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1. Úvod
„Umění lze vnímat mozkem, očima a srdcem. Poslední možnost, etický rozměr
díla, je však nejpodstatnější.“ Milan Kohout1
Volba a zpracování tématu mé bakalářské práce nebylo zpočátku zcela
jednoznačné. Po předešlém pětiletém působení v profesi sazeč, která mě
postupně vyčerpávala jsem dospěl k názoru, že potřebuji změnit svůj dosavadní
život, prostředí a naučit se novým věcem. Předešlé důvody tedy vedly k rozhodnutí jít na vysokou školu, kterého doteď nelituji a jsem stále přesvědčen, že šlo
o správnou volbu.
O dění ve společnosti, umění a historii se zajímám od nástupu do zaměstnání,
avšak zlom nastal ve druhého ročníku na vysoké škole, když jsem byl donucen
pod neustálým tlakem celospolečenských změn zamyslet se a zaujmout individuální a kritický postoj vůči současnému systému, který podle mého názoru dusí společnost, kulturu a mě samotného. K tomuto účelu jsem použil již
dříve osvědčený obor grafického designu jako prostředek sociální komunikace
a s ním spojené plakátové médium k záznamu události, která je v přímém
vztahu s arabským jarem.
Jelikož žijeme v období, ve kterém má převahu ahistoričnost, je nutné si určité
události přehrávat stále dokola. A proto rozděluji teoretickou část do čtyř kapitol, které mají splňovat i určitou vzdělávací funkci v oblastech, o které se
dlouhodobě zajímám.
První kapitolu věnuji plakátovému médiu, podmínkám jeho vzniku a následného
zneužití pro účely válečné propagandy, ideologií a s ní spojené masové manipulace.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/133165-nabozenstvi-doslovanesnasim-rika-milan-kohout/, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
1
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Táké se zmíním o využití plakátů během Studené války na obou stranách konfliktu
a v neposlední řadě o významu politického plakátu v období Pražského jara a jeho
poslední zaangažovanost v roce 1989 na cestě ke svobodě z totalitního systému.
V druhé kapitole se věnuji reflexi a zároveň sebereflexi v současném zglobalizovaném světě, ve kterém panuje snaha o zajištění hegemonické nadvlády vítězné
ideologie neoliberálního kapitalismu za všech okolností, aspoň já z toho mám
takový pocit. V textu je dále možné nalézt určité názorové paralely s aktivistickými uměleckými skupinami i jednotlivci, kterým se věnuji v následující
kapitole.
Třetí kapitola ozřejmí pojem „Politické umění“ a s ním spojený umělecký
„politický“ aktivismus, které vnímám jako možné hybatele společenských změn
v nadcházejícím století. Dále uvedu několik příkladů zneužití nejznámějších
umělců politickou propagandou a mnou vybrané inspirační zdroje, které podnítily vlastní zájem o tuto doposud nepříliš probádanou oblast lidské aktivity.
Poslední kapitolu věnuji důvodům protestu, který mě vedl k reakci na danou
událost a samotnému přistupu ke zpracování plakátů.
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2. Plakát
2.1. Definování plakátu
Obecně je plakát potištěný, rozměrný list papíru, který se vyhotovuje v typizovaných formátech2. Plakáty se dělí na čistě typografické (písmo), obrazové
(fotografie) a smíšené, vše záleží na požadovaném účelu, který koresponduje
s použitými grafickými prostředky.
V každodenním městském životě plakát hraje důležitou roli jako zdroj informací, druh komunikace, zábavy a kultury vystavovaný na veřejných místech,
v dopravních prostředcích, v nákupních centrech atd. Hlavní úlohou plakátu
je upoutat pozornost kolemjdoucích bez rozdílů profesního postavení, pohlaví,
vyznání a rasy. Účel plakátu je nejčastěji zaměřený na oblast propagace v reklamním průmyslu (nabízí zboží, službu), v kultuře a propagandy (politické,
náboženské či jiné zájmové skupiny). Také se používá jako prostředek aktivace u nepříliš diskutovaných společenských témat, mezi které patří například
školní šikana, kyberšikana, domácí násilí, sexuální obtěžování na pracovištích.
V neposlední řadě své uplatnění nachází v angažovaném umění, jako reakce na
konkrétní společenský, kulturní či politický problém.

Obr. 1 Phillip O. Berry,
2006

Obr. 2 Christian Tate,
2007

A3 297 × 420 mm, A2 420 × 594 mm, A1 594 × 841 mm, A0 841 × 1189 mm, B1 707 × 1000 mm,
B0 1000 × 1414 mm
2
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2.2. Vznik plakátu
„Plakát není obraz, není to umělecký objekt, ale kulturní fenomén doby. Na plakát
se musíme dívat jinak než na tradiční malířské dílo a také ho musíme zasazovat
do jiných kontextů. Počátky plakátů jsou spojeny se sociologií města, s psychologií
davu a symbolikou ulice. Žurnalismus, nástup politické ekonomie a prudký rozvoj
techniky se podílel na vzniku daleko víc než estetika umění.“3
Základním předpokladem pro vznik plakátového média představoval vynález
litografie4 pražského Němce Aloise Senefeldera v roce 1796. Jeho prvořadým
požadavkem pro vznik této techniky bylo efektnější šíření myšlenek a propagace divadelních her, které by k lidem promlouvaly skrze tištěný obraz. S tím
souvisely produkční výhody, tedy rychlejší a levnější tisk než u klasické techniky
hlubotisku a přenášení velmi jemných detailů obrazových reprodukcí přímo
z litografického kamene na papír.5 Objevem barevné litografie v roce 1827
a černobílé fotografie v roce 1839 došlo tedy k definitvnímu vítězství tištěného
obrazu, který se svým dopadem rovnal mluvenému slovu.
Do 90. let 19. století plakát sloužil pouze propagačním účelům, typické byly
barevné tisky na šitou konfekci, hračky a likéry. Díky věhlasným pařížským
umělcům Toulouse Lautreca, Bonnarda, Muchy, Steinlena, Chéreta plakát
získává svou přidanou uměleckou hodnotu, mluvíme o zlatém věku plakátového
média v secesním stylu.6 Postupně si plakátová tvorba nachází své místo nejen
v Evropě, ale také v americkém reklamním průmyslu. Vynález ofsetového tisku
umožnil začátkem 20. století ještě rychlejší šíření informací, masovou produkci
filmových, divadelních, reklamních plakátů a jiných tištěných periodik.

Josef Kroutvor, Poselství ulice: z dějin plakátu a proměn doby, Praha 1991, s. 9.
Technika tisku z plochy. Formu tvoří pórovitý vápenec, na který se nanáší mastná kresba. Zaleptaná
(tisknoucí) místa přijímají mastnou barvu, naopak vlhká (netisknoucí) místa ji odpuzují.
5
Vladimír Beran & kolektiv, Aktualizovaný Typografický manuál, Praha 2005, s. 16.
6
Colin Moore, Propaganda Prints: A History of Art in the Service of Social and Political Change, London
2010, s. 87.
3
4
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Opposite
55. ARTIST UNKNOWN
A grand balloon ascent, London, 1852. Woodcut
and letterpress. Library of Congress LC-USZC410451.

56. JULES CHÉRET
Folies-Bergère – La Loïe Fuller, Imprimerie Chaix,
Ateliers Chéret, Paris, 1893. Lithograph, 124 x
87cm (48? x 34?in.). © Victoria and Albert
Museum, London.
This poster, advertising the Paris debut of the
American dancer Loïe Fuller at the Folies
Bergère, is a Chéret classic which matches the
colour and movement of the dance with the
exuberant style of the artist. Chéret printed this
poster in four different colour versions, an early
commercial exploitation of this unique quality
of the print medium.

and ephemeral posters used in public
places to advertise commercial
products and entertainments. But with
the invention of colour lithography in
1827, combined with large-format
presses, the new medium came to
offer a viable alternative.
In 1866 a Frenchman called Jules
Chéret returned to Paris after a sevenyear stay in London. He brought new
English machinery with him, set up a
workshop and started to produce a
series of lithographic prints which
would reveal the true potential of the
technique. Trained as an artist as well
as a lithographer, Chéret was strongly
influenced by British poster design, but
the work he began to produce in Paris
was truly unique: bold lithographic
posters advertising cabarets, dance
halls, theatres and, once he was
established, advertisements for a
whole range of commercial products
from drinks to cosmetics.
Chéret drew directly onto the
lithographic stones in a free, lively style

Above left
59. DUDLEY HARDY (1867–1922)
Gaiety Girl, David Allen and Sons (printers), UK,
1893. Lithograph, 224 x 100cm (88 x 39in.).
© Victoria and Albert Museum, London.
At a time when English poster design was still
largely stuck in the past, the work of Dudley
Hardy stood out from the rest. Although clearly
influenced by Chéret, he developed his own
simplified style, and his Gaiety Girls captured
the optimism of London society at the turn of
the century.
Above right
60. HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864–1901)
Divan Japonais, Edward Ancourt (printer), Paris,
1892. Lithograph, 81 x 62cm (32 x 24 in.).
© Victoria and Albert Museum, London.
In this, one of his most brilliant posters, Lautrec
portrays three of his friends from the world of
Parisian cabaret. The figure of Jane Avril,
dressed in black, dominates the composition,
while Yvette Guilbert, the star of the show at
the Divan Japonais, is outrageously dismissed to
the top left-hand corner and deprived of her
head, perhaps in a mischievous response to her
complaints that Lautrec’s caricatures of her were
less than flattering. The gentleman in the top
hat is the distinguished critic and founder of the
Symbolist Révue Wagnérienne, Édouard
Dujardin.

which was complemented by his
handling of colour. At a time when it
was not uncommon to employ as
many as 20 different colours in one
lithographic image, Chéret often used

Obr. 3 Henri Toulouse Lautrec,
1892

understood by everyone. This ability to connect effectively with the audience by
presenting a simple message in an attractive and memorable context is Chéret’s

Obr. 4 Jules Chéret, 1893

as few as four or five, deploying them
in unfussy transparent combinations

real legacy to the art of propaganda.

The invention of photography in 1839 and the political upheavals of the midcentury led many artists to review both their purpose and their working methods.
Relieved of their traditional role, of providing likenesses of people, places and
things, they began to look for another, more profound one and for ways of

2.3. Válečná plakátová propaganda7
a manipulace s masou

carrying it out which did not depend on the old bag of tricks, the superficial

illusion of reality which had been invented by the artists of the Renaissance and
perpetuated by the academies ever since. Some, like William Morris in England,

looked back to before the Renaissance to find true value in the arts and crafts of
the medieval world, while others found clues to a new approach in things from
faraway places, produced by cultures unaffected by the European tradition.

Trade with the Far East was expanding rapidly, and along with the porcelain

„Pro stát je jednotlivý občan neživým kolečkem v jeho velkém mechanismu,
jehož místo ve stroji je pevně určeno.“8
Války jsou vždy vedeny v duchu ideologického konfliktu za učelem získat nerostné bohatství či nové území pomocí ustálených prostředků. Tím základním
je identifikování dobra a zla vytvořeného pomocí nacionalismu, náboženství
atd. s apelem vládnoucí moci na základní lidské pocity strachu, ohrožení
a zároveň nadějí v lepší život, přičemž skrytě dochází k formování a upevňování
vlastního sociálního a politického klimatu uvnitř státu. 20. století představuje
ze současného pohledu nejukrutnější etapu v dějinách lidstva, ve které byl
plakát, a nejen ten, zneužit ve službách válečné, potažmo politické propagandy
a s ní související manipulace s masovou společností, upravováním veřejného
souhlasu podle potřeb té které mocenské ideologie.
Propagandou se rozumí záměrné zkreslení informací s cílem změny názoru, postoje, myšlení a manipulace s masovou společností. Metody propagandy využívají jak jednotlivci, organizace, církve, politické
strany, vlády tak v neposlední řadě i média.
8
Rudolf Rocker – Václav Tomek, Za svobodu není náhrada, Praha 2010, s. 194.
7
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„Zásady válečné propagandy, které jsou platné po celá staletí
1. Naše země válku nechce, nese za ni zodpovědnost nepřítel, který je morálně
odsouzeníhodný
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2. Válka má vyšší cíle, je třeba nepřítele zničit preventivně, než zaútočí sám, stejně již
projevuje ukrutnosti (na rozdíl od nás), pravda a celý kulturní svět jsou na naší straně
3. Kdokoliv je proti nám, je zrádce, spiklenec a oběť nepřátelské prolhanosti.
4. Ztráty nepřítele ještě budou větší, neboť bojuje nečestně a bůh je s námi..“9

2.4. Světová válka
Masové využívání plakátů lze vůbec poprvé zaznamenat v období první světové
války, během které bylo potřeba aktivizovat obyvatelstvo kvůli náborům branců
v zemích USA, Francie, Německa a Velké Británie. Plakáty se od sebe v jednotlivých státech lišily jednak použitou formou tak obsahem. Německé plakáty
využívaly jednoduchou typografickou úpravu. Výtvarníci se zde nebáli využít
moderního avantgardního stylu (symbolismus, expresionismus). Naopak
americké plakáty působily spíše humorně, bezstarostně, za což vděčily odkazu

114 PROPAGANDA PRINTS
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Above left
94. ARTIST UNKNOWN
To the women of Britain, Parliamentary
Recruiting Committee, London, 1915.
Lithograph, 74 x 50cm (29 x 19in.). Library of
Congress LC-USZC4-10912.
Left
96. EGON TSCHIRCH (1889–1948)
What England wants, Selmar Bayer, Berlin,
1918. Lithograph, 98 x 67cm (38 x 26 in.).
Library of Congress LC-USZC4-12309.
The additional text is a quote from British
Labour Party leader Johnson-Hicks which
appeared in the Daily Telegraph, 3 Jan 1918:
‘One must bomb the Rhine industrial area day
by day with hundreds of aeroplanes, until the
cure [destruction of German industrial
production] has occurred.’

Obr. 5 Hal Ross Perrigerd,
1915
9

Obr. 6 Richard Fayerweather Babcock, 1917

Pavel Verner, Propaganda a manipulace, Praha 2011, s. 49.

Obr. 7 Egon Tschirch, 1918
Top row from left
108. ARTIST UNKNOWN
America’s Answer. The second official United
States war picture. Committee on Public
Information, USA, 1918. Lithograph. Library of
Congress LC-USZC4-2823.
109. RICHARD FAYERWEATHER BABCOCK
Join the Navy, the service for fighting men
USA, 1917. Lithograph, 106 x 72cm (41 x 28in.).
Library of Congress LC-USZC4-9568.
110. LAURA BREY
Enlist. On which side of the window are you?,
National Printing and Eng. Co., Chicago, USA,
1917. Lithograph, 99 x 66cm (39 x 26in.). Library
of Congress LC-USZC4-9659.
Bottom left
111. VALENTIN ZIETARA (1883–1935)
Freedom, peace, work – Elect the German
Democratic Party, Kunstanstalt O. Consée,
Munich, 1919. Lithograph, 94 x 71cm (37 x
28in.). Library of Congress LC-USZC4-11908.
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na reklamní průmysl. Typické je realistické zobrazení (sociální, fotografické),
které mělo za cíl emočně zapůsobit na pozorovatele.
Noam Chomsky10 poukázal na to, jakým způsobem lze ovlivňovat myšlení masové společnosti s rozvojem informačních technologií, přesněji výroby veřejného
souhlasu tak potřebného v demokratickém systému. Příkladná byla situace
v USA po nástupu prezidenta Wilsona Woodrowa do prezidentského úřadu.
Ihned následovalo zřízení Creelova úřadu (propagandy), kterému se během
šesti měsíců podařilo změnit nálady v té době zcela pacifistického amerického
obyvatelstva do podoby válečné hysterie a zničení všeho, co bylo německé.11
Zarážející je, s jakou lehkostí dokázala vládnoucí moc rozhodovat o životech
miliónů Američanů na základě ekonomických zisků. Dokladem je telegrafní
zpráva bývalého amerického velvyslance v Londýně Waltera Hinese Page,
kterou zaslal prezidentu Wilsonovi měsíc před vypovězením války Německu.
Ve zprávě píše o výhodě vstupu do válečného konfliktu, který bude pro Ameriku znamenat několikaleté transakce s Evropou, jež bude nucena znovu vybudovat svůj „mírový průmysl“.12

2.5. Říjnová revoluce
Nástupem Lenina k moci došlo okamžitě k zastavení revolučních snah a nastolení represivní diktatury proletariátu. K tomuto kroku bylo potřeba přesvědčit
170 miliónů negramotných rolníků. Lenin zmobilizoval všechny zdroje a zřídil
úřad propagandy Agitprop. Využívali Agit-vlaky, parníky, které byly ověnčeny
vlajkami se symboly srpu, kladiva a hvězdy.13 Stojí za to připomenout, že byly
vybavené vlastní tiskárnou a kinematografem, který dělal na negramotné rolníky velký dojem.
Avram Noam Chomsky (* 7. prosince 1928 Philadelphia) je americký lingvista židovského původu,
emeritní profesor lingvistiky na Massachusetts Institute of Technology a politický aktivista – anarchista,
známý kritikou válečných konfliktů, zahraniční politiky USA, Izraele a dalších vlád, za kterou mu bylo
často vyhrožováno fyzickou likvidací.
11
Noam Chomsky, Hromadné sdělovací prostředky a metody manipulace veřejným míněním, Britské listy,
http://blisty.cz/art/16667.html, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
12
Rudolf Rocker – Václav Tomek, Za svobodu není náhrada, Praha 2010, s. 265.
13
http://en.wikipedia.org/wiki/Agitprop, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
10
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were told the land was theirs.
The widespread illiteracy of the working classes was a
serious challenge to the propagandists. Despite material
shortages in almost every sector, literacy programmes
were given state priority, and every effort was made to
communicate effectively in other ways. In this respect the

Obr. 8 Vladimir Mayakovsky, 1921

Obr. 9 Alexander Rodchenko,
1923

Above left
artistic community quickly demonstrated its support for
between 1917 and 1923, and steady production of new material continued
122. ALEXANDER RODCHENKO (1891–1956)
& VLADIMIR MAYAKOVSKY
the revolution, especially
the young
artists
the avant-garde, some of whom
120. VLADIMIR MAYAKOVSKY (DESIGN)
(1893–1930)
throughout
the 1920s.
(Fig.of121)
(1893–1930) (TEXT)
Rosta No.42, Sowing campaign, Let’s fulfill the
Nowhere except Mosselprom,
USSR,to Russia
hadMoscow,
returned
west
to take
Between Policy
1917(NEP),
and 1923,
art
Infrom
1921 the
Lenin
proposed
thepart.
New Economic
which allowed
small
decree, Russian Telegraph Agency,
Moscow,
1925. Lithograph, 59 x 48cm (23 x 19in.).
Russia, 1921. Stencil. Courtesy: Courtesy:
Brown University
businesses
to reopen andprogramme
trade for profit
theastate
retained
control of
Vitaly P. Sitnitsky,
and politics coincided
in an experimental
towhile
invent
universal
visual
Library.
http://eng.plakaty.ru/
banks, foreign
andnothing
large industries.
Designed
prevent
the collapse of the
language,
a new language
whichtrade
owed
to the past,
andtowhich
would
This well-known poster, a good
example of
power graphics, was created for
1. Everyone fulfilled the SovietRodchenko
plan
economy, to address the dire shortage of consumer goods in the country
serve
thesetpeople
in Russian
their struggle
for self-determination. (Fig. 119)
Mosselprom, the huge state
enterprise
up to
and to buy time for the new communist economy to get going, the NEP
market a wide range of agrarian products –
2. I wasted no time and worked
with dedication
Kasimir
biscuits, confectionery, chocolate,
beer andMalevich offered his Suprematist vision as a point of departure - a
effectively put the large state industries and their distribution operations in
tobacco. It occupied the prominent building
pure
art based on simple geometric forms and pure colours.
3. For this I was immediately rewarded
illustrated in the poster, one
of thenon-figurative
tallest in
competition with private enterprise. The Constructivist artists saw this as an
Moscow at the time, which Rodchenko and
Vladimir Tatlin, the opportunity
visionary architect,
a context
within
which
to entitled
to deploy contributed
their new ideas.
In an article
written
in 1923
Mayakovsky exploited for propaganda by
4. With a prize and a decoration!
decorating it with slogans and advertisements.
question the whole‘Agitation
basis of easel
painting, as did
the Cubist
and
and Advertisement’,
Mayakovsky
made
theFuturist
case forideas
Sovietof
advertising:
The slogan, Nowhere except Mosselprom, a
typically catchy Mayakovsky
invention,
refersavant-garde.
to
the
pre-war
most
influentialpower
of allofwas
the revolution
itself, from
‘We But
know
the marvelous
agitation
…The bourgeoisie
know the
the difficulty in locating commodities which faced
power of inseparable.
advertising. The
advertisement
is industrial,
commercial
consumers in the early dayswhich
of the revolution.
the new art became
With
the civil war
raging and
the Redagitation. No

V Rusku mezi léty 1917–1923 dochází k prolnutí umění a politiky. Bylo potřeba
vymyslet jednoduchý a srozumitelný vizuální jazyk i pro negramotné. Tímto
úkolem byl pověřen Kazmir Malevič se svojí vizí suprematismu14. Další novinkou byly okenní rámy ROSTA, které vymyslel Michail D. Čermnichov. Obsahobusiness, even the most certain and reliable, keeps going without advertisement.

Army fighting for survival, the art became incorporated into the social and
Above right
123. ALEXANDER RODCHENKO (1891–1956)
(DESIGN) & VLADIMIR MAYAKOVSKY
this agitation on behalf of trade, in the hands of the NEP men, in the hands of
(1893–1930) (TEXT)
Baby’s Dummies, Moscow,agitation.
USSR, 1923.
the bourgeois foreigners trading here … Everything in the USSR must work for
Lithograph, 59 x 48cm (23 x 19in.). Courtesy:
In
Petrograd
and
Moscow the first practical steps towards developing the new
Vitaly P. Sitnitsky, http://eng.plakaty.ru/
the benefit of the proletariat. Give advertising some thought!‘ (in Anikst, p.23)

It is the weapon which
is born of competition
… We cannot
leave this weapon,
valy jednoduchou srozumitelnou
titulkem,
která
byla
political struggle, andilustraci
its experimentsswere
played out in the
real world
as opět určena pro

negramotné obyvatele.15

agitational media were the designs of 'mass action’ performances by workers.

His point was taken, and under the name of 'Advertisement-constructor
A masterpiece of Constructivist advertising art.
This poster typifies the original,
light-hearted
These
were politicalMayakovsky-Rodchenko‘
rallies. Demonstrations
political
solidarity,
public festivals
heof
and
his friend
and collaborator
Alexander
work produced by Rodchenko and Mayakovsky
for Rezinotrest, the state rubber
industrycreated
trust,
Rodchenko produced,
forstructures
a number of
stateanyone
enterprises,
50 posters and
… Artists
larger-scale
effects and
than
had about
ever seen
which made its rubber galoshes famous around
signs,
package designs,
and
illustrations,
of which and
taken together may
the world, and helped sustain
the international
before:
vast panels 100
carried
enormous
slogans;
great
edifices,allgarlands
interest in the pair’s designs which started with
represent the single most influential contribution to European commercial art of
their contribution to the International
Exhibition
decorations
changed
the look of whole squares, bridges, palaces and
of Decorative Arts in Paris in 1925.
the 20th century. (Figs. 122, 123)

2.6. Druhá světová válka

monuments. By contrast with the humdrum everyday city, where all the

signboards had been taken down and every bit of commercial colour and

Německo

graphics from the pre-Revolutionary era had been removed, where shop windows
stood empty, the city of these festival days became a symbol of victory and a

„Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“

celebration of the new power structure. (M. Anikst, p.13)

Another priority was the effective dissemination of news. The cinema industry

Joseph Goebbles16
Nástupem Hitlera k moci v roce 1933 a dosazením Goebblese do křesla ministra propagandy došlo okamžitě ke zmonopolizování rozhlasu, tisku a reklamy. V umění byly
tolerovány pouze oficiálně schválené styly, které odkazovaly na antické umění a neoklasicismus. Moderní umění bylo nacistickou propagandou zesměšněno a následně zakázáno jako zvrhlé umění bláznů a pomatenců. Lež se tím pádem stala všudypřítomnou.
Umění založené na základních geometrických tvarech. Cílem bylo odprostit se od předmětného
vnímání reality a docílit čistých forem a barev. Uplatnění našlo v propagandě, v průmyslovém i interiérovém designu.
15
viz Moore (pozn. 6), s. 123.
16
Pavel Verner, Propaganda a manipulace, Praha 2011, s. 106.
14

13

Obr. 10 Neznámý autor,
1937

Obr. 11 Hermann Witte,
1938

Obr. 12 Franz Würbel, 1939

Pod souhlasem zmanipulované masy došlo k totálnímu zabrání veřejného
prostoru. Nacisté pro svou propagandu využili reklamních ploch, městskou dopravu, poštovní, policejní a městské úřady. Skladba nacistické vizuální identity
umožňovala vytvářet cílené grafické obrazy, které sloužily k hanobení nepřátel
režimu a podněcovali antisemitskou nenávist vůči židům.17
Státní propaganda na plakátech vyobrazovala bezstarostný rodinný život,
příslušnost k nacistickým symbolům, militarismu a hlavně aríjské rase, která byla
mládeži vštěpována od dětství na základě nacisitcké filozofie přirozeného výběru.
Anglie
„Dněšní plakáty tu nejsou od toho, aby prodávaly prášky, ale aby zachránily civilizaci jakýmkoliv způsobem, protože jsou plýtváním papírem, pokud nepřispějí
k zabíjení Němců.“
J. B. Nicholas 18
Velká Británie byla v období válečného stavu v tíživé situaci, jenž se promítla do
hospodářského a společenského života obyčejných lidí. Začátkem 2. světové
17
18

viz Moore (pozn. 6), s. 148.
James Aulich, Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace, Praha 2009, s. 166.

14

London.
Bottom
163. TOM ECKERSLEY (1914–1995)
Replace covers, prevent falls, Royal Society for
the Prevention of Accidents, Britain, printed by
Loxley Bros, 1939–45. Offset, 76 x 50cm (30 x
19in.). © RoSPA, image courtesy of the Eckersley
Fortunately, the redeployment of industrial capacity to war work Archive, University of the Arts London.
produced a downturn in the need for commercial advertising, allowing
advertising agencies to redirect their free capacity to the production of
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government-sponsored propaganda. In the two decades since the end of
the Great War, the advertising industry had grown in size and
sophistication, and the commercial artists who worked in it were now

an idealised view of the British lan

professionally trained in the arts of persuasion. They grasped the

visited, but that it should be saved

opportunity to support the war effort. Leading designers like Pat Keeley
and Frank Newbould showed that the modernist approach which they

up in the main slogan of the camp

had developed in their commercial work before the war was well suited

the series showed not only the ide

to the needs of the new common cause. (Figs. 160, 161)

would result should the public fail

In winning the ‘People’s War’, the people would discover their rights

Early in the war the issue of saf

to a more pluralistic and cosmopolitan way of life which, in the post-war

Lord McGowan, President of the N

period, would lead to a socialist government, the welfare state and the
consumer society. And using the now familiar techniques of visual

accident in the works is as much a

ambiguity, photomontage and expressive typography, artists not only
communicated effectively, but established an appropriate visual language

forces’. Recognising the need to m

to express the shift in social attitudes which was taking place even as the

the thousands of new and inexper

war went on.

flooding into the factories, the gov

In 1942, meanwhile, the war was far from won. The Battle of the
Atlantic had turned into a deadly war of attrition between the British

Ernest Bevin at the Ministry of Lab

merchant fleet and the U-boats. Singapore fell to the Japanese with the

sympathy with the cause of worke

catastrophic loss of 60,000 men taken prisoner. There seemed to be no
good news at all, and the MOI was in need of a morale-boosting

as part of the wider programme to

campaign. Again, tone of voice was critical. It was clear that the

and capital to which he and his co

American comic-book approach, with free use of exclamation marks and

Obr. 13 Frank Newbould,
1940
Above left
158. ARTIST UNKNOWN
Watch your talk for his sake, HMSO, London,
1940, Lithograph, 51 x 34cm (20 x 13in.).
Courtesy: University of North Texas.

energetic exhortation, was not going to work on the British. One

Obr. 14 Le Bon, 1944

Obr. 15 Tom Eckersley,
1939–45

solution was drawn from the pre-war travel poster campaigns run by
attracted remarkably little public criticism.
Jack Beddington at Shell and Frank Pick at London Transport, both of
Its reliance on pre-censorship also proved effective. Learning from experience
whom served at the MOI during the war. These new posters presented
gained in the First World War it censored all news at source, from the news

allowed to presentsváděla
it in their own way.
This not především
only hid censorship from
války tedy vládní propaganda
„boj“
sthemorálkou Britů. Na
public view but permitted a degree of autonomy to the media sufficient to
guarantee their cooperation.
tuto skutečnost propagandisté
používáním
témat všedního života.
Supplanted by zareagovali
the mass media, the poster
was not the key propaganda
medium it had been in the First World War, but it was an important asset which

offered
the propagandist
the opportunityvztahu
to engage with
the public in situationsk práci a vyšší výNa plakátech se objevují
apely
na zlepšení
pracujících
less accessible to the mass media - the street, public transport and the

workplace. This time there was no urgent need to promote enlistment, as
konnost, na vyšší osobní
bezpečnost během práce, na solidaritu ke spojencům,
conscription had been introduced early in 1939. The key issue for the British at
the beginning of the Second World War was morale. Throughout the thirties

19
ve společnosti a k vyšší
hygieně.
Designová
obsahuje modernistický
people
everywhere had become
aware of the threatforma
posed by aerial
bombardment. Widespread anxiety was reflected in contemporary books and

přístup, vizuální nejednoznačnost, fotomontáž a výraznou typografii.

Bevin was a personal friend of F

Underground had done so much t

and who shared his vision of a soc
The selection and appointment

clearly reflects Pick’s influence, and

fearsome financial and time constr

total war, the new team produced
represent some of the best British

put it in his article ‘Social Vision’ fo

public order when the bombers appeared. So some of the first war posters to

Benjamin for a socially progressive

appear in Britain were straightforward textual messages attempting to fortify

widely distributed form of graphic

people’s resolve, like the famous Churchill series, ‘Let us go forward together’

the Modernist project. Their messa

and ‘We’re going to see it through’. (Fig. 157)

people to effect social change - so

As the nation urgently mobilised, government agencies coordinated by the
MOI commissioned poster designs dealing with a range of topics: production,

security, solidarity with the Allies, and domestic issues from health to austerity.
„Američané byli nejlepšími
propagandisty, protože byli nejlepší v reklamě ...
(Figs. 158, 159)

nazývali jsme ji politika, obchod, publicita, neviditelná vláda. Neoznačovali jsme
ji za propagandu.“
G. S. Viereck, americký germanofil a propagandista 20
Na počátku konfliktu s Japonskem a zapojením Ameriky do osvobození Evropy
panovala mezi obyvatelstvem skepse, jejíž kořeny sahaly do období před Světovou
válkou, o kterém píši v podkapitole 1.4. Z toho důvodu bylo potřeba propojit
vládní záměr s reklamním průmyslem. Tímto krokem došlo ke zprivatizování
válečné propagandy za účelem vyšších zisků a posílení korporátního vlivu.
20

subscribing factories and worksho

Such safety posters give visual e

films, and the authorities were afraid that panic would lead to a breakdown in

19

(RoSPA), with the production and
carry it out.

agencies, and then passed it on for distribution by the news media, who were

Above right
159. LE BON
Dig for plenty, Britain, 1944. Original artwork –
gouache on board. © UK National Archives.

USA

He charged The NSFA, renamed th

viz Moore (pozn. 6), s. 154.
viz Aulich (poz. 18), s. 12.
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169. EDWARD T. GRIGWARE
Alaska, Death-Trap for the Jap, Federal Art
Project, Washington, USA, 1941–43. Screenprint.
Library of Congress LC-USZC2-985.
The buck-toothed and myopic fanatic favoured
by American propagandists during World War II,
when called upon to portray the Japanese, is
here transformed into a rat slavering blood for
good measure.
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into popular feature-length films.
Stalingrad (1943), a documentary
featuring the desperate street fighting
in the beleaguered city and the
surrender of the German commander,
Field Marshal Paulus, was released
only six weeks after the surrender of
the Germans. Once again the
Agitprop trains carried the news to
remote areas, and in the towns
posters appeared in the old ROSTA
(now TASS) window format. Solidarity
with the Red Army and industrial
production provided the main themes.
(Fig. 170)
The attack on Pearl Harbor so
enraged the American people that
they needed little persuasion to go to
war against Japan. Admiral William
Halsey, for example, who became
commander of the US South Pacific
forces, made famous the slogan ‘Kill
Japs, kill Japs, kill more Japs’. Some
American propaganda aimed to
dehumanise the Japanese, just as it
had done to the ‘Hun’ in the First
World War. They were habitually
referred to as the ‘yellow peril’ or

Obr. 16 Leo Lionni, 1941
Above
Above left
167.
UNKNOWN
165. ARTIST
LEO LIONNI
(1910–1999)
Rumors
cost
us lives,
RCA, USA,
Keep ’em
rolling
– PTpossibly
boats, Office
for
1941–45.
Lithograph,
66 x USA,
51cm1941.
(26 x Offset,
20in.).
Emergency
Management,
Courtesy:
University
of North
Texas.
101 x 76cm
(39 x 30in.).
Courtesy:
University of
North Texas.
Above right
168.
ARTIST
Above
right UNKNOWN
Women
in the
war, War Manpower
166. ARTIST
UNKNOWN
Commission,
1942. Lithograph,
101 Co.
x 71cm
(39 x
Produce for victory,
Sheldon-Claire
Chicago,
28in.).
Courtesy:
University
of North
Ill., 1942.
Lithograph,
92 x 61cm
(36 xTexas.
24in.).
Courtesy: University of North Texas.

Obr. 17 Neznámý autor,
argue with,went
thesetoideas
formedevery
the basis
a successful
campaignaudience
which not
1942
Americans
the cinema
week,ofwhilst
the world-wide
for
only justified
against the
and the Japanese
laterhas
supplied
American
filmsaction
was measured
in Nazis
the hundreds
of millions.but
What
been the
basis of anasideology
to Hollywood
counter thestyle
threat
fromtoany
described
the classic
proved
betotalitarian
a universal state.
formula with

‘yellow rats’, and depicted as rats or

Obr. 18 Edward T. Grigware,
1941–43

In contrast
to(Philip
the modernist
produced in Britain, the poster styles
universal
appeal.
M. Taylor,work
p.227)
Plakáty již tradičně
odkazovaly
ktypical
americkému
způsobu života, používaly
prescribed
by the
OWIAllies,
tended
to follow
theperiod
formulae
usedyears
in commercial
Fortunately
for the
in the
pre-war
and
in the two
before
advertising
at thethe
time.
werewas
treated
as campaigns,
with usually
the
USA entered
war,Themes
Hollywood
enthusiastically
pro-British
and emotive

slogans supported
by reklamy,
realistic
artwork
or entered
photography.
Theitsmodernist
approaches
emphatically
anti-Nazi,
and after
America
the war
film industry
was a
typické vzorce komerční
emotivní
slogany,
fotografie s apelem na
essayed earlier by the WPA artists disappeared entirely once the OWI became
key asset in the propaganda war.
involved.
In February 1942, the War Advertising Council (now known as the Ad Council)

americký nacionalismus
svoboda,
individualismus, mnohoinvaded
Russia(demokracie,
in advertising
June 1941, industry
beginning
what theof
Russians
this day
wasHitler
set up
to mobilise
the
in support
the war to
effort.
In
refer to as thewith
Great
War.
rather
than revolutionary
ideology,
collaboration
thePatriotic
OWI it set
upPatriotism,
a committee
of prominent
art directors
to

was theposter
themecampaigns
adopted bydealing
Stalin with
and his
Sovietlabour,
Information
oversee
thenewly
sale ofcreated
war bonds,
security
tvárnost) a výhody,
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jako
alternativa
vůči komunismu a fašismu.
Bureau
unite the Russian
people were
against
the aggressor.
Despite
the disruption
and
foodtoproduction.
These posters
produced
in enormous
numbers,
at
caused
the rapid
German
the Soviet
propaganda
machine
least
1.5bymillion
of each,
and advance,
were distributed
all over
the country.
(Figs.produced
165-

akampaně
series of campaigns tozaměřené
rally the nation over thena
next two
years. Every medium
Dále propagovaly168)
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válečných dluhopisů, vytrvalou
was
in of
thewomen
West itboth
was in
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most was
effective
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in Britain,but
the as
role
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21
práci v továrnáchcountry
a osobní
bezpečnost
během
práce.
westernwhich,
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however,
not produce
any escapist
as in the
Great the
War,Soviet
lackedfilm-makers
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to threaten
the USA
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the war
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Unlike atheir
publicised,
andwidely
good reasons
were
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the war
against
Germany,

entertainments.
The studios,
which
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east
fromAddress
Moscowinto1941
escape
directly.
In this regard
President
Roosevelt’s
State of the
Union
the rapidly the
advancing
German freedom
Army, produced
patriotic
films - of
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freedom
worship,
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somefear.
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freedom from
Easy towere
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Sovětský svaz
Život mas měl v rukou státní donucovací aparát, který sám sebe označoval jako
protiklad vůči kapitalismu a fašismu. Vše bylo podřízeno „kolektivnímu štěstí“.
Barevný svět reklamy nahradila jednotná uniformní rudá barva. Základními
symboly se stal srp, kladivo a zbožštělé postavy Lenina, Marxe a Engelse. Stalin
se stal uctívaným vůdcem, který však zlikvidoval každého, kdo měl jiný názor.
Plakáty oslavovaly tažení Rudé armády a nacisty vyobrazovali jako kruté a nelítostné bestie. Naopak sovětská žena se stala symbolem zdraví, štěstí a produktivity.22 Světového míru mělo být dosaženo pod diktátem komunistické strany.
21
22

viz Moore (pozn. 6), s. 158.
viz Aulich (poz. 18), s. 173.

16

monkeys in cartoons and posters. (Fig.
169)
Japanese graphic art and literature
also demonised the enemy at times
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170. EL LISSITSKY (1890–1941)
Give us more tanks …, USSR, 1942. Lithograph,
89 x 59cm (35 x 23in.). Courtesy: Brown
University Library.
The full text is, ‘Give us more tanks, anti-tank
weapons, guns, small arms, artillery, mines,
bombs, machine guns, rifles! Everything for the
front! Everything for the victory!’

and frequently excoriated the imperial activities of the western
powers in Asia. Curiously, however, Japanese cinema tended not
to concentrate on the enemy, but on the spiritual purity of the
hero, and on the value of self-sacrifice for the collective good. As
a result, the best of these films achieve a deep emotional impact.
Frank Capra, author of the celebrated series of American
propaganda documentaries entitled Why We Fight, had a high
regard for the Japanese film-makers. After seeing the famous
Chocolate and Soldiers (1938) he remarked, ‘We can’t beat this
kind of thing. We make a film like that maybe once in a decade.
We haven’t got the actors.’
At least partly due to the effectiveness of domestic
propaganda, the morale of the Japanese people did not give
way, even when it was clear that defeat was certain, even after
the first atomic bomb was dropped. But Japanese international
propaganda, despite using a sophisticated radio network, was
less effective. The neighbouring countries subdued by Japan in
the name of its ‘Greater East Asian Co-Prosperity Sphere’, could
not be convinced that it was a good idea, and though Tokyo
Rose could make the young Americans fighting in the Pacific
homesick, she could offer no excuse or justification for Pearl
Harbor.
The simple fact is that a war cannot be won by propaganda
alone, no matter how well directed it is. After coming to power
in 1933, Nazi Germany, the ultimate propaganda state,
manipulated the German people for six years to prepare them for
war, but when it came they were neither prepared for it nor
wanted it. Not until after Stalingrad and the intensive Allied

Obr. 19 El Lissitsky, 1942

bombing of German cities did the German people fully identify

Obr. 20 N. Šukov, S.Klimašin,
1943

with the Nazi leadership. And this was not in response to Dr

Goebbels’s rage against the ‘Jewish-Bolshevik Murder System’,

but an assertion of national pride and the desperate solidarity of
a people whose world was falling apart.

2.7. Studená válka
„Fighting for peace is like screwing for virginity“
George Carlin23
Dobití Berlína a svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaky vedlo
nevyhnutelně k ideologickému bipolarizování světa na západní, demokratický,
a východní, komunistický blok. Po skončení jedné tragédie záhy nastoupila další. Šílený svět pokračoval ve své sobě vlastní mírové cestě se snahou
o absolutní vítězství jedné ze dvou ideologií. Věda, umění, sport, průzkum
vesmíru – všechno bylo oběma stranami využito ve snaze prokázat nadřazenost
svého vlastního systému.24
V západní společnosti se vytvářela autonomní sociální hnutí, která si kladla
za cíl vymezit se proti komerční mainstreamové společnosti a zaujmout postoj
vůči probíhající ideologické válce ve Vietnamu. Plakát zde sehrál roli důležitého,
levného a rychle šiřitelného média. Výtvarníci používali jednoduchou modernistickou úpravu, která korespondovala s výraznou a údernou typografií.
23
24

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Carlin, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
viz Moore (pozn. 6), s. 163.
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criticised the Soviet regime’s denial of basic freedoms to its people - freedom of

201. VICTOR MOSCOCO (B.1936)
The Chambers Bros, Neon Rose (publisher), 1967.
Offset lithograph, 51 x 35cm (20 x 133⁄4in.).
Courtesy: Smithsonian Institute, Washington, USA.

speech, freedom of movement, etc.; while the Soviets highlighted the iniquities
of the capitalist system - debt and unemployment at home, imperialist
exploitation abroad. (Fig. 177)

Science, the arts, sport, the exploration of space - everything was exploited by
(NLF), the Vietcong insurgency

both sides in the attempt to demonstrate
the superiority of their own system.
intensified as the increasingly
oppressive Diem regime steadily lost

popular support. Then, with American
Completed in 1962, the Berlin Wall
became the universal symbol of a divided
the words of USAF Chief of Staff Curtis LeMay to
cognisance, Diem was overthrown and

‘bomb them (the communists) back into the Stone

by Vietnamese army generals
world, the physical manifestationexecuted
of and
the
Iron
Curtain. No doubt the Soviets
in 1963,
as they
fought amongst
Age’. An equally ambitious propaganda campaign
themselves for power, the country

was undertaken at the same time, in an attempt to

entered
a period of extreme
politicalpeople from the malevolent
followed this policy of isolation to
protect
their
disengage the people from the Vietcong and to
instability, a situation of which the NLF

encourage the Vietcong to give up the fight. During

full advantage. From the
influence of the West, and it did took
allow
them to present a modified viewits of
life
seven years in Vietnam, the United States
American point of view this was a
mess, but the Kennedy administration,

Information Agency (USIA) dropped nearly 50 billion

and convinced that Vietnam was the

and the Ho Chi Minh trail in Laos and Cambodia,

outside, at least until it was penetrated
by
new media in the 1970s(yes,
and
’80s.
deeply entrenched
in thethe
Cold War
billion) leaflets on North and South Vietnam,

key to maintaining
democracynot
in
But the Iron Curtain also presented
the West
only with a symbol ofeasily
Soviet
the biggest leaflet campaign ever undertaken.
South-East Asia, would not withdraw.

But neither the bombs nor the leaflets could win

oppression, but with the opportunity
to present a false picture to their own
the war. As soon as American forces arrived in
spoken at his inaugural address, he
In President Kennedy’s own words,

numbers, the consistent communist propaganda

had promised to, ‘pay any price, bear

Obr. 21 Ken Garland, 1962

people of the Soviets and their intentions.
any burden, meet any hardship,

Obr. 22 Dirty Linen Corp.,
1967

200. DIRTY LINEN CORP.
Fuck the draft, USA, late 1960s. Offset,
76 x 52cm (30 x 20in.). Courtesy: Center for the
Study of Political Graphics, Los Angeles, USA

appeal to ‘save Vietnam from American imperialism’

202. ARTIST UNKNOWN

Obr. 23 Victor Moscoco,
At home, the US government faced a propaganda challenge of the other kind.
the Gulf of Tonkin Incident in 1965, which persuaded Congress to
1967 After
authorise the President to use whatever force was deemed necessary in South-

Forany
Godfriend,
and Ulster,
1970s.
support
oppose
anyLinocut
foe, in on coloured
paper. Private collection

order to assure the survival and

was offered a tangible justification which no amount of paper could counter.

success of liberty’. It was in Vietnam,
tragically, that he would feel obliged
to keep that promise.

For the remainder of the Kennedy
Presidency and throughout that of his

East Asia, it was no longer possible to hide what was going on in Vietnam from
the American people, but it was also politically vital to maintain their approval of

V roce 1957 byla založena organizace CND se svoji kampaní za oboustranné
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successor, Lyndon Johnson, American
involvement in Vietnam steadily

increased. In 1965, American ground

the war. This proved difficult to do for a number of reasons. Firstly, the Americans
had to be convinced to support a war against an enemy which posed no direct

troops were deployed, and a massive

threat to them - as we have seen, the same dilemma they had faced in both the

bombing campaign began, designed in

First and Second World Wars. But Vietnam was not the Kaiser’s Germany, nor

jaderné odzbrojení s typickým symbolem26 univerzálního míru. V průběhu

Hitler’s either, but a harmless little country which was so far away that most
Americans had never heard of it.

šedesátých let spojila své síly s protestním hnutím za ukončení války ve

Secondly, it soon became evident that the regime which the US was

supporting, a viciously corrupt military dictatorship whose only perceived virtue
was its hatred of communists, hardly squared with President Kennedy’s rhetoric

Vietnamu.

about assuring the survival and success of liberty. Thirdly, the government had
been systematically deceiving the American people about what was going on
there for the best part of 20 years. Many Americans were experiencing for the

V 70. letech dochází ke generačnímu konfliktu mezi předválečnou generací
a generací narozenou po druhé světové válce.27 V období probíhajícího konfliktu ve Vietnamu si stále více mladých lidí uvědomovalo nesmyslnost
a amorálnost celé akce. Řekl bych, že správně pochopili podstatu problému.
Politický establishment nepředstavoval řešení, ale samotný problém.
Na základě těchto událostí vzniklo hnutí hippies, které vytvořilo alternativní
životní styl globální subkultury, jenž měla trvale změnit sociální a kulturní hodnoty západního světa. Požadavkem byl život založený na míru, lásce a pospolitosti.28 Vizuální styl plakátů, použití barev a typografie bylo zcela svobodné.
Prim měly pestré a zářivé barvy s rozvlněnými typy písem.

http://en.wikipedia.org/wiki/Campaign_for_Nuclear_Disarmament, informace vyhledány dne 6. 6.
2012.
26
Symbol navrhnul grafický designér Gerald Holtom. Znak je často používán při demonstracích v různě
barevných verzích.
27
Tony Judt, Zle se vede zemi: pojednání o naší současné nespokojenosti, Praha 2011, s. 80–81.
28
Colin Moore, Propaganda Prints: A History of Art in the Service of Social and Political Change, London
2010, s. 185.
25
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2.8. Totalitní Československo
Mezi léty 1948–89 došlo k diskreditaci politického plakátu na rovinu pouhé
státní všudypřítomné propagandy oslavující vůdce, lid a především komunistickou ideologii. Objevovala se hesla hlásající mír, svobodu a demokracii, která
přitom neustále nabádala k hledání vnitřního a vnějšího nepřítele a tím vytvářela
atmosféru strachu, která je pro propagandu totalitních režimů tak příznačná.
„Veřejný prostor měst, zdůrazněný monumentální propagandou, v podstatě napodoboval ikonografický řád středověkého oltáře a stal se jakýmsi obrovským polyptychem, „demokratickým“ ve své blízkosti lidu a svou existencí ve struktuře.“29

Obr. 24 Neznámý autor, 1951

Obr. 25 Břetislav Hanuš, 1949

2.9. Politický plakát v období totalitního Československa
Využití politického plakátu jako tvůrčího prostředku změny předznamenalo
období Pražského jara 1968. V období uvolněné atmosféry kritizovala skupina Plakát prázdná hesla a vládu jedné strany, pokřivené společenské poměry,
nedostatky stávajícího režimu, dogmatické myšlení, zkrátka vše, co se příčilo
zdravému rozumu s použitými prvky meziválečného modernismu.30
James Aulich – Marta Sylvestrová-Jamborová, Znamení doby: plakát střední a východní Evropy 19451995, Brno 1999, s. 7.
30
Petr Pithart, Marta Sylvestrová-Jamborová, Jarmila Vacková, České reflexe: politický plakát Václava
Ševčíka 1959–1994, Praha 1999, s. 8.
29
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Obr. 26 Václav Ševčík, 1964

Obr. 27 Václav Ševčík, 1968

V roce 1969 proběhla druhá výstava skupiny Plakát pod názvem Angažovaný
plakát. Soubor plakátů kritizoval okupaci, prodejnost politiků a nesmyslnost
totalitního režimu.31 Mezi léty 1968–1985 došlo k ještě rafinovanější cenzuře
ze strany stranického aparátu, jehož snahou bylo mediálně skrýt do poslední
chvíle společenský, kulturní a hospodářský úpadek celé země.
„Dobrý politický plakát nás zneklidňuje, znepokojuje, protože nás varuje
především před námi samými. Před slepotou či krátkozrakostí, před naším sobectvím, rezignací a zbabělostí.“ 					Petr Pithart32
K opětovné rehabilitaci politického plakátu došlo až v roce 1989. Plakát byl
součástí protestních hnutí, zaplavil ulice měst a výlohy obchodů. Stal se
tak dějinným záznamem doby, hybatelem společenských změn a nadějí ve
svobodnější život pro nastupující mladou generaci.
31
32

Ibidem, s. 9.
Ibidem, s. 5.
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Obr. 28 Pavel Hrach, Joska Skalník,
Rostislav Vaněk, 1989

Obr. 29 Karel Čapek, 1989

Obr. 30 Ivan Král, 1989

Obr. 31 Václav Ševčík, 1989
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3. Současnost
3.1. Neviditelná ruka trhu
V médiích často slýchám o abstraktním termínu „Neviditelné ruky trhu“, tedy
té ruky, s jejíž pomocí by měly být vyřešeny problémy společenského, ekonomického a kulturního úpadku za pomoci korporací a finančního trhu. Přiznám
se, že jsem byl ihned po nástupu do práce touto aurou okouzlen a pohlcen.
Domníval jsem se, že mám vše po stránce materiální a individuální, ale zároveň
jsem si začal vážněji uvědomovat odvrácenou stranu tohoto pozlátka.
Z historického pohledu se termín „Neviditelná ruka trhu“ objevil poprvé
v 80. letech s nástupem „Železné lady“ Margaret Thatcherové a pronesením
věty „Nic jako společnost neexistuje, jsou jen jednotlivci a rodiny“ a Ronalda
Reagana s citátem „V Americe nastalo opět ráno“.33 Tím zlomem započala
nová éra transformace kapitalismu ze státního na globální (globalizace), která
rozrušila pomyslné hranice států a jednotlivých národů pouze na úrovni ekonomické, nikoliv však společenské. Došlo ke vzájemnému propojení států západní Evropy, USA a v 90. letech zemí bývalého východního bloku, Ruska,
Asie, Číny a Afriky. Autoritářský socialismus byl nakonec poražen touhou po
svobodě slova, po soukromém vlastnictví, po volnosti, pluralitním systému,
korporátních značkách a všeobecného blahobytu.
V současnosti však tento ideál kapitalistické utopie pokulhává. Po třiceti
letech předpokládané prosperity vidím pravý opak. Blahobyt jen pro vyvolené a státy, které se mezitím staly partnery korporací prosazujících jedinou
a podle všeho správnou politiku bezhlavého kumulování kapitálu. Jiná alternativa společenského uspořádání je ze strany čistě tržního myšlení rozcupována
a zamítnuta jako přežitek totalitní doby či utopie snílků a bláznů.
33

Tony Judt, Zle se vede zemi: pojednání o naší současné nespokojenosti, Praha 2011, s. 87.
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Obr. 32 Vyber si svoji oblíbenou značku, 2011

3.2. Globalizace kapitálu
Globalizace všem předvedla v plné kráse deregulovaný trh a divokou privatizaci, jejímž výsledkem se stal lidský zdroj/zboží/objekt bezmezně sloužící
nadnárodním korporacím a soukromým zájmům. Tuto skutečnost potvrzuje
nedávný vědecký výzkum, který poukázal na hegemonickou nadvládu korporací kontrolujících 60% finančního kapitálu ze 148 zemí světa.34
Je krásné, že se nám neoliberální kapitalismus snaží vnutit mírotvornou
myšlenku celosvětového blahobytu, avšak zahaleného všemi barvami, na jehož
okrajích je značná skupina lidí pod hranicí chudoby. Rostoucí propast mezi chudobou a bohatstvím je viditelná nejen mezi rozvinutým západem a rozvojovým
východem, ale také uvnitř již rozvinutých státních celků. K předpokládanému
efektu stékání zlata z pomyslného vrcholu pyramidy nedošlo, a proto peněz
nemůže být pro všechny nikdy dost. Zde idea končí a nastupuje tvrdá realita všedního dne. Pakliže si uvědomíme podstatu systému založeném na čistě
Ivo Rozehnal, Světovou ekonomiku ovládá „superkorporace“, Procproto, http://procproto.cz/objevy-2/
svetovou-ekonomiku-ovlada-„superkorporace“/, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
34
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konkurenčním, troufám si říct, až predátorském boji člověka proti člověku,
bezhlavé těžbě omezeného množství nerostných zdrojů je nejen35 vidina blahobytu v nedohlednu. Lidé jsou bez výjimky zadluženi finančnímu trhu, který
si tím pojistí jednotlivé státy a ty naoplátku své občany. Očividně panuje mezi
korporací a státem vzájemná spolupráce. Tomu nasvědčují vřelé vztahy mezi
politiky a korporacemi nejen v USA, Evropě, Rusku a Číně. Na závěr lze ironicky poznamenat že „Sociální inženýři komunistické éry byli nahrazeni ekonomickými“. Indoktrinace spotřebitelské ideologie pokračuje nezadržitelně dál.

3.3. Věci veřejné nebo soukromé
Denodenně v médiích slýchám o propojení veřejných služeb se soukromým
kapitálem, který se zmocňuje zdravotnictví, dopravy a konče nahrazováním
bezpečnostních složek soukromými agenturami. Jsem ujišťován tvrzením, že
soukromá společnost dokáže lépe hospodařit s majetkem než přebujelý byrokratický stát. S tím lze souhlasit, ale „hospodářská“ krize mě přesvědčila
o opaku.
Pád hypotečních bank Fanny Mae a Freddie Mac v roce 2008, sanace bank
v USA, VB a zhroucení zprivatizovaného londýnského metra nám ozřejmil vztah
soukromého a veřejného. Pakliže dojde k bankrotu velké banky, to znamená soukromé společnosti zajišťující již zprivatizovanou veřejnou službu,
v tom příadě tu jsou občané, kteří tyto následky musí uhradit.36 Každý člověk
má povinnost za své činny zodpovídat, což je podmíněno svobodou rozhodnutí, ale co soukromá společnost?
Tím se dostávám k ještě závažnějšímu problému. Skutečnost, že žijeme
v právním státě, nás má upokojit s myšlenkou, že na každého právem doSlovem „nejen“ rozumím přenesení ekonomických principů „růst nebo zemřít“ na konflikt mezi
člověkem a přírodním světem. Pakliže se nedá přednost smysluplnému využití před zneužitím, zákonitě
musí dojít ke zhroucení obou, avšak skutečnou vinu ponese jen jeden.
36
Tony Judt, Zle se vede zemi: pojednání o naší současné nespokojenosti, Praha 2011, s. 97–99.
35
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Obr. 33 Milan Kohout, Oprátky na prodej, 2007, performance

jde. Místo toho právo a spravedlnost platí pouze pro některé, státní úředníci
(byrokratický aparát) společně s klientelismem soukromého sektoru vytváří
podhoubí pro korupční jednání. Tato skupina je více méně nedotknutelná.
Tam, kde nefunguje právo, nemůže fungovat demokracie. Je nám dávána za
vzor, ale v mých očích se stává spíše cílem, od kterého se postupně vzdalujeme.
Potom je otázkou, zda je vůbec možné provázat globální kapitalismus se samou
podstatou demokracie.

3.4. Stát a korporace
„Pro stát je umrtvení osobní samostatnosti životní otázkou, jíž chce dosáhnout
centralizováním sil. Pro stát je nejdůležitějším úkolem vytvářet loajální poddané a učinit duchovní průměrnost svým principem.“37
Dříve bylo prvořadým úkolem menších států obsazovat jiné státy s cílem
přivlastnění území a podvolení zde žijících obyvatel. Naopak dnes je jejich jediným cílem získat co největší podíl ze světového finančního koláče. Nejen že
37

Rudolf Rocker – Václav Tomek, Za svobodu není náhrada, Praha 2010, s. 194.
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jsou státy hnány tímto konkurenčním prostředím k vytváření příznivých podmínek pro korporátní firmy tím, že snižují daně, deregulují trh, ruší odbory,
ale navíc jsou ochotny kvůli přílivu financí porušovat lidská, pracovní práva
a nerespektovat ochranu životního prostředí. Nejextrémější případy porušování
těchto pravidel nalezneme v Číně, Indii a Africe.
Názorným příkladem arogance ze strany korporátní společnosti je chování
britsko-nizozemské společnosti Shell v deltě Nigeru v Nigérii. Jsou známy případy, ve kterých si ropná společnost zaplatila nigerijskou armádu na
potlačování demonstrací proti těžbě ropy a útlaku domorodého kmene Ogoni.38
V roce 1995 byl nigerijský básník, dramatik Ken-Saro-Wiwa, účastník jedné
z demonstrací, předveden před vykonstruovaný soud a následně spolu s dalšími
aktivisty popraven.39 I takto může vypadat odvrácená tvář západní kapitalistické společnosti, která se stává bez většího zájmu médií spoluzodpovědnou
za tyto činy.

Obr. 34 Jonathan Barnbrook,
Pedro Inhoue, 2009

Obr. 35 Slow, 2011

http://www.amnesty.cz/z661/shell-musi-za-katastrofu-v-nigerii-zaplatit-nejmene-miliardu-dolaru,
informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
39
http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Saro-Wiwa, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
38
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3.5. Stát, nacionalismus a války
„Každý nacionalismus je svou podstatou reakční, neboť usiluje o to vnutit jednotlivým částem lidského rodu předem danou víru a zároveň vytváří na druhé straně
umělou hranici vůči jiným částem lidstva.“40
V EU a Rusku jsme v posledních měsících svědky vzrůstající vlny nacionalismu namířeného proti přistěhovalcům z Východu a Subsaharské Afriky a minoritním etnikům uvnitř vlastních států. Na vytváření a podněcování tohoto
xenofobního prostředí se z velké části podílejí média a vyjádření některých
evropských politiků k nedávnému tématu zavrhované multikulturality, kterého
se do příchodu „hospodářské“ krize vehementně zastávali. Mezi zdatné
rozsévače xenofobních nálad patřil do nedávné doby teď už bývalý francouzský
prezident Sarkozy.
„O lidských právech se mluví pouze tehdy, pokud to slouží politickým nebo firemním agendám. Přišel čas dát přednost lidem před korporacemi a právům před
zisky.“		

Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International 41

Célá situace vytváří jeden tragikomický obraz boje o moc, ve kterém západních země
v současnosti brojí uvnitř svých států proti přistěhovalcům a zároveň pořádají militaristické akce na Dálném Východě a v Africe. Zde se snažíme prosazovat ochranu lidských
práv, svobod a rozvoj demokracie. Vznešenými slovy si pouze omlouváme pravdivé
důvody těchto intervencí, ať už se jedná o zbrojní kontrakty nebo získání obrovských
zásob nerostného bohatství. Výsledky vojenských konfliktů posledního desetiletí
v Afghanistanu, Iráku, Libyi jsou založeny na očividných lžích a mocenských hrách
vládnoucí skupiny, které vedou k dalšímu bipolarizování společnosti a hlubšímu morálnímu úpadku na obou stranách pomyslné barikády.
Rudolf Rocker – Václav Tomek, Za svobodu není náhrada, Praha 2010, s. 74.
http://www.novinky.cz/domaci/268446-amnesty-international-kritizuje-extremismus-a-rasismus-v-cr.
html, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
40
41
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Obr. 36 Jonathan Barnbrook, 2002

Snažím se pouze poukázat na nešvary systému založeného na agresivitě
a konkurenčním boji pěstovaném ve společnosti od útlého věku až po zaměstnání,
ve kterém se projevuje nejzřetelněji. Nejsem zastáncem náboženských či jiných
militaristických extrémistů, ba naopak zastávám názory antimilitaristické, ale
zároveň nemohu přehlížet skutečnost, že se nedokážeme vypořádat s vlastními
společenskými problémy a přitom se snažíme napravovat problémy druhých.

3.6. Obchod se zbraněmi
„Militarismus představuje největší baštu kapitalismu a bez něj ztratí kapitalismus
půdu pod nohama.“						Emma Goldman42
V politické debatě se s tímto tématem nikdy nesetkáme, snad proto, že je nežádoucí
se o těchto věcech bavit, ale teritoriální války představují významný finanční obnos pro zbojařské koncerny jednotlivých států. K hlavním vývozcům zbraní do
rozvojových zemí Dálného Východu, Afriky a Tichomoří patří USA, EU a Rusko.
Těžko se však mohu smířit s etickým rozměrem těchto aktivit. Nejen, že
dochází k samotnému vývozu zbraní do totalitních či diktátorských zemí, ale
42

Emma Goldman – Václav Tomek, Svoboda je důší každého pokroku, Praha 2009, s. 60.
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Obr. 37 Jonathan Barnbrook, 2004

také k tomu, že je zde dodaný vojenský materiál použit k potlačení protestních
demonstrací a nebo k porušování lidských práv a svobod. V současné době se
tento problém týká Sýrie, Libye, Saudské Arábie, Kuvajtu, Bahrajnu, Sudánu,
Egypta, Jemenu, Libanonu atd.
Noam Chomsky upozornil na bezprecedentní případ ignorace, který byl v 80.
letech utajen jak západní tak i východní propagandou. Tím byla genocida ve
Východním Timoru. USA a VB byly hlavnímí dovozci zbraní pro Indonéskou
vládu, která naoplátku těmto státům poskytla obrovská naleziště zemního
plynu v oblasti Natuna. USA vetovaly osmkrát rezoluci OSN, která požadovala
okamžité ukončení masakru pachaných na obyvatelstvu a okamžité stáhnutí indonéských vojsk. Během genocidy bylo zabito 100 000 lidí a dalších 80 000 lidí zemřelo na následky hladomoru. Celkový počet obyvatel
Východního Timoru byl do té doby 700 000.43
Pro mě osobně je nepochopitelné chování dvou nejangažovanějších zemí
ve válečných konfliktech. USA jakožto vzor demokracie, práv, svobod a
zároveň největší exportér zbraní a aktivní hráč na poli válečných intervencích, který se nedokáže díky svému mamonu postarat o 50 milionů
43

http://media.bloguje.org/512509-vyroba-souhlasu.php, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
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Američanů žijících pod hranicí chudoby. Z tohoto počtu se na ulicích pohybuje 1,5 milionů dětí.44
Velká Británie, druhý nejvýznamější výrobce, exportér zbraní a též zastánce
různých válečných intervencí, nechá zemřít denně 65 důchodců z důvodu nedostupnosti tepla v zimních měsících a do roku 2016 má být palivovou chudobou postiženo 9,1 milionu domácností.45
Sám se ptám, co můžeme očekávat od zemí, které se dožadují skrze války
svých ekonomických zájmů?
Snad jen to, že nás bez souhlasu vtáhnou do válečného konfliktu. Svých ekonomických zájmů se stát dožadoval vždy. Po pádu feudálů, církevní moci
a nepodařených revolucí, které měly vést k osvobození ducha pod útlakem
centralizované byrokratické moci, došlo k pravému opaku. Na pomyslném
vrcholu se objevili vůdci, počínaje Napoleonem přes Lenina, Hitlera, Stalina
až po současné vládce, kteří pomocí zaběhlých politických apelů nacionalismu
a patriotismu, náboženství či společné ideologie mohou rozpoutat pekelnou
vřavu, jejímž výsledkem bude opětovné lidské nepoučení a opakování stejných
chyb. Místo spolupráce dáme přednost své vlastní zaslepenosti a destrukci.

http://blisty.cz/art/60214.html, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
Simon Read, Fuel poverty deaths three times higher than government estimates, The Independent, http://
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/fuel-poverty-deaths-three-times-higher-than-government-estimates-7462426.html, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
44
45
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4. Politické umění
4.1. Definování politického umění
„Politické umění neusiluje o získání moci, ale snaží se o zviditelnění boje o moc.“
Ludvík Hlaváček 46
Na úvod je nutné říci, že spousta lidí nahlíží na politické umění skrz prsty a to
hned ze dvou důvodů. Tím prvním jsou předsudky veřejnosti z předešlého 40
letého totalitního režimu. Z tohoto důvodu lidé aktivisty a tvůrce přirovnávají
v tom lepším případě k utopistům, ideovým snílkům a v horším případě ke
komunistům. Vědomě či nevědomě zastírají fakt, že jsou sami součástí dnešní
utopie idylického života. Na předešlý problém navazuje nezájem uměleckohistorické obce, která v důsledku vyvěrá v neexistenci jakékoliv literatury,
a proto jsem byl nucen pracovat s internetovými zdroji a projekty zabývajicími
se tímto druhem umění.

Obr. 38 Ai Wei Wei, Umění je realita, tak mi vzdej poctu, 2012
46

http://www.artlist.cz/index.php?id=163), informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
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„Politické umění redukuje svůj obsah na společenskou kritiku nejrozmanitějšího
druhu a kalibru.“					 Jarmila Vacková47
Narozdíl od skutečného umění, které by mělo být nadčasové a nemělo by se
tudíž zabývat aktuálními otázkami, dělá politické umění pravý opak. „Zahrnuje
široký rozsah reflexe sociálních, kulturních, politických problémů až po aktivistické projekty, které mají za cíl kriticky upozornit a objasnit většinové společnosti
často přehlížené situace či zpochybnit již přijatá rozhodnutí.“48 Politické umění
je charakteristické tím, že pro svoji tvorbu čerpá ze současných regionálních
a světových událostí. Pokud připustíme, že je zbytečné reagovat na určitou kontroverzní událost, byť světového významu, ve veřejném prostoru např. malé
galerii či města, okamžitě se stáváme lhostejnými vůči nespravedlnostem.

Obr. 39 Ztohoven, Atomový výbuch, 2007

Například v aktivistických projektech skupiny Ztohoven často narazíme na
zmedializování jejich projektů, které se stává zároveň kritikou všudypřítomné
mediální manipulace.
Při otázce samotného umístění ve veřejném prostoru panují také neshody.
V diskuzích se setkávám s tvrzením, že má politické umění působit pouze ve
Petr Pithart, Marta Sylvestrová-Jamborová, Jarmila Vacková, České reflexe: politický plakát Václava
Ševčíka 1959–1994, Praha 1999, s. 10.
48
Michal Šiml, Příběh politického umění v novinách, A2, http://www.advojka.cz/archiv/2006/50/pribehpolitickeho-umeni-v-novinach, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
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veřejném prostoru mimo instituce, se kterým přímo komunikuje. Osobně tento
názor nesdílím. Galerie pro mě představuje také veřejný prostor, do kterého
vstupují různí lidé a palčivé otázky možná zafungují podstatně lépe, ikdyž
v omezeném počtu návstěvníků. Vždy je však prvořadým úmyslem rozpoutat
diskuzi a přinést touto cestou nové pohledy na daný problém bez ohledu na
místo působení. Směrodatné je všeobecně platné heslo všech aktivistů „Mysli
globálně, jednej lokálně“.
Politické umění je dále uskutečňováno formou happeningů, performancí,
tvorbou sochařských objektů a nebo guerilla marketingovými pomůckami
(samolepky, letáčky, plakáty, billboardy). Estetika politického umění často vychází a je přebírána z masmédií a reklamy.
V krajním případě lze do politického umění zařadit umělecký (politický)
aktivismus, jako formu protestu proti vládnoucí moci. Zkrátka dát na vědomí, že
umělec nesouhlasí a je nespokojený s určitými kroky, kterými se vláda zabývá.49

4.2. Zneužití umění ve prospěch propagandy
Nebezpečí zneužití umělců ve službách mocenských ideologií můžeme vůbec
poprvé vysledovat u avantgardního umění. Řada převážně ruských umělců jako
například Majakovskij, El Lissickij, Rodčenko, Tatlin si brali za cíl angažovanost
v duchu socialistické revoluce, která probíhala ve 20 letech 20. století. Díky
nevzdělanosti dělnických mas, jenž byly plné ideálů, došlo k nejhoršímu, stejně
jako v případě ostatních revolucí. Myšlenku svobození od centralismu a byrokracie nahradila opětovná víra v politického spasitele, kterým se stal Lenin.
Po období mírného uvolnění trhu a nástupu Stalina k moci v roce 1930 byla
většina umělců přinucena buď emigrovat nebo odejít do ústraní. Majakovskij
Cicely A. Richard, What Is Political Art?, eHow, http://www.ehow.com/facts_4856799_what-politicalart.html, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
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se kvůli svým avantgardním ideálům, které byly zneužity diktaturou proletariátu, rozhodl pro sebevraždu. Ihned poté byl konstruktivismus zavrhnut konstatováním ideologů, že nejlépe působícím je umění realistické.50

Obr. 40 Pablo Picasso, Guernica, 1937

Dalším významným umělcem, který se podílel na komunistické propagandě,
byl Pablo Picasso. „Zakázku mu už dříve zadala španělská republikánská vláda,
obraz měl být součástí španělské expozice na Mezinárodní výstavě moderního
umění a techniky v Paříži v roce 1937. Picasso práci odkládal, impulsem se mu
nakonec stalo vybombardování města Guernica 26. dubna 1937.“51
Mezi názorný příklad zaprodaného angažovaného umění můžeme zařadit
již mediálně známou tuzemskou kauzu angažovaného umělce Romana Týce,
který podle svých slov bojuje proti současnému systému na rovině podvraceče
a zkouší mantinely dnešních zákonů. Zároveň však prodá své dílo, za které
strávil měsíc ve vězení52, soukromé galerii Dvorak Sec, jejíž vlastníci mají
očividné vazby na korupční osoby z vedení pražského metra, projektu Artbanka
a reklamní agentury Semma. Morální úsudek si o celé kauze udělá každý sám.
Colin Moore, Propaganda Prints: A History of Art in the Service of Social and Political Change, London
2010, s. 123.
51
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guernica_(obraz), informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
52
Umělec nebyl odsouzen za úpravu semaforů, ale za pokutu, kterou odmítal uhradit.
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4.3. Inspirace z oblasti politického umění
s použitím plakátového média
John Heartfield
„War and Corpses: The Last Hope of the Rich.“53

Obr. 41 John Heartfield, 1930

Prvním umělcem, který mne oslovil svojí vnitřní silou čelit totalitní moci či
způsobu myšlení, byl původním jménem Helmut Herzfeld54, jenž byl zapřísáhlým antimilitaristou, antifašistou a později i antikomunistou. V roce 1920
vstoupil do hnutí německé Dada, které se zrodilo právě z nenávisti k válce
a jehož členové byli přesvědčeni, že válku rozpoutají vždy chamtiví a bohatí lidé.
„Heartfield se stal radikálním umělcem, geniálním agitátorem, vášnivým
odpůrcem nacismu a jeho demagogie. Sám umění považoval za nástroj proti nepopulární politice. Stal se mistrem moderní fotomontáže a koláže, na které
demonstroval absurditu politické agendy.“55
http://ww2artists.blogspot.com/2007/12/john-heartfield.html, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
Na protest proti první Světové válce si nechal změnit své jméno a příjmení na John Heartfield. Styděl
se za to, že se jako součást národa podílel na válečné mašinérii.
55
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=303, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
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Společně s dalšími členy německé Dada56 utvořili skupinu usilující
o „satirický nadrealismus“ pomocí úderných fotomontáží. „Tato nová technika
– často s lapidárními texty – působila a působí skutečně revolučním způsobem až
dodnes, nejen esteticky, ale také jako nejúčinnější prostředek umělce v politickém
boji.“57
Cílem jeho fotomontáží se stal Adolf Hitler, kterého většina lidí považovala za
spasitele německého národa. Nikdo si však neuvědomoval, že se Hitler, stejně
jako celá řada jiných diktátorů a egoistických politiků, starají pouze sámi o sebe,
svoji bezpečnost a pohodlí.
Heartfield na svých plakátech zviditelňuje rozpor mezi Hitlerovou antikapitalistickou rétorikou a jeho prokapitalistickýmí praktikami, na kterých byl fašismus
založený. Tuto skutečnost potvrzuje celá řada pramenů. V roce 1930 korporátní kapitalisté a zbrojaři zaplatili Hitlerovu politickou kampaň 2 000 000 000
říšských marek a tím si získali jeho náklonost až do konce totální války.58

Obr. 42 John Heartfield, 1932

Skupinu německé Dada tvořili Raoul Hausmann, Hannah Hochová, George Grosz, John Heartfield,
Wieland Hearzfeld.
57
Karl Ruhrberg, Umění 20. století, Köln 2004, s. 122.
58
http://ulozto.cz/xs6vxuk/obycejny-fasismus-avi, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
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Milan Kohout

Obr. 43 Milan Kohout, 2010

„Skutečné umění musí být spjato se životem, a tedy i politikou, světem jako takovým. Má být angažované, svobodné, má burcovat a provokovat.“59
Druhým inspiračním impuls, který mne zaujal je umělec, pedagog a básník Milan Kohout. Představitel současné střední generace umělců tvořících
angažované umění, kteří navazují na „Druhou kulturu“ undergroundu
z dob normalizace. V roce 1986 byl komunisty za své politické názory
z Československa vyhoštěn, ihned emigroval do USA, kde působí jako profesor na Bostonské univerzitě a v umělecké skupině experimentálního umění
Mobius.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/osobnosti-na-ct24/133165-nabozenstvi-doslovanesnasim-rika-milan-kohout/, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
59

37

„V Bostonu vytvářel po řadu let celovečerní performanční představení zaměřená
zejména na politiku, lidská práva a kritiku náboženských učení.“60
Z oblasti performance mě zaujala Plzeňská akce z roku 2007 s názvem „Děkujeme
Iráku, nikdy ti to nezapomeneme“61. K události došlo u památníku amerických
jednotek, které osvobodily Plzeň před koncem Druhé světové války. Milan stál
poblíž památníku a neustále do megafonu opakoval „Děkujeme Iráku, nikdy
ti to nezapomeneme“62, na dlouhé tyči držel připevněné zlaté kanistry s naftou
a přihlížející měli možnost podepsat petiční arch na stavbu nového ropného
památníku hned vedle toho současného. Poté nechal zlaté kanistry posvětit
v křesťanském i židovském kostele a petiční arch se sto podpisy odnesl na
radnici. Tím celá akce skončila a potvrdila zdeformované myšlení převážně
mladých lidí, kteří svým podpisem ospravedlní válečnou mašinérii a postaví se
na stranu “dobra” vybudováním nové totemové modly.

Obr. 44 Milan Kohout, 2010

Kromě performance akcí používá již ustálené plakátové médium, s jehož pomocí se kriticky zaměřuje na události, které jsou širokou veřejností opět
bezmyšlenkovitě přijímány nebo ignorovány.

http://www.artalk.cz/2012/04/04/mesic-kohouta-performer-milan-kohout-v-muzeu-umeni-olomouc/,
informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
61
Reagoval na intervenci administrativy prezidenta Bushe do Iráku v roce 2003, která byla založena na
928 zpravodajských lžích za jediným cílem, a to získat přístup k nalezištím ropy pro západní trh.
62
http://www.youtube.com/watch?v=fBEgpM7pSM8, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
60
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Groupe GumaGuar

Obr. 45 GumaGuar, 2010

„Pro lidi je jednodušší představit si konec světa nežli konec kapitalismu.“
Slavoj Žižek 63
Narozdíl od předešlých sólistů se mojí další inspirací stala pražská umělecká
skupina GumaGuar64, která se zaměřuje hlavně na politický aktivismus. Skupina byla založena v roce 2003 z důvodů individuálního vyjádření jednotlivých
umělců nad problematickými oblastmi společenského života. Pro kolektivní
spolupráci se rozhodli, podle slov jednoho z členů, kvůli větší legitimitě při
výběru témat a kolektivní síle samotné kritiky, která odkazuje na určité téma.
Obecně se členové zaměřují na rozbor samotného systému fungování kapitalismu, krizi západního militarismu, lidská práva, problémy minorit a sdělovacích
prostředků v současné společnosti.
Mezi nejkontroverznější akci, kterou skupina realizovala, patří výstava na
Letenských sadech pořádána Centrem pro současné umění ArtWall s názvem
Michaela Židková, Přehlídka Kapitalismus jako utopie na olomouckém plátně, Helena v krabici, http://
www.helenavkrabici.upol.cz/prehlidka-kapitalismus-jako-utopie-na-olomouckem-platne/, informace
vyhledány dne 6. 6. 2012.
64
Název skupiny odvozen od zahušťovacího prostředku a stabilizátoru, který se používá ve všech
potravinách a také ve farmaceutickém a kosmetickém průmysl.
63
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Obr. 46 GumaGuar, 2007

„Ideologicky zvrácený, pseudoumělecký brak.“
Pavel Bém 65
Kolektivní identita. Výstavním prostorem se stala zeď, která sloužila v minulém
režimu čistě komunistické propagandě.
Skupina GumaGuar touto výstavou naráží na výrobu veřejného souhlasu, tak
důležitého pro ovládání současné demokratické společnosti. Pokud se zadavatel
rozhodne prorazit se svým soukromým či politickým zájmem v rovině veřejné,
musí mít dostatek prostředků na kampaň, která zaručí bezproblémovou manipulaci s masou. GumaGuar pro tuto příležitost vybrali událost, ve které
ČTK, Pořadatelé předčasně zruší parodii na Prahu olympijskou, Týden.cz, http://m.tyden.cz/rubriky/
kultura/umeni/poradatele-predcasne-zrusi-parodii-na-prahu-olympijskou_62545.html, informace
vyhledány dne 6. 6. 2012.
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chtěla politická prezentace za každou cenu prosadit pořádání olympijských her
v Praze. Kampaň prezentovala známé osobnosti kulturního života, působila na
národní uvědomění a sounáležitost.
Při své tvorbě použili techniku subvertising66. Plakáty zůstaly po grafické stránce
totožné (logo, text), pouze se upřesnil význam věty „Všichni jsme v národním
týmu“. Na plakátech se objevily osobnosti jako pánové Kožený a Krejčíř, zkrátka
zloději, kteří jsou stále naši. Z propagandy se stala obratem antipropaganda.
Celá kampaň byla nakonec ze strany radnice zrušena a celá PR kampaň přišla
daňové poplatníky na několik miliónů korun. Myšlenka pořádání olympiády
byla absurdní a šance nulové již od začátku.
Po týdnu od zahájení výstavy byly plakáty přemalovány neznámým pachatelem na hnědo, což také poukazuje na neschopnost některých občanů přijmout
objektivní pravdu původních návrhů města. Pokud přijmeme národní identu,
nesmíme se divit a ani stydět za to, že do ní zapadají i kriminální živly. Po dalším
týdnu byla výstava ze strany radnice zrušena úplně. Pořádající společnost
Centrum pro současné umění totiž čerpá na svůj provoz prostředky
z Magistrátu hl. města Prahy.

Technika zaměřená na parodování reklamy či na kritiku dané organizace pomocí pozměněných
sdělení přepsáním, doplňením slov, obrázků, které odkrývají veřejná tajemství.
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5. Úhel pohledu
5.1. Důvody protestu
„Bylo vytvořeno takové názorové klima, v němž jsou věci přijímány konkrétním
způsobem. Toto změnit, jen vnést do diskuse několik jednoduchých faktů, je sám
o sobě velice emocionální a intelektuální problém.“67
Noam Chomsky: Language and Politics (Jazyk a politika)
Ve své práci spojuji všeobecné mezioborové zájmy o společenská, kulturní
a politická témata s využitím všech dostupných zdrojů informací. Následnou
selekcí se snažím vytvořit takový pohled na danou událost, který čerpá z faktických dat, což si myslím, že je v dnešní době podstatný problém většiny lidí, ať už
z důvodu nezájmu, nedostatku času nebo jednosměrné mediální manipulace.
Z několika závažných důvodů jsem si vybral právě Libyjský konflikt. Tyto
důvody jsou obecně mediálně a politicky zamlčované, avšak důležité pro pochopení mocenskopolitického boje. Tím prvním důvodem je zrušení sankcí
na dovoz zbraní do Libye ze strany EU a USA v roce 2003. Do té doby platilo
embargo za libyjský atentát na letadlo v Lockerbie v roce 1988, při kterém
zemřelo 270 osob.
Mezi první kontrakty demokratického západu s diktátorským režimem Muamara Kaddáfiho patří prodej protitankových kompletů francouzské firmy
EADS v roce 2007. „Dodavatelem byla MBDA, dceřinná společnost EADS. Cena
189 milionů EUR za 1000 zbraní. [...] Zpráva EU o kontrole zbrojení za rok
2009 uvádí, že členské státy vydaly licence na prodej 331 milionů EUR zbraní do
Libye. [...] Spojené státy věnovaly ročně minimálně milion dolarů na dodávku
Alexander Peroutka, Umělec proti, A2, http://www.advojka.cz/archiv/2010/3/umelec-proti, informace
vyhledány dne 6. 6. 2012.
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zbraní, protiteroristický výcvik a školení libyjských vojenských kádrů.“68 Mezi
země vyvážející vojenský materiál do represivních zemí, jakými jsou Jemen,
Libye, Egypt a Tunis patří i Česká republika. „Co konkrétně se do zemí vyváží, ale
české úřady neřeknou.“69 Na dovozu zbraní do Libye se podílely USA, Francie,
Velká Británie, Itálie, Česká republika, Rusko, Sudán a Malta.
Druhým neméně podstatným důvodem byl surovinový boj o největší libyjská
naleziště nerostného bohatství (ropu, plyn a zlato) na africkém kontinentu mezi
zeměmi Francie, Itálie, Velké Británie, Ruska a Číny. Při námitce, že měly do té
doby všechny ropné společnosti výše uvedených zemí zajištěný přístup k libyjskému nerostnému bohatství, a proto zde není pádný důvod vidět za intervencí
zájmy korporací, Noam Chomsky říká: „Washington se snaží o to, co ohlásil Bush:
o kontrolu nebo alespoň o spolehlivé partnery.“70 Problémem Kaddáfího, stejně
jako jiných diktátorů je, že své, zezačátku možná dobré úmysly, vždy přetaví
v čistý mocenský despotismus. Celá situace působí tak, že USA a EU nešlo nikdy
o prosazení demokracie, práv a svobod, ale pouze o dodání loajálnějšího partnera
vůči demokratickému západu, čili udržet status quo. „Na základě ropné dohody
s Francií uzavřené výměnou za uznání Národní přechodné rady (NPR), coby legitimní
představitelky Libye připadne Francouzům 35 % celkových zásob surové ropy.“71
Třetím důvodem byly lživé informace, kterými OSN ospravedlnila použití hrubé
síly na ochranu civilního obyvatelstva vytvořením bezletové zóny podle rezoluce číslo 1973 Rady Bezpečnosti OSN. Hlavním cílem však bylo odstranění
režimu Muamara Kaddafiho, který v průběhu potvrdil již zaběhlý lhář a Bushův
spojenec z Iráckého konfliktu Tony Blair.72 Odstranění režimu a bombardování
Štěpán Kotrba, Kdo ozbrojil libyjské vzbouřence aneb ...hlavně když to dělá ratata, Britské listy, http://
blisty.cz/art/57993.html, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
69
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cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=693501, informace vyhledány dne 6. 6. 2012.
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vojenských cílů nebylo projednáno a ani schváleno radou OSN. S rezolucí souvisí další porušení pravidel vztahujících se k embargu na dovoz zbraní do oblasti konfliktu. USA a Velká Británie se přímo podílely na dozbrojování rebelů
NPR z řad muslimských fundamentalistů a členů organizace Al-Kayjda. „Podle
pozorovatelů Human Right Watch, NATO usmrtilo během náletů 72 civilistů.“73
Přesný počet obětí je dnes nezjistitelný.
Zarážející je série zpráv přicházejících z Libye od začátku roku 2012. Organizace
Lékaři bez hranic, Human Rights a Amnesty International informují o situaci
v provizorně zřízených lágrech, kde dochází k barbarskému mučení podezřelých
obyvatel loajálních k bývalému režimu a k rasovým útokům na libyjské obyvatelstvo černé pleti z jižní části země tzn. Tuaregů.74 Lidé jsou mučeni a zabíjeni
bez většího zájmu médií, OSN, NATO a jimi dosazené (NPR), která se před
intervencí zasazovala o dodržování lidských práv ve jménu humanity.

5.2. Zpracování plakátů
Základním požadavkem vytvořených plakátu je, aby forma korespondovala
s předešlými důvody, tedy obsahem. Snažil jsem se o zachycení období před
libyjským konfliktem, kdy mezi jednotlivými zeměmi a jejich zástupci panovaly
nadstandardní přátelské a obchodní vztahy s období po konfliktu.
Formu jsem zvolil jednoduchou, podvratně bizardní fotomontáž stejně syrovou jako je realita. Realizaci jsem provedl na počítači v programu Adobe
Photoshop CS3. K tomuto účelu mi posloužily volně přístupné fotografie
z webového rozhraní, na kterých je vyfocený Kaddafí s dalšími politiky. Následně
jsem obličej živého Kaddafího překryl již mrtvým obličejem. K dosažení ještě
vyššího kontrastu jsem odstranil pozadí za aktéry a nahradil jej čistě bílým.
73
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Na rukávy některých politiků jsem umístil korporátní pásky ropných společností,
které podtrhují celý „tragikomický“ závěr, ve kterém je jedna politická bitva vyhrána a ihned po pádu libyjského diktátora nastoupila druhá, ta ekonomická.
U amerického prezidenta Baracka Obamy jsem zvolil jeho vlastní propagandistický slogan „Yes we can“, který využil pro své vítězství ve volbách v roce 2009
a který ho osobně ospravedlňuje jako nejvyšší autoritu USA k zahraničním
bojovým intervencím. Prosazování demokracie nositele Nobelovy ceny za mír
skrze obchodní zájmy a agresi mi přijde jako špatný vtip. Vlajka Evropské unie
na saku předsedy Evropského parlamentu Herman Van Rompuy symbolizuje
sjednocené členské země a jejich občany pod kolektivní rozhodnutí v otázkách
intervencí ze strany EU. Čínského zástupce v Kaddafího objetí jsem na internetu bohužel nenašel, nejspíš díky totální cenzuře státních orgánů Číny.
Na závěr bylo potřeba zvolit souhrný název pro sérii šesti plakátů. Vycházel
jsem z oficiálního označení skupiny států podílejících se na intervenci „Přátelé
Libye“, který jsem satiricky změnil na „Přátelé Ropného údolí“.
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6. Závěr
Díky působení na škole, tvorbě bakalářské práce a volným časem tráveným
sledováním a četbou jsem si ještě více uvědomil současný stav věci. Chápu
nezájem a znechucení lidí ze současné situace ve všech rovinách života, ale
zároveň se jedná o období velkých změn a dalších možných konfliktů, které
mohou představovat nedozírné následky pro nás všechny.
V bakalářské práci jsem realizoval pouze svůj názor na danou situaci, se kterým
může kdokoliv souhlasit či zcela zásadně jej odmítnout. Přesto si myslím, že by
nemělo docházet k tomu, na čem se podílejí vyšší zájmy korporací a mocenské
politiky. Lidé by rozhodně neměli zavírat oči před bezprávím, nespravedlností
a tvářit se tak, že je osobně daný problém ničím neohrožuje, že za něj nenesou
zodpovědnost, tudíž se jich netýká. Ve skutečnosti jsme za tyto činy zodpovědni
všichni a každý si byť nevědomky nese svůj vlastní díl viny.
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