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VÝTVARNÉ UMĚNÍ Ballen brutální, něžný, lidský i animální   Darina Alster

Roger Ballen’s Shadowland je retro-
spektivní výstava amerického fo-
tografa žijícího posledních 40 let
v Johannesburgu. České centrum
fotografie je rozlehlá galerie, kde
chybějí hlídači i diváci. V době mé ná-
vštěvy čiší výstavní prostor prázdno-
tou, která podtrhuje bezútěšnost
vystavených fotografií. Výstava v Kaf-
kově domě zůstává poněkud zastr-
čená a pozapomenutá, ačkoliv je roz-
sahem i obsahem hodná Rudolfina.
Ballen zde prezentuje své fotogra-
fické celky z posledních dvaceti let
v kurátorské koncepci dvojice Jiří
Jaskmanický a Milan Štefan. Výstava
je dekadentním výletem do podvě-
domí v centru Prahy. Navštívit ji mů-
žete do 17. 3. 2015 v Kafkově domě na
Starém Městě pražském.

Ballenovy fotky jsou ošklivé. Dokážou di-
váka nakopnout do obličeje jako dnes už
máloco. Zachycují neznámé chudé a bizarní
lidi v jejich nuzných obydlích. Apoteóza
chudoby. Estetika ošklivosti. Síla přežití.
Raná autorova díla zachycují skutečnost
dokumentárně, později vytváří prostředí
fotek jako autorské instalace, inspirované
světem nejchudších.

Všude je u moci prach. Čí potom jsou tyto oči?
Oči a tanec potřeb a vzpomínek?

Ted Hughes, Jeskynní ptáci

Všechny stěny na fotkách mají nakreslené
oči. Všude a na všem leží prach, který ne-
ustále padá. Složen převážně ze zbytků
lidské kůže, šupinek poletujících všude
kolem. Těžká stojatá neprostupná clona
vzduchu. Muži spí ve vaně. Rýhy ve tváři
zpestřuje pokroucený drát. 

Děti si hrají na podlaze. Mají tvář opice
a leoparda. Nosí masky, aby jim prach ne-
napadal do očí. 

Ballen se rád pohybuje mezi divochy od-
padiště jihoafrické městské džungle. Na-
chází společnou řeč s místními obyvateli.
Přesvědčí je, aby ho nechali vstoupit do je-
jich soukromí, aby se nechali fotit se svými
příbuznými a domácími mazlíčky, případně
se nechali pokreslit – poznamenat jazykem
umění. V chudinských čtvrtích Johannes-
burgu, na tržištích, na blešácích, ve vybyd-
lených domech, ve slepených slumech
hledá svoje modely i materiály náročných
instalací vnitřních světů svých fotografií.
U Ballena nikdy nevíte, kde končí realita
a začíná fikce jako realita jiného druhu.
Jiná realita, pohlcená psychickým rozmě-
rem výtvarné fabulace.

V Českém centru fotografie pro navo-
zení správné atmosféry postříkal sprejem
několik stěn. V jedné místnosti vytvořil
autorskou instalaci divokého fotografic-
kého prostředí. Stěny zašpinil, polepil
igelitem a kartonem. Dovnitř natahal hro-
mady starého oblečení, figurínám nalepil
umělé zuby a mrkací oči z panenek, kar-
tony dotvořil rozměrnými kresbami. 

Ballenovy fotky jsou kruté jako sám
život. Ukazují temnou stránku lidí, krutou
krásu ošklivosti. Fyzicky i mentálně retar-
dovaná dvojčata „Dresie and Casie“ z iko-
nické fotografie neznají smysl díla, kte-
rému stála modelem. Kritici zpochybňují
morální poselství Ballenových fotografií.
Když ovšem masmédia denně zprostřed-
kovávají obrazy smrti v přímém přenosu či
ukazují srdcervoucí válečné záběry, nikdo
se nad tím nepozastavuje. Televizní diváci
v klidu chroupají popcorn. Ballen fotí pře-
vážně bílé Afričany z chudinských čtvrtí. Je
apolitický, zajímá ho animalita člověka –
temná stránka lidství, která člověka zner-
vózňuje a provokuje. 

Ballenovy fotografie jsou tak ošklivé, až
jsou krásné. Čiší z nich touha po kráse, hra-

vost, přirozená dětská čistota v kontrastu
se špínou a bizarností chudinských obydlí.
Vynalézavost, která ke zpestření bídy užije
cokoliv: kus drátu, zbytky plyšového med-
vídka, psa nebo kočku. Krása, která pro-
stupuje ošklivostí. Ačkoliv Ballen tvrdí, že
nepracuje s lidovými motivy, kresby, jimiž
pokrývá stěny i povrchy interiérů svých fo-
tografií, odkazují k art brut, kresbě dětí,
primitivů nebo duševně chorých. Ballen
vytváří postmoderní lidový folklor. Snad
právě proto se stal hlubokou inspirací svě-
tově proslulé jihoafrické anarchistické ka-
pely Die Antwoord.

Yolandi a Ninja, protagonisté slavné ka-
pely z Kapského města, o Ballenovi prohla-
šují, že je guruem jejich tvorby. Téměř
v každém hudebním videoklipu čerpají
z estetiky jeho fotografií. S jeho motivy,
kresbami a barevností pracovali od začátku
své kariéry. V roce 2012 dokonce s Balle-
nem vytvořili společný hudební videoklip
k písni „I Fink U Freeky“ a vydali knihu
společně vytvořených fotek.

Yolandi leží na špinavé podlaze pokryté
pokreslenými kartony a kusy těl figurín.
Není jasné, která kresba je na těle a která
na papíře. Figuríny působí znepokojivě,
jako by Yolandi ležela na hromadě mrtvol.
Její tělo hladí různé ruce, papírové i sku-
tečné…

Špinavé prostředí. Krása, která prostu-
puje ošklivostí. Příbytky, kde se válejí bi-
zarní předměty a děti smějí čmárat na
stěny. Die Antwoord a Ballen mají společné
právě zalíbení v prostředí lidí z nejnižších
společenských vrstev. Krása života, ve kte-
rém jde o přežití. 

Když přišel Ballen k Die Antwoord na
večeři, zjistil, že veškerý povrch bytu – lož-
nice, koupelny i dětského pokoje – pokrý-
vají jeho kresby. Celý byt působil jako
ballenovský vstup do podvědomí.

Die Antwoord vidí v Ballenových obra-
zech naději pro chudé a obyčejné lidi. Svého
vizuálního gurua otevřeně zbožňují a citují
ve svých klipech. Kreativita chudých, to je
rap, hrdost a styl. 

Die Antwoord reprezentují postmo-
derní lidový folklor. Jsou to novodobí li-
doví hrdinové podobně jako modelové
Ballenových fotografií. Novým fenoménem
jsou hrdinové a populární hvězdy z řad
chudých, kteří získali svou slávu pomocí
osobní kreativity a sebeprezentace na in-
ternetu. V dnešním multimediálním světě
se může na křídlech slávy vznášet každý
a někomu se to i povede. Třeba váš soused,
kulhající hulič, o tom natočí na svůj iPhone
klip, který oběhne svět na YouTube, a vy-
dělá miliony jako Ninja a Yolandi.

Who said I was a loser
Said I was a no-one
Said I was a fuckin’ psycho
But look at me now:
All up on the interweb
World-wide, 2009. Futurista
Enter the Ninja

Die Antwoord, „Enter the Ninja“

Roger Ballen se narodil v roce 1940 v New
Yorku. Posledních 40 let žije a tvoří v Jižní
Africe. Jeho původní profese geologa ho
odvedla z velkoměsta ven do přírody. Zde
prostřednictvím svého fotoaparátu obje-
vuje utajený svět malých jihoafrických
měst. Zprvu vnímá prázdné ulice v záři po-
ledního slunce, ale jakmile zaklepe na
dveře lidí, objevuje interiéry dekorované

bizarními předměty a jakousi lidovou poe-
tiku, která zásadně ovlivnila jeho práci.
Jeho skutečným domovem se stal Johan-
nesburg. Svoje fotografické projekty vy-
tváří mnoho let a mnohdy završuje
knižním vydáním. V polovině osmdesátých
let vydal knižně projekt Dorps, kterým
zkoumá regiony, zachycuje neznámá,
„Bohem zapomenutá“ místa a zákoutí jižní
Afriky. Po roce 2000 se v jeho fotografiích
poprvé objevují lidé žijící na okraji jiho-
africké společnosti. Ti se stále více stávají
spíše spolupracujícími herci, než pouhými
objekty jeho tvorby. Následují projek-
ty Platteland, Outland, Shadow Chamber,
Boarding House. V projektu Animal Abstrac-
tion řeší vztahy člověka a zvířete, které
zachycuje v tajemných obrazech jejich in-
tegrace. Posledních šest let se zabývá pro-
jektem Asylum of the Birds. 

Inspiraci pro své fotky hledá hluboko ve
svém podvědomí, v podsvětí mysli. Scene-
rie jeho fotografií jsou interiéry z molitanu
a nalezených kartonů pokreslené klikyháky
primitivních tváří a postav. Temnota Bal-
lenových snímků člověka znervózňuje,
uvádí ho do kontaktu s vlastním stínem. Je
jeho pokřiveným zrcadlem. Divák se při po-
hledu na fotografii cítí dotčen, jako kdy-

by proslulá mongoloidní dvojčata Dresie
a Casie byla jeho příbuznými. Ballen tvrdí,
že když nalezl původ vlastní temnoty, ob-
jevil skrytý zdroj inspirace a energie. Bal-
len je Daimón, světlo naděje přicházející
z temnot. Fotografie jsou pro Ballena zr-
cadla, reflektory a konektory k výzvám
a poselstvím nitra.

Ptačí oko se prolíná s okem starce. Pták
kouká okem starce a stařec si skleněnou
bulvu vyjmul a zavřel víčko, takže nevidí
nic než tmu. Černým a bílým částečně sku-
tečný a částečně neskutečný interiér. Umě-
ní koexistuje se životem. Veliké umění je

právě i umění přežít. Něha a ticho zvířat.
Jejich krutost. Prostředí dotváří černobílá
psychedelie kreseb načmáraných v prachu.

Sleduji vlastní obrys, jak se odrážím
v tmavých plochách jedné z fotografií.
Moje tvář se prolíná s tváří starého černého
muže. Muž se dívá přímo na mne a já v jeho
očích sleduji, jaká jsme s manželem pěkná
rodinka. Mám zrovna zánět spojivek
a manžel zánět zubu. Na levé oko jsem
téměř slepá a on má překrásně nateklou
dáseň. Sluší nám to spolu. Vypadáme jako
dva důchodci. Perfektní model pro Balle-
novy fotky.

Die Antwoord Rogera Ballena inspiro-
vali k natočení videa Asylum of the Birds,
kde demonstruje, jakým způsobem vzni-
kají fotky jeho dokumentární fikce v sou-
činnosti s realitou jihoafrického ghetta.

Salem je dům-labyrint-organismus, sle-
pený z kartonů jako hnízdo. Ballen objevil
ten dům v Johannesburgu, když pracoval
na projektu Boarding House. Tajemné sta-
vení mu připomínalo Hitchcockovo Psycho.
Viděl, že toto je skutečné obydlí, kde žili
lidé společně s ptáky – převážně se slepi-
cemi a holuby. Lepenkový slepenec vlastnil
jeden muž, který měl rád holuby a nechá-
val v domě přespávat různé lidi i opeřence.
Ptáci poletovali všude po domě, koexisto-
vali s lidmi jako jejich domácí mazlíčci i po-
trava.

Salem má vlastní pravidla odpovídající
potřebám jeho obyvatel. Podsvětí Salemu
je kruté. Vzadu za domem mají chlapi
masky, aby si nepálili tváře od ohně. Vraždí
ptáky ve velkém. Mačetami jim usekávají
pařáty a hlavy. Opékají je a žerou ještě po-
loživé a opeřené. Kusy ptačích těl zběsile,
divoce mizí ve strnulých výrazech masek,
ve tmavých otvorech, které zakrývají žvý-
kající ústa. Scenerie je krutá jako divoký,
primitivní rituál.

Podsvětí, sklepní chodby a zadní dvo-
rek Salemu vnímá Ballen jako archety-
pální obraz podvědomí. Ballen zachycuje
temnou stránku lidí, špínu, chudobu, kru-
tost a psychické i fyzické defekty. Nako-
pává diváka do obličeje. Uvádí ho do
kontaktu s vlastní krutostí a animalitou.
Ballenova práce má psychologický a exis-
tenciální obsah. Zároveň však přináší na-
ději. Život člověka se stává neobyčejným,
když pomocí síly své kreativity a fantaze
přemostí úděl vlastní chudoby a vtiskne
svému životu krásu, duchovní rozměr,
tvar a smysl.


