umění (i 

když se s ní nevylučují) podtrhují jeho etickou, sociální a případně i politickou funkci.“140 Zde si 

myslím, že Morávková hovoří spíše o „čtení“ Eko artu, než o jeho vizuální podobě. Dle mého 

názoru bychom měli vnímat v tomto ohledu spíše posun směrem k zrovnoprávnění vizuálního 

účinku a jeho etického a sociálního náboje, který může vyjadřovat politické stanovisko ve smyslu 

ideologické radikálnosti. Eko art Morávková pro zpřehlednění dělí na linii osobní (psychologickou),

v rámci níž se umělec ve své tvorbě vztahuje k přírodě a jejímu prožívání (takto bychom mohli 

vnímat například dílo Miloše Šejna) a sociální/ politickou, do níž bychom mohli zahrnout také 

139Řezbová Morávková, Z.: Eko-art. Brno: FaVU dizertační práce 2012, s. 4.
140Tamtéž.
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happeningové aktivity Greenpeace.141 Toto dělení bude užitečné vzít na vědomí při dalších úvahách.

Morávková, která se ve svém výkladu opírá o knihu Cycle-Logical Art od Lindy Weintraub, 

zcela neproblematicky vnímá Trash art jako jeden z proudů Eko artu142, argumentuje tím, že pokud z

formálního hlediska umělecké dílo recykluje (tj.  znovupoužívá nějaký materiál, ect. dpad), je dílo 

ekologické. S tím souhlasím, ano, recyklace je ekologická, a pokud umělec recykluje, je jeho dílo z 

tohoto úhlu pohledu ekologické. Ale vyjadřuje se umělec nutně recyklací k problémům životního 

prostředí nebo konzumní společnosti, tj. je takové dílo Eko artem? Tvrdím, že ne, a svoje tvrzení 

uvádím v platnost celou toto prací. Pokud umělec či umělkyně používá ve své tvorbě odpad, 

neznamená to automaticky, že mu leží na srdci environmentální či ekologické otázky. Odpad může 

používat čistě z toho důvodu, že je ho všude dostatek a je zadarmo. Nebo může být inspirací: 

umělec – hledač nikdy neví, co na skládce najde. Je to stejný princip, jako když umělec loví v 

secondhandech a bazarech, nebo když se chodí procházet do Ikei. Jistěže je velký rozdíl v přístupu, 

v životním stylu a s ním spojených hodnotách. Funguje zde podobná typologie jako v knize Pestří a

zelení od Hany Librové. Někdo pracuje z odpadem, protože je zelený, někdo je pestrý a volba 

odpadu coby uměleckého materiálu je  „mimovolný produktem“. Proto mám za to, že nemůžeme 

všechna díla, která jsou vytvořena z odpadových materiálů, šmahem označit za Eko art. Je třeba 

lokalizovat intenci (tvůrčí záměr). Jaké je myšlenkové pozadí vzniku daného díla? Odkazuje k 

tématice narušeného životního prostředí? Upozorňuje na nezměrnou spotřebu, skrze níž produjeme 

obrovské množství odpadu? Apeluje na její snížení? Pokud ano, můžeme bez ostychu takovou 

tvorbu označit jako Eko art. Na druhou stranu, jestliže výše zmíněné pozadí nenacházíme (jak jsme 

to viděli u všech autorů až do šedesátých let dvacátého století, které jsou jakýmsi bodem zlomu), je 

označení Eko art zavádějící.

Trash art či Junk art je mnohem kompatibilnější pojem, neboť označuje pouze tvorbu z 

odpadových materiálů. Je ideově neutrální a vejdou se pod něj různorodě motivované výtvarné 

projevy. Jediné kritérium je formální, tj. využití odpadu jako výtvarného materiálu. Nicméně chybí 

definice toho, co je to vlastně odpad, a tak i tato kategorie je velmi volnou, i když v její soudobé 

podobě se jedná skutečně pouze o materiálové pojetí odpadu, bez jakýchkoli filozofických a 

metaforických aspirací. Přesto si myslím, že i tato pojetí odpadu jsou rovnocenným zástupcem 

Trash artu. Zda je moje přesvědčení nosné, je na zvážení samotného čtenáře. 

Stejně jako může být Eko art angažovaný (aplikujme kazuistiku o osobním či sociálním 

přístupu), může být angažovaný také Trash art, a v tom případě je skutečně formou Eko artu. 

Angažované umění a aktivismus jsou dvě stránky tzv. politického umění. Angažovat se znamená 

141Parafráze tamtéž, s. 5.
142Řezbová Morávková, Z.: Eko-art. Brno: FaVU dizertační práce 2012, s. 10. 
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postavit se za něco, být v nějaké záležitosti aktivní. V našem případě je to například zvyšování 

povědomí o environmentálních rizicích či přímé akce, které mají rizika snižovat. Angažované 

umění se z podstaty věci vyjadřuje k aktuálním společenským problémům, které mohou být jak 

lokální, tak globální. Obecně lze říci, že „ angažované umění nemá sloužit k prosazování 

politických cílů. … Naopak posláním angažovaného umění je upozorňovat na společenské a 

politické problémy, vytvářet určité subjektivní poznámky...“143 Nabádá tedy k přemýšlení, 

zviditelňuje aktuální obtíže (jíž ekologická sféra beze sporu je) bez agitačního přesahu. Pokud tuto 

hranici umělecká snaha přesáhne, nejde o angažované umění, ale o umění ve službách politiky či 

ideologie.

Podobně chápe uměleckou angažovanost Barbora Bakošová, která ji kodifikuje jako „úsilí o

vyvinutí kritického jazyka, přes který může být formou umění aplikovaná etika, hodnoty a sociální 

zodpovědnost. ...Environmentálně angažovaní umělci usilují o vzájemnou propojenost přírody, 

společnosti a umělce.“144 Všimněme si akcentování etiky a morálky, přičemž o několik stránek dále 

upřesňuje, že morálně korektní znamená environmentálně prospěšné.145 Environmentální umělecká  

angažovanost, jíž se ve své práci věnuje, staví podle ní na informacích, na vědecky dokázaných 

faktech146, čímž se ale ve svém uvažování zbytečně odstřihává od neintelektuálního přístupu, a to 

jak co se týče ochrany životního prostředí, tak umění samotného. Jedním z hlavních trendů 

současného umění je integrace vědy a umění147 a intutivní přístup ustupuje poněkud do pozadí, 

zčásti kvůli intoxifikaci (přesycením) vlnou new age. Nicméně nejsme pouze rozumové bytosti, a 

zrovna v případě environmentální angažovanosti se apelu na cit (soucit) používá poměrně často. Už 

jen formulace, že umění „je impulzem k citlivějšímu vztahu k životnímu prostředí“148. Z hlediska 

ekopsychologie může být motivace ochrany životního prostředí jak rozumová (informace), tak 

citová (vazba k místu, které bylo zničeno nebo je ohroženo), přičemž citové motivace jsou silnější a

rezistentnější. 

Bakošová také konstatuje, že „význam materiálu je při tvorbě environmentálně 

angažovaných umělců často druhotný, důležitý je komplexní myšlenkový rámec, nebo umělecký 

proces, kde výsledné dílo (pokud vůbec v hmotné podobě existuje) má jen druhotný význam.“ Zde se

dobře ukazuje různice, kterou má Trash art vůči environmentálně angažovanému umění, respektive 

143Kraus, M, Svobodová, M: Angažované umění: Zde!. Literárně kulturní časopis H_aluze, http://www.h-
aluze.cz/2012/10/15/angazovane-umeni-zde/ (staženo 15.4. 2014).
144Bakošová, B.: Environmentálne angažované umenie a ochrana životného prostredia. Brno: magisterská diplomová 
práce MUNI 2013, s. 7.
145Tamtéž, s. 9.
146Tamtéž.
147Zálešák, J.: učební materiály k předmětu Umění po roce 2000, vyučovanému v zimním semestru 2013 na FaVU VUT 
v Brně, nečíslováno.
148Bakošová, B.: Environmentálne angažované umenie a ochrana životného prostredia. Brno: magisterská diplomová 
práce MUNI 2013, s. 9.
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vůči angažované linii Eko artu (tato dvě označení vnímám jako synonyma). V Trash artu jde 

výhradně o materiál. Jeho užití může být konceptuální, ale je to spíše výjimkou. Hmotná podoba 

díla je tedy nevyhnutelná (kromě případů metaforického chápání odpadu, a tady jde spíše o moji 

intepretaci, než o skutečný přístup umělců) a rozhodně nemá druhotný význam. Dílo je to, oč jde. 

Může být sice nositelem ideí, ale umělecká idea samotná by se v tomto případě bez artefaktu 

neobešla. Tvorba z odpadu je hmotná, materiální. 

Trash art se úzce váže k termínu suistanable art neboli udržitelnému umění. Použití odpadu 

je sui generis aktem přihlášení se ke konceptu trvalé udržitelnosti, ovšem až od druhé poloviny 

šedesátých let, kdy environmentální problematika vstoupila do veřejného povědomí. Do té doby 

bylo použití odpadu v umění podmíněno snahou šokovat na jedné straně a straně druhé intencí 

dokázat, že umění lze vytvářet z čehokoli a oslabit tím výlučnou pozici umění jako čehosi 

exkluzivního a nepřístupného. Ani v současné době nelze beze zbytku ztotožnit uměleckou tvorbu z

odpadu s myšlenkou trvalé udržitelnosti. Přesto lze sledovat, že právě trvalá udržitelnost či snaha o 

to snížit svoji ekologickou stopu vede některé umělce k tvorbě z odpadu. Je to logické rozšíření 

jejich „zeleného“ životního stylu. 

Umění nicméně ve své podstatě „čistě ekologické“ být nemůže, a to ani v případě tendencí 

vedoucích k dematerializaci umění, tj. oproštění se od hmotného artefaktu (fetiše). I konceptuální 

umění má své fetiše, spojené s galerijním provozem a způsobem prezentace. Ekologické by mohly 

dočasné instalace v krajině z lokálních přírodních materiálů (á la Goldsworthy) nebo happeningy a 

performance, které jednak nevytvářejí žádný artefakt a jednak do prostředí jinak nezasahují a 

pokud, tak neinvazivně. Ovšem všechny tyto akce jsou zaznamenávány (fotoaparát, kamera), 

fotografie posléze v rámci postprodukce zpracovány a artefaktem je dokumentace toho, co se dělo. 

Stopa tedy beztak zůstává, ve skutečnosti jsou tyto „dematerializované“ konceptuální proudy velmi 

závislé na způsobu prezentace, stejnou měrou, jako v případě klasických médií. Performeři také 

často cestují, pohybují se nalehko, protože nepotřebují mnoho vybavení (jsou podstatně mobilnější 

než malíři nebo sochaři), a běžně cestují mezi kontinenty. 

To vše představu udržitelnosti dematerializovaného umění lokalizuje do říše mýtů. Z 

environmentálního pohledu je veškeré výtvarné umění luxusem, i když jej vytvoříme z odpadků. Je 

otázkou, zda k němu máme vztah a vidíme v něm hodnotu.149 Kvůli vágnosti samotného termínu 

Eko art a dalším obstrukcím, jimiž jsem se zabývala výše, jej v dalším rozdělení použiji pouze pro 

149Volné umění je ve své podstatě neužitečné, na půli cesty je užité umění a design, který „vylepšuje“ věci denní 
potřeby. Neužitečnost je ale poměrně novinkou, až do období l´art pour l´artu (cca poloviny devatenáctého století) vždy 
umění někomu nebo něčemu sloužilo. Obrazy (a stejně tak básně či divadelní hry) vznikaly na objednávku buď církve 
anebo šlechty. Umělec se svou tvorbou živil, a produkoval to, za co dostal zaplaceno. Období l´art pour l´artu přineslo 
uměleckou svrchovanost a svobodu vyjádření za cenu snížení společenského statutu umělce a umění, které trvá dosud, i 
přes snahy o obrat situace skrze aktivistické či politické umění.
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ideové zastřešení děl s výrazným environmentálním podtextem. 

Trash Art 

"Zdá se, že před umělcem se rýsuje jistý úkol: nechávat anachronicky přežívat paměťové 

obrazy pro bezprostřední aktualitu dějinné skutečnosti. Činit z chudoby něco jiného než absenci 

zkušenosti. Znovu nalézt postoj žebráka nebo hadráře: vyžít z mála, vyvářet vědění sbíráním zbytků,

tvořit estetické světy sestavováním odpadků."150

Není náhodou, že mnoho předních „odpadových“ umělců se  k ekologické tématice staví 

poněkud vlažně. Není to jejich primární motivace. Zajímají se spíše o zajímavé předměty, bizarní 

tvary či jejich kombinatorické možnosti. Nebo jim jde o materiál a ve snaze o originalitu sahají bez 

skrupulí po odpadu. Llyod Herman v knize Trashformations rozděluje odpadovou tvorbu do dvou 

skupin. První skupina umělců má zájem o předmět samotný, jeho příběh, jeho paměť a druhá 

skupina se zajímá „jen“ o materiál a pracuje s odpadem tak, že jej homogenizuje v tvárnou bazální 

hmotu, s níž dále pracuje.151 Na výsledném díle potom nejde poznat, že je vytvořeno z odpadu. 

Juxtapozicí jsou výsledné realizace první skupiny, v nichž je nejen neskrývána, ale přímo podtržena 

vizualita odpadu, což má často podobu fascinace. Umělci první skupiny v podstatě vystavují odpad 

a říkají: „to je krásné.“ Je nepopiratelné, že obliba práce s odpadem v novém tisíciletí rapidně 

stoupá. Jak jsem však v práci doposud ukázala, nejedná se o trend, který „spadl z nebe“, má v 

moderním umění dlouhou historii. Pokud byl v době avantgard okrajovým jevem, vše se změnilo v 

šedesátých letech díky akcentování každodennosti a také kritice konzumního systému. V té době se 

také etablovala celospolečenská diskuze o environmentálních problémech. V souvislosti s 

pokračující globalizací a otevírání otázek ohledně jejích negativních dopadů získala tvorba z 

odpadu angažovanější podtext, dostala se do souvislostí s alternativním životním stylem komunitně 

a ekologicky orientovaných antikonzumních subkultur a z oficiální umělecké scény se poněkud 

stáhla. Koncem tisíciletí zažila (a stále zažívá) vítězný revival, implementovala se do 

institucionalizovaných struktur uměleckého světa, její pozice mezi amatéry zůstává zároveň 

neohrožena. Jak poukazuje Jan Zálešák, v současném umění je „přechodné pole mezi amatéry a 

profesionály (profesionálními, etablovanými) umělci je těžko rozlišitelné“152. Popularizace a 
150Didi-Huberman.: Ninfa moderna: Esej o spadlé draperii. Praha: Fra 2009, s. 126.
151Parafráze Herman, Llyod E.: Trashformations: Recycled Materials in Contemporary American Art and Design. 
Whatcom Museum of History 1998, s. 22.
152Zálešák, J.: učební materiály k předmětu Umění po roce 2000, vyučovanému v zimním semestru 2013 na FaVU VUT 
v Brně, nečíslováno.
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módnost tvorby z odpadu s sebou nicméně nese významové a invenční zploštění. Dochází k 

opakování několika schémat, postupů, myšlenkové pozadí se vyprázdňuje. Přesto nesmíme 

zapomínat, že nikdo z nás  - včetně umělců – nežije ve vzduchoprázdnu. I když tvůrci nejsou přímo 

ekologickými aktivisty, jsou si vědomi (environmentálního) kontextu. 

DIY

Jako už u mnoha jiných fenoménů, které byly původně záležitostí menšiny a nesly určité 

subverzivní zabarvení, se i z tvorby z odpadu stala móda. V lidové formě se nese v duchu DIY a má

jednoznačně ekologický podtext. Je prezentována jako skvělý způsob, jak uvolnit svou kreativitu v 

mezích trvalé udržitelnosti a také v mantinelech praktičnosti. Jedná se často o návody, jak si vyrobit

bytové doplňky, případně rovnou zařízení. Vnímám tuto vlnu jako přímočaré prodloužení 

kutilství,“zlatých českých ručiček“, nyní ale ve znamení dobrovolnosti, nikoli nutnosti. Vlivem 

zavalení trhu v podstatě identickými předměty dochází k ocenění osobního vkladu a rukodělnosti. 

„Až donedávna nikoho moc nenapadlo dávat kutilství do souvislosti s uměním. … Zatímco výstupy 

kutilství, které mělo jisté umělecké ambice (výroba lodí se sirek v láhvi atp.), byly estetiky a 

teoretiky umění dlouho kladeny do blízkosti pomezí kýče, dnes – s posunem k novým médiím – je 

kutilství nahlíženo jako regulérní součást kulturní produkce v těžko rozlišitelném přechodném poli 

mezi amatéry a profesionály, producenty a konzumenty.“153 V českém prostředí se sice fenomén DIY

také váže k alternativním a „kontakulturním“ hnutím, které se hlásí k odkazu punku (sítotisk, 

výroba placek atd.), ve velké míře se ovšem rozmohl také v rámci neziskových ekologických 

organizací, eko školek a trvale udržitelného životního stylu. V tomto kontextu ztrácí své subverzivní

ostny a stává se neškodnou, obecně prospěšnou zábavou pro ženy na mateřské dovolené, 

environmentální nadšence a – vlastně pro všechny. Vlna bio módy či spíše bio mánie je v 

posledních letech tak výrazná, že se ji rozhodl využít i Michal Viewegh, který kvůli čtenářské 

přitažlivosti zpracovává pouze „velká témata“. Na tento posun z alternativy do mainstreemu 

bychom mohli aplikovat situacionistický termín rekuperace, „zpětné přisvojení, jímž systém 

zneškodňuje svou kritiku nebo možnou alternativu.“154 Všimněme si (v souladu s názvem 

Vieweghovy knihy), že bio módou jsou stiženy zejména ženy, na které je mediálně apelováno a) 

aby byly dobrými matkami, tj. dávaly dětem to nejlepší = bio, b) aby byly dobrými kuchařkami, tj. 

vařily zdravě, c) aby byly krásné a dokonalé (díky zdravému životnímu stylu). Ze způsobu života 

153Zálešák, J.: učební materiály k předmětu Umění po roce 2000, vyučovanému v zimním semestru 2013 na FaVU VUT 
v Brně, nečíslováno.
154Magid V.: Zrušení nebo uskutečnění? Posmrtný život situacionistických strategií. http://www.sok.bz/index.php?
Itemid=49&id=270&option=com_content&task=view (Staženo 28.3. 2014).
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původně se vymezjícího vůči komzumu a komerci se stala výspa reklamního zájmu. Zda je to jev 

jednoznačně negativní či ne, ponechám na samotném čtenáři. Je však důležité si tento fakt v rámci 

environmentálně laděného uvažování uvědomit, protože jakýkoli módní trend zákonitě vyvolává 

protireakci v podobě kontradikce. Na druhou stranu může být umělecká tvorba z odpadu naopak 

motivací: Recipient se střetá s dílem z odpadu a uvědomuje si, že potenciálním autorem může být 

také on. „Odpad je dostupný, proč bych něco takového také nezkusil?“ Případně: „to je zajímavé, co

všechno se dá z odpadu udělat; to, co běžně vyhazuji, vlastně odpad není...“ Setkání s tvorbou z 

odpadu apeluje na divákovu kreativitu (která je dle postmoderního diskursu vlastní každému) a 

dodává mu odvahu. Je pochopitelné, že „experimentování je jednodušší, když je materiál levný nebo

bezplatný.“155 Není co ztratit, umělecké hrátky s odpadem jsou bezpečné (protože sociálně 

kodifikované) a zároveň vzrušující. 

Díky zvýšenému zájmu o ekologii a trvale udržitelný životní styl spatřily i v českém 

kontextu světlo světa umělecké projekty, které spojují principy DIY (přestože jsou závislé na 

grantové politice) s environmentální citlivostí. Je to jednak kolektiv Yo-Yo, který provozuje prostor 

Kravín – Hranice a také všeobecně známý prostor Školská 28, kde dochází k fůzi DIY přístupu s 

novými médii. Školská156 se profiluje jako komunikační prostor, který poskytuje platformu pro 

současné výtvarné umění, hudbu, film a nová média. Funguje od roku 1999, kromě výstavních 

aktivit se věnuje také těm vzdělávacím, pružně reaguje na trend tzv. edukativního obratu v umění. 

Ten souvisí jednak „s posunem k zájmu o výzkumně založenou práci, o koncepci „umělce jako 

výzkumníka“157, jednak s novým přístupem k doprovodným programům, které fůzují se sociálně 

zaměřenými uměleckými projekty. Využívá genia loci novorenesanční budovy kousek od 

Václavského náměstí.

 Občanské sdružení Yo-yo vzniklo o deset let později, v roce 2009, jako shluk umělců, 

kurátorů a organizátorů.158 Ve své prezentaci dávají na vědomí, že "slovo yóyo podle wikipedie 

pochází z filipínského jazyka llokano, anebo z jazyka Tagalog, kde znamenalo "pojď pojď" anebo 

"návrat". Yo-yo znamená v našem pojetí především: tvorba a hra s myšlenkami a kódy, 

organizování společných projektů, které narušují hranice mezi disciplínami, objevování nových 

prostorů pro uměleckou tvorbu, citlivost k prostředí a reflektování proměnlivých situací okolo nás, 

iniciování a podpora experimentů na pomezí umění, ekologie a (nových) médií, příprava prostoru 

155Herman, Llyod E.: Trashformations: Recycled Materials in Contemporary American Art and Design. Whatcom 
Museum of History 1998, s. 39 - 40.
156http://www.skolska28.cz/page.php?page=1 (Staženo 29.3. 2014).
157Zálešák, J.: učební materiály k předmětu Umění po roce 2000, vyučovanému v zimním semestru 2013 na FaVU VUT 
v Brně, nečíslováno.
158Členy jsou historička umění a kurátorka Lenka Dolanská, kultruní manažerka, kritička a kurátorka Magdalena 
Kobzová, intermediální umělec Michal Kindernay, umělec Gívan Belá a další.
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Kravín na Hranici: místa pro tvorbu, vzdělávání a diskusi."159 Výše uvedené řádky jsou myslím 

dostatečně výmluvné. Mohli bychom hledat návaznost na dadaismus a zároveň na ekospirituální 

směry, které hlásají "návrat ke kořenům". Více než v případě Školské se do tohoto projektu promítá 

aktuální zájem o site specific art160, více je také akcentována ekologická linka - Kravín má dokonce 

být "ekologické mediální centrum Vysočiny". (Přestože všechny projekty site specific bychom na 

první pohled mohli zjednodušeně vnímat jako ekologicky zaměřené, není tomu tak.) Jakkoli mělo 

Yo-yo a projekt Kravín v době svého vzniku slibně nakročeno sociálně ekologickým směrem, 

aktivita v posledních letech ustala. 

Hledači - sběrači

Přirozeným rysem umělců pracujících s odpadem je kumulace odpadu. Jsou sběrači. Ne 

sběratelé, protože netvoří sbírky v pravém slova smyslu, tedy nejedná se o systematizovaný, 

katalogizovaný soubor předmětů, které jsou určeny k tomu, aby byly ukazovány. Leda že by v 

přeneseném smyslu výsostnou sbírkou byl každý jejich umělecký artefakt. Podle Sládkové je sběrač

„člověk západní kultury, jenž má k věcem kumulativně-spotřební vztah“161, tedy v podstatě každý z 

nás. Sběračská kultura je jinými slovy kultura spotřební, a to, co nespotřebujeme a vyhodíme, 

nazýváme odpad.162 „Je možné pozorovat dva mody lidského zacházení s věcmi. Tím prvním je 

jejich vyhazování, zatímco tím druhým je jejich sbírání a uchování.“163 Oba mody jsou také dvojím 

způsobem života, souvisí také se společenským statusem a osobní image, kterou si člověk jako 

spotřebitel buduje. Pokud se někdo rozhodne hledat štěstí mezi odpadky, je to elementárně 

protikonzumní tah: odmítá kupovat nové ve chvíli, kdy stejně dobře může využít už použité a 

vyhozené. 

Slovy Beth Zoderman: „Vybírání popelnic je činnost jako každá jiná. Děláte-li ji s inspirací,

můžete ji povznést na umění. Děláte- li ji disciplinovaně, uvědoměle a zaujatě, stane se z ní 

duchovní počin. .. Zapálení hledači musí mít stejně jako všichni umělci ve svém portfoliu některé z 

159http://yo-yo-yo.org/old/o_nas.html (staženo 4.4. 2014)
160Site specic art je tendencí, která umělecké dění přesouvá z galerie do "zajímavějších" míst, míst s určitou historií a 
atmosférou. Často jsou to prostory opuštěných továren, klášteru atd. Umělci čerpají přímo z daného prostoru, skrze své 
intervence místo "oživují". Někdy je za předstupeň site specific považován performance art (v knize Tomáše Dvořáka 
Sběrné suroviny na s. 33 a 34), v praxi mám za to, že performance je jako umělecká forma možnou součástí site specific
projektu. Výrazněji jsou obvykle zastoupeny aktivity na pomezí performance a divadla, s příklonem k divadelní 
inscenovanosti či konceptuální sociální intervence. 
161Sládková, H. O sběratelích a lidech: Společnost věcí a příběhy předmětů, v: Pachmanová, M. (ed.): Mít a být : 
sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2008, s. 21.
162Tamtéž, s. 25.
163Kotlová, K.: Odpad pokladem: Garbage design, v: Pachmanová, M. (ed.): Mít a být : sběratelství jako kumulace, 
recyklace a obsese. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová 2008, s. 95. 
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následujících rysů: vytrvalost, trénink, intuici (radar na dobré věci), otevřenost mysli, aby viděli to,

co je pro ostatní neviditelné...“164 Ještě více než sběračem je takový člověk tedy hledačem: může 

hledat konkrétní věc, ale obvyklejší je prostý akt hledání a nalézaní „něčeho zajímavého“. Něčeho, 

co hledače zaujme, bez toho, aby věděl, k čemu to použije. V tomto se velmi přibližuje běžnému 

konzumnímu chování, i když jaksi naruby. Často se pak stává, že jsou prostory náležící hledačům 

doslova zavaleny nejrůznějšími bizarními předměty určenými k „pozdější spotřebě“ (někdy se to 

bude hodit), v našem případě k tvorbě umění. Hledači se svých pokladů jen s těžkým srdcem 

zbavují, zároveň však hromadí další a další, kumulují. V tom vidím negativní stránku hledačů 

(jakkoli to snad není pravidlem): vnímají skládky a popelnice jako „supermarket zadarmo“. 

Nutno dodat, že ačkoli (nebo právě protože) obliba tvorby z odpadu v posledních letech 

značně stoupla, kvalita je eufemisticky řečeno kolísavá. Lze dohledat velké množství umělců, ať už 

profesionálů či amatérů (či jakkoli na na pomezí těchto kategorií), na jejichž tvorbě je zajímavý 

pouze materiál (tj. odpad, ať už domácí či průmyslový). Výstupy jsou často formálně velmi 

konvenční až kýčovité, jsme svědky nekonečného opakování případně variování určitých postupů 

(viz dále). To se promítá i na v Čechách oblíbených sympóziích - soutěžích, které jsou pořádány v 

městech s množstvím průmyslového odpadu (například v roce 2009 v Uherském Hradišti, 2012 v 

Mladé Boleslavi). Jedná se dle mého názoru o poměrně plytké snahy, podnícené módním zájem o 

recyklaci. V mezinárodním měřítku podobné aktivity existují přirozeně též, například RestCycling 

Art festival v Berlíně (který nicméně nemá od roku 2004 aktualizované webové stránky), Recycle 

festival v Santa Fe či v Blue Mountain City, kde je vyhlašována soutěž tvorby z odpadu dokonce ve 

dvanácti kategoriích. Fenomén tvorby z odpadu má už také svou institucionalizovanou podobu, 

prvenství zřejmě nese město Liverpool, kde od roku 2010 existuje stálá expozice s názvem Waste 

into art. U nás vytváří zatím soukromou (potažmo výstavní) sbírku pet lahví Veronika Richterová.

Mezi umělci můžeme rozlišit dva typy hledačů – sběračů. První kumuluje různorodý odpad, 

(avšak přece jen selektovaný např. od bioodpadu), druhý tvoří z konkrétního druhu vyřazených 

předmětů, jako jsou třeba diskety, filmové pásky, baterie nebo panenky barbie. Druhá skupina se 

potenciálně více pohybuje v prostředí bazarů, bleších trhů apod., kde hledané předměty odkupuje či 

od známých dostává darem, k vytvoření artefaktu totiž potřebuje větší množství homogenní 

substance. Není to ale pravidlem, stejně jako u některých tvůrců najdeme přístupy oba. 

Autorů, kteří v posledních třiceti letech pracují s odpadem, je velké množství.  Přitom při 

podrobnějším zkoumání lze rozeznat několik formálních přístupů, s nimiž pracují. V tomto světle 

prvotní údiv nad možnostmi a invenčností Trash artu klesá. Ve světle těchto poznatků jsem se 

rozhodla pojmout závěrečnou kapitolu poněkud jinak a místo případových studií se pokusím 

164Ozuna, T.: Umění a odpad: recyklovaná estetika v poválečné střední Evropě (1917-2005), v: Umělec 3/2005, s. 88.
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nastínit jednotlivé tendence Trash artu, s poukazem na zajímavé umělecké výstupy.

Přirozeným výstupem hledačsko-sběračského přístupu je asambláž, případně brikoláž165. 

Autoři vytvářejí objekty166, které se vyznačují zvláštními kombinacemi materiálů a předmětů. 

"Cesta obyčejného předmětu až na pozici uměleckého díla by mohla být následně zmapována takto:

1. Vyjmutí předmětu z jeho přirozeného prostředí s následnou změnou jeho hodnoty v novém 

prostoru. 2. Uvědomění si hmatatelných předností a zajímavostí předmětu a jejich využití 

v nové komunikační situaci. 3. Drobné zásahy do vzhledu materiálů, předmětů či jejich prostředí. 

Po této etapě dochází dále k přesnějšímu definování jednotlivých materiálů a předmětů a ke snaze o

jejich souznění v novém objektu: 4. Budování protikladů, asociačních narážek a překvapivých 

spojení. 5. Zasazení objektů do srozumitelného prostředí v rámci instalace"167 Objektovou tvorbou z

odpadu se zabývá dnes už příznačně známý František Skála (1956), Petr Písařík(1968), Josef Daněk

(1961) či Veronika Richterová (1964), která pracuje výlučně s pet lahvemi. Ze zahraničních umělců 

můžeme jmenovat např. Kena Littla (1956) nebo Leo Sewella. Když srovnáme jejich díla, 

nalezneme značné formální podobnosti, každý z nich ovšem odpad používá svým vlastním, 

objevným způsobem. 

František Skála je nicméně nejtajemnější, až enigmatický. V jeho objektech je zjevná 

návaznost na původní fetišismus přírodních národů, jeho dílo jako by bylo návrhem nových 

rituálních objektů neznámé víry. Nebo možná víry sběračů: "Moje minulé životy sahají do éry 

sběračů, já jsem náturou sběrač. To je jedna z činností, která mě v přírodě nejvíc baví, a tím pádem 

se dá říct, že pracuji v podstatě nepřetržitě, pořád něco sbírám. Ty úplně nejzazší vzpomínky z 

dětství mám na to, jak v parku systematicky něco hledám a sbírám, různé předměty, brouky a tak.", 

řekl v roce 2004 v rozhovoru pro hospodářské noviny. Nezastírá určité duchovní myšlenkové 

pozadí, také proklamativně žije bez mobilního telefonu, automobilu a televize. Pro něj je tedy 

sběračství odpadu přirozenou součástí životního stylu, je ukázkovým "pestrým". Není 

environmentálním aktivistou, nicméně má k myšlence trvalé udržitelnosti blízko. 

Podobně je na tom Veronika Richterová, která svou tvorbou zasahuje velkou měrou do 

oblasti designu (pet art světla). Další její velkou tvůrčí oblastí jsou pet art plastiky, kde se zaměřuje 

především na zvířata a rostlinnou říši. V rozhovoru pro časopis Naše rodina uvedla, že: "Ohánět se 

165Zjednodušeně řečeno jde o techniku spojování dostupných (a obvykle velmi nesourodých) materiálů, které jsou právě
po ruce. Je typická pro postmodernu. (V Lévi-Straussově pojetí jde o subverzivní formu kutilství. (Dvořák, T.: Sběrné 
suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti. Praha: Filosofia 2009, s. 35.))  
166"V současné době je objekt chápán jako samostatná kategorie plastické umělecké tvorby související s kategorií sochy,
od které se liší historickým vývojem, funkcí a formální stránkou. Zatímco sochařství od pravěku sledovalo převážně 
figurální linii, tedy zobrazení lidské či zvířecí figury, a zároveň od starověku úzce souviselo s výzdobou architektury, 
přičemž se tato základní funkce doplňovaly a prolínaly, objekt vychází z tradice rituálních předmětů, které měly 
nezřídka abstraktní povahu a formu jednoduchých geometrických či abstraktních tvarů nebo naopak asambláží 
přírodních prvků." http://www.artlist.cz/?id=118 (Staženo 7.4. 2014)
167Kozáková, M.: Objektová tvorba. Brno: MUNI, bakalářská diplomová práce 2007, s. 17-18.

63



recyklací je teď móda, která zákonitě rychle přejde. Já už jsem na to slovo alergická, ale věřím, že 

samotná náplň toho slova obrovskou budoucnost má."168 Uvedla také, že je jí blízký ekologický 

způsob života, recyklaci vnímá jako svůj povahový rys: "já jsem recyklovala už v dobách, kdy se 

tomu tak ještě ani neříkalo..."169 Mám za to, že stejně jako u Skály je pro Richterovou klíčová idea 

transformace, přeměna odpadu v něco esteticky působivého. Richterová vytváří umělou přírodu, 

zatímco Skála pracuje s přírodninami. Richterová puristicky používá výhradně pet lahve, Skála 

libovolně míchá přírodní a umělé, odpad a ne - odpad. Skála vytváří vlastní mýtický svět (k čemuž 

přispívá i jeho toužená izolace), Richterová převádí svět kolem sebe do pet lahví. 

Ken Little dělá už řadu let tzv. shoe scuplture, tj. skupltury ze z bot. Podobně jako u pet artu 

se jedná o zajímavý nápad, který v podstatě do nekonečna variuje. Leo Sewell, který vyrůstal v 

blízkosti skládky, mixuje všechno, co nachází, do něčeho, co bychom mohli nazvat "skuptury 

každodennosti". Může to být pes, batole, prase, kachna, žena... Použitím různorodého odpadu 

dociluje toho, že máme pocit, jako bychom viděli vnitřnosti skulptury, či snad něco jako její pravou,

strojovitou podstatu. 

Zcela jinak pojímá tvorbu z odpadu belgický umělec Peter Buggenhout (1963). Série Slepý 

vede slepého je asambláží z kusů odpadu pokrytých tlustou vrstvou domácího prachu, skulptura 

Gorgo je vyrobena z textilního odpadu, koňských žíní a zvířecí krve, série Mont Ventoux potom z 

bělených zvířecích střev, které jsou natažené přes polymorfní tvary polyuretanové pěny. Nesnaží se 

odpad estetizovat, naopak, obnažuje jej a dává vyniknout vizualitě ošklivého, vyvolávajícího 

nevolnost a odpor. Na první pohled není jasné, o co přesně se jedná - a možná právě proto jsou jeho 

objekty tak znepokojující. Blízko Buggenhoutovi je Leonardo Drew (1961), který vytváří celé stěny

- instalace civilního odpadu. 

Za zmínku stojí práce s názvem Waste Man britského sochaře Antony Gormleyho. Ten 

vytvořil v průběhu šesti týdnů na konci léta 2006 ze zhruba 30 tun domácího odpadu (hlavně 

nábytku) lidskou figuru, kterou posléze vsadil do ohně, aby odpad  přeměnil v energii. Socha 

shořela za přítomnosti diváků za 32 minut. 

Oblíbenou disciplínou tvorby z odpadu je je plošný artefakt složený z množství drobných 

předmětů, které při pohledu z dálky tvoří obraz, jedná se o princip příbuzný pointilistické technice. 

Velmi oblíbené jsou portréty (známých osobností) anebo odpadové verze známých uměleckých děl. 

Zde se Trash art stýká s postmoderní mutací pop artu. V této formě je velmi rozšířen, nicméně je 

poněkud nenápaditý. Jako zástupce tohoto pojetí jsem vybrala Toma Deiningera (1970), který 

akumuluje drobnosti, používá různorodý materiál, z něhož pak tvoří velkoplošné obrazy. Fascinující

168Vrabcová, M: Pro někoho odpad, pro jiného poklad... http://www.rodinaonline.cz/article.php?clanek=959 (Staženo 
9.4. 2014). 
169Tamtéž.
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je pozorovat na videu zrychlený proces tvorby nebo detailní přiblížení, které odhaluje, z čeho se 

reliéf skládá.170  Více než o obraz se vlastně jedná o instalaci, která se nicméně jako obraz tváří. 

Instalaci velice specificky pojímá umělecké duo Tim Noble (1966) a Sue Webster (1967). 

Pracují s odpadky z ulic Londýna a stínovými projekcemi. Na první pohled vypadají jejich instalace

jednoduše jako nepořádek, ale když je před ně postaven projektor v přesném pravém úhlu, noří se z 

deleuzovského chaosu (který neexistuje) siluety s jasnými a ostrými obrysy.  

A konečně je tu archeologická dimenze odpadu: Odpad je obrovským zdrojem informací. O 

jednotlivci, který jej produkuje, i o celé společnosti. Představte si, váš vlastní imaginární portrét, 

který by pozorovatel získal skrze obsah vašeho odpadkového koše. Co vyhazujeme? Či přeneseně: 

čeho se zbavujeme? Odpad v tomto kontextu hraje roli fetiše, vzpomínky, recyklovaného příběhu. 

Neopominutelná environmentální dimenze související se změnou hodnot, je v tom, že vyhazujeme 

funkční věci. Může to souviset s tím, že si k výrobku vytváříme citovou vazbu, stejně jako k tomu, 

koho nebo co nám připomíná. Je tedy pochopitelné, že s určitými životními změnami přichází 

masové zbavování se věcí jako součást procesu psychické očisty. Nicméně není nutné je vyhazovat;

je možné je prodat, darovat etc.

Jedním z trendů současného umění je tzv. historiografický obrat. "V konečném důsledku to 

souvisí s určitou krizí historie; vytrácení historického povědomí, podléhání rychlému a instantnímu 

"tady a teď"...Historiografický obrat pak lze nahlížet jako určitý ostrov pohody, kult vzpomínky... 

obzvláště v zemích bývalého východního bloku."171 V této souvislosti nelze nepřipomenout dílo 

Marka Diona Tate Thames Dig (1999). Strávil dva týdny s archeology na vybraném úseku obou 

břehů Temže v blízkosti Londýna, s cílem sesbírat všechen materiál (odpad), který se tam v tu chvíli

nalézal. "Objekty byly vyčištěny, katalogizovány a seřazeny podle typu, hmotnosti a barvy a 

uspořádány ve velkém, oboustranném kabinetu kuriozit, který silně připomíná renesanční a 

viktoriánskou tradici uchovávání a vystavování."172 K historiografickému obratu se váže forma 

vystavování předmětů pod sklem, jako v muzeu. Předměty výstavy mohou být rodinné relikvie, jak 

jsme v Brně nedávno viděli na výstavě Veroniky Bromové, nebo jde o relikvie specifického místa, 

jako v případě Marka Diona nebo projektu ASSteroidy Terezín (2009), který je postaven zcela 

totožně s tím rozdílem, že artefakty byly sbírány v okolí pevnosti Terezín a artefakty byly 

katalogizovány a prezentovány ve formě digitální fotografie. Radek a Zdeněk Kvetoňovi 

samozřejmě pracují s geniem loci terezínské pevnosti, která je postavena v močálovité krajině, což 

170 http://www.tomdeiningerart.com/selfportait1.html
171Zálešák, J.: učební materiály k předmětu Umění po roce 2000, vyučovanému v zimním semestru 2013 na FaVU VUT 
v Brně, nečíslováno. Viz také Zálešák, J.: Minulá budoucnost :současné umění na cestě od archeologie k 
angažovanosti. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, tranzit.cz 2013.
172 http://narratingwaste.wordpress.com/2010/05/04/mark-dion-and-tate-thames-dig-1999-an-extract/ (Staženo 14.4. 
2014)
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samo o sobě implikuje ideální prostor pro "archeologické" bádání, a potom také stále ještě nedávná

 pochmurná historie tohoto místa. 
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František Skála: 
Sanostat. Kombinovaná 
technika,  57 x 50 x 35 cm
(1992). 

Veronika Richterová: Houbičky, výška 250 
cm (2005). 

Ken Little: Černá & zelená 
srna. Kombinovaná technika 
(2007).

Leo Sewell: Prase. Rozměry 9 x 6 x 18 inchů.

Leonardo Drew: Untitled.

Tim Noble a Sue Webster: 
Dirty white trash (with gulls)
, umělecký odpad za šest 
měsíců, dva preparovaní 
racci, projektor (1998).

Peter Buggenhout: Gorgo 4. 
Krev, pigment, železo, dřevo, 
papír, sklo, 83 x 148 x 92 cm 
(2005).



Eko art 

Dlouho jsem váhala, jak tuto kapitolu pojmout. Nerada bych pouze opakovala text práce 

Zdeňky Řezbové Morávkové Ekoart, která byla obhájena před dvěma lety. Ve stručnosti tedy pouze 

přiblížím koncept knihy Cycle-Logical Art od Lindy Weintraub a jako příklad uvedu dle mého 

názoru nejzajímavější kreativní výstupy, které jsem pod hlavičkou Eko artu nalezla.

 Cycle logical tady je "lingvistické spojení mezi recyklací a psychologií. Cycle-Logic 

znamená využití cyklické logiky, která rozšiřuje uvažování za hranici okamžitého použití a 
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Tom Deininger: Autoportrét.

Tom Deininger: Autoportrét 
(detail).

Mark Dion: Tate Thames Dig (1999).
Radek a Zdeněk Kvetoňovi:  
ASSteroidy Terezín (2009).



krátkodobých cílů."173 Bere v potaz, odkud materiály pocházejí, jakým způsobem byly předměty 

vyrobeny, k čemu všemu se dají použít, jakým způsobem je možné je recyklovat. Směr Cycle-Logic

představuje do důsledku enviromentálně  odpovědné zacházení s materiály, které jsou použity jako 

materiál pro uměleckou tvorbu. Dále poukazuje na to, že všechny druhy vytvářejí odpad, který sám 

o sobě není problém - problémem je to, že odpad vnímáme jako bezcenný. Všechny odpady jsou 

potenciálně recyklovatelné.174 Toto vnímám jako utopii. Autorka naprosto nezohledňuje to, že 

ostatní druhy narozdíl od člověka vytvářejí pouze biologický odpad. Principiálně je její myšlenka 

sice hezká, ale bohužel příliš romantická. Princ na bílém koni či deux ex machima, který dokáže 

recyklovat veškerý odpad, existuje pouze v pohádkách. 

Idea cyklu, tedy "periodicky se opakující sled událostí (eventů)"175, je úzce svázaná jednak s 

životním cyklem výrobku, jednak s principem recyklace, která "vrací věci znovu do života." 

Výtvarníkům je nicméně proces recyklace (znovupoužití) důvěrně známý i bez ekologické 

motivace. Je běžnou praktikou, že se přemalovává nepovedený obraz, recyklují se nevyvedené 

experimenty, a to jak materiálové, tak myšlenkové. Znovu se tak dostávám k tomu, proč nepovažuji 

všechny umělce, kteří recyklují, za Eko artisty. 

Steven Siegel (1952) pracuje s odpadem, vznikajícím při výrobě. Díky jeho dílu můžeme 

nahlédnout, jak velké množství ho je, a jak bezcenný se jeví těm, kteří jej produkují. Například v 

Did God Make a Worm? z roku 2005 použil 4086 kg (9000 liber) lesklých hliníkových autodílů, 

které mu věnovala společnost Audi. Vytvořil z nich obrovského červa, který mě osobně připomíná 

velkého písečného červa ze scifi románu Duna od Franka Herberta. Červa všepožírajícího, červa 

odpadu, který nás může do sebe kdykoli dle libosti pojmout. Vytváří také objekty, v nichž 

provokativně spojuje odpad a přírodniny, obzvláště v případě, že jsou instalovány ve volné krajině. 

Provokují pak řadu otázek po vztahu přírodního a umělého, a také o odpadu jakožto "druhé 

přírodě". 

Tim Gaudreau (1969) vyfotil vše, co po dobu roku 2006 vyhodil. "Tím, že jsem se zaměřil 

na své odpadky, dal jsem jim nový smysl. Přestaly být vyhozené a navždy zapomenuté, staly se z 

nich upomínkové předměty, které jsou nějakým způsobem užitečné. Tato kolekce fotografií důvěrně 

zobrazuje to, co dělám, co konzumuji. Odhalují mě."176 Před začátkem projektu si o sobě myslel, že 

se se chová environmentálně uvědoměle a šetrně, nicméně vyšlo najevo, jaké množství odpadu i 

přes to stále produkuje. 

173Weintraub, L.: Cycle-Logical Art: Recycling Matters for Eco-Art, Rhinebeck: Artnow Publicatikons 2007, s. XI.
174Parafráze tamtéž, s. 13.
175Tamtéž, s. 16.
176http://timgaudreau.com/2012/trash/trash.html (Staženo 17.4. 2014). 
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 Shelley Sacks, která se dostala do povědomí svému sociálně-poticko-ekologickému 

projektu Exchange Values, který byl vystaven v roce 2002 v Johannesburgu na Světovém summitu 

pro udržitelný rozvoj. Ve své instalaci použila krabice a slupky od banánů, které doplnila 

autentickým hlasovým záznamem lidí, kteří je vypěstovali. Přiblížila tak jednak producenta ke 

spotřebiteli, jednak je její instalace apelem pro uvědomělou konzumaci. Svým formátem se 

Exchange Values skvěle vejde do současného trendu sociálních intermediálních projektů, do nichž 

je zapojena neumělecká a vědecká veřejnost. 

Maria Cristina Finuci v roce 2013 přišla v rámci Benátského bienále s intervencí 

Wasteland  - The Garbage Patch State. "Před několika lety jsem si přečetla o existenci ostrova 

Garbage Patch, který se skládá z plastových úlomků, je velký jako Texas, sahá do třicetimetrové 

hloubky a plove uprostřed Tichého oceánu. Hluboce to na mě zapůsobilo a musela jsem to místo 

navštívit."177 V prohlášení, které vydala k tomuto dílo, mimo jiné poukazuje na to, že pokud je 

nějaký problém "neviditelný" (jako odpadky schované pod hladinou oceánu), neznamená to, že 

neexistuje. Jedním z výstupů projektu, který zahrnuje fotografie, videa a intervence, je "proud" 

odpadků, pro  jehož realizaci si vybrala vršky od pet lahví. Realizovala jej na hlavním nádvoří 

Ca'Foscari univerzitě v Benátkách; součástí jejího záměru je upozornit veřejnost na existenci 

podobných ostrovů v oceánu a tím přirozeně také na zhoršující se stav životního prostředí kvůli 

zahlcenosti odpadky. 

177http://www.mariacristinafinucci.com/works/wasteland-the-garbage-patch-state/ (Staženo 17.4. 2014). 
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Steven Siegel: Dva z nich. (2009). 
Maria Cristina Finuci: Wasteland  - The 
Garbage Patch State (2013).



Závěr

Ve své práci jsem se zaměřila zejména na historické kořeny práce s odpadem jako 

materiálem pro výtvarnou tvorbu ve snaze zodpovědět jednak otázku po vztahu Trash artu a Eko 

artu, jednak porozumět současné (až módní) oblibě práce s odpadem v rámci umění. Důkladná 

práce s historií umožňuje čtenáři vnímat fenomén práce s odpadem komplexně, v rámci dobových 

souvislostí. Text práce zároveň vymaňuje odpad z z čistě ekologicko - environmentálního kontextu, 

a podává tak pokud možno komplexní obraz zacházení s touto uměleckou surovinou. Nynější obliba

Trash artu se její jako přirozené vyvrcholení dlouhodobé tendence či uměleckého zájmu o 

každodenní, zavržené a vzbuzující odpor. Přesto tvorba z odpadu nemá dekadentní konotace; je 

spíše vitalistickou oslavou svobodných možností tvorby. Jako každé umělecké východisko, i tvorba 

z odpadu se vyčerpává a stává se konvencí. 

Odpad je materiál, který nese silné emocionální poselství a je na každém z umělců, jak s ním

naloží. Je možné jej negovat, je možné na něj aktivisticky upozorňovat; a všechno mezi tím. Výklad

takového díla jako ekologického je záležitostí interpretace. Můžeme se pouze domnívat, domýšlet 

význam. Situace se ovšem mění ve chvíli, kdy máme k dispozici slovní vyjádření autora k 

environmentální problematice. Jak jsem nastínila, vztah k trvalé udržitelnosti je u mnoha autorů 

tvořících z odpadu vlažný, jejich motivace a záměr pramení z jiných stran. Nicméně mnoho z nich 

splňuje charakteristiku zelených - pestrých, jak je známe od Hany Librové, tj. jsou "zelení" svým 

životním stylem a hodnotami jaksi "mimochodem". 

 Zdá se, že Trash art prožívá v těchto dnech svůj vrchol a je otázkou, jak dlouho bude tento 

vrchol trvat. Všeobecné uznání a obliba recyklace jsou samozřejmě enviromentálně příznivé, 

nicméně musíme se také připravit na to, že každý trend vyvolává proti reakci  - v našem případě 

velmi neekologické a konzumní chování. 
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