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Dekadence je téma, které je v současné kultuře aktuální, či lépe, opět aktuální. 
Apokalyptický pocit zmaru a krize naši civilizace podněcuje zvýšený zájem o temnou stránku 
lidského nitra i samotného světa. Od sedmdesátých let 20. století můžeme sledovat 
kontinuální snahu pracovat s typicky dekadentní tematikou u celé řady umělců jako Jeff 
Koons, Cindy Sherman, Nobuyoshi Araki, Jake a Dinos Chapman, Robert Mapplethorpe, 
Damien Hirst, Zhang Peng, Keith Haring, Andres Serrano, Ivan Pinkava, Jiří Černický, Gilbert 
& George, Gottfried Helnwein, Josef Bolf, Jürgen Klauke a dalších.V této souvislosti je patrný 
i zvýšený zájem ze strany odborné a laické veřejnosti. Výstavy, představující díla 
dekadentního umění, vyvolávají nadšené reakce stejně, jako provokují veřejné skandály. Vždy 
ale otevírají diskuzi k celé řadě klíčových témat jako odcizení, ošklivost, krása, halucinace, 
smrt, pornografie, násilí, drogy, nemoc, šílenství, která formují základní otázky současné 
kultury a společnosti. Ukazuje se rovněž, že i témata zdánlivě zastaralá a neaktuální, jako 
např. cenzura (vnitřní i vnější), se v kontextu nové politické korektnosti opět dostávají na 
scénu. Dekadentní umění je subverzivní, podněcující, nevyvolává lhostejnost, ale vyžaduje 
formulováni jasného postoje. Dekadence je v tomto smyslu vyhrocená, extrémní i 
provokativní. Odcizenost, zdánlivá nezaujatost, respektive odosobněné voyeurství, je také 
jasně vyprofilovaným postojem dekadence. 

 
Celé téma je rozděleno do pěti základních kapitol, které popisují jakousi imaginární 

cestu současného umělce (I. Krajnost sebe: Bolest, II. Krajnost těla: Sex, III. Krajnost krásy: Pop, 
IV. Krajnost mysli: Šílenství, V. Krajnost života: Smrt). Prochází labyrintem klíčových otázek 
spojených se samotnou podstatou bytí. Vybírá si ale cestu, jejíž smysl je často neznámý, 
cestu, jež láká i svým nebezpečím. Hledá a nachází dosud neviděné obrazy, které znovu a 
znovu otevírají vlastně nikdy nekončící diskusi o samotném smyslu a významu umění.  

 
 

I. Krajnost sebe: Bolest  
Autoportrét byl prvním hříchem umění, hříchem, jenž má blasfemické kouzlo. Byl 

prvním pokusem o narušení dominantního postavení uměleckého ideálu, o zlidštění umění. 
Neobvyklost v sebezobrazování dosáhla jednoho z vrcholů v dekadentní stylizaci přelomu 19. 
a 20. století. Pro řadu umělců byl autoportrét jedním z hlavních témat tvorby, znamenal 
konkrétní identifikaci uměleckého díla a života jeho tvůrce, stíral jasné rozdíly mezi iluzí a 
realitou, identita v autoportrétu nezná hranic. Umělec může být vším, každým, ničím. 
Dekadentní já je vzdorovité a nepřizpůsobivé. Je také nejisté a mučené, je lákavé i odpudivé, 
hezké i ošklivé, krásné i hnusné, je ambivalentní.  

V posledních třiceti letech vznikla celé řada autoportrétů, jejichž stylizace je 
vyhrocená, temná a provokativní. Nové technologie a obrazové manipulace otevřely také 
nové možnosti zobrazování. Pozoruhodně se takové dekadentní, tedy negativní stylizace 
chopila i pop-kultura, a to v celém svém vibrujícím spektru. Odkazy k dekadenci fin-de-siècle 
nacházíme i v cyklu Davida Wojnarowicze Artur Rimbaud v New Yorku. Intenzivně se takové 
spojení projevilo v díle Roberta Mapplethorpa, zejména ve fotografiích ze 70. let. 
Mapplethorpe se tehdy zajímal o postavu des Esseintesa z Hyusmansova románu Naruby. 
Stejně tichou, mlčenlivou je i tvář na autoportrétu Pervert Catherine Opie (1994), vlastně 
tvář ani není vidět, je schovaná za lesklou a obepínající koženou maskou. S maskou, i když 
nezakrývající celou tvář, se portrétoval i Joel-Peter Witkin na Autoportrétu z roku 1984. 
Masochistické objekty někdy dostávají v autoportrétech až jakousi terapeutickou úlohu, 



 

 

stejně jako obvazy a další lékařské pomůcky. Často takové odkazy na autoportrétech používá 
Gottfried Helnwein. Detailně zkoumal tuto novou sexualitu Jürgen Klauke ve svých 
performancích a fotosetech z období kolem poloviny 70. let. Prvním výraznějším projektem 
byl v tomto smyslu triptych Transformer z roku 1973.  

Vlastní tvář, měnící se do různých podob a stylizací, je páteří díla francouzské 
umělkyně Orlan. V programovém textu Carnal Art Manifesto z roku 1994 vlastně celé své 
umění vnímá jako autoportrét realizovaný prostřednictvím nových technologií. Podobně 
pozoruhodným způsobem přeměňuje a zkoumá svou identitu Genesis P-Orridge, jedna 
z klíčových postav současného alternativního myšlení. Vlastní tvář, ale vlastně celé tělo, se 
staly hlavním tématem díla Cindy Sherman. Yasumasa Morimura vstupuje do klasických děl 
západního malířství a fotografie. Svou orientální tváří jen nepatrně mění všeobecně známé 
obrazy. Obsesivní fascinace vlastní identitou a jejími proměnami dovedla Gilberta & George 
ke zkoumání kontextuálních hranic otevřenosti zobrazení. Autoportrét Le Totem (1983) je 
jedním z prvních děl dvojice Pierre et Gilles, které zřetelně předznamenává jejich následná 
velká témata inspirovaná náboženstvími a mytologiemi světa. Autoportrétní stylizace je 
jedním ze spojujících témat pětidílného cyklu Matthewa Barneyho Cremaster. Barney je zde 
bytostí mnoha tváří a charakterů, jeho proměny rytmizují způsob vyprávění.  
 
II. Krajnost těla: Sex 

Erotika je, podobně jako autoportrét, jedním z nejstarších témat zobrazování. Až 
liberální 60. léta však umožnila nový pohled na erotické umění. Dějiny a teorie umění se 
následně začaly věnovat otázkám sexuality a pornografie častěji, úměrně k narůstajícímu 
počtu děl s touto tematikou. Změna, jež nastala v 70. letech v zobrazování erotiky, je 
zásadního charakteru, dobře ji charakterizuje plastika Marca Bijla Porno, (2002), která je 
zřetelným komentářem známé sochy Roberta Indiany Love (Láska). Volný sex v komunách byl 
nahrazen přítmím pornografických kin, chladem peep shows, odcizením s – m salónů. Nástup 
pornografie umožnil dekonstruování tradičního zobrazení erotiky. I zde je však explicitnost 
zobrazení třeba vidět v širším kontextu, podobně jako u cyklu Jeffa Koonse Made in Heaven. 
Koonsova rozměrná plátna byla adorací nového vztahu s italskou pornoherečkou a 
političkou Ilonou Staller, vystupující pod pseudonymem Cicciolina. Sexualita prostupuje také 
celým dílem Anderse Serrana, tématu věnoval i samostatný celek Dějiny sexu. Osobitou hru 
s viděním diváka nabízí čínský malíř Tsang Kin-Wah. Ve svém cyklu Bílé pornomalby přímo 
k pornografii odkazuje, obraz se však v prostoru proměňuje, divák nejprve vidí bílé plátno a 
až v určitém místě se náhle zjeví samotná malba. Odkazy k pornografii se již od 70. let 
objevují v díle dvojice Pierre et Gilles. Motivy bondage se často zabývá japonský fotograf 
Nobuyoshi Araki. Svazování má u Arakiho hluboce spirituální rovinu, jež je někdy z pohledu 
tzv. západní civilizace těžko pochopitelná.  
 

Fetišistická stylizace prostupuje tvorbou Joela-Petera Witkina, pečlivě sestavuje a 
konstruuje konkrétní kompozici, jeho zaujetí formou jej přibližuje starým mistrům. V přímém 
spojení je fetišismus s transformací v plastikách Jaka a Dinose Chapmanových. Plastika Hrátky 
se zvířátky (2009) je šílený nápad na sériovou reprodukci mutantních zvířat. Zvířecí alegorie 
nejsou v současném umění nic výjimečného, stejně jako metoda taxidermie. Taxidermie je 
jedním z hlavních témat maďarského umělce Gézy Szöllısziho. Jeho metoda, respektive její 
užití, má však blíže k vědeckým pokusům doktora Frankensteina. V cyklu Projekt Tělo (2003) 
Szöllıszi vytvářel ženská torza spojováním zvířecího masa kůží. Téma umělé bytosti, jež má 
plnit zejména funkci sexuálního objektu, nalézáme v průběhu celého 20. století. Nejčastěji se 
v této souvislosti hovoří o Američance Cindy Sherman, zejména o jejím cyklu Sex Pictures 
(1992). Tělo Orlan je projekční plochou okolního světa, jakýmsi transformátorem všech 
dosažitelných impulzů a informací. Zvláštní místo patří v kontextu jejího díla fotografii Původ 



 

 

války (L'origine de la guerre, 1989), mužské tělo Orlan přímo tematizuje jen výjimečně. 
Reagovala na známý obraz Gustava Courbera Původ světa (1866), obraz, který možná nikdy 
neměl proniknout na veřejnost, měl zůstat ukryt v temných budoárech orientálců či filosofů. 
Belgičan Wim Delvoye nalezl v cyklu Sexy-rentgeny nové obrazy sexuality prostřednictvím 
roentgenových paprsků. Erotické obrazy jsou přímo spojeny s motivem smrti (lebka) i 
s odkazy k medicíně. Fetišismus jako zábavnou i nebezpečnou hru představuje ve svých 
plastikách italská sochařka Niba. Její terakotová torza často přerůstají do jiných bytostí, do 
jakýchsi mutantních prázdných forem, které na své oživení teprve čekají. 

 
III. Krajnost krásy: Pop  

 Populární kultura prošla za poslední desetiletí zásadní proměnou. 
Technologický pokrok dnes stále hlouběji prostupuje a ovlivňuje každodenní životy. Nejprve 
masové rozšíření televize v 50. letech, o čtvrt století později digitálních technologií a 
následně internetu zásadně ovlivnilo umění, ale zejména nově definovalo jeho společenskou 
roli. Masové umění má být zábavné, nerušící a neprovokující. Banálnost popkultury ostře 
kontrastuje se vzrušujícím světem hvězd a celebrit. Pro mnohé umělce je však masová 
popkultura lákavou inspirací. Navštěvují svět popu a nacházejí tam celou řadu motivů, které 
přetvářejí v jiném kontextu, ty pak dostávají nové, často překvapivé významy. Jednoduchost 
současnosti je vlastně jejím hlavním problémem. Odlišnost se stává nebezpečnou, je vnímána 
jako ohrožení jakési abstraktní čistoty a jednolitosti, jako nabourání společenského a 
kulturního kánonu, jehož změna je vnímána negativně.  

Jednoznačně úspěšnou se stala „špinavá“ estetika punku, jak ji vizuálně definovala 
Vivienne Westwood společně s dvorním grafikem skupiny Sex Pistols Jamie Reidem. Do té 
doby nedotknutelné symboly, jako vlajka či portrét královny, spojoval s neuhlazeným, 
pomačkaným a špinavým zobrazením. Punk testoval hranice, kam až lze dojít v estetice 
ošklivosti, kde se stýkají motivy svastiky s logem Mc Donald‘s či Coca Coly. Punk také ukázal 
neúctu k slavným a populárním osobnostem, celebritám. Italský sochař Paolo Schmidlin 
podobně neuctivě zobrazil jak královnu Alžbětu v Pornokrálovně (2006), tak papeže Benedikta 
XVI. U obou těchto plastik se ovšem naskýtá otázka, do jaké míry můžeme či máme 
umělecké dílo ztotožňovat s jeho případným modelem? Princezna Diana se objevuje mezi 
dalšími aristokratkami v cyklu Královská krev  Nizozemce Erwina Olafa.  

Francouzi Pierre et Gilles zkoumají svět popkultury již od konce 70. let. Spolupráce 
s ikonickými postavami popkultury je jednou ze zásadních složek jejich díla. Příbuznou 
citlivost k třpytivému světu hvězd nacházíme i ve fotografiích Američana Davida LaChapelle. 
Málokdo dokáže vmanipulovat své modely do tak bizarních situací. LaChapelle samotný 
stvořil novou hvězdu v modelce a zpěvačce Amandě Lepore. Nejen portrét Amandy Lepore 
spojuje Davida LaChapella s jiným americkým umělcem, malířem Terry Rodgersem. 
Rodgersovy obrazy jsou jakýmisi postmoderními výřezy ze slavného obrazu Thomase 
Couturea Římané v době úpadku (1847). V takovém světě lidé snadněji podléhají různým 
nástrahám. Ukrajinský malíř Shimon Okshteyn věnoval drogám celý cyklus Nebezpečné slasti 
(2008). Okshteynovy obrazy jsou strukturovaným a komponovaným malířským celkem, 
jehož realismus dostává nový význam zrcadlem, na kterém je namalován. S historickými 
odkazy, především k Německu 20. a 30. let, pracuje slovenský malíř Martin Gerboc. Kritický 
pohled na náboženství je dlouhodobě přítomný v díle Gilberta &Georgea. Významný je 
v tomto smyslu cyklus SYNBOŽÍ (2005), zejména dílo Byl Ježíš heterosexuál?. Není náhodou, že 
loga korporací se v 70. letech postupně dostávají do uměleckých děl, stejně jako politické či 
ideologické symboly. Boaz Arad vytvořil s použitím podobizny Adolfa Hitlera banální 
předložku. Vznikly tak postupně různé odnože a varianty pop artu, jako například Sotsart 
ruského malíře a sochaře Alexandra Kosolapova. Spojením známých reklamních sloganů 
s tváří komunistického vůdce Lenina či Ježíše Krista dosahuje Kosolapov zvláštního napětí. 



 

 

Jeho práce vychází ze zdánlivého kontrastu symbolů a ideologií. Podobné spojení užil 
Gottfreid Helnwein na portrétech Marylina Mansona, především ve spojení s ikonou 
kreslených grotesek myšákem Mickeym.  

 
IV. Krajnost mysli: Šílenství 

Jakkoli se západní civilizace stává spirituálně stále roztříštěnější, role náboženství 
v současném světě získává nové souvislosti a významy. Náboženství se zdánlivě vymykají 
vědeckému poznání, respektive docházejí k odlišným pohledům. Určitá nekompatibilita však 
vychází především z rozdílných východisek. Individuální spirituální neukotvenost má ve 
společnosti strachu ještě vážnější důsledky. Hrůza a strach se projektují do šílenství. 
Dekadentní umění často využívá právě spojení šílenství s náboženstvím. Nejde o nějaké 
samoúčelné zneužívání náboženské symboliky, ale o vytváření jiných kontextů. Náboženská 
symbolika, jednotlivá loga, jsou jakoby obnažena a zkoumána z úhlů, jež se ještě nedávno 
zdály nepředstavitelné. Bylo by jednoduché taková díla označit za blasfemická a urážející.  

Nové kontexty nejsou rouhačské, ale naopak otevírající a reflektující. Silným tématem 
je v tomto smyslu pro Pierra et Gillese postava mučedníka Svatého Šebestiána, jehož 
zobrazení věnovali řadu děl. Nejpůsobivější však stále zůstává nejstarší varianta z roku 1987. 
Jürgen Klauke spojil ve své performanci Pozdrav z Vatikánu křesťanskou symboliku s 
fetišistickými motivy. Pro Davida Baileyho a Damiena Hirsta, v jejich společném cyklu Křížová 
cesta, bylo křesťanství spojeno vedle sexuality i s motivy násilí a s estetikou krve a odpadu. 
Křesťanství se tak dostává do přímé blízkostí celé řady spirituálních škol a učení, které se 
často odkazují k hnutí Modern Primitives. Bolest a sebepoškozování se stává jednou 
z důležitých cest spirituálního prozření, bolest ztrácí svůj záporný kontext a stává se 
prostředkem poznání a radosti. Performeři, jako jsou například Franko B. nebo Ron Athey, 
interpretují své projekty právě v širším duchovním kontextu. To, co u diváků často vzbuzuje 
nelibost a odpor, je pro umělce důležitým krokem k širší spirituální sebereflexi. Z určitého 
pohledu je takové sebepoškozování jen variantou křesťanského flagelantství. V této 
souvislosti hraje také velkou roli androgynství, dnes spojované především s transsexualitou. 
Řada tvůrců tak vnímá svou přeměnu jako součást širšího uměleckého kontextu vlastní 
tvorby. Androgynství, jež mělo velkou úlohu i v dekadentní estetice přelomu 19. a 20. století, 
například v textech Josephina Péladana, je v současnosti opět aktuální. V díle Matthewa 
Barneyho, především v cyklu Cremaster, vystupuje takových bytostí celá řada. Jeho svět 
obývají zvláštní tvorové, vytvářející svou vlastní mytologii. Podobně vlastní svět nacházíme ve 
fotografiích Rakušana Joachima Luetkeho. Výjimečné jsou jeho portréty německé hudební 
skladatelky a performerky Anny Varney.  

Velkého ohlasu se v posledních desetiletích dočkalo dílo Franciska Goyi. Byly to tedy 
právě reflexe Goyova díla v současném umění, které se staly prvotní inspirací k úvahám o 
dekadenci v současném umění. Podobně reálný svět šílenství existuje i na plastikách Jakea a 
Dinose Chapmanových. Již jejich rané práce z první poloviny 90. let jsou součástí osobitého 
světa neobyčejných setkání. V následujících letech se ke Goyovi ještě několikrát vrátili, 
například v makabrózní variantě předcházející plastiky s názvem Sex či v multiplu 
s příznačným názvem Ta samá věc, jenom menší (2005 – 2006). Goyou se ostatně již řadu let 
intenzivně zabývá i Gottfried Helnwein nebo Yasumasa Morimura. Zobrazení ohroženého 
dítěte je hlavním tématem cyklu fotografií Red (2007) čínského umělce Zhang Penga. Malé 
děti, zejména dívky, jsou zde konfrontovány s neobvyklým prostředím, ztrácejí tak svou 
přirozenou nevinnost a stávají se v novém kontextu zranitelné. S motivem sebevraždy 
pracoval také nizozemský sochař Jan van Oost. Jeho plastika oběšené ženy patří do volného 
cyklu soch, ve kterých se objevuje stejná figura v okamžicích kolapsu, zhroucení, umírání a 
smrti. Oostovy plastiky přímo vybízejí k nenápadné instalaci, jakoby mimochodem se objevují 
v rozích či u stěn.  



 

 

 
 

V. Krajnost života: Smrt  
 Smrt je definována jako nevratný konec života a jako taková pak život 

zásadním způsobem ovlivňuje. Stejně jako v případě zobrazování sexuality nebo náboženství, 
také při zobrazování smrti došlo v posledních desetiletích k výraznému posunu. Jedno 
z velkých tabu moderní společnosti postupně a nenápadně prostoupilo každodenní realitu, 
aby se následně stalo jednou z hlavních fascinací soudobého světa. Smrt je promítána 
v přímém přenosu, stává se kulisou, jež ve své obyčejnosti ztrácí na zajímavosti. Přes jistou 
inflaci smrti v soudobé kultuře stále existují umělci, kteří k tomuto tématu přistupují 
s vážností a respektem.  

Smrt je, ve své latentní, tedy nezobrazené formě, obsažena i v díle fotografa Ivana 
Pinkavy. Smrt je přítomna vždy a ve všem, prázdné interiéry s odloženým kusem molitanu či 
pomačkanou dekou působí zvláštní silou nezobrazeného, a tedy domýšleného. Divákovi se 
přímo vnucují otázky, co se stalo, o co jde, otázky znepokojivé a neznámé. Podobná 
prázdnota vychází i z některých nedávných maleb Damiena Hirsta. S motivem vlastní lebky 
pracoval v sérii ligthboxů Portrét z roku 2008, stříbrná lebka Osud člověka (2007) byla součástí 
Hirstovy výstavy New Religion. Klíčovým tématem byl určitý konflikt mezi vědeckým 
poznáním a křesťanským náboženstvím. Osud člověka tvoří také zajímavý protipól k známější 
plastice For Love of God, kterou Hirst vytvořil ve stejném roce. Významný vliv měl na Hirsta 
v Londýně žijící Jihoafričan Steven Gregory. Hirst ostatně napsal text do katalogu Gregoryho 
výstavy Skulldoggery (2005). Gregoryho lebky jsou zdobeny drahokamy a polodrahokamy, 
zlatem a stříbrem, jejich dekorativnost a ornamentika je tak ještě více estetizovaná a 
odkazuje nejen k baroknímu mementu mori, ale i k symbolismu v kompozicích barokních 
zátiší. Na plastice Tikot (2006), syntetizoval lidské ostatky v kompaktní celek symbolizující 
čas. Celá kompozice propletených koster má zvláštní dynamiku, evokuje neustálý pohyb, 
nezastavitelné plynutí času, které právě smrt, jako jediná, dokáže symbolizovat. Svébytné 
místo v zobrazování smrti patří opět Joelu-Peteru Witkinovi. Jeho zátiší jsou komponována 
s přesností, vše má své místo, světlo a stín jsou zde harmonicky vyvážené. Witkin komponuje 
části mrtvých lidských děl do klasických vztahů a souvislostí. Také Witkinovo vidění je 
osobité a rozpoznatelné, jeho styl je ostatně často napodobován a kopírován. Jakkoli 
makabrózní jsou jeho fotografie, Witkin v této oblasti hledá a nachází nové harmonie tvarů, 
světla a stínu.  
 Tématem smrti se zabýval i malíř Keith Haring. V roce 1989 vytvořil diptych Bez 
názvu (Pro Jamese Ensora), ve kterém parafrázoval slavné žánrové scény ze života kostlivců, 
jaké na konci 19. století maloval belgický dekadent James Ensor. Obě černé malby nabízejí 
divákovi celé spektrum možných interpretačních rovin, přes zdánlivou jednoduchost a téměř 
ironičnost obsahu je to jakýsi umělecký i lidský testament umělce, jenž ví, že pomalu umírá 
na nevyléčitelnou nemoc. S odkazy k dekadenci přelomu 19. a 20. století nezřídka pracoval i 
fotograf Václav Jirásek. Mrtvá, nehybná tvář byla často tématem jeho fotografií z té doby. 
Jedná se spíše o portréty mrtvých, které plynule navazují na téměř zmizelou tradici 
portrétování zemřelých, tematicky blízké posmrtným maskám, zachycujícím tvář v okamžiku 
smrti. Fotografie připomenou barokní relikviáře, stylizující smrt do přesně komponovaného 
estetického celku.  
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