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Abstrakt

Bakalářská práce Apropriace a recyklace mediálních obrazů se zabývá tím, jakými 

způsoby se mediální obrazy dostávají mimo svůj původní kontext a jak tento proces mění 

jejich funkci a významy. 

Práce sestává ze tří  částí.  První  část  čtenáře seznamuje s metodou apropriace a 

recyklace, a to jak s jejími počátky, tak i s jejími specifiky.

Druhá část se zabývá tím, co jsou ikony a jak je využívá umění. K tomu je nejdříve 

potřeba  uvést  základní  sémiotické  pojmy,  abych  se  dále  mohla  věnovat  tomu,  jak  se 

posouvá význam a jak fungují mediální ikony.

V třetí  části  se  věnuji  konkrétním případům apropriace  a  recyklace,  které  jsou 

podle  charakteru  rozděleny  do  jednotlivých  podtémat  malířství,  politická  ikonografie, 

modely a autorovo promítnutí sebe sama do fotografických ikon.

Čtvrtá  část  se  zabývá  apropriací  a  recyklací  mediálních  obrazů  ve  vztahu 

k autorským  právům.  Zahrnuje  podkapitoly  o  českém  autorském  právu  i  o  licencích 

Creative Commons, o teoretických návrzích svobodné kultury a o konkrétních případech 

apropriace zajímavých z hlediska porušení autorských práv.

 

 

 

 

 



Abstract

The bachelor thesis Appropriation and Recycling of Media Images focuses on how 

media images get outside their original context and how this changes their function and 

meaning. 

The  work  contains  of  three  parts.  The  first  part  acquaints  the  reader  with  the 

method of appropriation and recycling, with its beginnings and its specificity.

The second part investigates what icons are and how art uses them. We need to 

introduce basic semiotic terms in order to be able to explain how the meaning changes and 

how media icons work.

In the third part, I focus on particular cases of appropriation and recycling, which 

are divided into separate subthemes according to their character, i.  e. painting, political 

iconography, models and self-projection into iconic photographs. 

The fourth part occupies with the relationship between appropriation and copyright. 

It embraces subchapters on Czech copyright, Creative Commons licences, theories about 

free culture and particular cases of apropriation and recycling from the point of view of 

copyright infringement.
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Úvod

Současná doba je rychlá a neustále se zrychluje, proto pokud se chceme orientovat 

v dění a zároveň se nám nechce číst a hlouběji se zajímat o události, stačí nám k tomu 

obrazy.  Také komunikace  probíhá  čím dál  zkratkovitěji  a  nejlepší  zkratkou jsou právě 

obrazy. Jsou totiž trefné, stručné a jasné. Toho využívá také apropriační umění. Nicméně 

apropriační obrazy jsou na rozdíl od novinářské fotografie konceptuálním uměním. Nemusí 

nést estetickou hodnotu, jde především o jejich myšlenku, která se skrývá za obrazem.

Jde v něm také o komunikaci. V apropriačním umění neprobíhá komunikace jen 

mezi  autorem  a  divákem,  ale  také  mezi  jednotlivými  autory,  kteří  na  sebe  reagují 

přetvářením cizích obrazů, čímž se tvoří mezi obrazy vazby, které se propojují a řetězí. 

Obrazy jako by se proměňovaly s určitými modifikacemi jeden v druhý. Jeden den je tu 

novinová fotografie, druhý den už původní snímek není zajímavý a aktuální už je jeho 

apropriovaná a  recyklovaná verze.  Proto  pokud chceme rozumět  současnému světu,  je 

důležité orientovat se ve vizuální kultuře obecně i ve vztazích mezi obrazy, abychom mohli 

vysledovat původní obraz a pochopit  historii  jeho vývoje vytvořeného apropriováním a 

recyklováním.

Od  roku  1917,  kdy  Marcel  Duchamp  založil  apropriační  umění  se  svými 

readymades,  uběhlo  bezmála  století  a  otázka  přejímání  cizích  děl  za  účelem vlastního 

tvoření se z galerií přesunula do pokojů, pracoven a kanceláří po celém světě, a to díky 

všeobecně dostupným a kvalitním digitálním technologiím a Internetu. Internet umožňuje 

sdílet velké množství informací, dat a děl, ať už vlastních, nebo cizích. Do poměrně velké 

míry je to možné i nelegálně. Příjemce příliš neřeší, komu dílo patří, je jedno, kdo ho sdílí, 

každopádně  je  k dispozici  široké  veřejnosti.  To  s sebou  nese  možnost  jeho  libovolné 

úpravy a dalšího sdílení modifikovaného díla. To, že je něco na Internetu a k dispozici, 

ovšem  neznamená,  že  je  možné  nakládat  s tím  jako  s vlastním,  tedy  jako  bych  byl 

držitelem  autorských  práv.  Tématem  autorských  práv  v apropriačním  umění  se v práci 

budu také zabývat. 

Důvodem pro výběr tématu byl můj dlouhodobý zájem o tvorbu Andyho Warhola a 

zájem  věnovat  se  jí  z hlediska  propojenosti  s mediálními  obrazy.  Na  přednáškách  o 

fotografii mě zaujaly také další případy apropriace slavných fotografií. 

V práci se problematikou zabývám jen v rámci fotografie, nebudu se zde věnovat 

projevům apropriace a recyklace v audiovizuálních médiích. 

 



1. Metoda apropriace a recyklace

Počátek metody apropriace a recyklace sahá do roku 1917, kdy výtvarník Marcel 

Duchamp vystavil v galerii exponát nazvaný Fontána, což byl obyčejný zakoupený pisoár, 

který se od těch obyčejných lišil jen Duchampovým podpisem. Tento avantgardní počin je 

považován  za  vůbec  první  readymade,  tedy  hotový  produkt  zasazený  do  uměleckého 

kontextu.  Duchamp „svým“ dílem vyvolal první diskuze o autorství v umění.[1] Klaus 

Honnef  o  tomto  zakladateli  konceptuálního  umění  píše:  „Jeho  estetickým  cílem  bylo  

nahradit  umění  určené  k potěšení  oka  –  nazýval  je  ‚sítnicovým  uměním‘  –  uměním 

intelektu. Pro něho nebyl důležitý předmět jako takový, nýbrž řada myšlenek, kterou vyvolá  

v kontextu neznámého prostředí.“[2]

Metoda  apropriace  a  recyklace  je  postavena  na  přemisťování,  plynutí  a 

transformaci znaků, které jsou využívány stále znovu a znovu v jiných kontextech, dobách 

a uměleckých směrech. Kultura a smýšlení společnosti usazené v určitém místě a časovém 

období  jsou  založeny  na  příbězích  či  kulturních  vzorcích,  které  umělcům slouží  jako 

rámec, do něhož vkládají znaky a díla přebraná odjinud a tímto způsobem pozměňují a 

posouvají  smysl  a  vnímání  původního  příběhu  (viz  2.  kapitola).[3] Pro  apropriaci  a 

recyklaci je typické, že umělci nevytvářejí od základu originální dílo, ale vyberou si z již 

existujícího díla část, která se jim hodí pro další zpracování. Vytvářením nových kontextů a 

významů oživují a aktualizují dílo pro nový zájem diváků. Je to velmi efektivní způsob, jak 

udržet debatu o tématu, které by mohlo být zapomenuto, nebo by se vůči němu diváci stali 

apatickými. Umělec tak jeho příběh rozvíjí dál.[4] Zásah postprodukčního umělce má sílu 

v momentu  překvapení,  více  či  méně nápadného narušení  „kolektivních  scénářů“,  tedy 

jistot.  Což  je  zneklidňující,  ale  právě  proto  působivé.  Takto  apropriační  díla  upoutají 

pozornost, aby mohla sdělit svou myšlenku, jejíž obsah se často týká stavu společnosti. 

Přeměna  významů  a  jejich  přesouvání  do  jiných  kontextů  jsou  projevem 

pluralitního uvažování, nečernobílého pohledu na věc. Recyklace a apropriace mediálních 

obrazů tak dává pocit nedefinitivnosti události, je možné ji zlehčit, karikovat a kritizovat: 

„Postmoderna si hraje, zaštiťuje se minulostí a zároveň se této minulosti posmívá nebo s ní  

alespoň  žertuje.  Klade  vedle  sebe  protikladné  jazyky,  nesměšuje  je  v cosi  nového,  ale  

nabízí je uvnitř díla vedle sebe jako pluralitní pravdy.“[5] Podle Silveria jde o „nevážný 

pluralismus  stylů  či  kódů  uvnitř  jediného  díla“.[6] Bourriaud  to  samé  nazývá 

vyjednáváním mezi  různými  hledisky:  „Měli  bychom ...  uvažovat  tak,  že  umělecká díla  

nabízejí  různé  scénáře  a  že  umění  je  určitou  formou užití  světa,  jakýmsi  nekonečným 

vyjednáváním mezi různými hledisky.“[7] 



Smyslem apropriačního umění není vytvořit nesmrtelné dílo, ale zúčastnit se toku 

měnících se obrazů, být částí jejich vývoje, říct k tomu své. Obrazy jsou neukončené, jsou 

částí komunikace, žádný nestojí na vrcholu, ale všechny rovnocenně vedle sebe. Vše si je 

rovno, protože vše jde stejně dobře použít ke spotřebě. Bourriaud tento přístup k umění 

nazývá „kulturou užití“. Říká, že ruší hranice mezi konzumací a produkcí, a to již od 60. 

let,  kdy  se  začínají  tvořit  „otevřená  díla“ (Umberto  Eco),  zatímco  dříve  bylo  dílo 

hierarchizováno vztahem původce a pasivního příjemce.  Vznikají  tak nové interpretace 

hotového  díla.  Dominique  Gonzales-Foerster  píše:  „Nejdůležitější  je  zavést  jakousi  

rovnost, předpokládat, že já – jakožto ten, kdo stál u zrodu určitého uspořádání, určitého  

systému  –  i  ten  druhý  člověk  máme  oba  stejné  schopnosti  a  že  existuje  možnost  

rovnocenného  vztahu,  který  tomu  druhému  umožní  vytvořit  si  vlastní  příběh  jakožto  

odpověď na to, co právě viděl, příběh se svými vlastními odkazy.“[8] 

Rovnost, to je koneckonců to, co apropriační umění vystihuje ze všeho nejlépe. 

Vždyť  v jakém  jiném  uměleckém  odvětví  může  i  člověk  bez  zvláštních  výtvarných 

schopností jednoduchou technikou vytvořit slavný obraz? Kde jinde se obyčejný člověk 

může objevit ve společnosti významných osobností nebo v historicky významné scéně, než 

tady? Koho jiného než apropriačního umělce by napadlo dívat se na slavné snímky, jako 

bychom hráli počítačovou hru? V apropriačním umění více než kde jinde platí, že nápad je 

důležitější než schopnosti. 

 

2. Mediální obrazy, ikony a jejich využívání

Apropriační  umění  pracuje  především  s ikonickými  obrazy,  jelikož  se  na  nich 

umělcům dobře  staví  –  jsou  rozpoznatelné  pro  rozsáhlé  publikum a  potažmo  kulturní 

součástí.  Jsou  tedy  vhodnou  základnou  pro  odvozování,  z části  také  proto,  že  jsou 

osvěžením a aktualizací  obrazů,  na které jsme zvyklí  a  které,  dá se  říci,  „zklasičtěly“. 

Nejdříve je potřeba popsat základní sémiotické pojmy, jako jsou kódy, znaky, ikony a další, 

abychom  se  mohli  věnovat  tomu,  jakým  způsobem  se  posouvají  významy  obrazů  a 

konečně, jak fungují mediální ikony.

 

2.1 Základní sémiotické pojmy

Umění je druh komunikace a jako takové používá prvky ke sdělování významů, 

jimž se říká  znaky. Aby mohl znak sloužit svému účelu, musí mít společný význam pro 

všechny komunikující tím konkrétním jazykem. „Znakem se může stát jakýkoli materiální  



nebo ideální předmět, jeho vlastnosti nebo i událost, jestliže slouží při dorozumívání jako  

prostředek přenosu nějakého obsahu lidského vědomí.“[9] Nicméně aby znak byl znakem, 

stačí,  aby  nesl  význam  alespoň  pro  jednotlivce.  Francouzský  lingvista  Ferdinand  de 

Saussure  zavedl  pojmy  označující  (signifiant),  což  je  nositel  znaku  (v  umění  je  jím 

umělecký  artefakt),  a  označovaný (signifié),  tedy  význam  –  „myšlenky,  city,  postoje,  

představy a jiné psychické obsahy“[10]. Označující a označovaný jsou dva neoddělitelné 

aspekty  znaku.  Znaky se  dělí  na  přirozené  znaky (příznaky),  které  mají  přirozenou 

souvislost, a umělé znaky, jejichž souvislost je domluvená.[11] 

Aspekty označovaného jsou  designát,  tedy to,  co znak vyjadřuje,  a  denotát – k 

čemu  znak  odkazuje.  Designát  je  vždy  ideální  a  denotát  může  být  jak  ideální,  tak 

materiální.  Kosignát a  konotát  přidávají  subjektivní  vnímání  designátu  a  denotátu. 

Reflektují osobní zkušenost příjemce, která je u každého jiná; tudíž i vnímání uměleckého 

díla je zčásti individuální.[12] Například všichni vidí obraz Marilyn Monroe na obrazu od 

Andyho Warhola, jeho barvy a kompozici, ale pro každého má tento obraz jiný význam. 

Někdo, kdo není seznámen se západní kulturou, Marilyn Monroe vůbec nepozná a vidí 

tedy jen portrét nějaké ženy. Pro jiného je Monroe celoživotní vzor, o jehož životě ví první 

poslední, a dokáže tedy za Warholovým obrazem vidět i hlubší příběh. Dalšímu divákovi 

obraz připomene třeba určité životní období, s nímž ho má spojený, nebo mu připomíná 

jiný  podobný  obraz.  Každý  divák  tak  rozvíjí  význam  obrazu  díky  svým  osobním 

zkušenostem.

Druhy znaků  jsou  ikony,  indexy a  symboly.  Ikony jsou  založeny na  podobnosti 

označujícího a označovaného,  indexy označují přítomnost dalšího jevu (kouř je indexem 

ohně)  a  symboly jsou  znaky  vzniklé  konvencemi  a  mohou  označovat  také  abstraktní 

významy.[13]„Protože  jde  o  dohodu,  může  daná  znaková  konvence  působit  na  

nejrůznějších úrovních prezentace od nejabstraktnějších – viz matematické symboly, až po  

zcela konkrétní – viz ‚ikonické symboly‘, například holubice: symbol míru, kotva: symbol  

naděje, kříž: symbol křesťanství atd.“[14]

Znak a myšlenku (význam) propojují kódy. Kódy nám sdělují, jaké myšlenky jsou 

referovány, když slyšíme nebo vidíme konkrétní znaky. Díky nim také víme, jaké znaky 

máme  použít,  když  chceme  vyjádřit  určitou  myšlenku.  Kódy  jsou  ustanoveny 

společenskými  konvencemi.  Jejich  přirozeným  osvojováním  se  stáváme  členy  určité 

kultury.  Takto  funguje  reprezentace,  která  využívá  jazyk  (systém  znaků)  k vyjádření 

myšlenek, jež pochopíme, když známe významy použitých znaků. Tyto znaky (respektive 

jejich  aspekt  označujícího)  jsou  v umění  hmotně  ztvárněny  do  podoby  uměleckého 



artefaktu, jehož hmotná stránka se nazývá prezentace.[15]

 

2.2 Posouvání významu

Reprezentace  je  pohyblivý  proces,  v němž  se  vlivem  různých  faktorů  mění  a 

posouvají  významy  a  výklady.[16] Je  to  dáno  tím,  že  „vztah  mezi  označujícím  a  

označovaným  je  výsledkem  systému  společenských  konvencí  specifických  pro  každou 

společnost  a  dobu.  Všechny  významy  jsou  proto  vytvořeny  uvnitř  historie  a  kultury.  

Nemohou  se  nikdy  ustálit,  pořád  se  mění,  jak  v různých  kulturních  kontextech,  tak  

v různých  obdobích.  Proto  neexistuje  žádný  jednotlivý,  neměnný,  univerzální  ‚pravý  

význam‘“.[17] To s sebou nese také to, že je potřeba významy interpretovat, přičemž každý 

interpretujeme význam víceméně odlišně jak od autorova záměru, tak i od toho, jak si 

význam vykládají  ostatní  příjemci.[18] Sturken a Cartwright  píší:  „Interpretace obrazů 

často  záleží  na  historickém  kontextu  a  stupni  kulturních  znalostí  diváka  –  záleží  na  

konvencích, které obrazy využívají nebo s nimiž si pohrávají, na dalších obrazech, k nimž 

odkazují, a na důvěrně známých postavách a symbolech, s nimiž pracují.“ A také: „Naše 

vizuální  zážitky  se  neodehrávají  izolovaně;  nabalují  se  na  ně  vzpomínky  a  obrazy  

pocházející z mnoha oblastí našeho života.“[19] Píše o tom i Walter Benjamin ve svém 

eseji  Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti: „Jedinečnost uměleckého 

díla je totožná s jeho zakotvením v tradici. Tradice sama je ovšem něco veskrze živého a  

mimořádně proměnlivého. Například antická socha Venuše byla vklíněna do jiné tradice u  

Řeků,  kteří  z ní  činili  předmět  kultu,  než  u  středověkých  kleriků,  kteří  v ní  spatřovali  

zlověstnou  modlu.  Jedněm  i  druhým  se  však  vyjevovala  ve  své  jedinečnosti:  ve  své  

auře.“[20] 

Hall píše, že všechny významy, které znaky díky různým interpretacím v průběhu 

času  nasbíraly,  mohou  pozměnit  nebo  zkreslit  význam  sdělení,  které  autor  původně 

zamýšlel.  To  způsobuje,  že  významy  ve  všech  interpretacích  se  neustále  posouvají  a 

proměňují. Právě procesem interpretace dochází ke změnám významu a v tomto procesu je 

příjemce  stejně  důležitý  jako  autor.[21] S tím  se  ztotožňují  také  autorky  Sturken  a 

Cartwright, které píší, že „tvorba významu leží v rukou diváků, kteří si text přivlastnili“.

[22] „Producent zkrátka může vytvořit obraz nebo mediální text, ale nemá plnou kontrolu  

nad tím, jaké významy si z díla v různých kulturních kontextech odnesou diváci.“[23]

Sturken a Cartwright odkazují  k eseji  Smrt autora (1967) od Rolanda Barthese. 

„Smrt autora“ spočívá ve zboření dosavadního mínění,  že autor je výhradním tvůrcem 



textu, což Barthes vyvrací tvrzením, že „texty se tvoří v procesu četby a že tvorba je vždy  

závislá  na  kulturních  a  politických  kontextech  čtenářů  –  nikdy  tedy  plně  neodpovídá  

záměrům autora nebo producenta“.[24] Čtenář v textu odhaluje dominantní významy, ale 

nachází  také  interpretace  a  vedlejší  významy,  které  mohou doplňovat  hlavní  významy, 

nebo jim odporovat.[25] Právě tyto interpretace a vedlejší významy záleží na čtenáři  a 

nemusí být autorem vůbec zamýšleny (například ho ani nenapadne, že v jiné části světa 

mohou  čtenáři  vnímat  jeho  text  úplně  odlišným  způsobem  či  mohou  nějakou  část 

považovat za důležitou a vyložit si ji podle své naprosto rozdílné zkušenosti; jednoduše 

proto, že autor tuto zkušenost nemá). Sturken a Cartwright doplňují: „V procesu vytváření,  

interpretace a užívání obrazů se významy mění. Tvorba významu zahrnuje kromě obrazu  

samého a jeho tvůrce ještě další tři momenty: 1. kódy a konvence, které obraz strukturují a  

nemohou  být  od  obsahu  obrazu  odděleny;  2.  diváky  a  jejich  interpretaci  a  prožitek  

z obrazu;  3.  kontexty,  v nichž  jsou  obrazy  vystaveny  a  zhlédnuty.“[26] Zahrnuje  také 

„kulturní  a  sociohistorické  odkazy“ a  „způsoby,  jimiž  odkazují  k obrazům,  které  je  

předcházely“.[27] V dnešní digitální a internetové době se obrazy do různých kontextů 

dostávají velmi rychle a v důsledku toho se také rychle mění jejich vnímání a významy. 

Tím se dostáváme k tomu, že dnes je už tato Barthesova teorie „konzumenta coby tvůrce 

významů“ už daleko za hranicemi této teorie, jelikož díky dostupnosti technologie je tento 

vztah již mnohem přímější  – příjemce zkonzumuje dílo a přetvoří  jej  podle toho, jaký 

význam mu přisuzuje.[28] 

Barthes  používal  již  zmíněné  pojmy  denotace a  konotace,  aby  vysvětlil  vztah  mezi 

záměrem  autora  a  interpretací  příjemce.  Denotativní  aspekt  znaku  (obrazu)  je 

nezpochybnitelný, hlavní, objektivní a doslovný význam. Konotativní význam je ten, který 

přidává příjemce svým subjektivním vnímáním a interpretací. Tento význam je ovlivněn 

kulturním a  dobovým kontextem a  osobností  příjemce.[29] Je  to  analogické  s tím,  jak 

Saussure  oddělil  složky  jazyka  na  la  langue a  parole,  přičemž  la  langue  je  soubor 

jazykových  pravidel  společný  pro  jeho  uživatele,  aby  se  spolu  domluvili,  a  parole  je 

individuální způsob využití těchto pravidel, jsou tam osobnostní zvláštnosti v mluvě atd. 

Parole tvoří podle Saussura jakýsi povrch jazyka, kdežto la langue jeho základy. Logickým 

důsledkem existence  parole  a  individuálních  interpretací  je,  že  jazyk,  jakožto  i  ostatní 

znakové  systémy,  se  časem mění.  To,  co  bylo  výsledkem individuální  parole  jednoho 

příjemce, se ve společnosti uchytí,  stane se konvencí, obohatí a posune jazyk (znakový 

systém) jinam.[30] 

 



2.3 Jak fungují mediální ikony

Na rozdíl od psaných nebo mluvených znaků, které jsou indexikální, jsou obrazové 

znaky ikonické. Znamená to, že jsou svým vzhledem podobné objektu, který označují.[31] 

Jako u ostatních znaků je význam ikonických znaků „vždy vytvářen v daném kontextu a 

v historickém  rámci“.[32] Definice  Sturken  a  Cartwright  zní:  „Ikona  je  obraz,  který  

odkazuje k něčemu mimo své jednotlivé složky, k něčemu (nebo někomu), kdo nebo co má  

velký symbolický význam pro mnoho lidí.  Ikony jsou často vnímány tak, že reprezentují  

obecné pojmy, emoce a významy. Tak obraz vytvořený v jedné specifické kultuře, čase a  

místě  může  být  interpretován tak,  že  má širší  význam a schopnost  evokovat  podobnou  

reakci napříč všemi kulturami a u všech diváků.“[33]

Michael Casey ve své knize Che’s Afterlife: The Legacy of an Image píše, že obraz 

Che  Guevary  v sobě  zahrnuje  množství  různých  významů:  „Populární  ikony  jsou 

z definice společenskými konstrukty, což znamená, že v sobě zahrnují škálu nevyhnutelně  

protichůdných myšlenek. A protože je Che jednou z nejhojnějších a nejvíce zpolitizovaných  

populárních ikon, je ten záběr myšlenek skutečně široký.“[34] Obraz Che Guevary se podle 

něj stal „stoprocentní postmoderní ikonou, která znamená cokoliv pro kohokoliv a všechno  

pro všechny“.[35]

Náboženské ikony byly nahrazeny ikonami současných celebrit. Fungují v podstatě 

stejně kromě toho, že náboženské ikony zobrazují osoby, o nichž nikdo neví, jak vypadaly. 

Casey píše, že náboženské ikony vznikají zjednodušením a že „ikony jsou založené na  

ideálech  –  čistotě  myšlenky,  akci,  absolutních  pravdách a  filosofických zásadách“.[36] 

Význam obrazu Che  Guevary se  posunul  až  tak  daleko,  že  silně  nábožensky založení 

Jihoameričané jej  ke Kristu připodobňují.[37] Přirovnávání Che Guevary ke Kristovi je 

trochu  očekávatelné,  vzhledem  k tomu,  že  Latinská  Amerika  je  velmi  nábožensky 

založená, nicméně to nic nemění na rozporuplnosti, kterou tento fakt obsahuje, a totiž, že 

sám Guevara věřící nebyl. V dopise své matce napsal roku 1956: „Nejsem žádný Kristus,  

ani dobrodinec. Jsem přesný opak Krista... Budu bojovat s veškerou zbrojí, místo abych se  

nechal  přibít  na kříž.“[38] Plakát  podle  vzoru  Fitzpatrickova Guevary byl  použit  i  na 

propagačním plakátu anglikánské církve, kde byl zobrazen jako Kristus. A to i přes to, že 

Che vyznával boj za svobodu za použití  násilí a jako komunista byl proti  náboženství; 

záleží, jak si kdo vykládal jeho slova, vnímal jeho samého.[39] Jeho původní osobnost je 

zjednodušena  až  na  její  jednotlivou  zlomkovou  část,  kterou  je  jen  jeden  z mnoha 

emocionálních nábojů, které do tohoto obrazu vložila část příjemců. Casey říká, že velkou 

roli v tomto zbožnění hraje to, že tento obraz je všeobecně známým symbolem, jako je 



například kříž pro křesťany. „Není náhodou, že je Kordův obraz označován jako ikona, což  

je  slovo,  které  vychází  z řeckého  eikón,  které  znamená  ‚obraz‘  a  bylo  poprvé  použito  

v řecké pravoslavné bibli  ve  vztahu ke zmínce,  že Bůh stvořil  člověka k obrazu svému.  

Náboženství, sociální hnutí a reklamy byly vždy posilovány pomocí ikonografie. Aby ale  

takto fungovala – jako všeobjímající symbol – musí být identita, myšlenky a životní příběh  

zjednodušen a zaměřen jen na jednu hlavní myšlenku.“[40] Díky takovému zjednodušení 

je  ikona  snadno  uchopitelná,  pochopitelná  a  zapamatovatelná.  Sturken  a  Cartwright  o 

tvorbě Andyho Warhola píší:  „Warholovy multiplikované obrazy Marilyn zdůrazňují,  že  

kulturní  ikony  mohou  a  musí  být  masově  šířeny,  aby  populární  hvězda  měla  masový  

ohlas.“[41]

 

3. Konkrétní  případy apropriace a recyklace mediálních 
obrazů

Apropriované  a  recyklované  mediální  obrazy  nás  obklopují  více,  než  si 

uvědomujeme.  Registrujeme  známé  obrazy  opakující  se  v různých  kontextech  a 

různorodých podobách, ale mnohdy ani nevíme, jakou cestu urazily ke své nynější podobě, 

kdy  a  jak  procházely  různými  modifikacemi.  Příběhy  těchto  obrazů  jsou  nezřídka 

zajímavé, a to nejen ve smyslu zábavné, ale také užitečné pro orientaci v dnešním světě 

zaplněném mediálními obrazy. 

Tato kapitola pochopitelně může obsáhnout jen některé případy, proto jsem se snažila o 

výběr těch nejznámějších a nejzajímavějších i s ohledem na různorodost přístupů. 

 

3.1 Malířství

Následující  příklady  přenášení  mediálních  obrazů  do  maleb  dokazují,  že  tento 

přístup může být  umělecky velmi ceněn. Mluví  o tom nejen věhlas  Andyho Warhola i 

Gerharda Richtera, ale také ceny, za něž se draží jejich obrazy.[42] [43]

 

3.1.1 Andy Warhol

Metoda  apropriace  a  recyklace  je  typická  pro  umělecký  směr  pop-art,  jehož 

nejvýraznějším  představitelem  byl  Andy  Warhol.  Warhol  si  vybíral  náměty,  které  nás 

obklopují  v každodenním  životě,  a  zpracovával  je  pomocí  techniky  sítotisku,  kterou 



ovládal ze své předchozí práce produktového grafika. Tato práce na něj zjevně zapůsobila i 

ve volbě námětů, neboť ho inspirovaly obaly široce oblíbených produktů jako Campbell’s  

Soup (Campbellova polévka) (1962) či  Coca-Cola Bottle (Láhev od Coca-Coly) (1962). 

Následovaly obrazy idolů, které byly také všudypřítomné – Marilyn Monroe (1962; použil 

fotografii  Franka Powolnyho z roku 1953, která propagovala film  Niagara),  jež je jeho 

nejznámějším dílem,  Elvise  Presleyho  (1963)  či  Elizabeth  Taylor  (1963).  Kromě  toho 

aproprioval také slavné obrazy z umění (např. Mona Lisa). 

V obraze Marilyn Monroe se spojovalo jak Warholovo prvotní téma ztvárňování 

populárních objektů, které jsou atraktivní vzhledem, tak následující temnější a hlubší téma 

smrti. Toto spojení je zřejmé, když víme, že série hereččina portrétu začal tvořit krátce po 

její sebevraždě.[44] Tento a následující obrazy s tématem smrti jsou zajímavé tím, že za 

jednoduchým a bláznivě pestrým povrchem se skrývá závažné téma, což se dá brát jako 

analogie k celé populární kultuře,  k níž lidé vzhlížejí s touhou po snadném a zábavném 

životě, který je ale ve skutečnosti jen pozlátkem. V tématu smrti pokračoval v obrazech 

truchlící Jaqueline Kennedy (1964) po smrti Johna Fitzgeralda Kennedyho, kde se znovu 

věnoval  úmrtí  známé  osobnosti,  a  dále  téma  rozvinul  v sériích  nazvaných  Death  and 

Disaster  (Smrt a katastrofa), k jejichž tvorbě využíval fotografie z novin o anonymních 

obětech nehod. Řekl k tomu: „Série na téma smrti, kterou jsem dělal, měla dvě části. První  

část, to byly slavné smrti a druhá část byli lidé, o kterých nikdy nikdo neslyšel, a mně  

připadalo,  že lidi  by o nich občas přemýšlet  měli.  Dívka,  která skočila  z Empire State 

Building,  nebo  ženy,  které  snědly  otráveného  tuňáka,  a  lidi,  kteří  se  zabili  při  

automobilových nehodách. Neznamená to, že bych je nějak litoval, jde spíše o to, že lidé  

jdou kolem a je jim to ve skutečnosti jedno, že někdo neznámý se zabil, tak jsem si myslel,  

že by bylo pěkné vůči těm neznámým lidem, aby si je pamatovali ti, kdo by na ně normálně  

vůbec nepomysleli.“[45] Prchavé novinové obrazy, které čtenáři vyhodí spolu s novinami a 

snad se na ně pro jejich obsah ani nepodívají, zvěčnil na svých sítotiscích a pomohl jejich 

udržení  v kolektivní  paměti  vystavováním v galeriích.[46] Do této série  patří  například 

Car  Crash  (Autonehoda)[47],  Race  Riot  (Rasový  nepokoj),  Electric  Chair (Elektrické 

křeslo),  Atomic  Bomb (Atomová  bomba),  129  Die  In  Jet (129  lidí  umřelo  při  havárii  

letadla)[48].

Nicméně pocit temnoty se podle některých prolínal i obrazy, u kterých by to divák 

nehádal.  Warholův asistent  Ronnie  Cutrone tvrdí,  že  se  týkal  i  raných obrazů  Flowers 

(Květiny) s tmavým pozadím. Popisuje je jako „hrozivé“. Podle něj měly malby vyjadřovat 

dekadentní  a  sebedestruktivní  sklony  společnosti  kolem  Warhola  v kontrastu  se 



soudobou rozjásanou kulturou hippies.[49] Soudnímu sporu s autorkou fotografie, kterou 

Warhol k vytvoření tohoto obrazu využil, se věnuji ve čtvrté kapitole. 

Další  aspekt  tématu  zpracoval  v  sérii  apropriovaných  policejních  portrétů  zločinců 

(objevovaly se i v novinách), které vytvořil v černobílé. Portrétní forma vyvolává analogii 

s portréty  slavných  osobností,  jichž  jsou  portréty  zločinců  opakem.  Později  v tématu 

pokračoval zobrazováním komunistických diktátorů V. I. Lenina (1967) a Maa Ce-Tunga 

(1968) a tak téma smrti posunul do další roviny. Po zobrazování populárních idolů působí 

tyto portréty ironicky i cynicky. Přitažlivým paradoxem Warholova díla je temnota ukrytá 

za všemi pestrými barvami.

Warhol téma smrti probral z mnoha úhlů, většina jím využitých fotografií má ale 

jedno společné – byly uveřejněné v tisku. V podstatě tak Warhol komentuje stav médií, 

respektive zpravodajské hodnoty - především tedy vztah k elitním osobám („Elitní osoby 

také  často  slouží  jako  objekty  pro  identifikaci.“[50]),  negativita („Čím  je  událost  

negativnější, tím spíše se stane zprávou.“[51]), dále také  práh pozornosti, tedy intenzita 

události (významu, negativity...), jednoznačnost, význam, překvapení, personalizace (podle 

Johana Galtunga a Marie Holmboe-Rugeové).[52]

Nejen  že  s významem  obrazů  manipuluje  pomocí  jejich  fyzického  zvětšení 

v podobě sítotisků a tím, že jim přenesením do umělecké sféry dá šanci upoutat diváky, 

jelikož nad uměním lidé přemýšlí, ale nad mediálními obrazy nikoliv. Mění jejich význam 

také  použitím  „neseriózní“  techniky,  která  má  svá  omezení  a  obraz  zkresluje 

zjednodušením a vynecháním detailů. Největší roli ve změně významů u něj hrají barvy. 

Použitými barvami obraz interpretuje; ale protože netvoří jen jeden obraz v jedné barvě, 

nýbrž  několik  různých,  znamená to,  že  do  nich  nevkládá  svou osobní  interpretaci,  ale 

nabízí jich více, ze kterých si divák může vybrat tu, která je jeho interpretaci nejbližší, 

nebo srovnat, jak stejná věc působí v různých barvách odlišně. Tento přístup je typický pro 

postmodernismus  (ačkoli  pop-art  a  potažmo  Warholovo  dílo  se  řadí  mezi  moderní 

umění[53]). Nechává tedy diváka samotného interpretovat.  Sám přitom nevyjadřuje své 

stanovisko, jen prozkoumává různé úhly pohledu. Kouzlo jeho obrazů spočívá v různosti a 

nejednoznačnosti.  Podle  Warholových  slov  zbavoval  opakováním  obraz  původního 

významu: „Čím víc se díváte na přesně tu samou věc, tím víc se vytrácí její smysl. A tím  

lepší a vyprázdněnější máte pocit.“[54] U tématu nehod se dotkl i toho, jak vzniká apatie 

diváka vůči děsivým obrazům: „Když vidíte nějaký hrůzný obraz zas a znovu, už na vás  

pak ani nijak nepůsobí.“[55] Stejnou myšlenku ostatně zmiňuje i Susan Sontagová ve své 

slavné  sbírce  esejí  O  fotografii,  konkrétně  v eseji  V Platónově  jeskyni:  „Obrazy  nás  



probodávají. Obrazy nás znecitlivují. Událost poznaná skrze fotografie se rozhodně stává  

reálnější než bez nich.  ...  Ale při opakovaném vystavování se obrazům se událost zároveň  

stává  méně  reálnou.  ...  Šok  z fotografovaných  zvěrstev  se  při  opakovaném  prohlížení  

vytrácí.“[56] Kromě toho Warholovy obrazy tragických událostí  díky své abstraktnosti 

způsobují, že se s nimi divák vyrovnává lépe než s realistickým obrazem, jejž by vnímal 

v celé jeho složitosti.

To, že se Warhol nepokouší obrazy interpretovat, podporují obecné názvy obrazů. 

Sítotisk je navíc technika průmyslová a neemotivní. Právě tato technika má velký podíl na 

oblíbenosti Warholova díla – styl je jasný a srozumitelný a diváci jsou na něj zvyklí, třeba 

z obalů produktů či reklam. Doba masové výroby tedy umožnila vznik pop-artu, bez něj by 

nebyl.  Konzervativní  vyznavači  vysokého  umění  se  však  museli  nějakou  dobu 

vzpamatovávat  ze  šoku,  že  Warhol  vystavoval  v  galeriích  obrazy  vytvořené  reklamní 

technikou (a také obrazy přímo reklamní – Coca-Cola, Campbellovy polévky). Podstatné 

bylo přijetí obyčejnými lidmi,[57] protože právě oni tvoří „masu“ a umožňují tedy masové 

rozšíření a oblíbenost, po čemž Warhol tak toužil.

Warhol využíval techniku do té doby používanou jen v komerční sféře a náměty si 

bral  odtamtéž – aproprioval obaly produktů i  mediální obrazy. Byl nejen umělcem, ale 

hlavně  velmi  zdatným  obchodníkem  se  svým  uměním,  snad  se  sebou  samým  jako 

s umělcem. Sám ostatně říkal: „Vydělávat peníze je umění, pracovat je umění, ale největší  

umění je dělat dobré obchody.“[58] Jako ironický komentář ke sběratelům umění, kteří 

obrazy hodnotí jen podle jejich peněžní hodnoty, vytvořil obrazy natištěných dolarových 

bankovek.[59] Kruh se uzavírá, když si uvědomíme, že dodnes se jeho dílo hojně využívá 

v komerční sféře. Prodávají se plakáty, trička, parfémy a další předměty s jeho obrazy či 

dokonce  autoportrétem.  Zmínit  můžeme  konkrétní  případ  licencované  módní  kolekce 

značky Pepe Jeans. Jeho dílo je skutečně všude, stejně jako věci, které ho inspirovaly. Jeho 

dílo se stalo spotřebním produktem. 

Andy Warhol se dokonce sám stal apropriovaným a recyklovaným umělcem, ačkoli 

by se mohlo zdát, že on sám je „koncem řetězce“ a na jeho díle už není dále co recyklovat. 

Elaine  Sturtevant  vytvořila  roku  1964  repliku  jeho  Květin,  velmi  krátce  po  vzniku 

Warholova  „originálu“.  Na  její  první  výstavu  jí  Warhol  dokonce  zapůjčil  pro  výrobu 

obrazu svoji  matrici  na sítotisk. Richard Pettibone začal téhož roku vyrábět Warholovy 

Campbellovy polévky. Výtvarník Mike Bidlo pak ve smyslu svého přesvědčení, že „vše 

podstatné již bylo namalováno“[60] maloval kopie Warhola či Picassa a vystavoval je pak 

pod názvy výstav  Not Warhol či  Not Picasso.[61] Smyslem těchto aktivit  však nebylo 



posunout dílo někam dál pomocí svého ojedinělého pohledu, nýbrž zjistit, co se slavným 

dílem udělá, když ho napodobí někdo jiný. Konkrétně v případě Andyho Warhola je velmi 

snadné vytvořit plagiát, protože postupy nejsou příliš náročné a ostatně za něj často obrazy 

vytvářeli  členové  Factory.  Jak  snadné je  Warhola  napodobit,  svědčí  to,  že  se  Gerardu 

Malangovi  podařilo  prodat  do římské galerie  obraz pod Warholovým autorstvím,  který 

však  vytvořil  sám Malanga  (viz  podkapitola  3.2.1).  Zpěvačka  Madonna,  další  popová 

ikona, je na obálce své výběrové desky Celebration (2009) ztvárněna ve stylu Warholovy 

Marilyn Monroe. Zajímavé na tomto případu je, že autorem obálky je údajně umělec Mr. 

Brainwash, o němž pojednává film britského street-artového umělce Banksyho  Banksy:  

Exit Through the Gift Shop a vedou se nekonečné diskuse, jestli je skutečný, nebo je jen 

Banksym vykonstruovaným šprýmem.[62] Mimochodem Banksy v tomto filmu ukázal, co 

se stane s apropriačními obrazy využívanými ve street artu, když se seskupí jeden vedle 

druhého  v galerii  –  vtip  ztrácí  na  údernosti,  když  divák  vidí  vedle  sebe  více  obrazů 

využívajících  stejný  styl  apropriačního  humoru.  Je  to  také  tím,  že  se  obrazy  stanou 

očekávatelnými – divák dopředu ví, že ho čeká další vtip. Zatímco samostatný obraz někde 

na ulici je nečekaný, už jen díky výběru místa. 

 

3.1.2 Gerhard Richter 

Téma smrti  se  objevuje také v díle  německého malíře  Gerharda Richtera,  který 

maluje ve stylu hyperrealismu, což znamená, že se snaží o co nejvěrnější napodobeninu 

fotografií,  podle  kterých  tvoří,  ale  zároveň  je  maluje  rozmazaně,  aby vytvářely dojem 

nejasné vzpomínky. Na rozdíl od Warhola Richterovo dílo introvertně zkoumá rozdílnosti 

vlastností dvou médií – fotografie a malby.

Richterovo dílo se zabývá sociálním rozměrem obrazů, které vybírá z dobových 

tabuizovaných témat, přičemž tato tabu prolamuje, jelikož na ně svými obrazy upozorňuje. 

Jedním z takových témat byl v šedesátých letech nacismus, jelikož bývalí nacisté zůstávali 

v důležitých funkcích,  mnoho lidí je mělo v rodině atd. Gerhard Richter se k takovému 

příbuznému přiznal,  když roku 1965 namaloval  obraz  Onkel  Rudi (Strýček Rudi)  podle 

fotografie  z rodinného  alba,  na  níž  má  jeho  strýček  uniformu  SS.[63] V roce  1988 

namaloval sérii patnácti obrazů podle novinových a policejních fotografií k události smrti 

tří hlavních členů RAF (Rote Armee Fraktion), která nese prostý název 18. Oktober 1977, 

tedy datum, kdy byli ve vězení nalezeni mrtví. Protože se v době vzniku obrazů o RAF 

ještě stále mluvilo v médiích, diváci si obrazy snadno spojili se skupinou kolem Baadera a 

Meinhofové.[64]



Některé náměty měl stejné jako Andy Warhol, například Jackie Kennedy na pohřbu 

J. F. Kennedyho (Präsident Johnson versucht Mrs. Kennedy zu trösten; Prezident Johnson 

kondoluje paní Kennedyové, 1963) nebo Maa Ce-Tunga (Mao, 1968). Podobně jako Andy 

Warhol  vytvořil  sítotisk  o  ženách,  které  se  otrávily  tuňákem,  namaloval  Richter  podle 

novinových  fotografií  obraz  s osmi  portréty  studentek  zdravotnické  školy,  které  byly 

zavražděny masovým vrahem.[65] S Warholem má společné také to,  že svým obrazům 

dává nekonkrétní názvy, které sdělují jen to, co je na obrazu viditelné.

Richter  pomocí  rozostřování  obrazu  tvoří  jakousi  bariéru  či  vzdálenost  mezi 

původním obsahem obrazu a jím namalovaným. Ztrácí se tak explicitnost. Zajímavé je to, 

že k dosažení tohoto efektu vyvíjí zřejmě nemalé úsilí, vzhledem k tomu, že obrazy maluje 

a dává si záležet na co největší podobě fotografii. Na některých případech uvedených v této 

kapitole  i  v kapitole  čtvrté  (Sherrie  Levine,  Richard  Prince)  se  ukazuje,  že  náročnost 

zpracování  se  v apropriačním umění  velmi  nenosí.  Nebylo  by zřejmě nijak  výjimečné, 

kdyby někoho napadlo pouze digitálně rozostřit vystřižené fotografie. 

 

3.2 Politická ikonografie

Přejímání  mediálních  obrazů  s politickou  tématikou  a  přepracování  grafickou 

technikou, je, jak vidno z následujících případů, velmi účinný způsob, jak oslovit. Použití 

šablon je totiž spojeno hlavně s kulturou náctiletých, kteří nosí trička s potisky a sprejují 

obrázky přes  šablony na  skateboardy nebo  na  zdi.  Díky použité  technice  je  pak  také 

politický portrét i u staršího diváka považován za něco, co je „v pohodě“. Krom toho tato 

technika umožňuje snadné šíření coby malby na zdích.

 

3.2.1 Jim Fitzpatrick – Guerrillero Heroico

Nejznámějším  apropriovaným  obrazem  z politické  oblasti  je  bezesporu  portrét 

marxistického  revolucionáře  Ernesta  „Che“  Guevary  s  názvem  Guerrillero  Heroico 

(Hrdinský  partyzán),  který pořídil  fotograf  Alberto  Korda 5.  března  1960 v Havaně na 

shromáždění k uctění památky zahynulých Kubánců při výbuchu lodě La Coubre. Původně 

měla fotografie horizontální formát, Korda ji poté ořízl vertikálně, aby v centru pozornosti 

zůstal jen portrét Che Guevary, čímž zvýraznil to hlavní – Guevarovo momentální pohnutí, 

pevný  a  nesmiřitelný  výraz  v atraktivní  tváři,  který  je  dodnes  symbolem pro  revoluci. 

Fotografie vešla ve známost až roku 1968, kdy byla použita na titulní straně vydaných 

Guevarových  Bolivijských deníků.  Ještě  před tím se objevila  u článku v Paris Match o 



partyzánských hnutích v Latinské Americe a krátce po Guevarově smrti byla tato fotografie 

použita na plakáty při evropských protestech. Korda jako zapřisáhlý komunista podporoval 

šíření fotografie a skrze ni revolucionářské idey, a to bez nároku na platbu; byl však proti  

využívání v komerční sféře, zejména u výrobků, které by zneuctívaly Guevarovu památku, 

jako alkohol (viz 4. kapitola).[66] 

Mnohem  více  se  Guevarův  portrét  rozšířil  v podobě  plakátu,  který  vytvořil  v 

květnu 1968[67] (po Guevarově popravě v říjnu 1967) irský umělec Jim Fitzpatrick. Obraz 

měl šablonovitou podobu v kombinaci barev červené, černé a bílé se žlutou hvězdou na 

Guevarově  baretu.  Sám ručně  vytvořil  tisíce  kopií  a  rozdával  je  zadarmo  v Londýně. 

Jednoduché provedení podporovalo jeho šíření, protože bylo snadné vytvořit reprodukci. 

Ještě téhož roku byl obraz zahrnut na výstavu věnující se životu Che Guevary s názvem 

Viva Che ve výstavním prostoru  Arts Laboratory.[68] Což ukazuje, jak rychle se některé 

apropriované obrazy mohou dostat do galerií  (podobně jako v případě portrétu Baracka 

Obamy od Sheparda Faireyho, viz kapitola 3.2.2).

Roku 1968 byl pod autorstvím Andyho Warhola prodán do galerie v Římě obraz 

rozdělený na devět polí, přičemž ten uprostřed byl v původních Fitzpatrickových barvách a 

další okolo v různých barevných kombinacích. Obraz byl sice vytvořen stejnou technikou, 

jakou tvořil Warhol, ale šlo o padělek od Gerarda Malangy, který potřeboval peníze. Když 

se  o  tom Warhol  dozvěděl,  prohlásil  obraz  za  pravý,  ale  pod  podmínkou,  že  veškeré 

výdělky  poputují  k němu.[69] Tento  případ  ukazuje,  že  o  originalitu  ani  autorství 

v apropriaci a recyklaci nejde. Obraz mohl stejně tak být vytvořen Warholem osobně nebo 

členovy studia  Factory (Továrna),  kteří  Warholovy obrazy většinou  tiskli;  ne  náhodou 

mělo studio tento název. Bylo to vlastně velmi podobné průmyslové výrobě, kdy obrazy 

tisknou stroje, zde však nahrazeny lidmi. Stačilo vytvořit šablonu a dál už autorství být 

prokázáno nemohlo - v sítotisku nemohou být prokázány nějaké osobní znaky malíře jako 

tahy štětcem. Autorství Warhola nakonec často nebylo ani ve vymýšlení námětů, protože si 

podle svých slov rád nechával radit, co malovat[70] (viz kapitola 3.1.1).

Kromě zmíněného padělku se velmi rychle začaly objevovat různé další variace 

Guevarova portrétu.  Roman Cieslewicz nahradil  Guevarův obličej  nápisem  Che Si.[71] 

Elena  Serrano  roku  1968  vytvořila  obraz  Day  of  the  Heroic  Guerrilla,  na  němž 

multiplikované portréty Guevary překrývají  mapu Jižní Ameriky.[72] V únoru 1968 byl 

v Evergreen Review uveřejněn malovaný portrét od Paula Davise.[73] Trek Thunder Kelly 

roku 2005 namaloval za použití  Guevarova portrétu „reklamu“ na  Dolce & Gabbana s 

názvem  Che  Guevara:  The  Instigator,[74] kde  umělec  z partyzána  udělal  bezduchého 



zjemnělého modela v nonšalantní póze oblečeného do luxusního obleku, který doplňuje 

jeho typický baret, zde coby znak ležérní elegance. Na obálce časopisu  Communication 

Arts z roku 2006 se objevil portrét Guevary, kde měl na baretu místo hvězdy značku Nike a 

v uších  sluchátka  od  iPodu,[75] čehož  výsledkem  je  aktualizování  obrazu,  zároveň 

vyjádření,  že  tyto  dvě  značky  jsou  skutečně  všudypřítomné stejně  jako  portrét  Che 

Guevary,  který je také svého druhu značkou,  jak říká Trisha Ziff,  spolutvůrkyně filmu 

Chevolution o transformacích Guevarova portrétu: „Z Che Guevary se stala značka. A logo  

té značky je ten obraz, který představuje změnu.“[76] 

V současnosti  je  obraz  využíván  v mnoha  sférách  –  ve  výtvarném  umění,  na 

obalech hudebních nosičů, v módě, tetování, náboženství, na politických demonstracích. 

V Bolívii  stojí  na  místě  jeho popravy velká  busta  podle  Kordovy fotografie.  Obraz  je 

využíván pro komerční účely, například na etiketě limonády nesoucí jeho jméno nebo na 

parfému. Firma  Converse využila tento motiv pro svou reklamu, na níž byl do Guevary 

nastylizován model.  Mnoho lidí  nosí  tričko s jeho podobiznou,  na což vznikla  parodie 

trička potištěného portrétem Che Guevary, který má na sobě tričko se svou podobiznou. 

Ačkoli  se zdá paradoxní a ironické,  že portrét  marxisty je masově komerčně využíván, 

podle Cartwright  a Sturken jde o běžný jev.  Neustále  totiž dochází k přebírání aspektů 

okrajové kultury středoproudou kulturou, která je využije a tím zbaví původního obsahu. 

Zůstane tedy jen forma. Okrajová kultura se v reakci na toto přejímání znovu proměňuje.

[77] 

Nespokojeni mohou být jak Guevarovi odpůrci, tak příznivci. Z pohledu odpůrců 

se lidem prodává zboží s portrétem někoho, kdo za své ideály byl schopný zabíjet nevinné 

lidi. Příznivce pak znepokojuje, že je přivlastněním tohoto obrazu kapitalismem zneuctěna 

a  vyprázdněna  jeho  památka.  Na  druhou  stranu,  některé  jeho  příznivce  těší,  že  jeho 

památka v těchto podobách dále žije. Ačkoli není výjimkou, že někdo nosí tričko s Che 

Guevarou, aniž by věděl, o koho šlo. Obraz tedy přesáhl svůj původní význam. Většinou 

už není symbolem přímo pro socialismus, ale všeobecně pro rebelii a touhu po změně. 

V roce 2003 vyvolala zpěvačka Madonna kontroverzi, když se na obalu svého alba 

American  Life nechala  nastylizovat  do  tohoto  slavného  portrétu,  v tomto  případě 

v dominující  bílé  a  černé  barvě  a  s červenými  detaily.  Warholovský  portrét  ve  stylu 

Marilyn Monroe na albu Celebration je ještě přijatelný, ale co vedlo popovou ikonu žijící 

svůj americký sen k přirovnání sebe sama k Che Guevarovi? Zoe Williams v komentáři pro 

The  Guardian  z 8.  dubna  2003  toto  paradoxní  spojení  vystihuje  slovy:  „Řekněme,  že 

zpěvačka chce poukázat na paralelu mezi Guevarovým hledáním sociální spravedlnosti a  



jejím uvědoměním si prázdnoty moderního materialismu. Text písně nepochybně vyjadřuje  

deziluzi; nicméně je to rozčarování vrcholně privilegovaných.“[78] Sama Madonna výběr 

odůvodnila  slovy:  „Jsem teď v jakémsi  revolučním rozpoložení.  Cítím,  že  svět  se  musí  

změnit a chtěla jsem pro tuhle revoluci najít nějaký symbol. A Che Guevaru znám já i  

všichni ostatní. ... Každopádně si myslím, že hodně mých písní revolučních je.“[79] 

Zdá se, že za všeobecnou oblíbeností tohoto obrazu stojí jeho jednoduchost, která 

každému  umožňuje  promítnout  si  do  něj,  co  chce,  přičemž  je  divák  ovlivněn  svým 

světonázorem, byť protikladným k tomu, který vyznával Che Guevara. Věřící v něm vidí 

Krista, stoupenci hippies buřiče sobě podobného pro jeho dlouhé vlasy, kapitalismus pak 

obchodní artikl. 

 

3.2.2 Shepard Fairey – Hope 

K obrazu  Che  Guevary  bývá  často  přirovnáván  obraz  Baracka  Obamy  od 

amerického umělce Sheparda Faireyho. Fairey vytvořil plakát se šablonovitým Obamovým 

portrétem složeným ze tří barev - béžové, červené a světle a tmavě modré. Jeho spodní část 

nese heslo  Hope. Na prvních výtiscích Fairey použil nápis  Progress[80] a později  Hope, 

přičemž  v druhé  zmiňované  podobě  se  rozšířil  nejvíce.  Podobnost  spočívá  nejen 

v provedení,  ale  také  v důrazu  na  Obamův  výraz,  jenž  se  stal  symbolem  pro  jeho 

prezidentskou kampaň roku 2008. 

Původ fotografie, která sloužila jako předloha, nebyl znám až do Obamova zvolení,

[81] kdy byla nalezena shoda s fotografií od Mannieho Garcii, fotografa Associated Press. 

Agentura se poté s Faireym soudila o autorská práva (viz kapitola 4.4.3). Podobně jako 

obraz od Fitzpatricka se poměrně rychle (ani ne tři měsíce po zvolení) i Faireyho Obama 

dostal do galerie, a to do National Portrait Gallery, kde jsou vystaveny portréty prezidentů 

USA, které se ovšem do galerií přijímají většinou až při opouštění prezidentského křesla.

[82] 

Plakát  byl  dále  využíván  k imitacím  a  parodiím.  Odpůrci  Obamy  slovo  Hope 

nahradili  slovem  Hype,  odpůrci  Sarah  Palin  a  Johna McCaina  pak vyrobili  plakáty ve 

stejném stylu s jejich podobiznami doplněnými slovem  Nope.[83] Časopis  Paste v lednu 

2009 vybídl čtenáře k vytvoření svých vlastních verzí plakátu na stránkách magazínu.[84] 

Časopis The Advocate pro homosexuální komunitu použil stejný design, ale barvy vyměnil 

za růžovou a fialovou, přičemž Obama má oči vyhýbavě stočené dolů a pod portrétem je 

nápis  Nope? v reakci  na  zklamání  gay  komunity  z Obamova  nedodržení  slibů  pro 



uzákonění homosexuálních sňatků.[85] 

 

3.2.3 Česká politická ikonografie

Faireyho obrazem se nechali inspirovat taktéž čeští ilustrátoři. Je to ukázkou toho, 

jak  se  několikrát  apropriovaný  a  zrecyklovaný  mediální  obraz  dostává  zpět  do  médií. 

V čísle z 5.–11. ledna 2012 časopisu Ekonom byl na titulce v tomto stylu zobrazen Václav 

Klaus. Obálka se vztahovala ke článku Početná skupina byznysmenů chce, aby Klaus po  

odchodu z Hradu zůstal v aktivní politice.[86] Český karikaturista Pavel Reisenauer podle 

Faireyho plakátu ilustroval článek Více než imunitu v Respektu číslo 24 z roku 2010, kde 

zobrazil  političku  Miroslavu  Němcovou  s nápisem  Change.  V obou  případech  články, 

k nimž kresby patří, nedávají důvod k výběru těchto stylizací. Jde spíše o volbu stylu, který 

je všeobecně znám a je atraktivní, ale nenese už původní význam. Jednu z mnoha dalších 

zajímavých Reisenauerových karikatur najdeme v rubrice Minulý týden z čísla 48, 24.–30. 

listopadu  2008.  Jeho  předlohou  mu  byla  slavná  fotografie  polibku  Leonida  Brežněva 

s Erichem Honeckerem, známá i z karikatury na berlínské zdi. Na obrázku v Respektu si 

Brežněv  dává  polibek  s Václavem  Klausem.  Doplňuje  text,  ve  kterém  se  píše:  „Pan 

prezident raději odpočíval po nabitém programu, vysvětlila Kancelář prezidenta republiky,  

proč  se  Václav  Klaus  jako  historicky  první  hlava  českého  státu  nezúčastnil  oslav  17.  

listopadu, v kterýžto den před 19 lety padl komunistický režim a přišla svoboda.“ 

Česká média čerpají inspiraci také z fotografií z hudební branže, jako tomu bylo na 

obálce časopisu Reflex z 27. srpna 2009, kde se objevila koláž zobrazující Jiřího Paroubka 

s manželkou podle slavné fotografie Johna Lennona, který objímá oblečenou Yoko Ono 

v posteli,  od Annie  Leibovitz  (fotografie  vznikla  8.  prosince  1980,  několik  hodin  před 

Lennonovou smrtí).[87] Titulek na obálce zní Předvolební reality show: Veřejná láska. Jiří  

Paroubek milující a bojující. Šéfredaktor Pavel Šafr v editorialu nazvaném Show, kterou 

nelze vypnout  objasňuje koláž – píše, že podobně jako Yoko Ono a John Lennon udělali 

manželé  Paroubkovi  ze  svého  vztahu  veřejnou  záležitost;  jenže  zatímco  v  případě 

muzikantského páru se tomu dalo uniknout, v případě politika to není snadné, když se jeho 

marketingovou strategií prolíná jeho soukromí. Téma rozvádí článek Politický marketing 

Jiřího Paroubka:  Stroj  na moc na stranách 24–25 a  Sestavování  vlády v době laktační  

psychózy:  Jiří  Paroubek  milující v rozsahu  stran  26–28.  Reflex  touto  koláží 

předznamenává sarkastický článek a sděluje svůj dojem, že Petra Paroubková ovlivňuje 

práci svého manžela, veřejnosti ne právě sympatickým způsobem, podobně jako to dělala 

ve vztahu dominantní Yoko Ono. 



Nejzajímavějším  dílem  využívajícím  politické  téma  je  soubor  fotografií  Bez 

soucitu (2002) Jiřího Davida, jenž mocným mužům světa mocných mužů světa digitálně 

přidal své slzy. Rozplakal politiky jako George W. Bushe, Fidela Castra, Saddáma Husajna 

či Václava Havla, teroristu Usámu bin Ládina i duchovní osobnosti jako Jana Pavla II. či 

Dalajlámu. Jde o výběr mužů z různých oblastí moci a potažmo s různými konotacemi, 

takže i jejich rozplakaná tvář v nás vyvolává odlišné pocity a v mysli se vynořují různé 

důvody, pro které by mohli dotyční plakat. Soubor zůstává aktuální i po deseti letech a 

nejspíše tomu tak ještě nějakou dobu bude, vzhledem k tomu, že se objevují a zřejmě ještě 

budou objevovat další skutečnosti vztahující se k zobrazeným osobnostem. V roce 2012 

tedy diváci  můžou  některé  plačící  portréty  vnímat  jinak  než  v roce  2002,  kdy soubor 

vznikl. Rozsah emocí a myšlenek, které portréty vyvolají u diváků, záleží na rozsahu jejich 

obeznámenosti  s činy  a  životy  dotyčných  osobností.  Různí  diváci  je  tedy  mohou 

interpretovat  trochu  jinak.  Autor  přitom v díle  vyjadřuje  svůj  pohled  na  současný  svět 

výběrem mužů, které rozplakal. Jan Paul píše: „Autor manipuloval již manipulované, čímž  

demytizoval  onu  ikonografickou  mediální  hru  a  nedůvěru  k  ní  projevil  ještě  větší  

nedůvěrou.  Použitím  neoficiálních  soukromých  fotografií  by  David  ničeho  podobného  

nedocílil.“[88]

Za zmínku stojí také Davidův projekt  Skryté podoby (1991–1995), kde nejdříve rozpůlil 

portréty slavných osobností a pak složil k sobě dvě stejné poloviny (jednu z nich zrcadlově 

otočenou).[89] Tím vystupují  rysy tváře jindy se samozřejmostí  vnímané jako polovina 

vyvažující  druhou stranu,  což působí,  jako by zobrazený byl  zbaven své komplexity a 

zjednodušen  jen  na  polovičatý  aspekt  své  osobnosti,  přičemž  její  „odvrácená  strana“ 

zůstává skryta. 

 

3.3 Modely

Používání  modelů,  plastik  a  hraček je  v apropriační  metodě poměrně  rozšířené. 

Zřejmě v tom hraje roli nízká nákladnost, ale také absolutní kontrola nad scénou, kterou je 

velmi snadné pozměnit podle přání autora. Silverio píše: „Je skutečně překvapující, jak  

často se tento motiv objevuje. Pokud ovšem hledáme vysvětlení, pak figurka/hračka může  

být  ideální  v tom  smyslu,  že  uspokojuje  tvůrce  v jejich  ambicích  demiurga,  stvořitele.  

Zároveň je však svět, který je takto stvořen, světem sice hravým, ale zcela nevážným a  

vysmívajícím se jakémukoli serióznímu uchopení reality či víře ve smysl bytí.“[90] Význam 

závažných snímků tato metoda oslabuje, najednou vypadají neškodně jako hra. 



 

3.3.1 Mike Stimpson (Balakov)

Mike Stimpson (Balakov) pro rekonstrukci slavných fotografií využívá stavebnici 

lego. Kromě toho fotí lego postavičky stormtrooperů z Hvězdných válek, které dosazuje do 

situací  mimo  rámec  filmu,  jako  jsou  každodenní  situace,  scény  jiných  filmů,  nebo 

warholovský obraz. 

Stimpsonovy  rekonstrukce  z lega  do  známého  obrazu  vnáší  prvek  bizarního 

humoru, protože kvůli limitům stavebnice je někdy nemožné rekonstruovat některé prvky 

původní  fotografie,  a  to  i  ty nejdůležitější.  Nejlépe je  to  vidět  na snímku  Afghan Girl  

(Sharbat  Gula) od  Steva  McCurryho.  Fotografie  vyšla  na  obálce  časopisu  National 

Geographic v červnu 1985. Fotografie byla snadno zapamatovatelná díky zelenomodrým 

očím dívky a stala se symbolem afghánského konfliktu 80. let,  během něhož McCurry 

snímek  vyfotil.  Proto  působí  Stimpsonova  fotografie  poněkud  komicky  –  k zobrazení 

původních objektů používá lego panáčky, kteří jsou všichni stejně žlutí a tvář mají pouze 

základně načrtnutou. Takže když rekonstruuje fotografii,  kde je důležitý vzhled a výraz 

původního  modelu,  je  v podstatě  nemožné  toho  dosáhnout.  Jako  u  Afghan  Girl,  kde 

původní  snímek  připomíná  jen  zelené  pozadí  a  červená  látka  omotaná  kolem  hlavy 

panáčka, kterého je možné modifikovat jen do té míry, že se dají vyměnit vlasy, v tomto 

případě černé podle vzoru. Podobné je to s jeho napodobením snímku Guerrillero Heroico, 

který se proslavil právě díky Guevarově atraktivní tváři a výrazu. 

Stavebnice je omezená také pohybově, takže určitá gesta a pohyby také napodobit nejdou. 

Nejjasnějším příkladem je snímek Horse in Motion od Eadwearda Muybridge, který jako 

první studoval pohyb zvířat za použití fotografie.  Horse in Motion je snímek o šestnácti 

políčcích, kde každé zachycuje jednu z fází pohybu koně, který dokazoval, že v jedné fázi 

klusu má kůň všechna kopyta ve vzduchu.[91] Kvůli neohebnosti nohou legového koně na 

všech  šestnácti  políčcích  Stimpsonovy  rekonstrukce  kůň  stojí  a  všechna  políčka  jsou 

identická (kromě šestnáctého, kde kůň narozdíl od původní fotografie pije).

 

3.3.2 Thomas Demand

Německý fotograf Thomas Demand vytváří modely interiérů, které jsou kulturně 

nebo politicky významné. Modely vytváří ve svém studiu v životní velikosti z kartonu a 

papíru. Některé scény si vybírá z novinových fotografií. Scény vypadají na první pohled 

jako skutečné, ale vždy je nějaký detail prozradí; velmi často to jsou povrchy věcí a světlo. 



Popisný styl fotografií podtrhuje jejich neskutečnost. Ze snímků dýchá prázdnota, protože 

Demand místnost napodobuje pouze po materiální stránce, nemůže napodobit atmosféru 

místa.  Podobně  jako  Stimpsonovi  panáčci  postrádají  výraz  a  tvář  původního  modelu, 

postrádají  „tvář“  i  Demandovy  „interiéry“.  Kritik  Neville  Wakefield  píše:  „Demand 

zamýšlí obyčejnou architekturu coby tichého svědka patologií společenských poruch.“[92] 

Jeho rekonstrukce jsou skutečně jakoby výhružně tiché, klidné, chladné a uniformní, což je 

to, co tvoří podivnou a zneklidňující atmosféru jeho obrazů. Kromě toho jsou bezvadně 

čisté, rovné a perfektní, protože jsou to jen modely z papíru. A pochopitelně liduprázdné. 

Demand se pomocí svých konstruovaných fotografií snaží diváka přimět k zamyšlení, jak 

média ovlivňují naši představu o realitě (o které se sami nemůžeme přesvědčit na vlastní 

oči) tím, jaké obrazy a jakým způsobem nám ukazují.[93] Narušuje představu fotografie 

jakožto zachycení reality. „Demand čerpá z našeho kolektivního hladu jak po informacích,  

tak  po  úniku  před  skutečností,  což  jsou  dvě  věci,  které  instinktivně  hledáme  ve  

fotografiích,“[94] píše Anne Wehr.

Aby  se  vyhnul  tomu,  že  diváci  pro  příběh  neuvidí  jeho  obraz,  neidentifikuje 

konkrétně v titulku ani popisu, o které scény jde; volí pouze obecné a zřejmé názvy.[95] 

Diváci  se  tak  mohou  jen  dohadovat,  k jaké  události  se  některé  ne  tolik  jasné  snímky 

vztahují, čímž dává Demand divákům prostor k podílení se na jeho obrazech, protože oni 

sami jim přisoudí význam, který on sám možná ani nezamýšlel. Jednomu obrazu může být 

přisuzováno několik příběhů zároveň a nikdo si  není  jistý,  která  verze je správná.  Pro 

diváka  je  toto  dohadování  se  dobrodružství,  za  kterým jde  za  Demandovým dílem do 

galerie. Diskuse může prodloužit efekt výstavy, zvídaví jedinci budou hledat a bude se o 

díle dále mluvit, tedy nebude zapomenuto hned po výstavě. Každopádně jako u každého 

umění odkazujícího na jiné, je jeho účinek založen na obeznámenosti diváka s tím, na co je 

odkazováno, jinak je takové dílo pro něj prázdné a bezvýznamné. Ačkoli, jak bylo řečeno 

výše,  někdy stačí,  když  zná  nějaký příběh,  který  si  může k danému obrazu vztáhnout, 

nemusí to být vždy ten, který Demand zamýšlel. 

Jörg Heiser v článku pro Frieze Magazine z dubna 2008 píše, že i  ty nejsilnější 

mediální  příběhy  nepřežívají  déle  než  tři  měsíce,  protože  diváci  touží  zapomenout  a 

posunout se dál. Ukazuje to na příkladu Demandovy rekonstrukce místnosti na Floridě, kde 

byly přepočítávány hlasy při prezidentských volbách 2000 (Poll, 2001). Série zobrazovala 

celkový pohled a pět blízkých záběrů na hromady hlasovacích lístků (Staple 1-5/Pile 1-5,  

2001). Při výstavě několik měsíců po této události obrazy fungovaly; po dvou letech už ne. 

Ne proto, že by si ji diváci nepamatovali, ale proto, že událost už dávno nebyla v centru 



zájmu.  [96] Z toho vyplývá, že apropriační umění využívající mediální obrazy by mělo 

reagovat přiměřeně rychle. Ne moc brzy, když událost ještě není dostatečně známá, ale ani 

příliš pozdě, když už je událost neaktuální a je přebita jinou.  

Demand také využívá modely pro natáčení krátkých filmových smyček, například 

Tunnel (1999), který zobrazuje průjezd zatáčkou ve spoře osvětleném tunelu, po levé straně 

jsou rozpoznatelné podpěrné sloupy. Ač dva roky po události, byl její vliv tak silný, že 

nikdo nepochyboval, že video se vztahuje ke smrti princezny Diany. 

 

3.3.3 Jon Haddock

Americký umělec Jon Haddock ve svém díle využívá obrazů zásadních událostí 

americké historie. Tyto původně reportážní fotografie zpracovává do podoby komiksů či 

záběrů z počítačových her, jako v případě souboru  Isometric Screenshots (2001). Obrazy 

připomínají  strategické  počítačové  hry,  kde  se  hráč  dívá  na  scénu  seshora,  tedy 

z izometrické  perspektivy.  Haddock  nám  tak  poskytuje  pohled  nezúčastněného 

pozorovatele,  který má pocit  kontroly nad děním.[97] Působí tedy opačně než původní 

reportážní  fotografie,  které  přímým  a  blízkým  záběrem  vtahují  diváka  do  děje. 

Přepracované  fotografie  tak  ztrácejí  na  své  naléhavosti  a  zdají  se  neskutečné.  Změna 

perspektivy ale také umožní podívat se na obraz jinak a uvědomit si její části, které dosud 

byly  kompozicí  upozaděné.  Takto  zpracoval  například  fotografie  Self-immolation  of  

Buddhist  Monk  Thich  Quang  Duc (Hořící  mnich,  Malcolm  Browne,  1963),  General  

Nguyen Ngoc Loan Executing a Viet Cong Prisoner in Saigon (Poprava vězně Vietkongu, 

Eddie Adams, 1968),  Accidental Napalm Attack (Děvčátko s napalmem, Nick Ut, 1972), 

Tank Man (Jeff Widener, 1989), útok Erica Harrise a Dylana Klebota v Columbine High 

School  (školní  kamery,  1999) a  další.  Haddockovy snímky poměrně věrně reprodukují 

původní  scenérii,  přičemž úhel  pohledu je  změněný někdy více (například u  Děvčátka 

s napalmem je scenérie oproti původní zobrazena nejen svrchu, ale také zezadu), někdy 

méně (u fotografií, které už původně byly vyfoceny svrchu, jako například Tank Man). 

Haddock kromě počítačových simulací vytváří i postavičky z pryskyřice, kterými 

rekonstruuje další známé snímky. Soubor Resin 99 zobrazuje lynčování černošského řidiče 

Rodneyho Kinga policisty a následné rasové nepokoje v Los Angeles.  Small Sculptures 

(2002) zachycuje snímek Dead Man and Child z masakru ve vietnamské vesnici My Lai 

(Ronald L. Haeberle,  1968).  Tyto modely soustřeďují  pozornost  na hlavní  dění tím, že 

rekonstruují pouze zobrazené osoby, nikoli prostředí, v nichž se scéna odehrává. 



3.4 Autorovo promítnutí sebe sama do fotografických ikon

Tato  kategorie  posunuje  přivlastňování  si  obrazů  ještě  o  něco  dál,  neboť  když 

fotograf „vloží sám sebe“ do známých fotografií, přivlastňuje si je zcela, dalo by se říct, že 

obrazy přímo okupuje sebou samým. Dva následující příklady ukazují, že tuto metodu je 

možno pojmout jak s humorem, tak i coby kritiku společnosti.

 

3.4.1 Yasumasa Morimura

Yasumasa  Morimura  je  japonský  umělec,  který  se  stylizuje  do  ikonických 

fotografických portrétů i slavných maleb. Nebrání mu v tom ani nefigurativní obrazy, takže 

několik  svých  tváří  vložil  i  do  středů  Slunečnic od  Vincenta  van  Gogha.  S oblibou 

napodobuje  ženské  slavné  osobnosti  jako  Audrey Hepburn,  Elizabeth  Taylor,  Marlene 

Dietrich,  Brigitte  Bardot,  které  poznáme  okamžitě  díky  velmi  pečlivému  napodobení 

pomocí  téměř  identického  oblečení,  účesu  a  pózy,  které  se  staly  pevnými  atributy 

asociovanými s těmito  osobnostmi  (díky všudypřítomnosti  jejich  fotografií).  Rozdíl  jde 

vidět, když napodobuje i současné herečky jako Jodie Foster, která je sice uznávaná, ale 

spíše si ji vybavíme v roli nějakého filmu než z aranžované fotografie, která není ani příliš 

známá, natož ikonická. 

Některé fotografie jsou na první pohled k nerozeznání, i když se na nich zdá něco 

divného (například portrét Alberta Einsteina vyplazujícího jazyk). Diváka tyto snímky nutí 

podívat se na originály, aby rozpoznal detaily, kterými se fotografie liší. Často to mohou 

být  detaily,  kterých  si  divák  ani  nevšiml,  protože  je  v celku  obrazu  pokládal  za 

samozřejmé,  zatímco  se  mu  do  paměti  vryly  hlavní  atributy  (rozcuchané  bílé  vlasy  a 

vypláznutý jazyk). Morimura v roli Maa Ce-Tunga je sice na první pohled rozpoznatelný, 

ale  díky  podobným  asijským  rysům  vypadá  pro  lidi,  kteří  nerozpoznají  rozdíly  mezi 

japonskými a čínskými rysy, jako mladší kopie diktátora. Gándhí s obličejem ve stínu je 

téměř dokonalá napodobenina. Morimura se nastylizoval i do obrazů všeobecně spjatých s 

apropriací  jako  Kordův  Che  Guevara  nebo  do  portrétu  Andyho  Warhola.  Došlo  i  na 

Marilyn Monroe,  která  je zobrazená s klasicky zvednutou sukní,  v Morimurově podání 

však  poněkud necudněji,  než  jak ji  známe,  čímž navíc  odhaluje  mužské  genitálie.  Jde 

pravděpodobně o nejvíc překvapivou fotografii z autorových souborů.

Zajímavé jsou také  fotografie  obsahující  několik  aktérů,  např.  General  Nguyen  

Ngoc Loan Executing a Viet Cong Prisoner in Saigon (Poprava vězně Vietkongu, Eddie 

Adams,  1968)  nebo  V-J Day  in  Times  Square  (Den  vítězství  na  Times  Square,  Alfred 



Eisenstaed, 1945), protože se Morimura „vkládá“ do všech rolí zobrazených osob. 

 

3.4.2 Matthias Wähner – Mann ohne Eigenschaften (Muž bez vlastností)

Zatímco humor snímků Yasumasy Morimury vychází z hraní rolí, přičemž i přes 

dokonalé nastylizování  pořád zůstává ten nejzjevnější  rozdíl  mezi  původní fotografií,  a 

tedy jeho tvář, Wähnerův Muž bez vlastností humor postrádá. Působí spíše jako narcismus 

někoho, kdo se touží dostat mezi smetánku. Ostatně, to vyplývá už z názvu – muž bez 

vlastností je vysoce přizpůsobivý a zapadne kamkoli. Jako by hledal sám sebe, hledá, kam 

by zapadl a snaží se identifikovat se s populárními či jinak kulturně důležitými osobnostmi. 

Zároveň to o Wähnerovi samém vypovídá podle toho, do kterých obrazů sám sebe dosadil. 

Snad jde právě o kritiku lidí,  kteří  se touží  „najít“  a  definovat  ve „vyšší  společnosti“. 

Diváka podle očekávání ruší „vetřelec“ v obrazu.   

 

4.  Apropriace a recyklace mediálních obrazů ve vztahu 
k autorským právům

Apropriace a recyklace mediálních obrazů se velmi těsně dotýká otázky autorských 

práv. Na několika případech si ukážeme, že každý umělec k této otázce přistupuje různě. 

Obecně  ale  platí,  že  je  přístup  apropriačních  umělců  k autorským  právům  poměrně 

lhostejný. Vyplývá to už ze samé podstaty apropriačních aktivit, které si často za cíl kladou 

prozkoumat, co s dílem udělá pouhá výměna jmen (např.  Sherrie Levine). Tuto podstatu 

založil  Marcel  Duchamp  se  svými  readymades,  kdy  za  svoje  dílo  prohlásil  sériově 

vyrobený produkt, jen tím, že si ho podepsal. Když není obraz omezen copyrightem, tím 

spíše se rozšíří a o to apropriačním umělcům jde, ať už kvůli reklamě svého jména nebo 

pro podporu určité myšlenky. 

Jak naznačuje Nicolas Bourriaud v díle Postprodukce, apropriace a recyklace jsou 

projevem jakéhosi komunismu v umění, kdy vše je všech a každý si s tím může dělat, co 

chce. Zároveň to ale s sebou nese to, že právě díla umělců, vyznávajících tento umělecký 

„komunismus“, jsou často v podobném duchu přejímána komerční sférou, která na nich 

vydělává.

Určitým kompromisem mezi  „komunismem umění“  a  soudy o  vlastnictví  jsou 

nevýhradní  licence  Creative  Commons,  které  autorům  nabízí  více  možností  při 

rozhodování, jak umožnit dalším dále využívat své dílo. Ačkoli to neznamená, že ani tyto 



licence nebudou porušovány,  vzhledem k tomu,  jak snadno apropriační umělci porušují 

copyright, který vyhrazuje veškerá práva.

Téma  porušování  autorských  práv  vyvstává  o  to  více,  čím  více  se  vyvíjejí 

technologie, které jsou navíc přístupné širokému publiku. To zdůrazňoval Walter Benjamin 

ve svém slavném eseji Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. Vzhledem 

k době  vzniku  však  pochopitelně  nezohledňoval  vliv  Internetu,  který  je  ze  všech 

technických vynálezů bezesporu přelomový, co se týče přístupu k datům a možností  je 

sdílet. 

 

4.1 Autorské právo

Pro  základní  přehled  jsem  se  rozhodla  do  práce  začlenit  zásadní  výdobytky 

autorského práva, a to českého, ačkoli je zřejmé, že v různých státech se autorské zákony a 

práva liší a nemusí platit pro případy použité v této práci. Nicméně český autorský zákon je 

ovlivněn množstvím mezinárodních smluv, jako je Bernská úmluva o ochraně literárních a  

uměleckých  děl (1886),  Dohoda  o  obchodních  aspektech  práv  k  duševnímu vlastnictví 

(TRIPS; 1995), Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO; 1967), 

která  podporuje  spolupráci  svazů  na  ochranu  duševního  vlastnictví,  a  to  především 

Mezinárodní svaz na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížský svaz) a Mezinárodní svaz  

na ochranu literárních a uměleckých děl (Bernský svaz), a dalšími dohodami a směrnicemi 

Evropské  unie.  Z  toho  vyplývá,  že  český  autorský  zákon  má  určité  styčné  body 

s autorskými  zákony  jiných  států,  minimálně  těch  v Evropské  unii.  Výběr  českého 

autorského  práva  pro  tuto  práci  je  kompromisem,  protože  předmětem této  práce  není 

studium právních ustanovení pro konkrétní případy v tom kterém státě.

Autorské právo upravuje  zákon č.  121/2000 Sb., o právu autorském, o právech  

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění  

pozdějších předpisů.[98] Autorské právo odděluje práva osobnostní a práva majetková.[99] 

Autorské právo vzniká chvílí vytvoření díla,[100] přičemž osobnostní práva zanikají smrtí 

autora[101] (ale  právo  autora  na  uvedení  jména  a  právo  na  využití  díla  způsobem 

nesnižujícím jeho hodnotu jsou časově neomezená[102]) a majetková práva po sedmdesáti 

letech po jeho úmrtí.[103] Autorské právo nezaniká zničením díla,[104] ani poskytnutím 

oprávnění k užití díla někomu jinému.[105] Autor má ze zákona právo na autorství, tedy 

právo „rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění  

jeho díla a dalším užití jeho díla“,[106] právo rozhodnout o zveřejnění díla[107] a právo 



na nedotknutelnost díla (právo autora udílet svolení ke změnám a jiným zásahům do díla; 

právo bránit takovému užití díla, kterým by byla snížena jeho hodnota).[108]

V otázce plagiátorství  a  apropriace je  třeba vědět,  že  autorské  právo „nechrání  

myšlenku, nýbrž její tvůrčí zpracování“.[109] Čermáková-Vlčková a Smejkal rozvádí: „Při  

autorskoprávní  ochraně  tedy  nejde  o  jedinečnost  námětu,  ale  jedinečnost  ztvárnění  

určitého námětu či určité myšlenky. Toto ztvárnění je rozhodujícím pro posouzení, zda jde  

o dílo určitého autora a nemůže být v této podobě dílem nikoho jiného či nikoliv. Pouhý  

námět totiž není autorským dílem, a proto nemůže dojít k jeho krádeži. Ke sporu může dojít  

spíše v případě zpracování cizího díla, a to zda jde skutečně o tvůrčí zpracování nebo o  

plagiát.“[110]

Odvozená  díla  mohou  původní  dílo  využívat  různým způsobem:  „Se  shodným 

námětem, ale vlastním zpracováním; přepracováním díla původního – parafráze, parodie,  

dramatizace,  překlad; citace  nebo  jiné  doslovné  užití  části  textu  díla  původního. O 

odvozené dílo se nejedná v případě přisvojení si cizího díla jako takového – v tom případě 

jde o zásah do osobnostních, případně majetkových práv autora.“[111]

K použití  či  přepracování  cizího  díla  je  podle  autorského  zákona  nutné  získat  souhlas 

autora.[112] Jediný  způsob  využití,  ke  kterému  souhlasu  autora  není  třeba,  je  citace, 

přičemž je nutné uvést autora,  název díla a pramen.[113] Odvozené dílo musí splňovat 

znaky autorského díla podle autorského zákona, musí mít tedy tvůrčí charakter.[114] 

Také dílo, které bylo přepracováno z jiného díla bez svolení autora toho původního, 

má autorskou ochranu, což ale nevylučuje fakt, že autor odvozeného díla provedl zásah do 

autorského  práva  někoho  jiného  a  má  vůči  němu  občanskoprávní  a  trestněprávní 

odpovědnost. Pokud dojde k řetězení odvozených děl, pak je každé takto odvozené dílo 

závislé jak na tom předchozím odvozeném díle, tak i na prvotním díle.[115]

Autorský  zákon  nabývá  na  důležitosti,  čím  rozvinutější  a  dostupnější  je 

technologie, kterou je možné využít ke sdílení nebo vytváření reprodukcí. Z tohoto důvodu 

je  důležitý  §  46  odst.  2  autorského  zákona,  který  říká,  že  „autor  nemůže  poskytnout  

oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době uzavření smlouvy ještě není  

znám“.[116] Vzhledem k rychlému a různorodému vývoji technologií je praktičtější zavést 

v zákoně  jejich  obecné  definice,  než  uvádět  všechny  druhy  zařízení.  „Je  vhodnější  

setrvávat u definic spíše obecnějších, které lze vhodným výkladem, reagujícím např. na  

aktuální vývoj technologií, doplňovat. Příkladem může být Internet, o kterém prakticky od  

počátku zahájení provozu v ČR nebylo pochybností o tom, že jde o jiný způsob sdělování  

veřejnosti.“[117] Dostupnost  Internetu  umožňuje  autorům  prezentovat  svá  díla 



celosvětově. Nicméně je třeba zdůraznit, že prezentovat svoje dílo a dávat svolení k jeho 

užití  nejsou  rozhodně  to  samé:  „Především  v souvislosti  s moderními  informačními  

technologiemi je třeba upozornit výslovně na skutečnost, že pouhým zveřejněním díla např.  

na  Internetu  nedává  autor  souhlas  k libovolnému  nakládání  se  svým  dílem  jiným 

osobám.“[118]

Stejně jako osobnostní, jsou i majetková autorská práva nepřevoditelná,[119] ale 

autor může licenční smlouvou druhému subjektu poskytnout oprávnění k užití jeho díla, a 

to veškerými nebo vybranými způsoby užití (opravňují jej k tomu jeho osobnostní autorská 

práva).[120] Poskytnutím licence však nezaniká autorovi právo k užití svého díla, jen už 

nemá právo ohrazovat  se  vůči  smluvenému užití.[121] Za  každé  uveřejnění  mu náleží 

odměna,  je  ale  možné  poskytnutí  licence  bezúplatně.[122] Licence  může  být  výhradní 

(uzavřená  mezi  autorem a  dalším  konkrétním subjektem)  nebo  nevýhradní.  Nevýhoda 

výhradní licence je, že autor ji nesmí uzavřít už s nikým dalším a ani sám nesmí využít 

právo své dílo užít způsobem, na který s uživatelem uzavřel výhradní licenční smlouvu. 

V případě nevýhradní licence, kterou poskytuje komukoli, kdo projeví zájem dílo dále užít, 

mu toto právo zůstává.[123] 

 

4.2 Creative Commons

Nevýhradními  licencemi  jsou  licence  sdružení  Creative  Commons.  Projekt 

Creative Commons reaguje na stávající realitu, kterou původní koncepce autorského práva 

z konce  19.  století  není  schopná pojmout,  a  to  masové rozšíření  snadno dostupných a 

kvalitních digitálních technologií, které umožňují snadnou manipulaci s digitálními daty. 

Projekt Creative Commons navazuje na licence GNU, které založil programátor Richard 

Stallman  v roce  1983.  Pod  licence  GNU  spadají  licence  GPL (GNU  General  Public 

License) a licence FDL (GNU Free Documentation License). Licence GPL byla vytvořena 

pro svobodný software a její první verze byla zveřejněna roku 1989. Licence FDL vznikla 

roku 2000 pro textovou dokumentaci k tomuto softwaru, časem se ale začala používat i pro 

jiné texty, jako například pro příspěvky otevřené internetové encyklopedie Wikipedie.[124]

Licence  Creative  Commons  jsou  „veřejné  licence,  tj.  licence,  jejichž  

prostřednictvím poskytuje autor oprávnění k užití svého díla veřejnosti“.[125] „Veřejnou 

licenci  ...  lze  definovat  jako  nevýhradní  bezúplatnou  licenci  poskytovanou autorem po  

celou dobu ochrany díla neurčitému okruhu osob, která opravňuje nabyvatele dílo dále  

šířit  a kterou konkludentně získá každý, kdo dílo v souladu s licencí užívá.“[126] Autor 



neví,  kolik nabyvatelů licence je a kdo jsou, což plyne z bezúplatnosti  licencí Creative 

Commons. „Okruh osob, kterým je dílo fakticky k dispozici, se postupem času zvětšuje díky  

tomu, že každý nabyvatel licence je oprávněn dílo dále šířit.“[127] Je to umožněno § 46 

odst. 5, podle nějž je možné podat návrh na uzavření licenční smlouvy neadresně, přičemž 

podle § 46 odst. 6 lze podmínky návrhu akceptovat pouze tím, že se podle ní zachová, 

nemusí tedy kontaktovat autora.[128] 

Autoři, kteří jsou svolní s dalším využíváním nebo upravováním svého díla, to mají 

možnost  dát  přímo najevo označením pomocí  loga  licence  složeného z  jím vybraných 

licenčních prvků Creative Commons. Autor může vybírat ze šesti licenčních prvků, z čehož 

dvě jsou oprávnění a čtyři jsou omezení, které může do určité míry kombinovat: právo dílo 

šířit (Share);  právo  dílo  upravovat (Remix);  uveďte  autora (Attribution;  zkr.  BY); 

zachovejte licenci (Share Alike; zkr. SA); neužívejte dílo komerčně (Noncommercial; zkr. 

NC); nezasahujte do díla (No Derivatives; zkr. ND).[129]

Kombinacemi  licenčních  prvků  je  možné  získat  šest  licencí:  Uveďte  autora 

(označení BY); Uveďte autora – zachovejte licenci (BY-SA); Uveďte autora – nezasahujte  

do  díla  (BY-ND);  Uveďte  autora  –  nevyužívejte  komerčně  (BY-NC);  Uveďte  autora  –  

nevyužívejte  komerčně – zachovejte  licenci  (BY-NC-SA);  Uveďte  autora –  nevyužívejte  

komerčně – nezasahujte do díla  (BY-NC-ND). Všechny licence obsahují  licenční prvky 

právo dílo šířit a uveďte autora (kromě něj i název díla a další údaje o díle), dále požadují 

připojení URL odkazu na licenci.[130] Platí také, že „licence jsou neodvolatelné (držitel  

autorských  práv  má  sice  právo  licenci  odvolat,  nicméně  nemůže  zamezit  uživatelům  

nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence)“  

a „licence zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele“.[131]

Licence Creative Commons mají své obecné verze, z nichž se vychází při vytváření 

národních verzí, které jsou přizpůsobovány podle právních řádů konkrétních států.  „Při  

překladu se vychází buď ze zmíněné ‚obecné‘ verze Unported 3.0 nebo již ze zavedené  

lokální verze licence v jiném státě, jehož autorskoprávní legislativa je blízká té zemi, která  

licenci zavádí.“ Česká verze vycházela z německé. [132]

 

4.3 Komunismus forem a vliv technologií

Pojem  „komunismus  forem“ zavádí  Nicolas  Bourriaud  v knize  Postprodukce. 

Označuje  jím  stav,  kdy  umění  bude  „opomíjet  copyright  ve  prospěch  všeobecně  

povoleného přístupu k uměleckým dílům, tedy jakémusi pokusu o komunismus forem“.[133] 



Tuto  filosofii  vyznává  mnoho  autorů  využívajících  nové  tvůrčí  praktiky  nejen  ve 

výtvarném  umění,  ale  také  v hudbě,  což  dalo  vzniknout  především  DJ  kultuře  a  s ní 

souvisejícímu samplování (používání úryvků z cizích skladeb k vytvoření nové skladby). 

Teoretici  Hakim  Bey,  Pierre  Lévy  a  Lawrence  Lessig  se  shodují  ohledně 

kolektivního  tvoření  pomocí  internetu,  že  bez  překážky  autorských  ochran  by  byla 

kyberkultura obohacena o více autorů a potažmo více různých stylů, konkurence by byla 

větší a tato kultura živější a bohatší. Lessig to dokládá na příkladu japonských komiksů 

manga. Mezi jejich fanoušky je populární vytváření doujinshi, tedy předělávek původních 

komiksů, v nichž se změní text, postavy a tak dále: „Univerzitní profesor práv Salil Mehra  

uvádí hypotézu, dle které trh s manga toleruje porušování autorských práv, protože jejich  

přehlížení  tvoří  tento  trh bohatším a produktivnějším.  Tudíž  by  zákazem doujinshi  byli  

vlastně poškozeni všichni.“[134] Bey a Lévy se dále shodují, že kolektivní tvorba v rámci 

kyberkultury  musí  být  svobodnou  volbou  jejích  členů,  kteří  jsou  si  rovni  a  kteří 

spolupracují, přičemž je nikdo shora neovládá ani neovlivňuje. V tomto prostoru dochází k 

„odstranění  bariér  mezi  produkcí,  šířením  a  interpretací  děl“.[135] Lévy  nicméně 

přiznává, že tuto kulturu je třeba teprve vybudovat, přičemž neexistuje návod, jak na to, 

což  vyplývá  právě  z výše  uvedeného.  A z něj  vyplývá  také  to,  že  se  nedá  dopředu 

předpokládat, jakým směrem se tato kyberkultura bude ubírat, což znamená, že není jisté, 

jestli to nakonec bude jen prospěšné, nebo přidělá nové problémy. A dodává, že „konflikt  

projektů a partikulárních zájmů ještě dlouho nebude vyřešen“.[136] Bey se vyjadřuje ve 

smyslu,  že zrušení  intelektuálního vlastnictví  díla  by podpořilo  snadnější  přístup všech 

k informacím, dalo by se říct, že navrhuje něco jako „informační socialismus“: „Mohlo by 

anti-hegemonistický  partikularismus  doplnit  o  skutečnou  reciprocitu  mezi  lidmi  a  

kulturami.“[137] 

Walter Benjamin v roce 1936, kdy napsal esej Umělecké dílo ve věku své technické  

reprodukovatelnosti,  nemohl počítat  s takovým rozvojem techniky,  počítačů a internetu, 

aby dohlédl rozsah problému, kterému se v tomto eseji věnoval. Nicméně jeho závěry jsou 

pro tuto dobu stále aktuální, ačkoli se jím popisované procesy odehrávají v mnohem větším 

rozsahu a vedle pojmu „technický“ by se dal zařadit i pojem „digitální“.

Podle Benjamina rozdíl mezi originálem a kopií obrazu spočívá v tom, že originál 

má auru. Aurou nazývá jakýsi příběh a duši obrazu, tedy stvoření autorem, místo, kde byl 

zavěšen, majitele... To všechno reprodukce nemá a je proto oproti originálu „méněcenná“ a 

bez duše. Není jedinečná, ale jen jedna z mnoha.[138]  

Důležitá je Benjaminova myšlenka,  že přístup k obrazům se mění s měnícím se 



smýšlením a vnímáním v různých dějinných obdobích. Pro 20. století je typické, že obrazů 

začíná přibývat jak v ilustrovaných časopisech, tak i  ve filmu, charakterizuje ho rychlá 

změna (výměna), pomíjivost a snadná reprodukovatelnost (na rozdíl od originálů obrazů, 

které  jsou  jedinečné).  Tento  vývoj  koresponduje  s požadavky  soudobých  lidí,  kteří 

vyžadují přístupnost věcí a jsou tedy ochotni pořídit si obraz ve formě reprodukce. Také 

odpovídá  jejich  mentalitě,  která  je  zaměřena spíše  statisticky a  kvantitativně.[139] Lze 

v tom rozpoznat i  analogii  s rozšiřující  se sériovou výrobou a vzrůstající  anonymitou a 

jakousi  „sterilizací“  vztahů,  které  se  projevují  i  ve  vztazích  k věcem.  Kdo  si  originál 

nemůže dovolit (příběh originálu se musí zaplatit, protože má výraznou hodnotu navíc) a 

obraz by tudíž jinak ani nemohl mít, může vlastnit jeho reprodukci a vytvořit její vlastní 

příběh. A takových příběhů je tolik, kolik existuje reprodukcí.

 

4.4 Konkrétní případy porušení autorských práv

V této  kapitole  uvedu  několik  zajímavých  případů  porušení  autorských  práv 

apropriačními  umělci.  Některé  z nich  se  týkají  obrazů  již  zmíněných  ve  třetí  kapitole, 

jiným  (Sherrie  Levine  a  Richard  Prince)  jsem  se  zatím  nevěnovala,  protože  jsou 

nejzajímavější právě v souvislosti porušení autorských práv. 

 

4.4.1 Andy Warhol (Flowers)

Andy Warhol  se  dostal  do  soudního  sporu  s fotografkou  Patricií  Caulfieldovou 

kvůli  obrazu  Květiny.  Pro  tento  sítotisk  si  vybral  jednopalcový výřez[140] z fotografie 

květin uveřejněné v červnovém čísle časopisu Modern Photography z roku 1964. Warhol jí 

nabídl příjmy ze dvou svých souborů těchto obrazů, ale Caulfieldová odmítla a Warhol jí 

musel zaplatit.[141] Ve svém posledním rozhovoru s Paulem Taylorem uvedl svůj přístup 

ke copyrightu: „Myslím, že když zaplatíte za časopis, je váš.“ Zároveň uvedl, že mu nevadí, 

když někdo využívá jeho díla, ale vadí mu, když někdo své dílo podepíše Warholovým 

jménem.[142]

 

4.4.2 Alberto Korda, Jim Fitzpatrick (Guerrillero Heroico)

Kordova fotografie se mohla snadno rozšířit, protože Kuba nebyla členem Bernské 

úmluvy a  mohla  tak  být  volně  využita.  V roce  1991,  když se  rozpadla  Sovětská  unie, 

neměla Kuba peníze,  a tak Castro otevřel  zemi zahraničním investorům a aby uklidnil 



jejich obavy z kubánských majetkových práv, přidala se Kuba roku 1995 k World Trade 

Organization a  roku  1997  se  stala  členem Bernské  úmluvy,  čímž  v zemi  legalizovala 

copyright.  Korda  tedy  mohl  vymáhat  svá  majetková  práva.[143] [144] Využil  toho 

v soudním  sporu  se společnostmi  Lowe  Lintas a  Rex  Features,  které  obraz  použily 

v kampani na vodku Smirnoff roku 2000. Spor vyhrál a po 41 letech tak znovuustanovil své 

autorské  právo.  Vysouzené  peníze  daroval  kubánskému  zdravotnímu  systému.[145] Po 

jeho smrti zdědila autorská práva jeho dcera Diana Díaz, což mimo jiné způsobilo spory 

s jejími čtyřmi nevlastními sourozenci.  Pokračuje v tom co začal její otec, a totiž chrání 

jeho fotografii proti komerčnímu zneužívání. Nicméně prodala exkluzivní licence velkému 

množství výrobců doplňků s tímto obrazem po celém světě a nelicencovaní prodavači mají 

problémy s porušováním autorských práv.[146] Díaz tvrdí,  že  to dělá proto,  aby mohla 

financovat soudní spory.[147]

Jim Fitzpatrick stejně jako Korda žádný copyright ani peníze nevyžadoval, šlo mu 

jen  o  to,  aby se  obraz  co  nejvíce  rozšířil,[148] aby upozornil  na  příběh  a  úmrtí  Che 

Guevary.  Sám jich  prý  vyrobil  asi  tisíc,  které  všechny rozdal  zadarmo.[149] Obraz  si 

nicméně označil písmenem F, které umístil na Guevarovo levé rameno.[150] Obrazy se dál 

šířily v této podobě. Ke svému autorství se přihlásil až po čtyřiceti letech. O svém přístupu 

k autorským právům říká,  že  mu nevadí,  když  si  obyčejní  lidé  nebo umělci  ten  obraz 

vezmou a použijí,  přetvoří,  ale bude svá práva hájit,  když jej využijí bez svolení velké 

americké nebo anglické společnosti ke komerčním účelům.[151]

Svou  roli  ve  sporech  o  autorská  práva  k tomuto  obrazu  svou  roli  sehrál  i 

Giangiacomo Feltrinelli, italský nakladatel. Korda mu svou fotku daroval a Feltrinelli ji 

využil  a  vydělal  na  ní  hodně  peněz  a  přivlastňoval  si  copyright.  Dokonce  hrozil  i 

Fitzpatrickovi soudem za porušení jeho práv.[152]

 

4.4.3 Shepard Fairey vs. Associated Press (Hope)

Shepard Fairey se dostal do soudního sporu s Associated Press kvůli tomu, že pro 

svůj  plakát  s portrétem Baracka Obamy bez svolení  využil  fotku z této agentury.  Jejím 

autorem  je  fotograf  Mannie  Garcia  a  vyfotil  ji  v dubnu  v National  Press  Club ve 

Washingtonu.[153] V lednu 2009 AP od Faireyho požadovala platbu za využití fotografie. 

Fairey se tomu bránil žalobou na AP s tím, že fotografii použil pod fair use (volné užití pro 

určité účely – například kritika nebo komentář). AP odpověděla žalobou na Faireyho, že 

Fairey okopíroval obraz bez svolení a vydělával na něm.[154] Faireyho právníci jej ve 

sporu obhajovali tím, že fotku použil jen jako odkaz k vytvoření nového obrazu, který nese 



naprosto jiný význam. Spor zkomplikovalo Garciovo tvrzení, že podle smlouvy copyright 

k fotce vlastní on, ne AP. Nicméně k Faireyho verzi se vyjádřil, že je rád, že využil jeho 

fotku. Že je to v tomto případě něco jiného, než když lidi kradou fotky z netu, protože je to 

tak snadné.[155]

Případ se pro Faireyho zkomplikoval,  když přiznal,  že lhal o tom, kterou fotku 

z AP využil, a zfalšoval doklady, aby to zakryl. Původně tvrdil, že použil fotografii, kde 

Obama seděl vedle George Clooneyho. Ale ve skutečnosti použil fotografii jenom Baracka 

Obamy.  Právě  to,  jestli  Fairey  portrét  Obamy  vyřízl,  nebo  použil  samostatný,  mohlo 

ovlivnit  rozhodnutí,  jestli  jednal  ve smyslu fair  use  nebo ne.  Také bylo  důležité,  jestli 

Fairey obraz nějakým způsobem posunul jinam, přidal nějakou hodnotu.[156] [157] Spor 

se  uzavřel  tím,  že  není  možné  se  shodnout  a  ani  jedna  ze  stran  nezmění  svůj  postoj. 

Shepard Fairey souhlasil, že už žádnou fotografii od AP nevyužije bez svolení a že se na 

právech  na  obrazy  a  zboží  s Faireyho  obrazem  budou  podílet.  Fairey  k tomu  řekl: 

„Respektuji  práci fotografů,  ale také uznávám potřebu ponechat příležitosti  pro ostatní  

umělce volně využít fotografické obrazy.“[158] Jemu samotnému nevadí, že někdo další 

použil tento obraz bez jeho vědomí, protože rozšíření plakátu bylo právě jeho cílem.[159]

 

4.4.4 Sherrie Levine (After Walker Evans)

Dílo  Sherrie  Levine je  příkladem, že  v apropriačním umění  nejde o původnost, 

dohnaným k dokonalosti. 

V roce 1980 vystavila v Metro Picture Gallery „svůj“ (avšak ne tak docela svůj) 

soubor  After  Walker  Evans.  Šlo  o  přefotografované  snímky z  katalogu  First  and Last 

vydaného  roku  1979  k výstavě  Walkera  Evanse.[160] Tento  počin  není  výjimečný 

z uměleckého hlediska, nýbrž jako přínos pro teorii umění a coby příspěvek do diskuze o 

autorských  právech  v umění.  Silverio  píše:  „Je  to  svým  způsobem  postmoderní  citace  

spojená  s extrémně  nízkým autorčiným vkladem.  Je  to  počin,  který  nás  nezajímá  jako  

umělecké gesto, ale jako poutavý vrchol snahy o efektivitu výroby umění.“[161] Její pojetí 

obrazů jakožto veřejného majetku volného pro další  využití  má zřejmě původ podobně 

jako u Warhola v její práci pro reklamní agenturu. 

Michael  Mandiberg,  autor  stránek  AfterSherrieLevine.com 

(AfterWalkerEvans.com), píše: „Její postmoderní tvrzení, že člověk může přefotografovat  

obraz  a  vytvořit  při  tom  něco  nového,  kritizuje  modernistickou  představu  originality  

(ačkoli při tom procesu vytváří alternativní postmoderní originalitu).“[162] Jejím jediným 



přispěním nebo  odvedenou  prací  bylo  vyhledání  Evansových  fotografií.  Což,  jak  píše 

Mandiberg,  prý činí  z jejího  díla  více  než  jen  kopie,  protože  najít  tyto  fotografie  není 

snadné  (málokdy  byly  reprodukovány,  jsou  v muzeích  nebo  v soukromých  sbírkách). 

Mandiberg tuto záležitost posunul ještě dál, jak sám říká, do digitálního věku. Fotografie 

naskenoval z toho samého katalogu a vystavil ve vysokém rozlišení na svých stránkách ke 

stažení zadarmo a dokonce s certifikátem „pravosti“.[163]

 

4.4.5 Richard Prince (Cowboys)

Umělec Richard Prince se dotýká cizích autorských práv tím, že přefocuje reklamy 

nebo  jejich  části.  Nejznámější  je  jeho  série  Cowboys  z devadesátých  let,  kterou  tvoří 

snímky  z reklam  na  cigarety.  Prince  s nimi  manipuloval  pomocí  výřezů  a  zvětšování. 

Odstranil  reklamní část  a  zbyly jen části  snímků zobrazující  kovboje,  vytrhnul  je  tedy 

z původního kontextu. Otázka, kterou se tímto zřejmě snažil nastolit, je, co tedy z těchto 

obrazů zbylo a co sdělují nyní. Tato otázka není jednoznačně zodpověditelná, i sám Prince 

v soudním procesu k jinému případu jeho apropriací na otázku, co jeho apropriovaný obraz 

představuje, odpověděl typicky pro apropriační umělce: „Vaše domněnka má stejnou váhu  

jako moje.“[164] 

 

ZÁVĚR

Cílem  této  práce  bylo  popsat  možná  pronikání  žurnalistických  sdělení  mimo 

původní kontext a zjistit, co se děje s medialitou díla při překladech mezi vyjadřovacími 

prostředky různých médií.

V druhé kapitole jsme si ukázali, že interpretace je vždy subjektivní a je ovlivněna 

znalostmi diváka a společností, kulturou a místem, kde žije, a mnoha dalšími faktory. To 

má za následek, že významy se neustále proměňují a posouvají nejen s tím, kdo se na obraz 

dívá, ale také s dobou i kontextem prostředí. Význam se tedy může posunout úplně jinam, 

než zamýšlel autor, z čehož vyplývá, že autor nemá příliš velký vliv na význam svého díla. 

Zjednodušením obrazu na zlomek původního významu se stane snadno uchopitelným a tím 

pádem zapamatovatelným. Analogicky můžeme mluvit i o obrazech známých osobností. 

Pokud vezmeme v potaz názor některých kultur, že fotografie „krade duši“, dalo by se říct, 

že to tak u mediálních ikon skutečně je. Osobnost je smrštěna na image a roztříštěna do 

miliónů  reprodukcí  původní  fotografie,  u  níž  je  vždy  problematické  určit,  zda  vůbec 

vystihuje  jeho  osobnost.  Pravděpodobně  zobrazují  spíše  jejich  image.  Tak  dochází  k 



„vyprázdnění  osobnosti“.  A to  tím víc,  čím víc  jsou  tyto  obrazy převedeny do jiných 

kontextů. 

Z případů  apropriace  a  recyklace  uvedených  ve  třetí  kapitole  můžeme  udělat 

několik závěrů. Zaprvé, umělci používají techniky a prostředí blízké divákům, které jsou 

jednoduché  a  názorné,  jako je  sítotisk,  lego  či  počítačové  hry.  Výjimkou  z uvedených 

případů je Gerhard Richter, který vytváří pracné malby podobající se fotografiím. Dá se 

říci, že čím je obraz známější, tím víc apropriačních umělců si jej vybírá k recyklování, což 

je  viditelné  na tom,  že se  některé v této  kapitole  opakují.  Neplatí  to  ale  vždy,  některé 

fotografie  původně známé nebyly,  proslavily  se  až  v apropriované verzi,  jako je  obraz 

Hope od Sheparda Faireyho. Nicméně bylo vytvořeno spoustu dalších variací na Faireyho 

obraz.  Díky tomu,  že  jsou  obrazy jednoduché,  v nich  každý  vidí  to,  co  chce.  Umělci 

úmyslně nechávají diváka samotného hledat a interpretovat, čímž se divák stává součástí 

tvorby významu a může to pro něj být sofistikovaná hra. Apropriace je často velmi účinný 

způsob, jak podpořit myšlenku nebo upozornit na nějaký jev, příkladem může být právě 

Faireyho  obraz,  který  podporoval  Baracka  Obamu  při   prezidentských  volbách. 

Zjednodušením  obrazu  i  významu  se  obraz  stává  snadno  reprodukovatelným  i 

zapamatovatelným.  Krom  toho  jsou  tyto  obrazy  často  vtipné  nebo  provokativní.  Jiné 

apropriační obrazy jsou důkazem toho, že se zpovrchnělými a zabstraktnělými závažnými 

tématy se diváci vyrovnávají lépe, cítí nad nimi větší kontrolu, nedotýkají se jich přímo, 

protože je nevidí v celé jejich složitosti. Zjistili jsme, že popkultura se ikonických obrazů 

zmocňuje zřejmě proto, že jsou známé a jednoduché a jedním obrazem se snadno vyjádří 

myšlenka místo spousty slov. Také, že popularitu recyklovaného obrazu lze měřit tím, zda 

vstoupí do komerční sféry. To se stane poměrně přirozeně, protože jsme také zjistili, že 

masová kultura má ve zvyku přejímat okrajové jevy. Některé apropriované obrazy, které 

byly původně zobrazované jen na pouličních plakátech, se dostaly i do galerie, jako tomu 

bylo  v případě  plakátů  Jima  Fitzpatricka  i  Sheparda  Faireyho.  Klaus  Honnef  k tomu 

poznamenává: „Věc, která se může zdát dětinská a fádní, když ji vidíme na ulici, nabývá  

neuvěřitelné svěžesti, jakmile se s ní setkáme v umělecké galerii nebo muzeu.“[165]

Apropriace a recyklace je metoda užitečná z hlediska teorie umění, protože zjišťuje 

a  zkouší,  co se s obrazem stane.  Pro studenty nebo začínající  umělce je to  také velmi 

prospěšný  výukový  způsob,  jak  se  naučit  zacházet  s obrazy.  Nicméně  není  fér,  aby 

apropriační  umělci  vydělávali  peníze  na  úkor  původních  autorů,  pokud  původní  obraz 

změní minimálně (například jej jen oříznou) nebo pokud využili neznámý obraz. To pak 

poškozuje původního autora, nejen finančně, ale také co se týče jeho zviditelnění. V tomto 



případě se vyplatí soudní spor. Je sporné, jestli by ti, kteří do apropriovaného obrazu vloží 

více  invence,  měli  část  výdělků  odvádět  původnímu  autoru  nebo  na  těchto  obrazech 

nevydělávat vůbec. Morálně a právně by to jistě bylo správné, nicméně se dají pochopit i 

názory jako je ten, který zastává umělec Jon Haddock: „Tyto události – když ne obrazy 

samotné  –  patří  nám  všem,  protože  sehrály  důležitou  roli  při  formování  toho,  jací  

jsme.“[166] Koneckonců  velmi  slavná  díla  to  tolik  nepoškozuje.  V takovém  případě 

všichni znají originál a nijak ho to z prodejního hlediska nepoškozuje. Apropriační umělci 

sami často netrvají na svém copyrightu (i  když na svým obrazech třeba vydělávají),  ví 

totiž, že bez něj se obrazy více rozšíří, udělají si tak reklamu a třeba se pak zvýší cena 

originálu. Brání si ho ale, pokud komerce porušuje jejich myšlenku a vydělává na něm. 

Kompromisem jsou nevýhradní licence Creative Commons, které autorovi umožňují zvolit 

si,  do jaké míry dovolí  své dílo užít.  Na druhou stranu, určitá míra nezákonnosti  dává 

těmto  dílům větší  šmrnc,  díky němuž více  oslovuje  diváky.  Designér  Khoi  Vinh říká: 

„Musíte  to  udělat,  zkusit  to,  a  až  potom  požádat  o  odpuštění.  Jinak  by  to  nikdy  

nevzniklo.“[167]

 

Summary

The aim of this work was to describe how journalistic messages slide outside the 

original context and to find out how the images change during this process. 

The second chapter showed us, that meanings keep changing all the time, because 

interpretation is always a matter of subjectivity and is influenced by the knowledge of the 

spectator and the environment, culture and time they live in and many other factors. That 

means, that the author does not have such a strong influence on their work’s message.  

We have found out several important things in the third chapter. First, the artists 

use simple techniques  like silkscreen  and familiar  environments  like lego or  computer 

games,  which  are  easy for  the  audience  to  understand.  Second,  the  more  an  image is 

famous, the more appropriative artists use them. It is not always true, though. Some images 

became famous only after they were appropriated and recycled – like  Hope picture by 

Shepard  Fairey.  However,  a  lot  of  variations  on  this  picture  were  created.  Third, 

appropriated pictures are simple, which helps everyone to interpret them differently, so the 

spectator  becomes a  part  of creating the meaning.  Forth,  appropriation si  often a  very 

effective way to draw an attention to certain thought or to support it as we can see in the 

case of Shepard Fairey’s  Hope picture. These images are often funny or provocative and 



thus easy to  remember.  Fifth,  some appropriated images show us that the public  deals 

much easier with serious topics when they are depicted in an abstract way, so they feel 

more control over them as they do not see them in their complexity. Sixth, we have also 

found out that popculture uses iconic images because they are famous, simple and make 

possible  to  express  thoughts  faster  and easier  than  words.  Last,  but  not  least,  we can 

measure popularity of a recycled image by the fact whether it enters commercial sphere. 

Appropriation  and  recycling  is  a  method  useful  for  art  theory  because  it 

investigates what happens with the image. However, it is not fair when an appropriation 

artist earns money at the expense of the original author if their added values to the image 

are minimal  or if  they use not well  known pictures.  This puts the original  author  at  a 

disatvantage  not  only  financially,  but  also  what  is  relevant  to  drawing  attention  to 

themselves as artists and their work. From this reason, a lawsuit is a rewarding step. 

Appropriative artists are aware of the fact that without copyright restrictions their 

work gets more known so they make publicity. However, they defend their copyright in the 

case commerce earns money from it and misuses its message. Creative Commons licences 

are a compromise, as they allow the author to chose to what extent they allow their work to 

use. 
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