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1. Pokus o definici nedefinovatelného 
 

Nešťastný název performance (Performance Art), který se ujal v sedmdesátých letech, je 

naprosto matoucí, neb většina lidí, kteří se poprvé seznamují s tímto autentickým aktivisticko-

sociálně angažovaným uměleckým fenoménem, si jej pletou s divadelními formami. 

Velmi zjednodušeně je na úvod lidem třeba říct, že základní rozdíl mezi divadlem a 

performancí spočívá v tom, že v divadle herec předstírá bolest, námahu, vysílení, emoce, atd., 

zatímco performer bolest, námahu, vysílení, či emoce skutečně prožívá. Proto některé performerské 

skupiny či jednotlivci dávají přednost názvům jako Live Art (živé umění), Anti-Art (anti umění), 

Art Actions- (umělecké akce) nebo jednoduše Actions (akce) či Intervenventions (intervence), 

Body Art (Umění těla) a další. 

Většina definic uměleckých historiků, kteří se zoufale snaží o uchopení tohoto fenoménu a 

o násilné zaškatulkování, se točí kolem následující schematické kostry: 

Performance může zahrnovat jakoukoliv situaci, která zahrnuje základní prvky, jako 

je čas, prostor, tělo performera či  performerů, je interdisciplinární, může se 

odehrávat kdekoliv, v jakémkoliv čase a délce, je prezentována divákům, a to se 

spoluúčastí diváků či nikoliv, řídí se dle scénáře či nikoliv, je nahodile či pečlivě 

organizovaná, je spontánní či pečlivě připravovaná, může být živá či zprostředkovaná 

médii, performer může být přítomný či nikoliv… 

Jak sami můžete posoudit, jedná se o soubor neuspokojivě prázdných slov. 

Pokusme se o trochu lepší „zaškatulkování“. Základním předpokladem k pokusu o definici 

performance je, že performance existuje od té doby, co se vyvinul lidský druh, a má vzájemnou 

spojitost v průběhu všech historických dob. 

Performance je projev rebelie proti akademicky uznaným uměleckým a kulturním normám, 

a proto uniká z většiny akademických definic. Jestliže ji definujeme, tak se její smysl a význam 

uzavře, tak jako se stalo všem rebelantským uměleckým směrům. Jestliže má být performance 

autentická a stále živá a účinná, musí být nedefinovatelná. 

Performance je ve svém základu anarchistická. Je to forma nenávidějící slovo umění psané 

velkým U. Jestliže byste performanci zavřeli do muzea, umírala by (což je ne příliš šťastný závěr 

kariéry jedné z nejslavnějších performerek nedávné doby Mariny Abramovicové). 
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Performance je téměř vždy antiestablišmentová a ve většině svých projevů pobuřuje a 

rozrušuje dané mravní a kulturní normy, je rebelantská a často skandální. Performeři se ve svých 

projevech většinou snaží o změnu společnosti a někdy se pasují až do spasitelské pozice, kdy věří, 

že umění má možnost celospolečensky změnit chod věcí.  

Performance se snaží zpochybnit takzvaný „akademický masturbismus“, který se v evropské 

kultuře vždy koncentruje před zlomovými momenty v historii. Již performer Diogenes ironizoval 

přednášky Platona, když po jeho definici člověka jako tvora bez peří pohybujícího se na dvou 

nohách, přinesl do přednáškové síně oškubané kuře a vykřikoval, že se jedná o člověka. 

Akademický masturbismus dráždil hnutí futuristů, dadaistů, surrealistů, situationistů, fluxusistů, 

vídeňských akcionistů, feministů atd. Základem tohoto postoje byl jednoduchý fakt, že ona 

nejušlechtilejší a nejvzdělanější společnost dokázala vyvolat dvě nejstrašnější války v dějinách 

lidstva, při kterých tato „věděním osvícená“ civilizace mezi jiným zvěrstvem pálila lidi po 

milionech v pecích koncentračních táborů.  

Performance je v každé historické etapě vývoje lidstva jakousi derivační tečnou určující 

směr křivek sledujících sociální úchylky. Tím se performance slévá s „politikou“ daného období. Je 

jakýmsi pročišťovacím elementem. 

Je reakcí vědomí na stále se rozpadající kategorizaci světa a zahrnuje absolutně všechny 

projevy světa. Dokonalé performance splývají se životem, a tím pádem se život performera stává 

performancí. A život je součástí politiky a ta pak součástí umění. 

Zde dovolte krátkou odbočku. Dnes je politika většinou mylně považována za pouhý 

formální (černobílý) odlidštěný, profesionální mocenský nástroj sloužící k „řízení“ společnosti a 

zabránění „chaosu“. 

Politika (polis) je ale jako oblast působení performance chápána nikoliv jako nějaká 

konkrétní manifestace nazývaná dnes kupříkladu „zastupitelská parlamentní demokracie“, ale jako 

jeden z nejhlubších projevů společenské interakce mající kořeny už v životě prehistorických 

kmenových a raných skupinových kooperativních společenství a praktikovaný v zájmu přežití 

všech. Politika je zde považována za základ duševního života a je splynuta s uměním. V tomto 

pojetí je „politika“ chápána jako každodenní a nikdy nekončící mechanismus společenské interakce, 

fungující na všech úrovních společnosti a nejvíce aktivní na úplně nejnižších úrovních, jako jsou 

kmenové, rodinné, sexuální vztahy, sousedské vztahy, až po vztahy na pracovištích atd. (Pozn.: 

řecký kořen slova politika je polis, čili skupina lidí. Polis, jako společenství lidí, byl chápán jako 

skupina tak velká, kam až může být slyšen hlas řečníka). 
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A teď ještě věnujme poznámku pojmu „umění“. K umění bylo odnepaměti možné 

přistupovat z různých aspektů. Dle mé vlastní definice je umění jako aristotelský kruh, ve kterém 

nekonečně rotují tři slova – umění je politika je život je umění je politika je život je umění… 

Z náznaku tohoto pohledu na umění pak vyplývá, že je vždy třeba studenty učit ne jak dělat umění, 

ale jak být umělcem. 

Ze tří základních fakult umění je estetická a kognitivní fakulta až druhořadá – následují až 

za fakultou etickou čili mravní. Jak je známo, již Aristoteles říkal, že lidé jsou tvořeni ze tří fakult –

kognitivní, etické a estetické. A Immanuel Kant na něj navazuje svým tvrzením, že estetický úsudek 

neboli smysl pro vkus nemá nic společného s kognitivním a etickým hlediskem.1 

K vysvětlení uvedeného vztahu významnosti lze použít metaforu „očí“, které vidí jen 

povrchní, tzv. estetickou krásuI, metaforu „mozku“ jako procesoru kognitivity a jakési vychytralosti 

díla (zde se snoubí po dlouhou dobu performance s konceptuálním uměním) a nakonec nad tím 

vším to nejdůležitější, čímž je „srdce“, které nese etiku, mravnost uměleckého díla a které nás dělá 

lidmi. Umělce, který takto chápe funkci umění a po věky ji tak i představuje ve svých dílech, 

můžeme nazývat „věčnou performerkou“. Umělec – věčná performerka pracuje v různých médiích 

své doby a je vždy indikátorem toho, co ve společnosti zahnívá. Umělec – věčná performerka 

bojuje proti permanentní omezenosti každého lidského uskupení a jeho systému. Umělec – věčná 

performerka od počátku věků, tedy již v tribálních uspořádáních, používaje lidsky nejsdělnější 

nástroje, vždy burcovala danou komunitu a varovala ji před nebezpečím mocenských úchylek 

některých členů společenství. „Věčná performerka“ byla vytvořena komunitním organismem jako 

sebezáchovný imunitní element naprosto nezbytný pro přežití dané komunity. 

Performance – „věčná performerka“ jako umělecká manifestace je proto jeden z nejhlubších, 

nejúčinnějších nástrojů (médií) mezilidské komunikace, vyjádření, interpretace a sebeprezervace. 

Performance jako filozofie je vlastně zrcadlo odrážející odraz v zrcadle (performance Doriana 

Graye u studánky v knize Oscara Wilda). 

Performance není zaměřená na produkt a stálost výsledku svých akcí, ale převážně na 

proces, při kterém se nejlépe ozřejmuje její význam a dopad na společnost. 

Performance je rovněž označována za ustavovatele postmodernismu, ovšem celým svým 

smyslem a charakterem celý, již dnes umírající postmodernismus, samozřejmě performance přežije 

a bude se dál vinout historií i do budoucna, oproštěna od zužujících krátkodobých definicí 

uměleckých směrů a hnutí. 

                                 
I Pozn.: Jako svědectví lze použít většinu esteticky diktovaných sbírek v evropských muzeích, které převážně zamlčují 
historické zločiny spáchané společnostmi financujícími vytváření takových estetikou nesených děl. 
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Protože většina performerů používá pro své performance vlastní tělo, které pracuje většinou 

v interakci s jinými lidskými těly (ať už spoluperformery či plánovanými a nahodilými 

spoluúčastníky), tak už tím se vytváří etické sociální prostředí. Ve většině projevů performance 

můžeme sledovat podvědomé spojení s prehistorickými rituály a návraty do přírodních forem 

života, většinou již zapomenutých západní civilizací, a splynutí s jinými kulturami a instinktivní 

touhy po rovnosti všech lidí na světě. Tím se performance výrazně projevuje jako multikulturní 

fenomén. Většina rituálního umění ženských performerek je spíše spojena s neolitickým obdobím, 

což je přibližně mezi 7 tisíci a 3,5 tisíci lety před Kristem. V té době se vytlačuje role jednotlivých 

šamanů a rituály jsou prováděny ve velkých kolektivech. Díky odklonu od paleontologické 

společnosti založené na lovu a sběru k neolitické společnosti založené na zemědělství a chování 

zvířat začala vzrůstat role ženy. Ženy začaly kultivovat rostliny a pěstovat je na prvních polích. 

Ženy zřejmě vyvinuly zemědělství, a tím změnily chod dějin.  

Řada současných ženských performerek hledá své kořeny právě v tomto období. Například 

Donna Henes, která se řadí mezi takzvané Urban Shamans, organizuje performanční multikulturní 

oslavy zahrnující tradiční rituály odehrávající se při zimní a jarní rovnodennosti a chápe je jako 

obnovování matriarchální společnosti.2 Zde se jasně rýsuje další důležitý definiční rys performance, 

čímž je zapojení do feministického levicově orientovaného hnutí, kritizujícího dominantní roli 

mužů v dnešním kapitalistickém ekonomickém zřízení.  

Spousta performancí prováděných muži by se zase mohla spojovat s paleontologickým 

obdobím založeným převážně na lovu. Například Hermann Nitsh ve svých Orgy Mystery Theater 

prováděných od začátku šedesátých let pracuje s hromadami zvířecího masa, popíjí a polévá se 

jejich krví a vytváří novodobé formy ceremoniálních pravěkých obřadů. Zatímco performance 

Carolee Schneemannové jsou založené na neolitických orgiastických rituálech, kde se sexuální 

chování naprosto rozvolňovalo a symbolicky zajišťovalo plodnost země. Zde je možné vysledovat 

i vliv Freudovy filozofie, která říká, že pokud je civilizace založená na potlačování pudů, pak 

rozvoj takové civilizace každého činí stále neurotičtějším.3 

Jak bude zřejmé z následujících příkladů, celou dochovanou historií performance se táhne 

zřejmá spojující nit touhy „věčných performerek“ o etickou reakci na konformní estetické či 

kognitivní sevření, zotročování, zneužívání, stavění zdí (skladba skupiny Pink Floyd The Wall), 

deformování jakékoliv společnosti či jakýchkoliv jiných rozumem a instinktem detekovaných 

deviací. Byla a je kulturním protestem používajícím tisíce akčních tváří, tisíce forem materiálů a 

prostorů, včetně času transformovaného do prostoru, tisíce emočních taktik a tisíce 

materializovaných myšlenek.  
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Každý performer má svoji osobitou definici performance. Pro ilustraci uvádím několik 

variací současných performerů: 

Fiona Larkin: „Je těžké pro mě definovat něco tak elastického, jako je Performance Art. Definice 

jsou vždy příliš zúžené na to, aby pomohly pochopit takovou širokou škálu praktik a zkušeností.“4 

James King: „Performance Art je autentická reakce na zkušenostní esenci transformovanou a 

navenek vyjádřenou vhodnou jednoduchou formou.“5 

Theodor di Ricco: „Performance je autentická a upřímná.“6 

Johannes Deimling: „Performance Art je umělecká forma jako malování, kreslení, psaní, instalace, 

video, fotografie, sochy, architektura, objekt, divadlo, tanec, film, hudba...“7 

Jason Lim: „...pro mě je performování tréning a učení...“8 

Carlson, Marvin: „Performance Art je v základu sporný koncept: jakákoliv jednoduchá definice 

v sobě zahrnuje uznání konkurenční definice. Jako u konceptů ‚demokracie‘ či ‚umění‘ definice 

performance v sobě zahrnuje plodnou neshodu s definicí sebe sama…“9 

Peter Wollen, umělecký teoretik a spisovatel, chápe roli performance a konceptuálního umění ve 

dvacátém století jako jediný a největší umělecký posun od dob renesance.10  

 

Extrémním a zvrhlým chápáním performance by mohlo být nalétnutí letadly na světové 

obchodní centrum v New Yorku. Ostatně známý německý skladatel Karlheinz Stockhausen   

pronesl šokující poznámku šest dní po tomto útoku, když prohlásil, že „událost jedenáctého září 

byla největším uměleckým dílem, které si lze představit v celém vesmíru... Lidská mysl dosáhla 

něčeho, o čem se nám v hudbě může jen zdát, lidé se jako šílení deset let fanaticky připravovali na 

koncert… A pak je 5 000 lidí posláno do záhrobí v jednom jediném okamžiku.“11 

Uvedené komentáře by měly posloužit k hlubšímu filozofickému náhledu na performanci, 

na který samozřejmě v rámci této práce není místa. 
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2. Historie Performance Art 

2.1. Performance jako celosvětový fenomén 
 

Je samozřejmé, že vzhledem k danému rozsahu této publikace je naprosto nemožné zmínit 

všechny performery a performativní projevy z celé historie. Proto se zaměříme na krátké ilustrativní 

příklady.  

 

2.2. Kmenové projevy performance 
 

Kořeny performance lze hledat už v pradávných kmenových kulturách. Paleolit je období od 

doby kamenné trvající asi 3,4 milionu let, které skončilo mezi 10 000 až 3 000 lety před naším 

letopočtem nástupem neolitického období. Již z paleolitického období máme dochované výjevy 

jakýchsi rituálních performancí, historiky označovaných za náboženské. Leč vzhledem k jejich staří 

a nedostatku přesných informací se můžeme jen domnívat, o co v takových performancích asi šlo. 

To nám ale dává do rukou určitou licenci při studiu performance a naše fantazie má plné právo se 

rozlétnout a chápat i tak staré záznamy jako přímé předchůdce dnešních performancí. Můžeme se 

domnívat, že šlo o stejné akce „pročišťující“společenství, stejně jako je tomu u performancí i dnes.  

 

2.3. Pravěk a starověk 
 

Zřejmě nejstaršími dochovanými záznamy performancí jsou  otisky četných rukou 

prehistorických performerů v jeskyních a  na skalách na řadě míst světa (Francie, Borneo, Austrálie, 

Mexiko, Argentina a další) a  které jsou někdy až 40 000 let staré. Znázorňují, dle naší licence, sílu 

společenství proti opresivním snahám malého počtu tehdejších „vůdců“. Dnes by se nazývaly 

„power to the people“. Tyto záznamy performancí vznikly většinou foukáním prachu z dřevěného 

uhlí skrz trubičku okolo dlaní performerů.12 
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Obr. č. 1: otisky rukou 

 
 

Jak se historikové domnívají, paleolitické kultury navozovaly performativním bubnováním, 

tancem a napodobováním zvířecích zvuků rituální úlety „duše“ z těla a v následném tranzu se 

„očišťovalo“ celé společenství.  

Šamanské obřady pravěkých kultur jsou dalším příkladem takových performancí. Šaman 

v některých performancích nabízel své tělo k trýznění, aby tím zachránil svoji komunitu. Při 

převtělování se šamanů do zvířat docházelo k infiltrování určitého zvířete, a tím ho pak mohl šaman 

ovládat. Šaman byl jakýmsi léčitelem společnosti.  

Bezbřehým námětem ke studiu historie performance je také kultura Aboriginals, kteří přišli 

na území dnešní Austrálie asi před padesáti tisíci lety. Většina jejich umění má pomíjívý charakter 

a  je malována do písku či na lidská těla. Tím krásně koresponduje se stylem performancí řady 

současných performerů pracujících s pomíjivostí a zaměřením na proces oproti produktu. A souzní 
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rovněž s hinduistickými a buddhistickými mandalami, obrazci tvořenými pomocí pomíjivých 

materiálů, které na závěr sfoukne vítr do věčnosti.  

V neolitickém období se již organizovaly kolektivní performance, kterých se zúčastňovaly 

stovky účastníků. 

Ve starověkém Egyptě se prováděly velkolepé performance, kterých se zúčastňovaly stovky 

performerů, muzikantů i tanečníků.13 
Performance byly rovněž součástí krvavých obětí mayských indiánů, při kterých se věřilo, 

že prolévání lidské krve „nasytí“ božstvo a dojde k postupnému splacení dluhu bohům, kteří stvořili 

lidi z různých materiálů, zavlažených jejich krví. V jedné z nich performeři hráli míčovou hru, při 

které se míč nesměl ani jednou dotknout země a ani rukou či nohou a jediné dovolené části těla byla 

ramena, záda a prsa. Tým, který hru prohrál, byl obětován bohům.14 
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Obr. č. 2: Scéna rituálního prolévání krve, původně na dveřním překladu v Chrámu číslo 23 
v Yaxchilánu. Královna Xoc si pouští krev z jazyku, kterým protahuje šňůru s ostny. Její manžel, 
král Itzamnaaj B’alam, drží pochodeň a osvětluje scénu, jež zřejmě probíhá v jeskyni. British 
Museum London. 

V kultuře amerických indiánů se traduje otázka: „Jak chcete rozlišit tanečníka od tance?“ 

Otázka, kterou si alternovaně kladou i dnešní performeři. 
Fascinujícími podklady pro pochopení původů performančních projevů je kultura Inuitů, 

kteří prováděli řadu performativních akcí. Například dlouhodobá takzvaná „sezení v čisté formě“, 

při kterých dokázali přestat myslet, aby ušetřili energii. Při vzájemné komunikaci používali 

naprostou pravdomluvnost, způsobenou napojením hlasivek na myšlení v reálném čase čili 

verbálním vyjádřením toho, co si mysleli (báječné zadání pro studenty performance – říkejte, co si 

myslíte, abyste zabránili jakékoliv komunikační cenzuře mezi lidmi). A krásný příklad je 

performance, ve které zdůrazňovali přednost procesu nad produktem. Inuité celé týdny vyřezávali 

ze zvířecích klů propracované sošky, a když dosáhli dokonalého převtělení svých pocitů do 

finálního produktu, tak ho okamžitě zahodili a putovali dále sněžnými pláněmi, aby se při dalším 

zastavení zase pustili do úplně nových sošek. První Evropané, kteří se mezi ně dostali, naprosto 

nechápali, proč si tak krásné výtvory neshromažďují a nekomodifikují, tak jako jejich evropská 

hromadivá kultura, která umisťováním svých výplodů do muzeí v konečných důsledcích své umění 

vlastně umrtvuje.15 

Z Řecko římské civilizace se nám rovněž zachovaly řady záznamů o performancích. 

Kupříkladu z období Pythagora (570–495 př. n. l.) máme záznamy o tanečníkovi, který se snažil  

pomocí tance simulovat Pythagorovu větu (opět krásné zadání pro studenty performance).16 Římská 

říše pořádala monumentální performance ilustrující své triumfy. Hollywoodské zpracování příjezdu 

Kleopatry do Říma je novodobou představou, jak tyto performance probíhaly. 

Platonova filozofická esej z jeho sokratovských dialogů o alegorii jeskyně je krásný příklad 

metaforické performance, i když vymyšlené; účastníci sedí v jeskyni a jsou oblbováni stíny 

promítanými na zeď, což se dá považovat za první „televizní“ vysílání.  

Geniálním performerem filozofie byl řecký performer Diogenes ze Sinopé (kolem 408 až 

323 před naším letopočtem) ze školy Cyniků (založené Antisthenesem), který před dvaceti čtyřmi 

stoletími ve svých geniálních politických performancích kritizoval nadutost a snobismus 

vládnoucích athénských příslušníků establišmentu, konformismus a pokrytecké mravní normy. 

Namísto dalšího analyzování jeho geniálních performancí uveďme konkrétní ukázky: 
Jednoho dne seděl Diogenes na náměstí a slepoval stránky knihy. 
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Obr. č. 3: Raphael (Raffaello Sanzio da Urbino): Aténská škola (1509-1511), Freska, 
která zdobila byt papeže Juliusa II, Diogenes leží na schodech pod nohama 
Aristotela. 

 

Když vzal zbohatlík Diogena do svého domu a požádal ho, aby neplival na koberce a 
nábytek, neb jsou to věci velmi drahé, Diogenes plivl do tváře svého hostitele a pravil, že je 
to jediná laciná věc, která se tam nachází. 
Když se Diogena ptali odkud je, odpovídal, že je občan světa. 
Když byl zajat piráty a byl prodáván jako otrok, jeden ze zájemců o koupi se ho zeptal, co 
umí. „Poroučet lidem,“ odpověděl Diogenes a začal to vyvolávat, pro případ, že by si ho 
někdo chtěl koupit za svého pána.  
Jednoho dne se procházel Diogenes podél řady athénských soch a žebral od nich almužnu. 
Když se ho ptali, proč to dělá, odvětil, že se trénuje v odmítání. 
Jednoho dne přišel Diogenes na náměstí, vysypal na zem hromadu lidských kostí a ptal se 
kolemjdoucích, zdali rozeznají kosti boháče od kostí chudáka. Když se jakýsi zbohatlík 
rozčílil a nazval ho psem, Diogenes k němu přistoupil a pomočil mu nohu. 
Diogenes často chodíval po ulicích pozpátku. 
Při veřejném projevu místních politiků Diogenes přistupoval k tribuně a celou dobu projevu 
se hlasitě smál.  
Jednoho dne Diogenes masturboval na náměstí, a když ho za to kolemjdoucí odsuzovali, 
odpovídal, že by si přál, aby mohl zahnat hlad pouhým hlazením břicha. 
Diogenes se ptával, proč když je něco považováno za slušné v soukromí, proč je to 
považováno za neslušné na veřejnosti.   
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Když jeho kamarád upustil kousek chleba na ulici a styděl se ho zvednout, Diogenes si 
přivázal kolem svého krku provaz, na jehož konci byl velký džbánek na víno, a vláčel ho 
celé odpoledne za sebou po náměstí. 
Uprostřed dne se Diogenes procházel po náměstí, před sebou držel zažehnutou lampu, 
a když se ho lidé ptali, proč to za bílého dne dělá, odpovídal, že hledá čestného člověka. 
Když Diogenes uviděl malého chlapce, jak si nabírá vodu do dlaní, odhodil svůj hrnek a 
pravil, že ho to dítě předčilo v jednoduchosti života. 
Když se tehdejší mocný vládce Alexandr Veliký dozvěděl o Diogenovi, údajně prohlásil, že 
kdyby nebyl Alexandr, tak by chtěl být Diogenes. A když k němu zavítal na náměstí, kde se 
Diogenes slunil před svým sudem, a nabídl mu splnění jakéhokoliv přání, Diogenes odvětil: 
„Ustup, zastiňuješ mi slunce.“ 

Když se ho ptali, jak chce být pohřben, odpovídal, že hlavou dolů, protože co je dole, bude 
brzo nahoře. 
Legenda praví, že si sedl a zemřel tím, že zadržel dech.17 

 
Za počátek našeho letopočtu je považováno narození proroka, politického aktivisty a 

performera Ježíše Nazaretského. Jako vědecky a historicky stále s určitostí nedokázanou postavu 

ho ještě musíme řadit k pozdějším fiktivním performerům, líčeným svými autory jako archetypy 

boje za lidská práva (mezi jinými sem patří i Don Quijote).  

Ježíš prováděl performance, které se staly vzorem pro řadu současných performerů. Jeho 

chození po vodě je jedna z akcí neustále opakovaných na světových festivalech performance.II 

 

 
 
Obr. č. 4: Ježíš 
                                 
II Např. 2001–2002: „Digging the Channel“ (chorvatsky Prokopavanje Kanala), výměnný umělecký 
program mezi umělci v Zadaru a umělci z bostonského Mobiusu, konáno v Chorvatsku. 
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Přeměňování vína na vodu je rovněž ukázkou performanční akce. Mnoho prvků 

performance také sdílí jeho zázračné vyléčení dvanáct let krvácející ženy zaznamenané v evangeliu 

Matouše, Lukáše a Marka. Krvácení je při performancích používáno často.  

Na festivalu Anymous v Plzni vzbudil obrovský rozruch performer Tim Bromage z Anglie, 

který si přímo před kostelem přeřízl žílu na ruce a shromažďoval vytékající krev do nádoby.18  

Ježíšův politický aktivismus, jako bylo vypráskání kupčíků z chrámu, pak svědčí 

o propojení performance, politiky a života. A jeho návrh, ve kterém říká, ať po něm hodí kamenem, 

kdo je bez viny, je výbornou ideou performance, často používanou.   

 

 

 

2.4. Středověk 
 

Jako ukázku středověké performance (kolem roku 1420) můžeme použít projevy adamitů 

působících v českých zemích, kteří prosazovali sexuální volnost (orgie), návrat do přirozeného 

způsobu života, nezatíženého dobovými mravními příkazy. Odmítali nošení šatů, chodili na 

veřejnosti nazí a neuznávali rodinu jako základ společnosti. Vojevůdce Jan Žižka je údajně 

vyvražďoval. Největší masakr se měl odehrát na Ostrově na Hamru, malé vesničce u Tábora, kde se 

nazí Adamité marně bránili přesile. Jejich vzdor spojený důsledně s jejich životem, který má 

performativní prvky, je ve shodě s celou řadou dalších pozdějších performativních hnutí snažících 

se rozrušit etablované společenské mravy. Adamité měli údajně i následovníky, kteří se veřejně 

přihlásili k homosexualitě, v té době jistě považované církví za smrtelný hřích (komunita 

v Klokotech vedená Petrem Kánišem – upálen 1421). Boj za lidská práva homosexuálů je častým 

námětem perfomerů z osmdesátých let minulého století.  

Ještě extrémnější je dochovaný záznam sekty, kteří si říkali jamníci a prováděli po nocích 

sexuální orgie v různých jeskyních či jámách.19 
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Obr. č. 5: Adamité 
 

Dosud nebyla sestudována dávnověká historie performancí v Asii a je málo dostupných 

materiálů, které by se tomu věnovaly.  

Ale za zmínku stojí záznam zvukové performance ze slavného obrazu z třináctého století 

v období Sung Dynastie, namalovaného Ma Linem a nazvaného „Poslouchání větru mezi 

borovicemi“. 

Rovněž z dalších částí světa se nám nedostává historických záznamů o středověkých 

performativních akcích, což je důsledkem kulturního akademického egocentrismu evropské 

civilizace.  

 

2.5. Renesance 
 

Renesanční dvorní oslavy používaly takzvané „postural expessiveness“ čili postojové 

výrazy, ve kterých se měla zračit vnitřní harmonie vyjadřovaná tělesnými gesty a výrazy obličeje. 

Účastníci tak byly vlastně živými sochami vytvářenými v kontextu života. Na tuto formu 

performance navazují italsko-britské duo performerů ze sedmdesátých let minulého století Gilbert 

& George používající živé a někdy zpívající sochy jako umělecké předměty, které mají být ale, dle 

nich, jen jinou formou každodenního života.20 
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Leonardo da Vinci vytvářel abstraktní a metafyzické performance, při kterých například 

„oblékl performery do kostýmů planet a ti se pak otáčeli a přednášeli verše a vyhlašovali návrat 

zlatého věku, zatímco krystalické globusy v podobě planet, naplněné vodou a osvětlené ohněm, 

evokovaly Hudbu sfér“. Takovými performancemi samozřejmě nesmírně pobuřoval strnulou 

katolickou církev, která se snažila potlačovat jakékoliv projevy heliocentrismu a pokroku ve vědě 

všeobecně. 21 

Leonardovo studium lidské anatomie rovněž projevovalo performanční znaky. Jeho názorný 

nákres anatomie zevních rodidel musel být ve své době stejně skandální a odvážný jako novodobé 

performance feministických performerek napadajících kulturní stereotypy, jako je Carolee 

Schneemannová.   

 

Mezi performery té doby by se dali řadit i dvorní šašci (blázni), kteří velmi často 

v improvizovaných projevech, ať už vyprávěním humorných příběhů, akrobatickými prvky, 

žonglováním či recitováním básní doprovázených hudebními nástroji často ilustrovali úchylky 

establišmentu. Většinou totiž vlastnili licenci kritizovat i samotné vládce, za což ale někdy dostali 

od svých vládců, kterým vypověděli nervy, řádné výprasky. 

Zde by bylo zajímavé vystopovat spojitost performancí a sociální pozice performera 

Diogena (jeho interakce s Alexandrem Velikým) a dvorních šašků (jejichž kritika byla někdy 

považována za božsky inspirovanou). Vedle licencovaných šašků (bláznů) fungovali ve společnosti 

ještě takzvaní přírodní šaškové, kteří byli ale také považováni za moudré. Česká kultura zná 

vyprávění o šaškovi Palečkovi krále Jiřího z Poděbrad, který byl považován za velmi moudrého a 

svými poznámkami pomáhal údajně celému národu.22 
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Obr. č. 6: Šašek, malíř J. W. Nicol 
 
 
 

Umělcem-spisovatelem Cervantesem uměle vytvořený performer Don Quijote (1605) byl 

vždy ochoten položit život v boji s větrnými mlýny lidské hlouposti a věděl, že umělec-performer 

se musí pouštět i do bitev, o nichž ví, že jsou předem prohrané. Don je krásným vysněným 

archetypem performera používajícího různé situace ze života za účelem, aby navodil kritické 

metafory. Jeho napadání větrných mlýnů je typ repetetivní zdánlivě bezvýsledné performerské akce, 

která ale může u obecenstva vyvolat silné emoce vedoucí k pozdějším reálným a účinným akcím. 

Performer  Lewis Gesner, který je členem skupiny Mobius z Bostonu23 často používá tyto 

„bezvýsledné“ metody při svých performancích. Pro ilustraci lze uvést jeho performanci, při které 

se celý den snažil postavit na špičku postupně desítky tisíc párátek na zuby.24 
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Obr. č. 7: Don Quijote, malíř Quijote Gustave Doré 
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2.6. Baroko 
 

Italský umělec, architekt a performer Gian Lorenzo Bernini produkoval v sedmnáctém 

století „připravené performance, ke kterým psal své scénáře, vytvářel kostýmy a scénu, vyřezával 

sochy, vytvářel světelné efekty a zvuky“. Při jeho performancích vytvářel vodopády, řady 

ohňostrojů.25 

Barokní a renesanční performance byly plné výtvorů sochařů a malířů. Ve dvacátém století 

ve stejném duchu pokračovali v happeninzích newyorští performeři opírající se o malířské umění, 

kteří však opustili plánovitost barokních performancí.  

 
 

2.7. Anarchismus  
 

Duch anarchismu prostupuje celou historií performance. Příznivci anarchismu často říkají, 

že anarchismus je etika, což resonuje s upřednostňováním etické fakulty (již definované 

Aristotelem) v performanci. Již Diogenes ze Sinopé napadá centralizovanou moc a ironizuje 

společenské instituce. Ježíš rovněž zpochybňuje moc římské říše a neuznává ji. 

I když se dají prvotní projevy anarchismu vystopovat už ve filosofii Taoismu, v pracích 

čínského filosofa Zuang Zhoua, či mezi muslimskými učenci a osvícenci, jako byl Jean-Jacques 

Rousseau, moderní evropská verze se rodí na sklonku osmnáctého století. 

Anarchismus (z řeckého slova „an“ – privátní, osobní a slova „archeos“ – vláda, moc) jako 

filosofické a politické filosofie a hnutí žádá odstranění jakékoliv vůdčí autority, zejména státu 

a samozřejmě i autority božské. Odmítá společnost řízenou pyramidovou strukturou moci a přiklání 

se k myšlence, že lidé jsou natolik inteligentní, že si můžou v takzvaném „přirozeném řádu“ 

vládnout sami. Anarchismus odporuje jakémukoliv vykořisťování člověka člověkem a žádá 

společnost sociálně spravedlivou a chce zespolečenštit výrobní prostředky. Anarchismus je 

v rozporu s komunistickou ideologií, která chce stále udržovat centralizovanou státní moc. 26 
Pierre Joseph Proudhon, jeden z hlavních teoretiků anarchismu, říká : „anarchie je 

organizovaná a živoucí společnost (…) a je nejvyšším stupněm svobody a pořádku, k němuž může 

lidstvo dospět (…)“27 

Anarchismus prosazuje princip volné lásky a rozvolňuje, tak jak činili již různí perfomeři 

v předchozí historii. Řada anarchistů (Edna St. Vincent Millay, Emile Armand) bojovala za práva 
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lesbiček a gayů. Tím se rovněž anarchismus stává inspirací pro řadu následujících performerů, jako 

byl kupříkladu člen vídeňské skupiny Viennese Actionism Otto Muehl, který v rámci performance 

založil skandální Friedrichshofskou komunitu. 28 
V performanci, která navrhovala použití „mrtvého“ umění jako zbraně, jeden 

z nejvýznačnějších anarchistů té doby Michail Bakunin navrhl během povstání v Drážďanech v roce 

1849, aby povstalci vynesli vzácné obrazy z galerií a umístili je na barikády u vjezdů do města, jako 

test, zdali to zastaví palbu útočících vojsk.29 

Svržení barokního mariánského sloupu 3. 11. 1918 na Staroměstském náměstí vedené 

umělcem Františkem Sauerem, bylo rovněž anarchistickou performancí dané doby.30 

 
 

2.8. Dvacáté století 
 

Dvacáté století je doslova saturováno příklady performancí, což je samozřejmě dáno hlavně 

tím, že se s postupující medializací společnosti hromadí více dochovaných materiálů, a nikoli tím, 

že by tato doba byla hutnější v odrážení společenských deviací.  

 

2.8.1. Futurismus 
 

Futuristické hnutí, jako vzdor veškerým tradicím, vzniklo v Římě v roce 1904. Jeho 

zakladatel Filippo Tommaso Emilio Marinetti ve svém manifestu z roku 1909 prohlásil: 

„Vydáváme tento manifest převratné a rouhačské prudkosti, jímž zakládáme Futurismus, protože 

chceme osvobodit Itálii od sněti profesorů, archeologů, průvodců, cizinců a starožitníků.“31 
Futurismus chtěl být reakcí na změnu chápání rychlosti pohybu v životě, na nové technické 

vynálezy a jejich aplikací do života a svůj program chtěl agresivně prosazovat. Nový umělec by měl 

být umělcem angažovaným, tvrdili futuristé.  

První performance, které byly velkou inspirací pro zakladatele futuristického hnutí Filippo 

Tommaso Emilio Marinettiho, prováděl Alfred Jarry ve svém představení Ubu Roi z roku 1896. 

Dráždil v nich zavedené morální principy slušnosti v používání jazyka. Kupříkladu slovo „hovno“ 

vyslovené během jeho představení tenkrát vzbuzovalo šílené reakce publika.   
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Od roku 1910 začal Marinetti produkovat své performanční „Futuristické večírky“ 

v různých italských městech a zapojoval do nich řadu malířů a sochařů, tak jak později ve svých 

happeninzích dělali newyorští performeři šedesátých let.  

Jeho antiakademické, primitivní futuristické performance se vyznačovaly velkou agresivitou 

a rebelií, což dosvědčuje jeden z Marinettiho výroků vyjadřující přístup k publiku „Aplaus indikuje 

něco průměrného“.  

Textové improvizace byly součástí futuristických performancí. 

Futuristé prováděli i objevné a originální zvukové performanční kompozice, jako například 

„Art of Noise“ od Luigi Russola, který pro ně používal motorové stroje a zvuky davů. Jed Speare ze 

skupiny Mobius32 pokračoval v sedmdesátých letech v této tradici se svými zvukovými 

kompozicemi, které používaly nahrané zvuky z tramvají v San Francisku. Některé futuristické 

performance byly doprovázeny hudbou Satieho, či Debussyho. Téměř před zánikem futurismu ještě 

její členové v roce 1933 začali experimentovat s vynálezem rádia.  

Futuristické zvukové performance  byly později inspiracemi pro tvorbu Johna Cage, který 

napsal řadu kompozic, ve kterých používá živé nahodilé zvuky vysílané ve chvíli performance 

v rádiu. Těla performerů v těchto futuristických akcích někdy imitovaly pohyby strojů –  

„mechanické pohyby“.  Zde je spojení s pozdějším Andy Warholem, který na otázku, co by chtěl 

být, odpověděl, že by chtěl být strojem, ale zároveň spojení s antickými performery předvádějícími 

svými těly pravidla Pythagorovy věty. 

Futuristé také představili své performance Syntetického divadla, ve kterých například 

navrhovali redukování všech her Shakespeara do jednoho večera. Či minimalistické hry, kdy jeden 

performer přijde na jeviště a začne řvát, ať zatáhnou oponu, což je zřejmá inspirace 

minimalistických divadelních performancí Samuela Becketta Čekání na Godota z šedesátých let. 

Politickému obsahu futuristických performancí nasvědčuje i věta, kterou Marinetti prohlásil: 

„Díky nám přijde doba, kdy život nebude jen otázkou chleba, vody, ale výtvorem umění.“33  

Bohužel svými podporami rodícího se militarismu v Itálii (Marinettiho kompozice „Tanec 

šrapnelu“) se začali futuristi stavět na stranu pomýlených performerů, performerů, kteří, tak jako 

starověcí mayští performeři, žádali pro své performance i možnost lidských obětí… 

V roce 1914 měl Marinetti turné v Moskvě, čímž zřejmě přispěl ke vzniku ruské verze 

futurismu.  

Ovšem ruští futuristé chtěli produkovat skutečné umění ve skutečném prostoru a čase a se 

skutečným materiálem, což chápali jako jediný způsob, jak dělat sociálně užitečné umění. Proto 
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jako základ jejich snah protežovali politickou performanci. Prominentní člen ruského hnutí futuristů 

byl Vladimír Majakovskij. Používali rovněž fúze všech uměleckých směrů, čímž se přesouvali do 

pozic performančního umění. Kupříkladu malíři a básníci spolupracovali na futuristické opeře 

Vítězství nad sluncem, ve které vytvořil výpravu Kazimir Malevič.34 

 
Obr. č. 8: Umění hluku, 1913, Luigi Russolo 

 
 
 

2.8.2. Porevoluční ruská performance 
 

Velká říjnová revoluce otevřela na čas prostor pro neuvěřitelně tvůrčí a svobodné období pro 

experimentální ruské umělce, používající v mnohých svých výtvorech performanci. Po období 

fururistického rozrušování společenských norem a experimentování, kde dominoval zejména 

Vladimír Majakovskij, nastoupila vlastní cesta porevolučního nadšení.   

Po revoluci se Majakovkij nadšeně zapojil do tvorby a začal jako jeden z prvních používat 

pro své výtvory telegraf. Po něm posílal zprávy a ty se okamžitě na druhém konci přetvářely na 
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plakáty a slogany. Majakovského plakáty pak byly promítány  na organizovaných performancích. 

Známý je rovněž jeho výrok o tom, že ulice jsou naše štětce a náměstí naše palety.  

Masové performance se začaly organizovat v různých městech oslavujících první máj či 

říjnovou revoluci. Na 7. listopadu 1920 umělci zorganizovali obrovskou performanci, které se 

zúčastnilo asi 8 000 lidí a která zopakovala útok na zimní palác při říjnové revoluci z roku 1917. Za 

použití obrněných vozidel, vojska a rudého a bíleho gigantického pódia tam performovalo 2 600 

bílých performerů, mezi nimi 125 baleťáků, 100 cirkusových umělců a řady statistů. Na rudém 

pódiu se nashromáždil stejný počet dělníků jako při skutečném útoku. Vše doprovázel orchestr 

s 500 hráči. Celá akce zahrnovala spolupráci všech možných uměleckých zaměření typickou pro 

performanční produkce.    

 

Obr. č. 9: Vladimír Majakovskij a Frida Kahlo 

 
 

Experimentální divadelní řežisér Vsevolod Mejerchold prohlašoval, že chce udělat „Říjen“ 

v divadle. Snažil se o spojení psychologického a fyziologického performančního procesu a 
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konstruktivistických scén. Učil herce být tím, co bychom dnes nazývali performery. Chtěl od nich, 

aby se učili, jak používat gesta a pohyby k vyjádření svých emocí. Kupříkladu vytvářel z těl herců 

vizuálně pozice ve společenské struktuře. Někdy museli sedět jeden druhému na zádech, zatímco 

performovali své společenské „role“. Inspiroval i filmového režiséra Sergeje Ejzenštejna, který 

řadu jeho technik převáděl do svých pozdějších filmů. 

Experimentální filmový režisér Dziga Vertov byl průkopníkem „video umění“, ovšem 

používajícího samozřejmě v té době jen filmový materiál. Jeho film „Muž s filmovou kamerou“, ve 

kterém dokumentárně zaznamenává životy obyčejných lidí v jejich autentickém prostředí, používá 

naprosto převratné a do té doby nebývalé filmové efekty, včetně stříhání filmu okénko po okénku, 

časosběrných technik atd. Jeho cíl byl úplně odloučit film od literatury a divadla, o což se pokouší 

i pozdější performeři.  

V té době se rovněž podařilo experimentálním umělcům vytvořit „Skupinu modré blúzy“, 

která používala technik všech uměleckých směrů a tím naplnila Marinettiho sen o divadle celé 

škály. 

Jeden z úžasných umělců tohoto téměř třicetiletého období tvůrčích explozí byl filmový 

experimentátor Alexandr Medvědkin, který byl nedávno opět objeven v archivech. Spolupracoval 

na performančním projektu z dvacátých let, na takzvaném „Agit Train-Kinopoezdu“, což bylo 

filmové studio a filmová laboratoř umístěná do vlaku, který jezdil po celé zemi. Pomocí něho 

obyčejní lidé z vesnic sami spontánně natáčeli filmy o svém životě, ty se na místě vyvolaly, 

sestříhaly a hned se svým lidovým tvůrcům promítaly.  

Je ironické, že tuto úžasnou etapu performančních projevů v porevolučním ruském životě, 

která byla původně namířena proti carskému establišmentu, utnul nový establišment, kterému 

pomohla ke vzniku. Nástup socialistického realismu vyhlášeného oficiálně v roce 1934 na sjezdu 

spisovatelů v Moskvě tvrdě uzavřel toto jedinečné období. Nově se rodící centralizovaný a 

diktátorský establišment sovětského systému se snažil stále více odklonit od dělnicko-

anarchisticko-experimentálních směrů v umění, které byly spojeny s životem obyčejných lidí. 

Blížící se pohroma zřejmě vedla Majakovského k performativnímu ukončení života – v roce 1930 

spáchal sebevraždu. 
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2.8.3. DADA 
 

Dada hnutí, které je někdy naprosto chybně nazýváno počátečním bodem vzniku 

performance, je hnutím umělecké svobody a je intenzivní vzpourou proti první světové válce a 

válkám všeobecně. Zrodilo se v Curychu během první světové války za pomocí umělců 

shromážděných kolem nočního klubu „Kabaret Voltaire“. Mezi jinými tam figuroval Tristan 

Tzara, Francis Picabia, Marcel Duchamp a další. Většina z nich věřila, že principy buržoazní 

kapitalistické společnosti vedly ke světové válce a úlohou umělců je rozrušit základy této 

společnosti. Hnutí se později rozšířilo do Berlína, Kolína nad Rýnem, New Yorku, Paříže a dalších 

měst a zemí. 

V řade věcí následovalo dada hnutí futurismus. Dadaistické performance navázaly prvkem 

šokovat publikum. Dada chtělo mezi jiným rozbíjet jazyk, který jako klamný nástroj buržoazní 

komunikace přispěl k vytvoření podmínek pro idiotské válečné běsnění. 

Český básník Vítězslav Nezval, jeden z členů pozdějšího hnutí surrealistů, píše o dadaistické 

jazykové performanci toto: „…vymyslili si originální hříčku; rozstřihali do klobouku několik 

potištěných stránek, vytahovali pak z něho rozstříhaná slova a řadili je k sobě v libovolném pořadu. 

Tak vznikaly první dadaistické básně.“35 

Centrální postavou celého hnutí byl Hugo Ball. Ovšem oproti předchozím historickým 

obdobím, kdy byly performance někdy financovány dobovými institucemi, dada naprosto odmítalo 

jakoukoliv závislost na establišmentu. Dada bylo silně anarchistické, jak v životě, tak v umění. Ve 

všech projevech naopak chtělo zesměšnit, znevážit institucionalizované umění. Tím se dada řadí 

mezi jeden z nejrebelanštějších projevů performance v historii. Dadaističtí umělci chtěli poukázat 

na to, jak se celá slavná evropská civilizace i se svým „honosným“ uměním psaným s velkým „U“ a 

skladovaným v muzeích a galeriích zdiskreditovala během naprosto nesmyslné a nic neřešící první 

světové války, při níž šly, jak prasata na jatka, miliony naverbovaných mladíků.  

Zde je dobré připomenout báječnou performanci, spojenou a vygenerovanou samotným 

životem a provedenou britskými a německými vojáky ležícími na Vánoce roku 1914 během první 

světové války proti sobě v zákopech.  

Vysílení, znavení, promrzlí a znechucení vojáci postupně proti zákazu svých velitelů 

odhodili své zbraně, vyšli ze zákopů, potkali se uprostřed území „nikoho“ a začali oslavovat svátky, 

obdarovávat se, hodovat a hrát společně fotbal. Pološílení velitelé na obou stranách „znepřátelených 

stran“ ječeli své rozkazy o zpětném stáhnutí, ale vojáci je ignorovali, neb zdravý rozum performera, 
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zpracovávající humanistickou realitu celého lidstva, se postavil, jako mnohokráte v minulosti, na 

stranu rozumného myšlení. 

Hugo Ball vysvětloval roli performera jako dítěte, které hledá nevinnost v infantilní 

společnosti a projevuje se ve „fonetickém blábolení a kakofonii (...) připomínající návrat k dětství“ 

a „nechá se přinést na jeviště bez vědomí sebe sama... a náhle se projeví svými magickými 

pokřiky... a ve stavu šílené radosti, se nervově zhroutí“.36 
Obr. č. 10: Hugo Ball kabaret 
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Je jasné, že takové performance byly naprosto improvizované a odevzdané do ruky náhody. 

Dadaistické performance se snažily o odmítání jakýchkoliv uměleckých dovedností, které v rukách 

předchozích „mistrů“ uměleckých technik vystavěly základy celé evropské civilizace, jež takto 

„poučena a zušlechtěna“ zahájila do té doby nejstrašnější válku v dějinách.  

„Dada je víc než Dada“ říkával Raoul Hausmann, jeden z následovníků dada, a tím 

zdůrazňoval spojení umění se životem a doslova vstoupení umění do života. Zde se opět jasně 

vynořuje odvěká filosofie performance, která se táhne od prehistorie po dada a pokračuje 

v happeninzích, letrismu, situacionismu, Fluxusu, druhé kultuře, Occupy Wall Street a tak dále.  

Jeden z klíčových příslušníků hnutí dada, který se později přesouval i do následujících hnutí, 

byl Marcel Duchamp.  

Za největší životní úspěch považoval svoji teorii „Readymade“, ve které prosazoval 

používání obyčejných nalezených předmětů při umělecké tvorbě. „(…) nechci být tak stupidní jako 

malíř,“ prohlásil Duchamp.37 

Americký konceptuální umělec John Baldessari zřejmě inspirován tímto přístupem 

v sedmdesátém roce v performanční akci spálil všechny své obrazy a vystavil urnu s jejich 

popelem.                             

Nejznámější Duchampovo instalační dílo či readymade je „Fountain“.  Jedná se o mušli na 

močení či pisoár podepsaný iniciály R. Mutt a zaslaný v roce 1917 na výstavu Společnosti 

nezávislých umělců, ale odmítnutý. Ironicky byla „Fountain“ v roce 2004 zvolena pěti sty britskými 

kunsthistoriky za nejvlivnější umělecké dílo dvacátého století.38 

Dá se předpokládat, že kdyby se jeho pisoár, jako symbol vzdoru proti komodifikaci umění, 

dožil dnešní doby, tak by se stal okamžitě předmětem kšeftařů s uměním a byl by dražen za miliony 

dolarů.  

Duchampův výrok, že každé naše nadechnutí je umělecké dílo, nám připomíná  nerozlučnost 

těla s performancí a dělá z nás celoživotní performery. A jeho návrh již z roku 1947, že by se měla 

podepsat obloha, jako originální obraz, již předznamenává náhled na všechny objekty, které nás 

obklopují, jako na integralní součást jakéhokoliv uměleckého díla. A byl to Duchamp, kdo rovněž 

prohlásil, že umělci budoucnosti půjdou do undergroundu... 
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Obr. č. 11: Marcel Duchamp – Fontána 
 

 
 
 

2.8.4. Surrealismus  
 
 

Kolem roku 1924 se dada hnutí přetavuje do hnutí surrealistů. Toho roku totiž vydává 

surrealistická skupina pod vedením André Bretona první manifest surrealismu, který vyhlašuje 

jejich pojetí mravnosti, estetiky a politického směřování a zdůrazňuje naprosté osvobození mysli, 

která nesmí být diktována žádným estetickým či morálním zájmem. Zdůrazňování osvobozeného 

podvědomí se opět napojuje na duch předchozí historie performance. Rovněž svým kriticismem 

establišmentu té doby se přiřazuje k zdokumentovaným rozrušovacím tendencím performance, 

táhnoucím se až k Diogenovi ze Sinopé. Breton napsal: „Vše je třeba vykonat, všechny prostředky 

musejí být dobré pro zboření starých ideí rodiny, vlasti, náboženství.“39   

Mezi následovníky surrealismu je vedle řady dalších již futurismem ztvárněný Marcel 

Duchamp, či malíři Paul Klee, Joan Miro ale v raném období i Pablo Picasso (později 

spoluzakladatel kubismu). K poslednímu se váže velmi zajímavá performanční situace, kdy při 

výstavě Picassovy Guernicy v Paříži se zeptal německý nacistický velvyslanec Picassa, zda ten 

obraz maloval, a Picasso mu hbitě a výstižně odpověděl: „Ne, vy jste to maloval.“ Jak ironické, 

když ten samý obraz (repliku) nechali v roce 2003 úředníci Organizace spojených národů zakrýt, 
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neb před ním bylo oznámeno americkým ministrem zahraničí Powellem započetí války proti 

Iráku.40 Nutno také zmínit Salvadora Dalího, jehož  řada extravagancí a provokací má performativní 

charakter. Zásadní je také jeho spolupráce s Luisem Buňuelem na filmu Andaluský pes. 

 
Obr. č. 12: André Breton – 1930 

 
 

V té době (1922) rovněž vznikl záznam báječné fiktivní performance „Hladový umělec“ 

napsané českým anarchistickým spisovatelem Franzem Kafkou. Hladový umělec v Kafkově 

povídce pokračuje v tradici skutečných uličních performerů ze sedmnáctého a osmnáctého století, 

kteří bavili platící diváky svým dlouhodobým hladověním.41 

 
 

2.8.5. Bauhaus 
 

Bauhaus bylo originální německé umělecké hnutí či škola, která dle svého zakládajícího 

manifestu z roku 1919 žádala o unifikaci všeho umění v „katedrále socialismu“. Za jeho vznikem 
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stál architekt Walter Gropius z Výmaru. Proto se zřejmě celá historie skupiny spíše soustřeďuje na 

ztvárňování věcí k běžnému životu a na architekturu. Brzo po založení bylo hnutí následováno 

umělci jako Paul Klee, Vasilij Kandinskij, László Moholy-Nagy a dalšími. Byl přizván i Oskar 

Schlemmer, který se soustředil zejména na experimentální performanci a snažil se o používání 

neherců, neobvyklých materiálů a scénických zpracování svých performančně-divadelních 

představení. Herce mnohdy přetvářel jen na geometrické tvary. Například v představení nazvaném 

„Laťový tanec“ nechal přivázat k rukám performera dlouhé latě, se kterými pak vytvářel 

geometrické dělení performančního prostoru.  

Na základě Nietzscheho filozofie Schlemmer vytvořil teorii, dle které považoval 

performanci a malování za navzájem komplimentární. Ve svých performancích se snažil 

o přenesení atmosféry včetně kompozic a perspektivy podle svých předchozích maleb. Performance 

Oskara Schlemmera vyvolávají vzpomínku na performance Leonarda da Vinciho, tance planet. 

Bauhaus je nepochybně jednou z inspirací (vedle dadaismu a futurismu) českého experimentálního 

Osvobozeného divadla, ve kterém se jeho protagonisté Voskovec a Werich pokusili o částečné 

zboření páté stěny divadelního jeviště tím, že během svých her performančně improvizovali před 

oponou za účasti diváků – takzvané forbíny. 

 
Obr. č. 13: Bauhaus jevištní workshop, 1928, Barbican 
 

 



 30 

 
Z té doby je dobré zmínit i velmi účinnou performanci, kterou vymyslel v roce 1930 

Mahátma Gándhí a v které chtěl při svém slavném „slaném“ pochodu napadnout daně na sůl, 

zavedené britskými okupanty Indie, a pomocí níž zažehl hnutí občanské neposlušnosti. 

Gándhí osobně vedl čtyřiadvacetidenní pochod ze svého domu až do téměř čtyři sta 

kilometrů vzdálené přímořské vesničky, při kterém se k němu po cestě postupně přidávalo velké 

množství Indů. Gándhí na závěr svého pochodu 5. dubna1930 porušil britský zákon o produkci soli 

tím, že si ji na pobřeží zadarmo nabral z vysušené mořské vody. Toto jednoduché gesto (uvedenou 

taktiku nazýval „silou pravdy“) dokazuje sílu použití jednoduchých materiálů a lidského těla ve 

spojení s politickým kontextem dané doby, což je při technikách performance v historii často 

používáno. Příkladem je již výše zmíněný Diogenes, který, když uviděl malého chlapce, jak si 

nabírá vodu do dlaní, odhodil svůj hrnek a pravil, že ho to dítě předčilo v jednoduchosti života.    

 
 
 

2.8.6. Období po druhé světové válce  
 

O skutečnosti, že performance nemá hranic po celém světě a všechny časy, svědčí i japonská 

poválečná multimediální radikální skupina Gutai group (zkratka slov gu-nástroj a tai-tělo, jiný 

výklad tvrdí, že je to slovo „beton“), založená malířem Jiro Yoshiharou, která zahájila svoji 

činnost manifestem z roku 1956 popisujícím obdiv ke kráse vzniklé zničením věcí.  

Shiraga Kazuo, další člen této skupiny, prováděl v roce 1955 performance, kdy se vrhal do 

hromady bahna (Výzva bahnu) a snažil se ho ztvárnit svými pohyby.  

Shozo Shimamato (1956) vytvářel obrazy roztřišťováním lahví s barvou o plátna. Používal 

také ve svých performancích vedoucích k instalacím, výtvorů vzniklých po výstřelech děla proti 

plátnu, či protrhávání plátna různými objekty. 

Murakami Saburo (1956, Passing Through) proskakoval řadami velkých papírových ploch, 

řazených ve sledu za sebou. 

Filozofie skupiny byla bezesporu ovlivněna shozením amerických bomb na Hirošimu 

a Nagasaki v srpnu roku 1945, při kterých zemřelo čtvrt milionů civilistů a mnoho tisíc dalších 

později na následky nemocí vyvolaných radiací. 
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Obr. č. 14: Murakami Saburo, Procházení 
 

 
  

 

 

Jak si uvědomilo množství umělců po celém světě (jedna ze základních inspirací pro tvorbu 

Yvese Kleina), v téhle příšerné „performanci“ poprvé lidstvo použilo zbraň, při které oběť neumírá, 

ale ve zlomku vteřiny se vypaří do nicoty věků. Šíleným dokladem toho jsou stíny lidí, kteří se ve 

chvíli výbuchu atomové bomby pohybovali po ulici a po jejich vypaření ve zlomku vteřiny zbyly na 

betonových pozadích jen stíny – performanční záznamy akcí… 
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Jak řekl Henry L. Stimson, válečný ministr za vlády prezidenta Roosevelta, v roce 1947: 

„Atomová bomba byla více než strašná zbraň se strašnou destrukcí; byla psychologickou zbraní.“42 
Yves Klein byl zřejmě nejdůležitější francouzský umělec a performer dvacátého století, 

který se snažil o zbourání definic umění nastavených evropskou sebestředností. Klein obdivoval 

výjevy z jeskyní v Altamiře a snažil se napojit na kontinuitu umění, táhnoucí se od paleolitických 

dob. 

Již v roce 1948 si vymyslel Monotone Symphony, ve které měl znít dvacet minut jeden 

akord následován dvaceti minutami ticha, čímž o čtyři roky předstihl Johna Cage s jeho používáním 

ticha jako součásti zvukové kompozice (vše je samozřejmě inspirováno zen-buddhismem a jeho 

principem ticha).  

Při své cestě do Japonska (1952) byl nesmírně inspirován stíny lidí zachycenými při 

výbuchu atomové bomby v jediném okamžiku smrti, řekl: „Hirošima, stíny Hirošimy. V poušti 

atomové katastrofy jsou svědky bez pochyby strašnými, ale jsou nadějí přežití a stálosti... třebaže 

nemateriálního masa…“43  
Obr. č. 15: atomové stíny 
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Tradiční japonská technika (gyotaku) otiskování mrtvé ryby do inkoustu a poté na plochu 

obrazu byla zřejmě inspirací pro Kleinovy performance, při kterých poprvé v červnu roku 1958 

použil takzvanou techniku „ožitých štětců“.  Natřel nahé tělo ženy modrou barvou (pokračování 

jeho modrého gesta ve věčném umění44 a smýkal s ní po papíře na zemi, a tím vytvořil 

monochromní kresbu (při pozdějších performancích otiskoval nahá těla i o stěny galerie).45 

Až do své smrti v roce 1962 vytvářel nesmírnou plejádu velmi inteligentních performancí a 

instalací, včetně řady technik, při nichž nechal přírodní elementy vytvářet jeho obrazy. Kupříkladu 

si přivázal na střechu svého auta plátno rámu, a za jízdy z Paříže do Nice tak umožnil, aby se na 

něm vytvořila deštěm kresba, neboli záznam performance. 

V roce 1959 Klein představil na Sorbonně svůj plán na vytvoření „Světového centra 

vnímání“, které by pohřbilo archaické vzdělávací způsoby věku hmoty a připravilo by lidstvo na 

věk prostoru. Jeho performance o věku po konci všech vlád a vzdání se majetku, při které prodával 

„nehmotné zóny obrazového vnímání“ (čili kusy prázdnoty – nemateriálního nemovitého majetku 

ve věku prostoru, placené nadčasovou měnou – zlatem), ironizovala obchodování s uměním a 

smazávala hranici mezi uměním, vědou, životem a politikou.46 
Není tedy divu, že jeho nejslavnější performancí samozřejmě zůstane jeho fotomontáž 

(autenticita byla dlouho diskutována) z roku 1960, na které se umělec vrhá do prázdnoty prostoru, 

zarámovaného ulicí, po které jede neznámý cyklista, a nazvaná „Výskok do prázdnoty“. Jak říká 

buddhistický text : „když chceš stát pevně, musíš stát na ničem“. Prohlásil, že život sám o sobě je 

absolutním uměním, v čemž se opět jeví zřejmý kruh tvořený uměním, životem a politikou. 
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Obr. č. 16: Yves Klein, Skok do prázdna 
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John Cage byl americký umělec, skladatel, performer, spisovatel, který zatřásl s přístupem 

k hudebním kompozicím, které se jeho zásluhou v mnohých aspektech slily s performancemi. 

V roce 1952 vytvořil svoji nejznámější performanční kompozici nazvanou 4’33’’, při níž sedí 

pianista po dobu čtyř minut a třicet tří vteřin bez hraní před pianem. Tato performance, která je 

předzvěstí konceptualismu, spojuje vizuální aspekt celé akce s buddhistickou filozofií inspirovanou 

principem ticha (buddhisté rozlišují 23 druhů ticha), ve které se ale projevuje i nahodilost zvuků 

vytvářených sedícími diváky a celým prostředím. K tomuto výtvoru se pojí jeho výrok: 

„Nepotřebuji piano, neb mám šestou avenue.“  

V jedné z jeho raných performancí Theater Piece # 1 (z roku 1952) použil jako pozadí 

„White Paintings“ od Rauschenberga. A ve scéně nazvané „There is no dog“ se během celé 

performance neodehrálo nic kromě toho, že přes pódium přešel pes (nikoliv Surůvkův). 

Spolupracoval rovněž s tanečníkem Merce Cunninghamem, který byl i jeho životním partnerem. 

John Cage byl údajně inspirován pro své nahodilé používání zvuků starým čínským textem 

„I Ching“ (475 až 221 před naším letopočtem), který popisuje systém symbolů používaných 

k identifikaci pořádku nahodilých událostí. 47  

Svým přístupem k použití nahodilosti při tvorbě měl velký vliv na další vývoj performance, 

zejména na ty věnující se zvukovému umění. Bostonská performanční skupina Mobius již tradičně 

provádí jednou ročně několik ze stovek Cageho kompozic, ke kterým má přístup její bývalý člen 

David Miller a které ještě nebyly veřejně provedeny. Pečlivě časované performance, které ale 

pracují s nahodilými zvuky (kupříkladu živé vysílání určité rádiové stanice či mikrofonem 

přenášené zvuky z okolních ulic) jsou performovány řadou dobrovolníků.  

Dalším stěžejním umělcem provádějícím v padesátých letech instalace a performanční akce, 

jež znejisťovaly soudobé definice „umění“ a kritizovaly konzumerismus, který zachvátil 

poválečnou Itálii, byl Piero Manzoni.  

Jeho ironizující kousky zahrnovaly akce, při kterých uvařil hromadu vajec, označil je svým 

otiskem palce a snědl je v galerii (Azimut v Miláně) společně s diváky. Další často zmiňovaná 

performance byla „prodávání svého dechu v baloncích“ přidělaných na prkéncích s jeho 

podpisem.48 

V roce 1961 provedl asi svoji nejznámější performanci, při níž zakonzervoval svá lejna do 

devadesáti konzerv, na které napsal svůj podpis, popis obsahu a váhu, a nabídl je na prodej za cenu 

zlata stejné váhy. Zde se opět projevila ironie osudu, neb jedna z jeho konzerv byla idiotským 

trhem, který většinou komodifikuje i produkty umělců, kteří samotnou komodifikaci kritizují, 

údajně prodána za 124 tisíc liber na aukci v Sotheby v roce 2007.49 
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Obr. č. 17: Manzoni, Umělcovo hovno  

 
 

2.8.6.1. Situationist International (mezi roky 1957 a 1972)  
 

SI bylo úžasně inspirativní ideově revoluční hnutí (organizace) tvořené avantgardními 

umělci, intelektuály a filosofy, mezi nimiž zejména vynikal jeden z jejich zakládajících členů Guy 
Debord, který téměř dokonale rozpracoval kritiku komodifikace všech aspektů života 
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v kapitalistické společnosti (The Theory of the Spectacle). O pozici umělce – aktivisty 

k establišmentu prohlašoval, že „jakákoliv participace nevyhnutelně vede ke vztahu a podpoře 

hodnot a ekonomie systému, který chce umělec podkopat.“50 

Své performance situationisté nazývali „Derive“. Vyráželi při nich do jakýchkoliv 

urbanistických prostředí, snažili se zcela oprostit od jakýchkoliv předchozích myšlenek a nechali se 

spontánně ve svých akcích-reakcích ovlivňovat čímkoliv, s čím přišli do styku.  

Skupina byla také známa svým používáním taktiky „détournement“, ve které se výrazy a 

znaky kapitalistického  systému (či jakéhokoliv establišmentu) obracejí sami proti sobě. Naprosto 

odmítala jakékoliv umění, které se odděluje od politiky, a byla jednou z hlavních ideově 

teoretických roznětek pro pařížské květnové povstání v roce 1968. Ač bylo dada hnutí jedním 

z inspiračních zdrojů pro filosofii Situationistů, Guy Debord byl k němu velmi kritický a prohlásil, 

že operovalo v rámci společnosti, kterou chtělo rozpustit. Což lze srovnat s filozofií Ivana Magora 

Jirouse navrhující na konci sedmdesátých let vytvoření oddělené „druhé kultury“ v Československu 

(viz dále). 

Filozofie Guy Deborda ovlivnila řadu pozdějších performerů. Za mnohé lze zmínit současné 

hnutí Bilboard Liberation Front, ve kterém aktivističtí performeři přemalovávají billboardy za 

účelem kritického přepracování jejich významů.51 

 

 
Allan Kaprow byl dalším zajímavým perfomerem, který na sklonku padesátých a na 

začátku šedesátých let vyvinul takzvaně novou alternativu aktivit či happeningů, jak je sám nazval 

a ve kterých se snažil, jak již řada jiných před ním, o splývání hranic mezi uměním a životem a 

doslovné rozpuštění se ve zdrojích života.  

Za jeho první akci je považováno 18 Happenings in 6 Parts, které Allan Kaprow, 

inicializoval v Reuben Gallery v New Yorku v roce 1959. Účastníkům byly představeny různé 

činnosti jako skupinové hraní na dětské nástroje, vymačkávání pomeranče a další. Kaprow chtěl, 

aby byli participanti vystaveni všem smyslovým vjemům včetně vůně.52 

Výsledek každého z happpeningů závisel na interakci s účastníky. Happeningy zdánlivě 

neměly naprosto žádný smysl a odehrávaly se v jakýchkoliv veřejných a soukromých prostorách a 

používaly všechny možné běžné a dostupné materiály.   
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Obr. č. 18: Allan Kaprow, Happening na dvoře, Martha Jackson Gallery, New York, 
1967  
 

 
 

2.8.7. Šedesátá léta 
 

2.8.7.1. Fluxus 
 

Fluxus hnutí je další z řady aktivit dvacátého století, které zahrnovalo a zahrnuje řadu 

performerů. Jde o mezinárodní spojení či síť multimediálních umělců, ke kterým se hlásí a hlásili 

umělci jako Joseph Beuys, Yoko Ono, Nam June Paik a další 53 a které bylo založeno Gergesem 

Maciunasem. 
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Fluxus hnutí se až do roku 1964 pokoušelo sjednotit politické a umělecké aktivity pod 

vlivem leninského aktivisty Henry Flinta. Jeho politický pamflet „Down With Art“ (Pryč 

s uměním) z roku 1968 byl ale později částečně vyvážen estetickými tendedencemi členů skupiny.  

Fluxus se snažil o neustálou revizi hranic mezi performancí a životem a propagoval tvorbu 

postavenou na principu „udělej si sám” – antikomerčním přístupu, na což později navazuje 

i rebelantské hnutí punk. Uvedenému nasvědčuje i výrok jednoho z členů Claese Oldenburga: 

„Jsem pro umění, které se tvoří, aniž by vůbec vědělo, že je uměním, uměním, kterému se ponechá 

šance, aby mělo nulový výchozí bod.“54 

Tak jako předchozí hnutí happeningu i Fluxus byl hodně ovlivněn Johnem Cagem. Byl ale 

elegantnější než  happeningové akce a chtěl zredukovat gesto svým „příklonem  k Zenu ve strohosti 

a rituálnosti“.55 

Někdy ale členové Fluxus předváděli i hrubé akční kousky, jako když Raphael Ortiz hodil 

před publikem sekyru, která se zasekla do piana (1966). 

V této době se také silně projevovaly snahy o kritiku kapitalistické konzumní společnosti, ve 

které se stal člověk jen zbožím na trhu. Gerhard Richter v roce 1963 ve své performanci vystavil 

sám sebe jako zboží na prodej. Opakující se pocit a frustrace z této nekončící komodifikace 

lidského těla se projevila o čtyřicet let později i v performanci Milana Kohouta na festivalu 

Malamut v Ostravě v roce 2014, kdy se přihlásil o slovo na zasedání krajské rady magistrátu a 

navrhl, že by se dal zmírnit dopad současné krize tím, kdyby si magistrát města odkoupil jeho tělo.  

Snahy některých členů Fluxusu o založení nezávislých utopistických komunit jsou projevem 

těchto výše uvedených tužeb se odtrhnout od konzumní společnosti. Zde je spojení se středověkým 

ideologem Thomasem Moorem, který ve své knize Utopia z roku 1516 snil o společenské 

performanci, při níž by si lidé vytvořili ideální komunitu, jež by nepoužívala peníze.  

Yoko Ono, která přinesla do skupiny asijský vliv, je známá svojí performancí, ve které sedí 

před publikem a zve kohokoliv, ať k ní přistoupí a ustřihne si kousek z jejích šatů. 

Dá se předpokládat, že aktivistická hudební performance Give Peace a Chance Johna 

Lennona a Yoko Ono, zaměřená proti válečnému běsnění Spojených Států ve Vietnamu, je 

ovlivněna hnutím Fluxus, jehož aktivní členkou a výjimečnou performerkou Yoko Ono byla. 

Částečně improvizovaná skladba, kterou natáčel Lennon 1. června 1969 leže v posteli s Yoko Ono 

v montreolském hotelu v místnosti číslo 1742, byla doprovázena řadou tehdejších významných 

osobností, mezi jinými Timothy Learym, Allenem Ginsbergem.  Stala se téměř okamžitě nepsanou 
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hymnou hnutí proti válce ve Vietnamu. V roce 1969 ji zpívalo půl milionu lidí, kteří se shromáždili 

na demonstraci ve Washingtonu.   

 

 

Obr. č. 19: John Lennon a Yoko Ono, Dejte šanci míru 
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Joseph Beuys (1921–1986) byl perfomer, sochař, instalační umělec a filozof umění 

začátku šedesátých let minulého století tvořící až do své smrti v roce 1986. Jeho umělecká filozofie 

byla postavena na humanismu, návratu k přírodě, na kritice úchylek naší civilizace a na 

přesvědčení, že umění má nesmírný sociální, politický a kulturní revoluční potenciál. Předchozí 

institucionalizované evropské umění považoval za imperialistické a zaměřené na soukromé 

vlastnictví a touhu subjektu kontrolovat objekt. 

Beuys žádal přírodu o spásu a útěk od civilizace a toužil po návratu do předlingvistického 

stavu a splynutí s přírodou. Přijal symbolicky roli šamana pečujícího o kulturu a snažícího se 

vyléčit společnost pomocí účinných nenáboženských uměleckých rituálů. K tomu vytvořil termín 

„sociální skulptura“, na kterém ilustroval ideu, že umění a umělec-sochař-performer může změnit 

společnost. Celou společnost považoval za produkt umění.  

Příkladem jedné z jeho performancí v tomto duchu je jeho osobně inicializované vysázení 

sedmi tisíc stromků (dubů) při své výstavě Documenta 7 v Německu (performance trvala od roku 

1982 do roku 1987), čímž se stal průkopníkem enviromentálních angažovaných performancí.  

Společně s Johannesem Stuttgenem a Karl Fastabendem založil „Organizaci za přímou 

demokracii pomocí plebiscitu“, která se snaží o ovlivnění společenských procesů pomocí Beuysova 

konceptu sociální skulptury.56 

Rovněž své působení coby pedagog na univerzitě chápal jako ultimátní performanci, při 

které lze dorůstající generaci vyučovat nový směr vývoje lidstva. Zde je část jeho výroku: „...umění 

je dnes jediná evoluční a revoluční síla. Jedině umění může odbourat represivní efekty senilního 

společenského systému, který se potácí na hranici smrti... odbourat za účelem vytvořit sociální 

organismus jako produkt umění... každý člověk je umělec...“57 
Je jedním z performerů, kteří stavěli etickou fakultu performance nad fakultu kognitivní a 

estetickou, čímž byl v téměř ostrém kontrastu s jeho současníkem Andy Warholem, který rovněž 

občas pracoval v oblasti performance. 58 
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Obr. č. 20: Joseph Beyus, 1974, Mám rád Ameriku a Amerika má ráda mě, René 
Block gallery NY  

 
 

2.8.7.2. Vídeňský akcionismus 
 

bylo rakouské explozivní hnutí, které provádělo své extrémní performance mezi rokem 1960 

a 1971. Hlavní protagonisté byli Otto Muehl, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler a také 

feministická videoumělkyně Valie Export.  

Ve svých divokých destruktivních, sexuálně rozvolněných performancích ostře protestovali 

proti komodifikaci jakéhokoliv umění, za což si několikrát vysloužili i věznění za překračování 

mravnostních zákonů. 

Jedna taková „kriminální“ akce byla provedena Gunterem Brusem, když si na veřejné 

performanci potíral tělo svými lejny, masturboval a zpíval rakouskou hymnu.  

  Otto Muehl rovněž rozrušoval buržoazní a profašistickou morálku části rakouské 

společnosti (rakouský prezident z let 1986–92 Kurt Waldheim byl bývalý nacistický pohlavár) a po 

dlouhou dobu experimentoval se zakládáním komunit (Kommune Friedrichs-hof), snažících se o 

naprosto alternativní chápání morálky, za což byl poté i vězněn (1990–97). 

 Muehl společně s dalším členem skupiny Brusem v roce 1968 při příležitosti revolučního 

kvasu v celém světě vydali prohlášení:  
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„(...) naše asimilační demokracie udržuje umění jako pojistný ventil pro nepřátele státu (...) 

konzumní stát tlačí „umění“ před sebou v touze podplatit „umělce“ a tudíž rehabilitovat jeho 

revoluční umění jako umění podporované státem. Ale „Umění“ není umění, „umění“ je politika, 

která vytvořila nový styl komunikace (...)“59 

 

Obr. č. 21: Otto Muehl Akce 
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Další z členů hnutí Hermann Nitsch se věnoval (a věnuje) svým ritualisticko-

existenciálním performancím nazývaným „Orgien Mysterien Theater“, ve kterých používal těla 

mrtvých zvířat, střev a krve a nahých lidských těl. Šamansko-rituální kořeny prehistorických 

performancí se v jeho performancích jsou více než zřejmé.  

Celé protiválečné hnutí a hnutí za lidská práva šedesátých let minulého století je prodchnuto 

úsilím prolnout umění a život a použít umění jako politický nástroj ke změně společnosti. To se dá 

chápat jako jeden z hlavních postojů performančního umění. Proto se dá i řada protestních akcí 

Hippies chápat jako performance.  

Revoluční duch šedesátých let se také promítl do performancí newyorské skupiny 

„experimentálního divadla“ The Living Theater, která doslova utekla z divadelních forem 

a propojila svá představení s jejími účastníky a zapojila se ostře do politického kontextu tehdejší 

doby. Byla založena Julianem Beckem a Judith Malinou již v roce 1947. Propagovala 

anarchistickou a pacifistickou filozofii. Jejich nejznámější performance období šedesátých let 

(i v kontextu tehdejších francouzských studentských bouří) byla „Paradise Now“, při které 

používáním nahoty testovali pravidla mravnosti, za což byli mnohokrát zatčeni. 

 
Obr. č. 22: Living Theater 
 

 



 45 

 
 

Do stejného okruhu divadelních technik performance té doby patří i Augusto Boal a jeho 

Theater of the Oppressed z Brazílie, do kterého rovněž zapojoval účastníky a pracoval zejména se 

sociálními a politickými tématy.60 

V polské Wroclawi paralelně tou dobou také experimentuje s únikem od divadla 

k performanci „divadelní režisér“ Jerzy Grotowski. Ostatně jeho stať nazvaná Performer začíná 

těmito větami: „Performer s velkým P je člověk akce. Není tím, kdo by hrál někoho jiného, je 

mužem činu, knězem, válečníkem: je mimo estetické žánry…“61 

Dánské kontrakulturní hnutí „Provo“ založené v roce 1965 i přes svoji krátkou dobu 

působení vytvořilo řady veřejných performancí, které měly, jak je z názvu patrno „vyprovokovat“ 

establišment k přemrštěným reakcím.62 
Jako další z řady těchto umělecko-aktivistických skupin je nutné zmínit i americké politické 

experimentální „divadlo“ Bread and Puppet Theater založené Peterem Schumanem, které se 

často zapojovalo do veřejných protestů proti válce ve Vietnamu. 

V československém prostředí šedesátých let působil velmi plodný performer, výtvarník, 

designer, hudebník a akční umělec Milan Knížák (člen Fluxusu), navazující na happeningy. Jedna 

z jeho v nejzajímavějších aktivit bylo založení zvukově-performančního uskupení „Aktual“ (kolem 

roku 1966), které chtělo negovat zavedené definice hudebního projevu. Známá je zvuková akce 

„Atentát na kulturu“.63 
Jeho „akce“, jak je sám nazývá, byly téměř všechny postaveny na spolupráci účastníků. 

Prováděl také řadu obřadů a „šamanských“ akčních happeningů, zarámovaných do přírodního 

prostředí a používajících přírodních materiálů, viz Okamžité chrámy (1971).64 
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Obr. č. 23: Milan Knížák, Procházka, 1964 
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2.8.8. Sedmdesátá léta  
 

Byla rovněž obdobím nebývalé aktivity performančního umění. V této době se ustálil 

v povědomí uměleckých kritiků i nešťastný název „Performance Art“. 

Bylo to období intenzivní ženské performance mající napojení na matriarchální 

prehistorické neolitické performanční rituály. Feministické aktivistky použitím těchto archetypů 

chtěly kritizovat destruktivní úlohu mužů na celou civilizaci. Ve znovuobnovení matriarchátu viděli 

znovuobnovení principu sebeoběti. Schneemann v té době prohlásila, že předchozí období byla 

„falizovaná svojí konceptuální tvrdostí“.65  

Jejich performance rezonují s prohlášením Mahátma Gandího, který, když se ho zeptali, co 

si myslí o západní civilizaci prohlásil, že by to byla dobrá idea.  

Poté, co básnický performer Allan Ginsberg odsoudil jakoukoliv revizi básní s tím, že je to 

pokus o zakrytí vlastní nahoty, se vše začalo přesouvat ze soukromí na veřejnost. (Zde je možné 

pozorovat napojení na dadaistický styl používání textu, tvořeného na veřejnosti pomocí náhody.) 

V té době také nastupuje na světovou scénu hnutí PUNK, které je většinou silně 

protiestablišmentové, rebelské, anarchistické, antimilitaristické, antikapitalistické, antirasistické, 

antisexistické. Příslušnost k tomuto hnutí vyjadřovali členové zejména svým vzezřením, které 

chtělo své okolí šokovat. Jejich modifikace těla (piercing), osobní úpravy oděvů, extrémní úpravy 

vlasů se dají v řadě případů považovat za veřejné performanční projevy.  

Carolee Schneemann je vizuální umělkyně, performerka, která je spojována s hnutím Beat 

Generation, Fluxus a dalších. Začínala jako experimentální malířka, ale záhy byla znechucena 

mizogynistickým prostředím, které ji obklopovalo. To zřejmě přispělo k tomu, že následovala první 

vlnu feministických umělkyň jako Judy Chicago (lze říci i umělců) a začala se zapojovat do akcí, 

performancí, happeningů, které se snažily utéct ze sevřené definice malířství a z diktátu umění 

prioritně zrcadlícího jen mužské touhy. 

Při performancích používala své nahé tělo, protože cítila, že je doposud považováno jen za 

objekt kulturního vlastnictví. Pokryté a pomalované různými materiály ho začala v roce 1963 

integrovat do performančních akcí (situací) zachycených na fotografiích. Některé fotografie 

zachycovaly naprosto otevřené pohledy na její anatomii, včetně klitorisu, což umělecká kritika 

shledala při následné výstavě jako pornografické.66 
V její performanci Meat Joy (1964) následuje Yvese Kleina v použití těl jako nástroje 

v performanci zaznamenávajícího danou akci, ovšem s komentářem kritizujícím právě jeho 
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sexistické použití dívčích těl. Kombinace lidských a zvířecích těl v této performanci evokuje 

prehistorické rituály a šamanské obřady.67  
V roce 1974 Schneemannová představila v East Hamptonu ve státě New Yorku svoji 

známou feministickou performanci Interior Scroll, při které si vložila do vagíny svitek s textem, 

svlékla se do naha, vstoupila na stůl, začala číst ze své knihy „Cezanne, byla velká malířka“, pak 

knihu upustila a před diváky si pozvolna vytahovala svitek z vagíny a četla dál z něj. Performance 

se stala velkou kritikou sexismu v uměleckém světě.    

Obr. č. 24: Carolee Schneemann, Vnitřní svitek, 1974 
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Chris Burden je známý bostonský performer sedmdesátých let minulého století. Ve 

svých pracích se soustřeďoval se na použití těla v situacích, které se dostávaly na hranici mezi 

životem a smrtí.  

Tím se přiblížil šamanským dávnověkým praktikám, při kterých se šamani sami zraňovali, 

aby na sebe vzali utrpení, a tím ho mohli snáze kontrolovat a odlákávat od členů komunity. Do 

extrémů byla tato praktika v dávných dobách dotažena tibetskými šamany, kteří si rozřezávali 

břicha a ukazovali vlastní střeva.68 

Jedna z nejznámějších Burdenových performancí je Shoot, při níž se nechal v galerii svým 

pomocníkem střelit ze vzdálenosti asi pěti metrů puškou do levého ramene (1971). Bylo to v době 

vietnamské války a dá se předpokládat, že tím chtěl Burden upozornit na nesmyslné válečné 

zabíjení.69 Burden chtěl promlouvat k politickým, společenským tématům své doby. 

Ve své performanci „747“ v roce  1974 vystřelil ze země pistolí na civilní letadlo startující 

z letiště v Los Angeles. Poté ho navštívili agenti FBI a byl vyšetřován z pokusu o terorismus.  

 

Obr. č. 25: Chris Burden „747“, 1974 
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Další velmi často zmiňovaná performance je Trans-fixed z roku 1974, při které se nechal 

ukřižovat na střeše automobilu Volkswagen brouk. Burden zalehl na střechu nastartovaného auta, 

nechal se přibít-ukřižovat hřeby skrz dlaně ke střeše auta a po několika minutách byl i s autem 

zatlačen zpět do garáže. 

Na jeho performance volně navazuje australský performer Stelarc (vlastním jménem Stelios 

Arcadiou), který se nechává zavěšovat na hácích propichujících jeho kůži a implementuje si různé 

objekty, včetně robotických přístrojů, do těla. 

 

Jedna z největších postav performance je Marina Abramovic, která provádí své 

performance již přes třicet let. Ve své tvorbě se zajímá o spojení performance s rituály a gesty, 

vztah  mezi vlastním tělem a bolestí, stavy bezvědomí či testování limitů mezi performerem a 

diváky. 

V jedné ze svých performancí testovala reakci publika. Položila před sebe řadu různých 

předmětů, některé bezpečné, jako růže, jiné nebezpečné, jako skalpel a pistole s jedním nábojem.  

Po dobu šesti hodin nechala na divácích, jak budou manipulovat s jejím tělem, včetně použití 

jakýchkoliv jí nabídnutých předmětů. Abramovic o této performanci řekla: „Co jsem se dozvěděla 

bylo..., že když to necháte na divácích, tak vás můžou zabít…“70 

Dlouhou dobu spolupracovala se svým partnerem Ulayem (Uwe Lasiepen). Společně 

testovali svá ega a umělecké identity. V jedné z těchto performancí se snažili o vytvoření společné 

bytosti,  dvojčat, a to v oblékání, chování. Prohlašovali o sobě, že jsou „dvojhlavé tělo“. 

V další společné performanci společně řídili menší nákladní auto stále dokola po dobu 17 

hodin. Zde se hned vynoří Aristotelův výrok, že všechny věci se pohybují v kruzích. 

Svůj vztah ukončili známou performancí, při které se vydali každý z jedné strany Velké 

čínské zdi a po 2500 kilometrech dlouhé túře se potkali uprostřed, rozloučili se a každý šel za svým 

dalším životem. 
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Obr. č. 26: Marina Abramovic Vztahy, 1976–1979 

 
 

V roce 2010 měla Marina Abramovic sólo retrospektivní výstavu v Muzeu moderního 

umění v New Yorku. Byla to v historii tohoto města až do té doby největší výstava věnovaná 

performanci.  Jako součást exhibice na ni performovala po dobu 736 hodin.71 
Podobný přístup k performancím jako Abramovic má i tchajwanská performerka Tehching 

(Sam) Hsieh, která působí v New Yorku a která testuje limity různých životních situací při 

dlouhotrvajících akcích. V roce 1983 se svázala dvou a půl metrovým provazem s další newyorskou 

performerkou Lindou Montano a strávila s ní celý následující rok, zatímco se nesměly navzájem 

dotknout.72 

 
Mobius je interdisciplinární umělecká skupina z Bostonu v USA, která byla založena v 

roce 1977 Marilyn Arsem. Po celou svoji existenci, jako jedna z nejprestižnějších a dnes jedna z 

nejdéle fungujících skupin experimentálního umění ve Spojených státech zahrnuje umělce hlavně z 
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oblasti performance, ale i video umění, instalací, zvukového umění, dance movement a dalších 

intermediálních odvětví. Její členové vytvořily stovky originálních prací a prezentovali je po celém 

světě.  

Mezi její členy patří výše zmíněná Marilyn Arsem, která udělala desítky side specifických 

performancí po celém světě. Soustřeďuje se na kontext a proces při tvorbě živých a neomezeně 

trvajících (durational) performancí.73 

Mezi další členy patří kupříkladu Milan Kohout a Mari Novotny-Jones, která pokračuje 

v některých svých performancích s modifikací hnutí „Vídeňského Akcionismu“74 či Lewis Gesner, 

který provádí zvukové performance v konfrontaci s prostředím, a to za pomoci nalezených 

obyčejných objektů. Při jedné z jeho performancí tahají participanti větvemi stromů přivázanými na 

dlouhých provazech a tím, za dirigování Lewisem, formují zvuky větru procházejícím větvemi. 

Jeho performance přímo navazují na zvukové performance ze slavného obrazu ze třináctého století 

v období Sung Dynastie, namalovaného Ma Linem a nazvaném „Poslouchání větru mezi 

borovicemi“.75 

 
Milan Kohout je americkočeský performer (od roku 1991 člen skupiny Mobius), který se 

více jak třicet let věnuje politicky angažované performanci. Začínal v undergroundovém hnutí 

československé takzvané druhé kultury, která zformovala základy jeho umělecké filozofie. Jako 

undergroundový umělecký aktivista (i signatář CHARTY 77) byl ze země v roce 1986 vyhoštěn a 

přemístil se do Spojených států, kde pokračoval v performancích úzce spojených s politikou a 

životem. Jak sám říká, jeho největším učitelem byl Diogenes ze Sinopé, který ho svými filozoficky, 

ale prostě provedenými performancemi, nasměroval na použití performance v boji za univerzální 

lidská práva.  

Mezi jeho nejznámější performance patří přeříznutí české vlajky u Matiční zdi v Ústí nad 

Labem ze 17. listopadu 1999, při níž kritizoval rasismus české společnosti. Maketu české vlajky (za 

pomocí Vladimíra Líbala) „rozdělil“ a jednotlivé části umístil z každé strany zdi, která byla 

postavena jako segregace mezi bílými a romskými Čechy. Následná medializace performance 

(celosvětové zpravodajství CNN a BBC) největší měrou donutila místní městské zastupitelstvo zeď 

zbořit.  

V roce 2009 jako jeden z kurátorů historicky největšího světového festivalu performance 

v Pekingu udělal performanci Vytírání krve na náměstí Nebeského klidu (Tiananmen Square), 

při které chtěl vytřít krev, která tam symbolicky pořád zůstává po krvavé a vládou potlačené 



 53 

a dodnes nevyšetřené demonstraci, při níž bylo zabito kolem 2 000 lidí. Následně byl zatčen a 

policií vyhozen z náměstí. 

Další ukázkou z řady explozivních performancí (2007) bylo jeho prodávání oprátek, které 

nabízel před bostonským ředitelstvím největší americké banky přicházejícím zákazníkům. 

Performance chtěla poukázat na spoustu sebevražd drobných bankovních zákazníků, způsobených 

neuvěřitelně chamtivým a podvodným bankovním průmyslem, který zažehl tehdejší a dodnes 

trvající celosvětovou ekonomickou krizi. Za performanci byl zatčen, postaven před soud, který trval 

téměř půl roku a  při kterém se při čtyřech stáních soud rozhodoval, zda Kohouta neposlat na 

základě účelově použitého zákona na čtyři měsíce do vězení. 76 

 
 
Obr. č. 27: Milan Kohout, Prodej oprátek, 2007, ředitelství Bank of America, Boston, USA 
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2.8.8.1. Druhá kultura  
 

Výjimečně unikátní bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech československé hnutí „druhé 

kultury“, jak ho nazval filozof undergroundu Martin Ivan Jirous.77 Vedle undergroundových 

uměleckých aktivit, zahrnovalo i velkou část uměleckého disentu sdružujícího se kolem Charty 77 

(neformální občanská aktivita kritizující nedodržování lidských práv v Československu před rokem 

1989) a performance byla velmi používanou strategií.  

Toto hnutí bylo specifické tím, že na rozdíl od převážné části západních antisystémových 

hnutí, která byla a jsou většinou jen singulárními uzavřenými okruhy a součástmi jedné a té samé 

kultury, „druhá kultura“ byla rozprostřena doslova jako vrstva pod celou hlavní „první kulturou“ a 

snažila se být od ní co nejvíce oddělená a nezávislá.78 
Jak sám Ivan Magor Jirous, centrální postava československé druhé kultury, říká ve Zprávě 

o třetím českém hudebním obrození, které se stalo programovým prohlášením českého 

undergroundu a druhé kultury: 

„Cílem undergroundu na Západě je přímo destrukce establishmentu. Cílem undergroundu 

u nás je vytvoření druhé kultury. Kultury, která bude naprosto nezávislá na oficiálních 

komunikačních kanálech a společenském ocenění a hierarchii hodnot, jak jimi vládne 

establishment. Kultury, která nemůže mít za cíl destrukci establishmentu, protože by se mu tím 

sama vehnala do náruče.“79 
Z následujících vybraných ukázek principů druhokulturního hnutí vyplývá, že jeho základní 

filozofie je pokračováním antiestablišmentové vzdorovitosti performance tak, jak se projevuje po 

věky věkův:  

 - odloučení se od vládnoucího establišmentu „první kultury“ a vytvoření paralelního 
společenství „druhé kultury“; 
- horizontální a nikoliv vertikální komunikace (kolektivismus oproti individualismu) 
- neprodejnost uměleckých výtvorů; 
- nepřijetí jakéhokoliv cenzurního kompromisu; 
- žití „z vlastního rozhodnutí“ v přítomné, okamžité a autentické svobodě; 
- naprosté pravdomluvnosti a nepotlačování jakýchkoliv vlastních myšlenek (autenticita); 
- žádné touhy po kariéře; 
- nesoutěžení a nevytváření žádných elit a tříd; 
- spolupráce a permanentní socializování. 
(ukázky principů zpracovaných Milanem Kohoutem během jeho působení na TUFTS 

Univerzitě v Bostonu, kde vyučoval předměty týkající se umění československého undergroundu) 
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Obr. č. 28: Zorka Ságlová, Kladení plen u Sudoměře, druhá kultura, 1970 
 

 
 

Vladimír Havlík byl jedním z nejzajímavějších a nejoriginálnějších umělců-performerů, 

ideově spřízněných s tímto hnutím. Své romantické, poetické a konceptualistické performance, 

které nazýval akcemi a intervencemi, prováděl zejména mezi léty 1978 až 1988.  

Řada jeho performancí pracuje s jednoduchými přírodními situacemi a materiály. V roce 

1982 si vytvořil spací pytel z vykrojeného trávníku a zabalil se do něj, což evokuje prastaré rituály 

a touhu k návratu do původního prelingvistického stavu, tak jako to prosazoval Joseph Beuys. 

Havlíkova performance, při které vyříznul z různých ploch (koberec ve svém bytě, dlažební deska 

na chodníku, drn trávy) čtverec o velikosti 30x30 cm a pak je cyklicky zaměňoval, jasně kritizuje 

separaci života lidí a okolní přírody.  Jeho stavění si domu ze sněhu (v roce 1978) či ohřívání 

kmene stromu vlastníma rukama (v roce 1980)  jsou dalšími performancemi v tomto duchu. 

Je velmi zajímavé, že řada jeho věcí, které sám vymyslel, rezonovala s performancemi, které 

se v té době paralelně tvořily na různých místech světa, avšak Havlík o nich nevěděl.III Uvedené tak 

krásně ilustruje univerzalitu performance, hluboké pochopení ducha doby, logickou tvůrčí reakci na 

                                 
III Na základě osobního rozhovoru autora skript s Vladimírem Havlíkem. 
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danou dobu. A vše za použití jednoduchých prostředků (těla a věcí běžné potřeby) v duchu 

diogenovském. 

Argentinská performerka Marta Minujín používala noviny při své performanci Reading the 

news z roku 1965 a Havlík později při své performanci Proprání denního tisku z roku 1979 pere v 

řece denní tisk používaný v té době na propagaci moci establišmentu.80 

V případě Havlíkovy performance Otisk v dešti (1981), při které si nechal tělo opršet deštěm 

a tím vytvořil kresbu na zemi, zase „předběhl“ performera Andy Goldsworthyho o celé tři roky.81 
Obr. č. 29: Vladimír Havlík, Praní novin, 1979  
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Do raného období druhé kultury by se daly řadit také konceptuální performance Petra 
Štembery, který nejčastěji za použití svého těla testoval svoji identitu. Velmi často zmiňovaná je 

performance Štěpování (1975), při níž si v duchu kultivování ovocných stromů štěpoval výhonek 

do svého předloktí.82 
Dalším, který si vedle Jana Mlčocha, Karla Millera, rozhodně zaslouží zmínit, je 

volnomyšlenkářský a anarchistický performer, spisovatel a básník Milan Kozelka, který vždy 

unikal a dodnes uniká  jakýmkoliv definicím své tvorby. Jisté je však, že jsou jeho performance 

vždy antiestablišmentově laděné a ironizují společenskou omezenost, jak je možno vidět i na jeho 

performanci z roku 2010.83 
Ze sedmdesátých let se v mém archivu dochovala fotografie performance, při níž se Milan 

Kozelka  snaží zastavit tok řeky Vydry. Jak sám vypráví (v rozhovoru autora s umělcem), záznam 

této performance byl publikován v zahraničním tisku, čehož si všimnul jeden z československých 

diplomatů a podal o tom zpět zprávu Státní bezpečnosti. Při následném výslechu se Kozelka 

dozvěděl, že Státní bezpečnost „rozklíčovala“ jeho performanci a ví, že Kozelka chtěl „zastavit 

svým tělem nevyhnutelný tok dějin směrem ke komunismu“.   

 
Obr. č. 30: Milan Kozelka, Stavění řeky 
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Jiří Kovanda je jedním z performerů, který své „akce“ začal dělat v sedmdesátých 

letech a jako jeden z mála se vyhýbá politickým kontextům. Jak sám píše: 

„Ve své práci se od samého počátku snažím co nejvíce oprostit od společensko-politických 

významů a zaujímat pozice pokud možno mimo protiklady, které politické myšlení nutně plodí. 

Vždy mě zajímala poloha, kde není žádné pro a proti. „Angažované umění“ podle mě zbytečně 

rezignuje na hlubší složky lidského bytí. Tím samozřejmě neříkám, že člověk by se neměl 

společensky a politicky angažovat. Říkám jen, že pro mě politika a umění leží na dvou zcela 

rozdílných úrovních, které se mohou pouze částečně prolínat.“84 

Přesto ale jeho něžné intervence do veřejného prostoru, které v sedmdesátých letech 

prováděl v Československu, mohou být chápány jako rozrušování stereotypů přijatých společností.  
Osm let po okupaci Československa udělal svoji známou akci (1976), při které líbá svoji 

přítelkyni, zatímco oba stojí bosí v čerstvě rozmíchaném betonu.85 V roce 2007 zopakoval svůj 

polibek, tentokráte přes sklo galerie Tate Modern v Londýně. 
Filozofický podtext zamýšlející se nad individualismem a vztahem jedinců jeden k druhému 

je stále přítomným politickým tématem performancí. Student autora těchto skript na Massachusetts 

College of Art předvedl ve své školní práci přesně tu samou akci, aniž by kdy o Jiřím Kovandovi 

kdy slyšel.  

 
Obr. č. 31: opakování Kovandova polibku 
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2.8.9. Devadesátá léta 
 

Mezi performery osmdesátých a devadesátých let je zřetelně výrazný český performer, 

malíř, fotograf Jiří Surůvka, který performoval a jehož díla byla vystavována v řadě míst po 

celém světě. Společně s Petrem Lysáčkem založil v roce 1992 známý ostravský festival 

performance Malamut. 

Ve svých militantně ironizujících performancích znejisťuje definice společností přijatých 

a vážených symbolů a znaků, jako je ukřižování Krista, přes znaky nacismu až po fiktivní ikony 

populární kultury, jako je Superman, jemuž svými tělesnými proporcemi odebírá stereotypní 

představy o tvaru těla. Rozpadající se prostředí postindustriální Ostravy je pro něj nekonečným 

zdrojem pro jeho smrtelně vážný performanční chechtot, který jakoby nevěřil svým vlastním očím, 

kam může dojít bezohledná společenská zrůdnost.86     
Jeho kabaretní performance, které vytváří kooperativně s dalšími účastníky nesou podobné 

znaky jako rané dadaistické performance ze začátku minulého století. To svědčí o nikdy 

nestárnoucím efektu performance za jakýchkoliv dob. Jak již z předcházející historie performance 

víme, i klaun či šašek může být tím léčivým šamanem z dávných dob.  

 
Obr. č. 32: Jiří Surůvka, Antikrist 
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Obr. č. 33: Surůvkův kabaret  
 

 
 

Dalším je multimediální umělec Tomáš Ruller, zakládající člen mezinárodního uskupení 

performerů Black Market, který pracuje ve svých performancích zejména s velmi citlivým 

konceptuálním a ambivalentním pojetím při použití předmětů, ať už v relaci mezi sebou či s jeho 

tělem.87 
Black Market se vyznačuje až symbolicko-divadelním pojetím performance (důraz na 

estetizaci akce), která jakoby byla vytvořena na jednom místě a v jediný okamžik a nebrala příliš 

v úvahu kontext, ve kterém je předváděna. Mezi členy jsou známá jména ze světa současné 

performance, jako je Boris Nieslony, Julie Andree T., Helga Mayer a další.88 
Porevoluční česká performanční scéna se vyznačuje určitým odklonem od angažovaných 

témat, jak se v té době v uměleckých kuloárách říkalo „s angažovaným uměním jsme skončili 

v roce 1989“. 

Výjimkou jsou performance Davida Černého, který v roce 1991 na pražském Smíchově na 

paměť osvobození sovětskou armádou natřel vystavený tank na růžovo,89 či performanční politicko-

symbolické instalace a performanční vniky do mediálního prostředí Jiřího Davida reflektující 

pozice umělce ve společnosti.90 
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2.9. Dvacáté první století 
 

Z nedávných performančních aktivit je dobré zmínit dvojici aktivistů Jacquese Servina 

a Igora Vramose, kteří se nazývají The Yes Men a pracují v oblasti Culture jamming, což je 

antikonzumní taktika, jak rozvracet mediální obsahy, aby se ozřejmila pravda. Je to taktika 

takzvaného „détournementu“ založená na teoriích Guy Deborda z hnutí Situationist International 

(viz výše).91 

Podobnou českou obdobou je skupina Ztohoven (představovaná nejvýraznější postavou 

Romanem Týcem), která se proslavila svým živým vstupem do vysílání české veřejnoprávní 

televize, kdy pomocí  technického hackingového tahu propašovala záběr atomového výbuchu 

s Krkonošemi na pozadí. Svým zaměřením na média je blízká skupině nazývající se Anonymous, 

která vpouští do kybernetického prostoru řadu politických performančních komentářů.92 

 
Obr. č. 34: Ztohoven – Výbuch 
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Jedna ze současných taktik kolektivní performance je také takzvaný Flash mob, který je 

organizován většinou přes internet a při jehož akcích se na určitém místě sejde velký počet lidí a 

udělají nějakou předem plánovanou (většinou protestní) intervenci do prostoru.93 
Výraznou postavou současné české a mezinárodní performance je také  Lenka Klodová, 

která se zaměřuje na práci jak s ženským, tak s mužským tělem, a to z pohledu jedné z mála 

českých feministek. S oblibou napadá stereotypní celospolečenský sexistický náhled na nahé lidské 

tělo, které je ve většině evropského umění prezentováno jen tělem ženským. Ve svém umění 

rezonuje s americkou skupinou feministických performerek Guerrila Girls z osmdesátých let.94 

Lenka je členkou uměleckého kolektivu „Matky a otcové“. 

Dalším současným fenoménem je česká performančně-multimediální skupina Guma Guar 

pracující s politickými tématy a dekonstrukcemi funkcí masových médií, která chtějí co nejvíce 

ironizovat. Jejich výstava s názvem Meze tolerance, která se stavěla proti zákazu Komunistického 

svazu mládeže rozbouřila českou antilevicově zaměřenou společnost a byla vandaly zničena.95 

Na české scéně rovněž působí skupina Rafani, která provádí kolektivní akce zaměřené na 

zájem o věci veřejné.96 
 Dalším velmi podnětným performančním a multimediálním umělcem v Česku je František 

Kowolowski, který se ve svých pracích věnuje manipulacemi významu umění v různých 

kontextech, pomíjivostí, recyklací umění v době konzumerismu a spojení umění s daným okolím 

(přírodou).97 

 
Obr. č. 35: František Kowolowski, Protest 
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2.9.1. Čínská performance  
 

V současnosti je čínská perfomanční scéna jedna z nejaktivnějších na světě a performanci se 

tam věnuje velké množství začínajících umělců i přes to, že se establišment snaží performanci 

potlačit, jako by tušil její nekontrolovatelnou a neočekávanou sílu, která by mohla zažehnout lidový 

vzdor.   

Jeden z nejaktivnějších performerů a organizátorů festivalů je Chen Jin z Pekingu. V roce  

2009 uspořádal dosud největší festival performance v historii Open International Performance Art 

Festival, na nemž participovalo kolem 400 performerů z celého světa a trval osm týdnů. Jeden 

z osmi kurárorů (každý týden měl na starosti jiný kurátor) byl Milan Kohout a provedl tam svoji 

performanci „Vytírání náměstí Nebeského klidu od krve“.98 
Zhu Yu performer z Cheng Du, vytvořil skandál svojí performancí, při které měl sníst 

lidský fetus jako protest proti kontrole populace (diskuze o autenticitě této performance pokračuje). 

„Nikde jsem nenašel žádný zákon, který zakazuje jezení lidí. Tak jsem využil mezery mezi 

moralitou a zákonem a založil jsem na tom svoji performanci,“ řekl Zhu ke své performanci.99 
Obr. č. 36: Zhu Yu – Pojídání lidí 
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S částmi mrtvých lidských těl pracují také performeři Sun Yan a Peng Yu. Ve známost také 

vešel Yang Zhichao, který si nechal přidělat výrobní štítek na svá záda, aby upozornil na to, že 

nám již naše těla vlastně nepatří. 

 

 

2.9.2. Война (Vojna)  
 

Je nejvýraznější multimediální skupina současných radikálních ruských performerů, kteří 

pracují převážně s politickými tématy. Byla založena v roce 2006 studenty filozofie na 

Lomonosově univerzitě. Její projevy jsou jasně anarchistické a levicové a snaží se propojovat 

filozofii a umění, což byla taktika řady předchozích performerů Diogenem počínaje. Jejich 

performance na protest proti zneužívání a vykořisťování pracovníků v nadnárodním řetězci 

McDonald je jedním z důkazů. Skupina navštívila několik provozoven McDonaldu a házela živé 

hladové kočky na pracovníky sloužící zákazníkům za pulty.  

Při hodnocení jejich performance, kterou nazvali Palácová revoluce a při které převraceli 

v Moskvě policejní auta se nelze vyhnout asociaci s ruskými porevolučními performery a jejich 

útoky na carský palác před sto lety.  

Ебись за наследника медвежонка! („Mrdáme za medvídka, následníka trůnu“) je jedna 

z jejich performancí, při které chtěli upozornit na zvolení Dmitrije Medveděva za prezidenta. 

Několik párů se vydalo do moskevského muzea biologie a začali veřejně souložit. Performance se 

zúčastnila i Naděžda Tolokonniková v pokročilém stádiu těhotenství, pozdější členka oslavované 

performanční skupiny Pussy Riot.100 
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Obr. č. 37: Vojna, Mrdáme za medvídka, následníka trůnu 

 
 
 

Mylné interpretace performance další punkově provokativní performanční skupiny Pussy 

Riot založené v roce 2011 ukazují na současný téměř absolutní přesun performancí do mediálního 

prostoru. Levicové zaměření skupiny se nedávno mediálně překroutilo na podporu kapitalistických 

západních systémů, zatímco se skupina hlásí k filozofii socialismu. To svědčí o nebezpečí 

účelového vyprazdňování některých performancí v kybernetickém prostoru. 

Jejich světoznámá performance, při níž vešly performerky do moskevské katedrály Krista 

Spasitele a začaly u oltáře zpívat svoji punkovou modlitbu kritizující ruského patriarchu a propojení 

ruského kléru s politickými elitami, včetně ruského prezidenta Vladimíra Putina, se často selektivně 
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interpretovala západními médii, zejména americkými, jako úzce zaměřená kritika prezidenta Putina 

za naprostého zamlčení útoku skupiny na diktát náboženství nad společností. 

Je naprosto zřetelné, že vláda nebo Putin se snaží zastrašit opozici. A samotná rétorika toho 

rozsudku ve smyslu narušení veřejného pořádku je jako ze 70. a 80. let, jak ji používal 

komunistický režim v tehdejším Československu. Tak se vyjádřil k uvěznění kupříkladu hudební 

manažer skupiny Plastic People Romek Hanzlík.101 
Za performanci byly členky skupiny odsouzeny (obžaloba zejména zmiňovala napadání 

cítění věřících) a poslány na dva roky do vězení, ze kterého se dostaly na amnestii Putina krátce 

před ruskými olympijskými hrami.102 

 

Obr. č. 38: Pussy Riot 
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3. Performance jako angažované umění a jeho 
současná a budoucí role ve společnosti aneb 
Occupy Wall Street jako současná ultimátní 
performance 

 
Jelikož autor žil více než dvacet šest let ve Spojených státech a učil tam dlouhou dobu 

performanci, dovolte na závěr malou reflexi angažovaného umění vztáhnutou k vlastní zkušenosti 

v tamním prostředí. 

„Učit“ performanci je téměř nadlidský úkol vzhledem k neuchopitelnosti tohoto uměleckého 

fenoménu. Co však z celé znalosti historie vyplývá, je, že při učení nejde o to, jak se naučit 

performanci dělat, ale jak se naučit být umělcem.  

Dnes žijeme v době perverze morality. Co kupříkladu nazýváme svobodou, je vlastně 

otroctvím, co je nazýváno osvobozováním, je ve skutečnosti okupací.  

V osmdesátých letech v USA probíhal proces společenské „normalizace“ a umění se začalo 

převažovat na stranu prodejnosti, estetiky, objektifikace, komodifikace a kognitivity a opouštělo 

etickou fakultu.  

Doznívalo rozčarování z umělecké revoluce šedesátých a sedmdesátých let.103  

Poslední zbytky umělecké angažovanosti byly smeteny revolucemi východoevropských 

států a jejich nekritického a zaslepeného objetí kapitalistického politicko-ekonomického systému; 

systému, proti kterému byla zaměřena celá vlna amerického uměleckého vzdoru v předchozí době. 

Jako by američtí umělci ztratili etický vítr z plachet a znejistěli, protože byli zavaleni „argumenty“ 

převážně východoevropských umělců, odmítajících zapojit do své tvorby vše, co mělo přízvisko 

„sociální“.  

Většina amerických umělců v té době dočasně rezignovala na svoji roli „věčných 

performerek“ a začali pod tlakem „rozčarování“ ze svých snů zapomínat, že prodávat umění je 

uměleckou prostitucí.  

Samozřejmě každý, kdo prostituci neodsuzuje, jestliže je dobrovolná a vědomá, si ale musí 

být vědom toho, že souložení s trhem nemá nic společného se skutečnou láskou – s láskou 

k ostatním spolučlenům komunity a s láskou k umění „věčných perfomerek“.  



 68 

Po útoku na newyorské Dvojičky místo, aby se odstartovala vlna umělecké angažovanosti, 

nastala téměř doba vakua etických náplní uměleckých děl. Mnoho umělců podlehlo vlně 

nacionalismu, rodícího se fašismu, náboženského diktátu v americké společnosti a bezduché 

marnosti uměleckého zábavního průmyslu majícího na mysli jen finanční zisk. Doba posledních 

více jak dvaceti let je ve znamení krize etiky umění a z toho výplývající naprosté nutnosti obnovení 

umělecké angažovanosti. Není náhodou, že během této doby si americká společnost nechala na 

vrchol vládnoucí pyramidy vyšplhat ekonomickou funkci společnosti, která nadiktovala svá 

naprosto arogantní a sobecká „mravní“ pravidla.  

Umělec – “věčná performerka”, která měla alarmovat společnost o slepé cestě „vlády jen 

prázdných a podvodných ekonomických čísel“, byla během této doby sama vystavena nesmírným 

ekonomickým tlakům. Aby vůbec přežila a neskončila na ulici mezi bezdomovci, byla nucena 

k participaci na tomto sebezáhubném šílenství. Komunita ve které žila/žil, vytísnila její/jeho roli 

indikátora společenského zahnívání a donutila jí/ho vytvářet jen výtvory k obveselování a prázdné 

zábavě. 

Spousta studentů umění, pochodovala v sevřeném šiku do hollywoodského a televizního 

komerčního průmyslu, vytvářejícího nekonečné hory zábavní prázdnoty, které se po zhlédnutí 

během jedné noci zapomenou. Druhý den jsou vystřídány dalším prázdným komerčním vjemem, 

jednostranným demagogickým to krmivem bezduché zábavy. Reklamní průmysl pohltil další část 

umělců, kteří pak paradoxně svojí citlivostí a dovedností zdokonalili a přetvořili reklamy na 

formální propagandistická „umělecká“ díla, tak jak tomu bylo ostatně i s umělci ve středověku 

sloužícími tehdejšímu reklamnímu průmyslu náboženských institucí. Tím se však z jejich děl 

stávala jen umělecká prostituce à la „sex over the phone“, který nemůže zplodit žádné živé lidské 

dítě. Umělec byl v poslední době chycen do pasti trhu a držen v kleci jen ve funkci obveselovače 

sloužícího stále více a více zblblé a mělké společnosti.  

Mezitím vládnoucí ekonomická třída podporovaná různými náboženskými organizacemi 

pozvolna dovršila kontrolu nad myšlením téměř celé společnosti. Bez problémů následně zahájila 

sérii válek používajíc vylhanou propagandu, vytvářenou celou armádou právě takto „zajatých“ 

uměleckých otroků propagandistického volebního průmyslu. Jako by se vládnoucí garnitura poučila 

z šedesátých let, kdy v umění převažoval politický aktivismus a společenská angažovanost. Tehdy 

se této garnituře diktát nad společností z velké části vymknul z rukou a došlo k řadě pozitivních 

průlomových změn ve společnosti. Díky „věčným performerkám“ se umění té doby angažovalo 

v nastupujícím feministickém hnutí, v protiválečných hnutích, v boji o částečné zrovnoprávnění 

Afroameričanů, v prosazování celé řady změn v právech zaměstnanců, ve znejistění diktátorské role 

náboženských organizací, v otevření mnoha utajovaných, dnes již opět pozapomínaných, kauz z 
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americké historie. Ilustrativně lze uvést alespoň: rozsah holokaustu Native Americans,104 který byl 

zřejmě největším holokaustem v lidské historii, zločiny z doby otrokářství, nelegální „vědecké“ 

pokusy na lidech, koncentrační tábory pro japonské Američany za druhé světové války, 

eugenistické rasistické úlety atd.105 

Vládnoucí ekonomická třída se ale z předchozích zkušeností poučila a aby předešla 

opakování nekontrolovatelné situace, začala se v posledních desetiletích snažit takzvaně 

„kooptovat“ angažované umělce a vtáhnout je do komerčního a volebního průmyslu a tím je 

bezpečně neutralizovat. Podařilo se jim, kromě řady dalších případů, kupříkladu drasticky snížit 

dotace jediné federální umělecké nadace „National Endowment for the Arts, NEFA“. Duchaplně 

k tomu použili pomoc senátora Jesse Helmse citujícího „pohoršení“ náboženských organizací nad 

tvorbou známého gaye fotografa Roberta Mappethorpa, který se svou tvorbou snažil přiblížit 

kulturu gayů v New Yorku.106 

Během posledních dvou dekád se bublina politicko-ekonomické prázdnoty, téměř nikým 

nenapadána a nekontrolována (včetně většiny „věčných performerek“) tak dlouho nafukovala, až se 

dostavila nevyhnutelná systémová společenská imploze. Jak dnes každý ví, v Americe došlo 

k obrovskému krachu107 finančního průmyslu, který odrážel etické hodnoty většiny společnosti 

posledních dekád. Zhroucení bylo bez nadsázky srovnatelné s krachem na burze v třicátých letech. 

Následovala obrovská hospodářská krize, při níž až dodnes ztrácí miliony amerických rodin 

zaměstnání a střechu nad hlavou. Dopad tohoto krachu je cítit samozřejmě po celém světě včetně 

Česka.  

Celé etické zahnívání společenských hodnot nebylo včas umělci preventováno a ve 

společnosti chyběly umělecké varovné funkce, protože se předchozím tržním diktátem potlačily na 

úplné minimum. Většina „věčných performerek“ celou předchozí dobu prospala a prohýřila před 

branami Wall Streetu. Chamtivost elitní části společnosti dosáhla extrémů a i umění se nechalo 

omámit chimérou samořiditelného a ničím a nikým zpochybněného kapitalistického „trhu“. „Věčné 

performerky“ zklamaly a zapomněly na svoji nezastupitelnou historickou roli indikátorů 

přicházejících zemětřesení. 

V poslední době se ale dají pozorovat známky obrodného uměleckého procesu.  

Spontánní hnutí Occupy Wall Street,108 které bylo před NY burzou zorganizováno 

především mladými „věčnými performerkami“ jeví řadu znaků performance. Je 

antiestablišmentové, spojuje umění, život a politiku v jeden fenomén. Není jen protestním 

pochodem, který je načasovaný. Kdyby nebylo hnutí násilně rozehnáno policií, tak by pokračovalo 

až dodnes. Je životním projevem „věčných performerek“. Drobná skupinka, která zahájila okupaci 
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finanční burzy na Wall street 17. září 2011, po prvních dnech začala narůstat a přicházeli další a 

další lidé a začali si stavět stany a uléhali na noc ve spacácích na tvrdou zem obklopenou tisíci 

luxusních bytů a úřadů s pohodlnými postelemi a koženými pohovkami.  

Ze začátku bylo hnutí složeno převážně z mladých lidí, ale  rychle se k němu připojili lidi 

všech věkových skupin, ras, pohlaví, ateisté i lidé různých náboženství, vzdělání a zaměstnání. 

V jednom z prvních prohlášení Occupy Wall Street mimo jiné okupanti velmi výstižně 

říkají: „…požadavky by nemohly reflektovat časový rozměr, ve kterém chceme pracovat a nemohly 

by reflektovat náš předpoklad nevyhnutelného úspěchu… jakékoliv požadavky přistupují na nějaké 

časově omezené kondice předkládané a vyjednávané druhou stranou a my v našem případě 

nechceme nikdy skončit... chceme  všeobecná shromáždění na zahradách každého domu… 

nepotřebujeme politiky, aby tvořili lepší společnost.“  

 
Obr. č. 39: Den 8., Occupy Wall Street, 24. září 2011 
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Posléze se Occupy hnutí rozšířilo do tři sta dalších amerických měst a i do celé řady 

světových měst (u nás v Olomouci) a ukazuje, že se zase alespoň část umělců opět vrací do kola 

umění, které je politikou, které je životem, které je uměním. Snad se ve Spojených státech začíná 

opět rodit odvěká funkce „věčné performerky“. 

Umělce „věčné performerky“, která/rý musí bez oddechu rebelovat, pobuřovat, urážet, 

skandalizovat, znechucovat, rozrušovat, znejisťovat společnost a nebát se jí na bílých talířích 

servírovat její vlastní hovna. 

A jestli se v dnešní době nevzbudí po celém světě celé armády „věčných performerů“, tak se 

nezabrání budoucí celoglobální ekologické katastrofě, do které se lidská společnost diktátem 

zaslepeného sobeckého nekonečného ekonomického růstu arogantní kapitalistické tržní společnosti 

právě řítí.  

A příští generace, žijící na naší maličké a velikostí limitované kouličce nás bude proklínat 

do pekel za dědictví, které jí odkážeme, až bude zápasit s extrémními ekologickými podmínkami 

způsobenými nekonečnou nenažraností našich diktujících ekonomických elit.109 

Právem se pak budou tázat: Kde byly ty věčné performerky? 
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