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...existuje určitá nepřekročitelná mez toho, co se lidem smí říci o lidech.
Gustaw Herling-Grudzinski 

Ivan Pinkava (1961) patří k nejrenomovanějším českým fotografům současnosti a je jedním z těch, 
kteří se také dokázali výrazně prosadit na mezinárodní scéně. Výstava nesoucí název Heroes je 
prvním soustavným shrnutím jeho tvorby od počátků z poloviny osmdesátých let až po dnešek. 
Více než sto třicet vybraných děl tvoří samostatnou kompozici koncipovanou přímo pro prostory 
Galerie Rudolfi num a sleduje nejdůležitější momenty autorova tvůrčího vývoje. Hlavním tématem 
Pinkavovy tvorby jsou přesně vypointované paralely, citáty a konotace k velkým příběhům evropské 
kultury. Pinkava využívá lidská těla a tváře jako zrcadlo kulturních významů, aniž by přitom rezig-
noval na autentickou identitu konkrétního člověka. Portrétovaní díky své podtržené, ryze osobní 
fyziognomii představují odkazy na ikony evropské obrazové tradice. Figury v pečlivě aranžovaných 
scénách gesty, výrazem i atributy znásobují svou osobní identitu ve prospěch širších významů 
postavených na zřetelných vazbách k mýtům, biblickým příběhům, introspekci vnitřního života, ale 
také ke kulturní paměti čerpané z dějin výtvarného umění a literatury.

Petr Nedoma, 2004



Český fotograf Ivan Pinkava od roku 1985 vytváří portréty, jejichž strohá elegance má silné pa-
ralely s díly určitých portrétistů 19. století, jmenovitě pařížského fotografa Nadara. Stejně jako 
u Nadara, i Pinkavův zájem se soustřeďuje výhradně na samotnou postavu. Jeho obrazy jsou zre-
dukované, s vyloučením všech vnějších detailů, aby předaly co nejintenzivnější pocit sjednocení 
mentálního a fyzického stavu. Jelikož se tento pocit v Pinkavově díle neustále zhmotňuje v jakémsi 
nezemském místě - podle všeho v ateliéru s oprýskanými zdmi, kdesi v zastrčeném, zatuchlém 
suterénu - stává se naším nejdůležitějším vodítkem ke vztahu fotografovaného modelu vůči světu 
a k širším záměrům autora.

Pinkavovy objekty nepřetržitě frustrují naši snahu je nějak zařadit - kulturně, historicky či jinak. 
Odhalují stopy nadčasového konfl iktu, jsou zjizvené, s těžkými víčky, citově vypjaté. Jsou zatvrzelé, 
ale také zranitelné a křehké. Působí na nás jako běženci, kteří našli dočasné útočiště v Pinkavově 
představivosti, zanedbané oběti nebo vyvrhelové, zničení vlastní výstředností.

Jedním z Pinkavových prvních portrétních cyklů byly fotografi e věnované různým osobnostem 
evropského modernismu - např. Artaudovi, Majakovskému, Nietzschemu či Dostojevskému - svým 
způsobem veškeré jeho další dílo činí odkazy k mohutnému modernistickému dědictví odcize-
nosti výrazu. Ale Pinkava své portréty záměrně staví tak, aby balancovaly na okraji přepjatosti. 
Své postavy charakterizuje jako „svaté“ i „pošetilé“ zároveň, a člověka to svádí, aby je dešifroval 
jako „oběti“ nějaké ideologie či ztroskotalého názorového systému. Pinkava je v tomto smyslu 
chápe jako jedince vydané napospas osudu. „Jsou to bytosti z konce století... vesmírné bytosti: 
bezpohlavní, odmítané a mocně expresivní.“

David Chandler,  Londýn 1993



Ukázka z textu Martina C. Putny Znekrásněný svět pro knihu Ivan Pinkava / Heroes, 
kterou při příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Rudolfi num vydalo nakladatelství KANT  

Tato otázka je pro většinu moderního umění - a moderních teorií umění - absurdní. Jakápak 
krása ? Za prvé, žádná objektivní krása přece neexistuje a každý může mít svůj vlastní, individu-
ální prožitek estetické libosti, ať je jeho podnětem cokoli. Za druhé, smyslem umění - a zvláště 
fotografi e - přece není vytvářet a zobrazovat jakousi krásu ! Dokumentovat, provokovat, agitovat, 
polemizovat, šokovat, vymýšlet co největší hnus, těšit se ze zvracení divákova, všechno smí 
moderní umění - jen, proboha, nesmí ukazovat krásu !

Teprve v této konfrontaci se ukazuje, proč je Ivan Pinkava skutečně, hlubinně anachronický : Ne 
proto, že si bere náměty z Bible, parafrázuje Caravaggia a fotografuje pečlivě naaranžované akty. 
Nýbrž proto, že svým dílem klade tuto nejen absurdní, nýbrž i drzou, směšnou, neodpustitelně 
naivní otázku po kráse. Nýbrž proto, že nad jeho dílem diváka takováto otázka vůbec napadá. 
Nýbrž proto, že v jeho díle má divák příležitost naučit se vnímat ony „přebytky“, ony byť i nepatrné 
nánosy, skvrny, zkreslení a pokřivení, patrné na tělech a tvářích jako poukazy ke kánonu krásy, 
který však v naší době nelze zobrazovat jinak než per negationem, než skrze odchylky od něj. 

Pro postup po své via negationis má Ivan Pinkava kromě své hlavní metody, přímého znekrás-
ňování těl, ještě dva prostředky.

V prvním se znovu vracejí ke slovu slova, která jsme před chvílí vyhnali: Slova v názvech Pin-
kavových fotografi í a slovo-heslo „manýrismus“. Tentokrát však ne manýrismus v obecném, vág-
ním smyslu manýrovitosti a precióznosti (jakkoli i ty k Pinkavovi patří), nýbrž manýrismus jakožto 
zdroj konkrétní umělecké metody, zvané CONCETTO a uplatňované především v emblematice. 
Manýristický emblém spočívá ve spojení obrazu (emblemma) a krátkého textu (lemma), jenž není 
prostým pojmenováním toho, co je na obraze, nýbrž naopak co nejrafi novanější hádankou, jejíž 
rozluštění pak pomůže pochopit smysl obrazu. Přesně toto platí pro mnohé Pinkavovy fotografi e. 
Někdy je Pinkavův titul formulován jako hádanka (A potom uvidí, koho probodli, Jeho první víno či 
Ó, sladká krvi), není to ale nutné : I „jednoduché“ a jakoby přímě pojmenovávající tituly, jako je 
Ábel a Kain, Tomáš a David Medkovi, Narcis či Charón, mají charakter „lemmat“, to jest hádanek. 
Jejich luštění je pak součástí práce, vyžadované po divákovi. Kdo luští správně, zjistí, že Ábel 
a Kain jsou si k nerozeznání podobni. Který je vrah a který oběť ? I Kristové jsou dva (Tomáš 
a David Medkovi) : Který je pravý ? Narcis je dosti šeredný. Naopak Charón je vlastně docela 
přitažlivý. Narcise a Charóna přitom představuje jeden a týž model ! Proč je v prvním případě 
model tak radikálně „znekrásněn“, kdežto ve druhém ponechán relativně nedotčený ? Je Narcis 
Charón a Charón Narcis ? Vyluštění vztahu slova a obrazu nebývá koncem, nýbrž počátkem tázá-
ní. Vyluštěním totiž bývá zvěst o vzájemném nepřiléhání názvů a věcí, o nefungování tradičního 
ikonografi ckého řádu, o absenci neproblematické krásy.

Druhým prostředkem je občasné přerušení nekonečné řady jizev, vyholených lebek a ušmud-
laných čel obrazem těla neznekrásněného přírodou ani umělcem. Je to několik portrétů mladých 
žen (Zora, Malá Jana), pro něž se nabízí pojmenování „andělé“. „Andělskost“ u Pinkavy neznamená 
ani rafi novaně maskovaný erotismus, jako tak často v novověkém umění, ani efektní a pokud mož-
no odpudivý hermafroditismus, jako tak často v umění postmoderním, nýbrž cosi původnějšího: 
osvěživý chlad přítomnosti vlídné bytosti, s níž kontakt je prostý erotického dusna. Proto smějí 
TATO těla zůstat nedotčena. Proto smějí být „anděly“, posly: Smějí svou tichou zářivou existencí 
připomínat, že krása přece jenom jest - však mimo tento svět…

Martin C. Putna, 2003

Martin C. Putna (1968) je literární historik a esejista. Působí jako docent srovnávací literatury na 
Filosofi cké fakultě University Karlovy v Praze. Vydal několik knih původních (My poslední křesťané, 
Chvály, Česká katolická literatura 1848 - 1918, Órigenés z Alexandrie aj.) a překladových (U řek 
babylonských, Órigenés : O Písni písní), časopisecké studie publikuje v Souvislostech, Listech 
fi lologických, Teologickém sborníku aj. Řídí edici textů pozdní antiky Poslední Římané.



Rozhovor Petra Kiliana s Ivanem Pinkavou 

Fotografi e. Asi každý z nás někdy stiskl spoušť. Je to tak snadné… Ale pro málokoho způsob, jímž se 
člověk může vyjadřovat k dění okolo sebe, ke světu, k lidem, způsob, jímž promlouvá k druhým a zároveň 
mluví sám o sobě samém. V čem podle Vás spočívá jedinečnost fotografi e, čím je pro Vás lákavá.

Zdá se mi, že fotografi e je zrcadlo. Ale překvapivě nikoli snad zrcadlo toho, co ukazuje na svém 
obraze, jak ji má tendenci prvoplánově vnímat většina lidí, ale zrcadlo fotografujícího. Výběr námě-
tu, způsob ztvárnění, kompozice atd. vám vlastně skrytě vypráví tajemný příběh každého autora. 
Toho si můžete domyslet, aniž jste se s ním kdy setkali. Stačí Vám k tomu jeho fotografi e. Nikdy 
jsem moc nevěřil na fotografy, kteří takzvaně přinášeli zprávy o Světu. Snad to může být součást 
jejich práce, ale vždy je to především zpráva o nich samých. Možná ale také, že mne jakýmsi 
způsobem právě fascinuje to tajemné, co se za fotografi í skrývá, a co vlastně není určeno pro 
každého. (byť se tolik hovoří o demokratičnosti fotografi e). K správnému čtení fotografi e prostě 
potřebujete jistou míru inteligence a zkušenosti.

Z mnoha žánrů fotografi e se především věnujete portrétu a aktu. Vaším objektem se stává člověk. Proč 
tato volba?

Nebyla to nikdy volba. Vždy to bylo snad to jediné, o čem jsem ve svých fotografi ích nepochyboval. 
Myslím, ale že i když budu fotografovat krajinu či zátiší, tak ve skutečnosti bude objektem zájmu 
kdesi hluboko stejně zase člověk, případně jeho interpretace. Jenom je to jiná cesta k jeho „čtení“. 
Skrze sebe poměřujeme okolní svět, ať už si to uvědomujeme či nikoli. Každý se rodíme s určitým 
směřováním, které v sobě buď rozvineme, či nikoli, s fascinací pro určité věci a s nezájmem o jiné. 
Asi právě tam, kam směřuje naše fascinace, máme možnost se cosi dozvědět o sobě samých.

Když jsem mluvil o žánrech, kterým se věnujete, musím dodat, že se nejedná o portrét či akt v běžném 
slova smyslu. Vaše fotografi e kolikrát připomínají (s trochou nadsázky) obrazy „starých mistrů“. Jednou 
tuto asociaci evokuje stylizace a inscenovanost, podruhé tonalita a hra se světlem. Kritici a recenzenti 
často poukazují na barokní a manýristické rysy Vašich fotografi í. Bezpochyby toto vše utváří svérázný 
rukopis. Nakolik je čitelný dnešnímu člověku? Nakolik jej může oslovit?

Nevím. Nezajímá mne to. Věci děláte tak  a ne jinak, proto, že jednoduše tak  musíte. Ve své 
podstatě jim sám přesně nerozumíte. Jste ve vleku vlastní fascinace. Až mne bude zajímat, abych 
byl všem čitelný, tak budu třeba dělat zábavné pořady na Nově. Zajímá mne tajemství, nikoliv 
promyšlená čitelnost. A co je to „dnešní člověk“? Přeci sám žiji teď a tedy ani nemohu dělat nic 
pro minulého nebo budoucího člověka. Tím vším samozřejmě nechci arogantně říct, že mi je 
jedno, jestli nikdo nebude mým fotografi ím rozumět či nikoli, ale že na to nemohu brát ohled. To, 
jak nakonec budete (a zda vůbec) interpretován, je nezbytné riziko každé tvorby. Hra na čitelnost 
je směřováním na kýč (v lepším případě) nebo manipulaci. 

Formální dokonalost, krása čisté fotografi e, důraz na obsahové sdělení, rukopis portrétování interesant-
ních typů, autor velkých témat, autor blízký dekadenci… - tak o Vás  a Vaší tvorbě píše kritika. Hodnocení, 
které v uších laika může znít jako zaklínadla alchymistů… Jak byste sám charakterizoval své fotografi e?

Snaha o vlastní osobnostní interpretaci, pokus o poodkrývání vlastního stínu, mohu-li použít 
psychoanalytický jazyk. Hledání obecného.

„Existuje určitá nepřekročitelná mez toho, co se lidem smí říci o lidech“ napsal v jedné eseji polský spi-
sovatel Gustaw Herling-Grudzinski. A tento citát jste si vybral jako motto svých internetových stránek. 
Existuje určitá mez toho, co se lidem smí říci?

Asi ano. Každý z nás máme svou vlastní mez, jejíž překročení bychom zřejmě neunesli. Ten citát 
pro mne našel básník Bohdan Chlíbec. Myslím, že si byl vědom jeho těžké interpretovatelnosti i je-
ho dvojakosti. Použil jsem ho právě pro ni. Je to ve své podstatě přeci víc otázka než tvrzení.

Pohled na Vaše fotografi e kolikrát nevzbuzuje úžas z malebných tváří, místo nich vidíme svérázné obli-
čeje téměř až podivínů a jurodivých. Jejich oči jakoby hledí na nás, přitom spíš připomínají nepřítomné 
pohledy uhranutých. Jedná se o vaši zálibu ve výrazných tvářích?



Koho by zajímali nezajímavé tváře? Proč se zabývat malebnými tvářemi? Rozkvetlých šípkových 
keřů už bylo přeci namalováno dost a moc velkou stopu to v umění nezanechalo. Stále jsme si 
ještě u fotografi e nezvykli na to, co je např. v malířství či sochařství zcela běžné. Jakoby fotografi e 
stále ještě neměla mít právo na vlastní vidění světa. Kdybych udělal portrét se ženou, která by 
vypadala přesně jako Mona Lisa, byl byste pohoršen, proč jsem si vybral ošklivou ženu? A přijde 
Vám snad obraz Leonardovy Mona Lisy ošklivý? Zapomeňte na pojmy krásný nebo ošklivý. Uva-
žujte v kategoriích pravdivý nebo lživý. Umění je vždycky částečným obrazem nevědomí. A tam 
jen velmi zřídka spatříte jen malebné tváře. Ale dozvíte se tam něco o sobě.

Na několika fotografi ích se objevují sourozenci, často dvojčata. Zřejmě to není náhoda?

Skoro ve všech fotografi ích se nějak pokouším pracovat s principem jisté duality (dobro zlo, 
krásný ošklivý, žena muž, hřích nevinnost, obraz a odraz). Sourozenci jsou přímo nabízejícím se 
námětem. Střet dvou obrazů.

Dívám-li se na Vaše snímky, kolikrát si nejsem jist, zda se jedná o ženu či muže. Co pro Vás znamená 
androgynita?

V podstatě právě krátké spojení té již zmíněné duality, jakýsi dotek při hledání odpovědi. Zaká-
zané, posvátné, tedy opět to tajemství, kde je nezbytné se pohybovat velmi opatrně. Zakázaná 
část každého z nás.

Jak si vybíráte své modely a kde je hledáte?

Čekám až sami přijdou, jak jde život. Až je potkám. Nikdy jsem nepracoval s modely z modelin-
gových agentur. Nějak to pro mne není možné. Jakoby to bylo nějaké se zpronevěření. Neumím 
to přesně vysvětlit.

Jako fotografi i přeci jen znáte lidskou tvář, myslíte si, že člověka může prozradit, že z ní lze číst?

Ale jistě, že tomu stále znovu a znovu věřím. Ale pozor, je to past! Jenže já nefotím lidi proto, abych 
Vám vyprávěl právě příběh svých modelů, ale abych skrze ně se pokusil sdělit cosi obecného. To 
je veliký rozdíl. Modely to jistě nějak intuitivně cítí a právě proto jsou ochotni se toho účastnit. 
Je to vlastně velké obnažení, nechat si „nakouknout“ do tváře, do nitra, ale není to v žádném 
případě striptýz.

Jedním z charakteristických rysů fotografi e (jednou z vlastností, která je fotografi i přisuzována) je schop-
nost jakoby zastavit čas, obzvlášť stojí-li před objektivem člověk. Nezestárne, nezemře… O portrétu Petra 
Lébla jste řekl, že je to jedna z vašich prvních fotografi í, která Vám pomohla najít vlastní estetiku (MF 
10. 6. 2001), to bylo půl roku po jeho smrti. Mohl byste to blíže vysvětlit?

Ano, mohl. Je to fotografi e z roku 1985. Je to skutečně má nejstarší fotografi e, kterou jsem ocho-
ten veřejně vystavit a za níž si dodnes stojím. Až od ní se esteticky i obsahově odvinuly mé další 
fotografi e „Portrétů pro…“ To že to byla fotografi e právě Petra Lébla je náhoda, pokud existuje. 
Mimochodem nikdy za jeho života nebyla publikovaná, ještě nikdy nebyla vystavená. Také zvláštní 
náhoda… Je mi to dnes líto. Vím, že o ní týden před smrtí mluvil.

Je zajímavé, že v souvislosti s fotografi í se právě hovoří spíše o smrti než o věčnosti. Jakoby Vás silná 
fotografi e navěky „usmrtila“ do fotografem zhmotněné podoby. Přeci znáte portréty např. Franze Kafky. 
Víte, že vypadal také jinak? Že byl i mladší nebo starší, a pokaždé vypadal jinak? Je to jedno. Již pro vždy 
ve Vás zůstanou uloženy ikony těch několika jeho podob z nejčastěji publikovaných (a asi i nejsilnějších) 
fotografi í. Je to výsada, ale i prokletí fotografi e. 
Ve Vaší tvorbě se často vyskytuje téma smrti (Salome, Ábel a Kain ad.) Pro každého z nás si jednou 
přijde… Je to jediná pohnutka, proč považujete toto téma za aktuální?

Nepovažuji je za aktuální, nýbrž právě za naprosto nadčasové. Je to otázka fi nality, věc nezpochyb-
nitelnosti. Možná, že právě dnes v době naprosté relativizace a bezbřehosti, je to jedno z mála 
témat, které jakoby nad  vším konstantně visí a které jsme nedokázali vytěsnit. Ta nezpochybni-
telnost Smrti v sobě může nést i velkolepost a paradoxně i důstojnost.



Nahota. Má mnoho podob. Jednou to je zaujetí krásou lidského těla či vyvolává v lidech zhnusení, podru-
hé se stává podnětem vzrušení či působí obscénně a samoúčelně. Vaše poslední výstava v Ateliéru Josefa 
Sudka pod názvem TNF (zkratka divadelního Souboru Teatr Novogo Fronta) nabízí další interpretaci, tou 
je nahota neerotická. Jaký byl Váš záměr při realizaci tohoto výstavního souboru?

Nahota je něco, co je neoddiskutovatelně nám všem vlastní, v čem si jsme víc rovni, než v čem-
koli jiném. Přesto neuvěřitelně poukazuje na jedinečnost a na tajemství člověka. Velmi jsem se 
snažil, abych právě zde maximálně vytěsnil jakoukoli erotiku. Myslím, že by to bránilo porozumění. 
Konečně i v životě nás přeci často oslepí.

Několikrát jste vystavoval ve Spojených státech. O Americe se traduje, že byť je v mnohém liberální, 
tak z jistého hlediska je velmi puritánská. Například jakoukoli dětskou nahotu považují za pornografi i. 
Neměl jste tam se svými fotkami potíže?

Vlastně ani ne. Většinou jsem se pohyboval po městech jako je NY, Seattle, Houston, apod.  
a nebo na universitní půdě. Tam ale asi není situace úplně standardní. Ale vycítíte, že jinde byste 
mohl narazit. Je to často skutečně obskurní.

Setkal jste se někdy s negativními ohlasy v Čechách? 

Čechy jsou kupodivu velmi liberální země. Spíše se někdy setkáte s nepochopením, závistí, nebo 
odmítnutím vaší práce jako celku. Ale to je snad správné. Také nesnáším spoustu věcí na současné 
umělecké scéně a mám svaté právo mít pravdu nebo se mýlit.

Který z českých fotografů – ať již žijících či nikoli vás svou tvorbou nejvíce oslovuje?

Asi Jan Svoboda. 

Novodobými mecenáši podpory umění se stala dnes Ministerstva se svými granty a sponzoři z řad fi -
rem či jednotlivců. Zejména pro začínající autory a pro autory pracujícími na velkých či dlouhodobých 
projektech by to mohlo představovat jisté ulehčení. Jaká je Vaše zkušenost se získáváním podpory 
z těchto zdrojů?

Spíše tam přispívám ze svých daní, než že bych něco čerpal. Mám podivný pocit, že granty 
získávají neustále stejní lidé, kteří se již naučili, jak je správně formulovat, bez ohledu na to, co 
vlastně dělají. Dosud jsem měl jediný poměrně skromný grant z Ministerstva kultury  a nezištně 
mi u nás pomohla pouze švýcarská ProHelvetia. Dokonce ani taková fi rma, jako je  Kodak, mi 
přes různé přísliby nikdy nepomohla jedinou korunou. Přijde mi ponižující někde prosit o peníze. 
Skoro se zdá rychlejší si je vydělat. Možná jsem šťastný člověk, že o grantové politice zatím nic 
ani netuším.

Na konci osmdesátých let jste byl spoluzakladatelem Pražského domu fotografi e a později v devadesá-
tých letech též předsedou jeho správní rady. Významně jste se podílel i na jeho znovuotevření v Haš-
talské ulici. Předpokládám, že jste tomu musel věnovat mnoho času, zároveň se však zabýváte vlastní 
tvorbou a též pracujete na zakázku. Co Vás přimělo k této aktivitě?

Nejspíš netušení toho, kolik to bude stát času. Později už zjistíte, že cítíte jakýsi vztah k tomu 
množství práce a přijde Vám líto to vyhodit za hlavu. Hlavním smyslem mé aktivity v 90. letech 
byla záchrana této skoro již končící instituce a to se přes poměrně dramatické události nakonec 
povedlo. Docela rád jsem pak ze správní rady odešel. Téměř jsem nedokázal v té době pracovat 
na svých věcech. Byla to docela náročná doba.



g a l e r i e  r u d o l f i n u m
Alšovo nábřeží 12
110 00 Praha 1
T +420 227 059 349
E galerie@rudolfi num.org
www.galerierudolfi num.cz

Vchod z Alšova nábřeží.
Bezbariérový vstup – vstupem pro zaměstnance.

o t e v í r a c í  d o b a
Denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

v s t u p n é
Plné vstupné  100 Kč 

Snížené vstupné 50 Kč
senioři
studenti
držitelé ZTP
děti do 15 let

Zdarma
děti do 15 let, hendikepovaní s doprovodem, 
studenti vybraných uměleckých škol (seznam v pokladně), novináři 

Další slevy mohou uplatnit
držitelé průkazů AICA, ICOM
držitelé průkazů GO25, ISIC, ITIC
členové klubu RAS/ART (informace www.rasart.cz)
členové klubu OTEVŘENÝ DIALOG (informace E pliska@rudolfi num.org)

Pokladna otevřena denně mimo pondělí od 10,00 do 17,30 hodin (informace T 227 059 309) 

d o p r av n í  s p o j e n í
metro A - stanice „Staroměstská“
tramvaj č. 17, 18 - zastávka „Staroměstská“
autobus č. 207 - zastávka „Staroměstská“
parkování - podzemní garáže před budovou Rudolfi na


