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/ ú v o d  

 

Vyjmula jsem několik prožitků svého vztahování ke krajině a k okamžikům ze své každodennosti, abych o nich přemýšlela, polemizovala a nacházela 

spojitosti mezi mnou a krajinou. 

Touha být v krajině a vztahovat se k ní pomocí výtvarné tvorby je ve mně zakořeněná už od studií na brněnské katedře výtvarné výchovy, kde jsem 

absolvovala bakalářský program cyklem Krajanka, který vyústil v autorskou knihu s volnějším textem, fotografiemi drobných zásahů do krajiny 

v okolí mé rodné vesnice, v nichž jsem reagovala na místa, jež jsem znala a znovu objevovala, protkaný básněmi. Tehdy jsem cítila, že vnořením se 

do paměti míst se s mou rodnou krajinou i loučím a přeji si z jejích hlubin posunout dál a poznávat místa nová ve vnitřních i vnějších prostorech žití.  

V diplomové práci už nechci zůstat jen za humny domovské vsi, což souvisí i s mým žitím v Praze a studijním pobytem ve finském Rovaniemi, 

přemýšlím o její praktické části více lehčeji a jednotlivé práce, jež vznikají, jsou volnější a přesahují hranice domova. Ráda bych hledala a objevovala 

jiné nové meze krajiny i výtvarných technik, kterými je zaznamenávám.  

V první části hledám teoretické souvislosti mého tvůrčího vztahování se k prostoru žití, polemizuji s odbornými výklady pojmů, zamýšlím se nad nimi 

z hlediska filosofického i jazykovědného. Opírám se nejen o odborné publikace, ale přirozeně nacházím příbuzné  myšlenky i v příbězích 

beletristických. 

Ráda bych dále také představila tvorbu několika mi blízkých výtvarných umělců, jejich postoje k tématu, jež v jejich uměleckém počínání přírodní 

krajina silně ovlivnila, a opakovaně se k ní ve svých tvůrčích počinech vrací.
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V části druhé se pokusím nastínit vnitřní i vnější podněty, které uvnitř mě podpořili touhu tvořit, reagovat skrze viditelné a hmatatelné. Mé umělecké 

práce vznikaly na stáži ve finském Rovaniemi jen malý krůček od polárního kruhu na sever i na jih, kde je příroda a krajina výrazněji v, nad i pod 

námi.  

V části třetí týkající se didaktického uchopení tématu mé diplomové práce představím autorský didaktický projekt, který byl zčásti realizovaný s žáky 

Gymnázia Ústavní v Bohnicích. 

Ráda bych čtenáře na úvod požádala, aby k textu přistupoval jako k jednomu z mnoha vztahování se k prostoru, jehož jsme součástí, jako 

k intuitivnímu hledání odpovědí na otázky vzniklé při každodenních žitých okamžicích v krajině přírodní i krajině mysli, krajině vnitřní i vnější, které 

jsou neustále spojeny v jedno.  

Při psaní diplomové práce jsem odlišila jednotlivé textové části nejen stylem písma, ale i barevně, protože mé osobní myšlenky vycházející z prožitků 

v těle a mysli v něm neunesly čerň klasického písma. 

Celý text je koncipován jako výšivka, v níž se proplétají nitě upředené z výňatků odborných publikací a beletrie. Jsou vyznačeny kurzívou. Popis témat, 

jimiž se zabývám, je psaný klasickým písmem. Poslední jemnou nití proplétající se textem jsou mé úvahy a deníkové zápisky a vhledy, které jsou 

odlišeny šedí písma. 

Každodenní přesuny ze studentských kolejí do univerzitního kampusu mi nabízely čas pro vnímání prostorů, jimiž jsem se pohybovala. Chodila jsem 

a pozorovala vnější přírodní jevy kolem mě i uvnitř mě. Časté procházky na zalesněný kopec Ounasvaara nad městem, sbírání borůvek, intenzivní 

všudypřítomnost velkých vodních ploch a lesů a květin se skrze pohyb otiskly do mého nitra a skrze výtvarné záznamy jsem je vstřebávala a zároveň 

své dojmy mohla předat dál a také si určité vzpomínky uchovat nejen uvnitř sebe, ale i jako hmotné fragmenty. 
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Celý text by na čtenáře mohl působit jako nekontrolovatelná vodní vlna. Je možné, že zasáhne a prožene se skrz váš vnitřní prostor mysli a vy na 

konci ucítíte neverbalizovatelné. Nezachytí se uvnitř vás však jediná myšlenka, jediný dojem. Ale proud vody vás očistí a pohne vámi vpřed. A vrátíte 

se zpět na svou cestu k vašemu osobnímu pojetí a vnímání prostoru.  
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P  ř  e  č  t  i     m  ě  

/// t e o r e t i c k á   č á s t  

 

 

k u d y k a m  //  ú v o d e m  

 

Existuje nějaká mez mezi tvorbou a žitím? Jak propojuji mou vnitřní krajinu s tou vnější? Jak reflektuji prostor mého těla uvnitř prostoru krajiny? Jak 

skrze tělo vnímám krajinu, konkrétně tu přírodní? Jak se prostřednictvím těla vztahuji ke krajině? Jak se ve mně krajina odráží? Jak sděluji okolnímu 

prostoru krajiny, jehož jsou součástí i lidé, mé prožitky v ní? Co je pro mě hybatelem krajiny a jejích součástí?  

Nad hledáním hranice mezi uměleckou tvorbou a žitím se zamýšlím už velmi dlouho. Vyrůstala jsem v prostředí častých setkání tvůrčích osobností 

a umělců, kteří mé další kroky svým tvořivým duchem ovlivnili. 

Propletenost mých vnitřních krajin, jimiž míním mé nitro fyzické, duševní i mentální, s krajinou vnější, jež je termín užívaný Václavem Cílkem v knize 

Krajiny vnitřní a vnější, je mou přirozeností. Vnímám citlivost na křehké vjemy z vnitřních hloubek i relativně vzdálenějších vnějších krajin jako dar, 

ačkoliv si plně uvědomuji, že je nám dána jako jedna z přirozeností člověka.  
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Vnější krajinu, v případě této práce přírodní prostor, vnímám skrze mé tělo.  Díky fyzickému tělu mohu vidět, slyšet, vnímat čichem i hmatem, také 

ochutnávat. Tělesné smysly, zrak, čich, hmat, chuť a sluch jsou funkce, pomocí nichž se do těla dostávají vjemy okolního světa. Nad to ale tělo 

dokáže zachytit i křehčí okolní děje. Jemné paprsky, jemnější vyzařování jsoucna kolem. 

Prostřednictvím těla věnuji pozornost vnějšímu krajinnému prostor. Pomocí smyslového vědomého i nevědomého vnímání, kdy mám možnost 

krajinou procházet a zkoumat její menší součásti, jež mi na konci cesty dají určitý o kousek celistvější pohled a zkušenost,   ve mně vzniká touha a 

potřeba předat je dále, ukázat je, sdílet je. 

Vjemy prožité v přírodní krajině, dialogem s ní, interakcí s ní, vnořením se do ní a současně do svého nitra, mám poté potřebu předávat skrze 

vizuální umění, avšak obohacené i o divákovu možnost „okusit“ artefakty a poznat je pomocí vlastního těla, například pomocí zraku či hmatu, často 

celým tělem. Vlastní zkušeností se prožitek vryje výrazněji do nitra jedince. A také samotný artefakt je obohacen o nový vztah směrem k němu, 

když totiž vstup dalšího člověka rozvine příběh i pohyb v čase. 

Pohyb je život. Krajina a prostor uvnitř i vně mého těla je v pohybu, je pohybem. Je to neustále se cyklicky pohybující organismus. Země i lidé na ní 

se neustále vyvíjejí.  Já jako lidská bytost jsem vznikla z pohybu a od početí se pohybuji (mám na mysli například pohyb na buněčné úrovni, tok krve, 

ale i myšlenek). Prvním nádechem po narození jsem si osvojila životadárný pohyb při dýchání, který je fascinující tím, že jej mohu i nemusím ovládat 

vůlí.  

Pohyb je má vnitřní krajina, můj vnitřní prostor. V mém nitru mohu putovat, neustále se pohybovat a objevovat tak hlouběji a hlouběji zaznamenané 

prožitky a pocity z nich. 
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„Pohyb není pouhou aktivitou těla. Je výrazem našeho celého Já ve spojení se světem.“1  

Pohyb je prostor krajiny vnější, prostor vně mého těla. Na první pohled můžeme vidět pohyb v krajině jako zvlněný terén, kdy se kopeček za 

kopečkem střídá, proud vody tekoucí korytem řeky či potoka, třepotající listí ve větru…  

Pohyb je prostor krajiny vnitřní, prostor uvnitř mého těla. Vnitřním zrakem vidím pohyb v mé krajině těla jako zvlněný terén s hlubokými zákoutími 

měkkých nadnášejících vod a proudícím neustále plynoucím dechem podporujícím rozpínání těla do prostoru mimo něj… 

Na základě pohybu mohl vzniknout život, který se odráží v mé tvorbě.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Z knihy nabízející pohled, jež podněcuje k vědomému vnímání vlastního těla a pohybu  COXOVÁ, Laura L. et STUDDOVÁ, Karen A. Každý jsme tělem. Praha: Maitrea, 2014, 
227 s. ISBN 978-80-87249-99-4, str. 18. 
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// s k r z e  p o j m y   p r o j í t    

 

 

Lidské myšlení se odehrává v pojmech. Myslet znamená řetězit pojmy. Navlékat je za sebou jako korále či jeřabiny. Řetězení je pohyb…  Pohyb, 

prostor, krajina, tělo, přirozenost… To jsou slova, s nimiž pracuji. „Podle Locka lidé užívají slova jako znaky svých myšlenek.“2 Mé myšlenky se 

pohybují tímto směrem. Myslím v těchto slovech. A považuji za důležité tato slova představit. Skrze ně roste krajina mých úvah. Slova jsou mezemi, 

které ony úvahy rámují.  

Pojmy nejprve vysvětluji pomocí jednoduše dostupných definic, jež jsou uvedeny v slovníku současné češtiny. Ukázal se jako nedostačující i přes 

svůj jasný účel stručně nastínit obsah slova, který se mu však někdy nepodařil podle mého názoru vystihnout v celé jeho šíři. Jednoduchost tvrzení 

slovníku mi byla dobrým počátečním motivem k tomu, abych se obrátila k filosofickým spisům a další literatuře, jež rozšiřuje pole výkladů 

jednotlivých pojmů. 

Řazení pojmů je velmi subjektivní, neboť dle mého mínění je pořadí jednotlivých slov volně zaměnitelné, dle individuálního pohledu jedince na 

danou problematiku. Nabízím tedy mé osobní odstupňování, jež i zdůvodňuji v toku textu. 

 

 

 

                                                             
2 Pojmosloví jako spojení pojmů vyslovených, vysvětlených pomocí dalších slov. Krásná myšlenka o slovech citovaná ze strany 139 v publikaci Velíšek M.: Dějiny citronu, UK, 
2017, ISBN 978-80-7290-873-8, str. 139. 



 
24 

 

p o h y b  

Slovník současné češtiny nabízí hned několik vysvětlení slova pohyb. Prvním nabídnutým významem  slova  je 

„změna polohy (těla, tělesa…) v prostoru vzhledem k jiným předmětům“. Až čtvrtým nabízeným výkladem pojmu pohyb je „stála změna, kolísání“. 
3 

U obou výše uvedených definic je „změna“ společným pojmem. K tomu, aby se něco měnilo, je třeba pohyb. Pohybem změna nastává. Pohybem 

se původní stav mění v nový. Je to změna něčeho vůči něčemu.  A ještě přesněji jednoho vůči druhému i druhého vůči jednomu. Přičemž jedním 

můžeme mít na mysli pohybující se subjekt/objekt a druhým prostředí (a jeho součásti), v němž se pohybuje. Pohyb tedy generuje nové souvislosti.  

V knize „Každý jsme tělem“ autorky Karen A. Studdová a Laura L. Coxová hovoří o pohybu jako o vzorcích změn. Toto stanovisko vysvětlují citátem 

Alberta Einsteina: „Nic se nezmění, dokud se něco nepohne.“4 

 „Žijeme skrze tělo a žijeme s tělem. Tělo je nám prostředkem, s jehož pomocí přijímáme (vnímáme), propojujeme se se světem a vzájemně na sebe 

působíme. Vědomosti se zakládají na zkušenostech a zkušenosti jsou zapsány v těle, jsou ztělesněné. Zdůrazněme si to – zkušenosti jsou zapsány 

v těle. Veškeré zkušenosti jsou zkušenostmi žijícího člověka, a to jsou zkušenosti pohybu.“5  

V jemném přítmí zrcadlového sálu jsem se uslyšela, jak na otázku „Co byste si od dnešní lekce přáli?“, jež vyslovila naše lektorka a tanečnice Rena, 

mi s výdechem z usmívajících se rtů vyšlo slovo „květinu“. Zdáli se ozvalo ještě několik popisů pocitů, po nichž další účastníci toužili. „Jeden z vás 

bude květina, rostlina, druhý se stane větrem či vodou, jež ji obklopuje, ovívá, obtéká, hladí. Po určitém čase se ve vašich rolích vystřídáte.“ 

                                                             
3 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 384. 
4 COXOVÁ, L. L. et STUDDOVÁ K. A. Každý jsme tělem. Praha: Maitrea, 2014, 227 s. ISBN 978-80-87249-99-4, str. 37. 
5 COXOVÁ, Laura L. et STUDDOVÁ, Karen A. Každý jsme tělem. Praha: Maitrea, 2014, 227 s. ISBN 978-80-87249-99-4, str. 39. 
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Mé bosé nohy se hluboce přisály k hladké podlaze tanečního sálu, mé pomyslné kořeny začaly prorůstat a spojovat mě se zemí. Brnění chodidel se 

stupňovalo a stoupalo vzhůru. S každým nádechem se posouvalo a vyplňovalo zákoutí vnitřní krajiny těla. Sytým nádechem započala proměna mého 

ženského těla v květinu jsoucí tam, kde je. Zavřené oči mi umožnily více se soustředit na pohyb vzduchu v okolí i mých částí poddajného, ale silného 

těla v mých pevně zapuštěných nohách do země, ale měnícího se a rozrůstajícího se těla rostliny do prostoru kolem.   

Síla místa spojení se zemí a vzduch přelévající se skrze mou pokožku a mezi vlasy změnil pohyb v růst vzhůru. Neustávající touha zachytit paprsek 

světla a objevit v jedné z větviček končetin pupen pro květ, vytáhnout sílu barevného lákavého zakončení, rozpohybovala i články prstů na rukou. 

Vnímala jsem narůstající objem poupat kdesi v centru rostlinných tkání. Péči vzdušných nadýchaných proudů kolem mě v tu chvíli ale přerušilo 

znamení a já jsem otevřela oči znovu v mém lidském těle.  

 

p r o s t o r 

Prostor je území, jež nemá hranice. Je pro mě úzce spojen s krajinou. Jsou chvíle, kdy jej více cítím, když jsem ve volné přírodě, kde nejsou výrazné 

zásahy člověka, který z podstaty své přirozenosti hranice vytváří. 

Významový slovník mi nabízí hned několik možností, jak slovo chápat a přemítat nad ním. První je „rozměrově nevymezené prostředí“, která se 

mnou silně rezonuje na základě zkušenosti z jógové praxe a úvodních pranájám, dechových cvičení, kdy se vždy mohu ponořit do zdánlivého ticha 

mého nitra. 
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„Vrátíme-li se k tělu jako k základu zkušenosti, je základním příkladem domén vnitřního a vnějšího proces dýchání. Když se nadechujeme, přijímáme 

do sebe část okolního prostředí, kterou následně biologické procesy pozmění, a část sebe předáváme zpět světu, který nás obklopuje. Svět nás 

změnil. My jsme změnili svět.“6  

Ten nejužší a hluboký je uvnitř mě.  

Sedím uvolněně se zavřenýma očima. Nadechnu se.  Pozoruji, jak dech vyplňuje celé mé tělo a vytváří uvnitř jemné pnutí a zvětšuje jeho objem, aby 

mohlo přijmout více vzduchu zvnějšku. Vydechnu. Všechno napětí pomalu odchází ven ze mě a až i nejposlednější zbyteček vzduchu, jenž mohu svou 

vůlí a pomocí všech svalů a šlach vypustit ven, nastane zdánlivé prázdno uvnitř. Zadržím dech. Na několik dob, vteřin se mi skýtá příležitost vnitřním 

zrakem objevovat hlubinu krajiny v útrobách mého těla. Krajina vnitřní se tak pomalu začne odkrývat a mohla bych jí kráčet dál a dál a nenalezla 

bych konec. Nadechnu se.  

Jazykovědný slovník mi nabídl hned v dalším bodě filosofický rozměr významu slova, a to následující – prostor 

je „jedna z forem existence hmoty vyjadřující její rozložení“. 7 

Jako „prostředí blíže nevymezené“ vnímám prostor vždy, když vyjdu ven na čerstvý vzduch a nadechnu se. Mé tělo okamžitě zareaguje na 

neohraničenost možnosti se pohybovat. Určitá výrazná pevnost stěn bytu je dávno za mnou a já mohu dýchat.  

Vyjádření o dechu, jež jsou často poetická, nesou v sobě metaforu spjatou s hloubkou vnitřního i vnějšího prostoru v souvislosti s bytím, s tělem. 

                                                             
6 COXOVÁ, Laura L. et STUDDOVÁ, Karen A. Každý jsme tělem. Praha: Maitrea, 2014, 227 s. ISBN 978-80-87249-99-4, str. 52. 
7 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 422. 
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Označení pojmu jako „příležitost, možnost;  volnost“ je významem silně naznačujícím svobodu, tu vnitřní i vnější, jež se doplňují a umožňují posun 

a neustálé zkoumání patřící k žití. 

Samozřejmě, že prostor má také svůj, řekněme racionální, význam, tedy ten, kterého jsme se dotkli hned zkraje. Tedy jako trojrozměrně definované 

prostředí, jakkoliv přesnými rozměry nevymezené. Hloubka, výška, šířka jsou rozměry, v jejichž směrech bychom ho případně upřesnili. Jenže jak 

je to s prostorem našich představ, snů či přání?  

 

k r a j i n a  

Krajina, podle mého vnímání, je prostor kolem mě a ve mně, protože se cítím být jeho součástí. Je to široký, spíše až nekončící prostor života člověka. 

Nevnímám krajinu jako oddělený prostor, jako něco vně mě.  

Pojem krajina je definován z hlediska jazykového významu jako „území se zřetelem k přírodnímu utváření“ a také jako „oblast lidského (nebo 

zvířecího, rostlinného) těla“.8 Oba významy lze tedy následně spojit, protože my, lidé, jsme součástí přírody, potažmo krajiny, a naše těla ji 

spoluutváří. Krajina je tedy součástí přírody. Jsou vzájemně propojeny a nelze je oddělit.  

Zákoník České republiky hovoří o krajině jako o „části zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně propojených 

ekosystémů a civilizačními prvky“.9 V definici se sice skrývá jak rovina přírodní, tak civilizační, za nímž nacházím již zmiňované lidské tělo, ale co si 

                                                             
8 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 209. 
 
9 Zákony pro lidi.cz [online]. Praha: Zakonyprolidi.cz, 2010 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114
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počít s tím, že krajina je jen segmentem Země? Jak bych jen nazvala zbylé úseky zeměkoule? Anebo má zákoník na mysli diverzifikaci krajiny, tedy 

upozorňuje na fakt, že zmíněná kritéria se obsahově proměňují a charakterizují rozdílné krajiny? Nížiny, horské krajiny, města atd. Zdá se, že definice 

klade důraz na ony charakteristické, tudíž rozdílné reliéfy, ekosystémy a civilizační prvky. Byla by pak tedy krajina jako celek souborem specifických 

krajin? A jak by vypadaly hranice těchto krajin? Jsou také definovatelné? 

Pro lidské žití, spokojenost i zdraví člověka je velmi důležité, aby každý den viděl krajinný horizont. Vyposlechla jsem tuto myšlenku MUDr. Heleny 

Máslové, která se opírala i o vědecká fakta v tomto případě, s téměř zastaveným srdcem, cítila jsem, jak se mi zastavil na okamžik dech. Stejně jako 

když vidím modřejší a modřejší oblé i skalnaté ostré výběžky v přírodě. Ano, to je ono rozhled do krajiny. Už jen malý výřez horizontu, vrcholku kopců 

nejvzdálenějších, kam až dohlédnu, mě vždycky pohladí na duši. Jela jsem včera autobusem z jihu Čech do Prahy a uvědomovala jsem si, jakou radost 

mi dělají modré kopce lesů, za nimi modro šedé, za nimi mlhavé. Ta vidina návaznosti, nekonečnosti prostoru je velmi povznášející. 
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p ř í r o d a  

 „Pojem příroda je nadřazený krajině (ta je konkrétní prostorovou formou přírody), takže umožňuje hovořit i o jednotlivých přírodních objektech. 

Příroda je také pozadím pro krajinu, na kterém tato může být vnímána jako estetický objekt. Použití pojmu přírody umožňuje také v pozadí udržovat 

souvislost s pojmem „přirozenost“, a na mnohem hlubší úrovni pak až mytologickou a personifikovatelnou Živost celé přírody.“10  

Příroda je nejčastěji označována jako „volná krajina mimo lidská sídliště“. 11 

Nadechla jsem se, povyskočila a následujícími kroky už jsem byla vedena úzkou cestičkou za posledním domem města. Zkoušela jsem našlapovat 

chodidly tak, jako bych šla po laně. Mimoděk jsem se dotýkala jehličnatých pichlavých větví stromů a cítila vůni zeleně a tlejícího listí. Po obou 

stranách se mi míhaly kmeny stromů a zelené tóny tak střídaly hnědé zemité. Šumění korun stromů a v dálce zvuky silnice směrem…ani nevím jakým. 

Tady je všude směr les či směr jezero. Mimo město les, les, les, jezero, les, jezero, sem tam domek a kus louky či mokřadu.  

Příroda je „souhrn všech skutečností na světě, které nevznikly záměrnou lidskou činností“, zní další možnost výkladu slova. V přírodě se nic 

neopakuje, vše je jedinečné i jedno. Fascinující originalita od větvení kořínků až po okvětní lístečky ve vrcholcích rostlin, které nerostou v sériových 

proporcích. Měkkost materiálů a nepravidelnost a tvarová i barevná nápaditost každého tvaru od semínka až po rostlinné plody, nespočítatelné 

množství vůní a variabilita zvuků. Člověk sice přírodní krajinu stihl velmi přetvořit, avšak příroda je tak silná, že i přes neutuchající lidskou činnost 

nalezne vždy řešení a umí si i zaniklá lidská obydlí vzít zpět a rostliny i zvířata jej rychle začnou osídlovat. 

                                                             
10 STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005, 202 s. ISBN 80-7363-008-7, str. 13. 
11 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 449. 
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„Doufám, že odpověď na otázku, jaký smysl má příroda, nebudeme nikdy znát. Mnohem důležitější je tento smysl cítit. Nejedná se jen o vědění, ale 

o možnost ztráty.“12  

 

ž i v l y 

Přírodní jevy, jimiž se příroda projevuje, jsou slovníkem osvětlovány jako „čtyři látky světa (země, vzduch, voda, oheň)“. Díky živlům můžeme přírodu 

intenzivněji vnímat. Voda jako životadárná substance je základním živlem podporujícím růst. Oheň tavicí, hřející, vytvářející světlo. Země je půdou 

pro oporu i podporu rostlinám i živočichům. Vzduch obsahující životadárný kyslík i chránící planetu Zemi.13 

Blížící se vzdušná vlna se začala vkrádat mezi jednotlivé vlasy. S výdechem větrných rychle plynoucích mraků se přivalila a roztančila je. Štípající 

doteky vlasů narážejících do tváří. Oči se mi tou silou vzdušných nárazů přivíraly. Blahem. Šumění v uších zesilovalo s každým  prudkým přívalem 

vzduchu obeplouvajícího mé tělo. Šumivé doteky se střídavě tlumily a zesilovaly podle toho, zda jsem se v aleji nacházela na úrovni stromů nebo 

mezer mezi nimi. Nadýchanost vlasů způsobená propleteností jejich pramínků a pramínků vzduchu. Vítr ve vlasech umožňující letět s ním a v něm.  

 

 

 

                                                             
12 CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2010, 267 s. ISBN 80-7363-042-7, str. 134. 
13 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 720. 
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p ř i r o z e n o s t   

Slovník současné češtiny je v definování přirozenosti velmi stručný – přirozenost je „souhrn vrozených vlastností“. Popis je ale svou strohostí a 

kategorickým tónem neúplný.  Nabízí se otázka, co je vrozené a co získané? Jakou roli hraje výchova? Co když lze vycházet z přítomnosti a možnosti, 

že vlastnosti, ať už dobré nebo špatné, také během života získáváme. Lépe by pak bylo vyjádřit, že přirozeností je způsob chování, jednání a prožívání 

jedince dle jeho opravdovosti žití, kdy slepě nenásleduje jiné, kdy žije z vlastního nitra a přesvědčení. Neboli přirozenost je jednota skutků a postojů 

s vnitřními pocity a myšlenkami. 

 Zato v textu Filosofie živé přírody se Zdeněk Kratochvíl velmi podrobně věnuje fenoménu přirozenosti, zabývá se pojmem z filosofického hlediska, 

popisuje, jak jeho význam lze uchopit a vysvětlit.  

„Přirozenost je mocí, která vyrůstá ze skrytosti. „Přirozenost se ráda skrývá.“ Vyrůstá do jevu, takže ji lze zakoušet a ukazovat, ale přesto je spíše tím 

růstem, principem určitých jevů nebo vlastností.“ 14  

„Buď přirozená, to bude nejlepší.“ Slyšela jsem tato slova ale jen velmi z dálky, protože mi hlasitě bušilo srdce, jak jsem byla nervózní. Bylo to poprvé, 

kdy jsem stála před objektivem a fotografky záměr zachytit mě, mou podstatu a přirozenost se mi v tu chvíli zdálo nemožné. Zavřela jsem oči a 

přestala myslet na to, že bych měla mít ramena víc vzadu, nadýchanější, ale učesanější vlasy, uvolněnější rty, útlejší pas a hubenější lýtka. Soustředila 

jsem se jen na vítr kolem mě a chladivou vodu rybníka, jak se pohybovala s poryvy větru. Do víček mi svítilo odpolední letní slunce. Jen mé tělo a 

vodní živel podpořený větrným. 

                                                             
14 KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Hermann & Synové, 1994, str. 11. 
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„S přirozeností se setkáváme v každé hlubší zkušenosti intimní, poetické, náboženské nebo filosofické, ale stále jsme v pokušení ji vnímat pouze jako 

věc.“15  

Až zpětně si uvědomuji ten klid uvnitř mě, mého těla, když jsem se naladila na měkkost doteků vody a šimrání paprsků slunce. Skrytý klid někde 

v hloubi mě se rozprostřel v celém mém těle a prostoupil jej tak výrazně, až i má mysl se zklidnila a cítila jsem se přirozeně. K zrození skrytého pocitu 

přirozenosti mi příroda velmi pomohla. Jen vítr ve vlasech a voda pro mé nohy hluboce zakořeněné, dotýkající se země.  

„Rostlina je zjevná, ale jenom tomu, kdo ji rozpozná. Pro ostatní je jenom součástí zeleně, louky. Moudrý rozpozná, rozlišuje jednotlivou přirozenost. 

Bůh se však nezastavuje u teorie. Vytrhne rostlinu, vyrve její kořeny. Tím ji definitivně vydělí z pozadí, z louky, ze země. Tím odkryje i kořen, tedy to, 

co bylo původně zcela skryté. I přitom však respektuje meze přirozenosti, vytrhne kořen celý. Ani tím ale „ukázání její přirozenosti“ nekončí. 

Přirozenost se ukáže v moci, v tomto případě v moci léčivé.“ 16 

 

t ě l o 

Seděla jsem uprostřed malinkého stinného pokoje a cítila neklid v těle. Chtělo cítit a vnímat aktivnější pohyb. Posouvat se krok za krokem krajinou. 

Přenášet svou váhu na levou nohu, na pravou nohu. Cítit pevno pod oběma chodidly. Vyrůstat tak ze země až k nebi. Vnímat svou páteř a její esovitou 

sílu. V hloubi těla bublala touha jít. Komíhání a povlávání v prostoru krajiny. Zachytit kousek hmotného viděného a naladit se na neviděné pomocí 

svého těla, které načerpá volností a nekonečnem nebe a pevností a temnou hloubkou země nové jemné prožitky  a potěší a nasytí nitro.  

                                                             
15 KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Hermann & Synové, 1994, str. 14. 
16 KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Hermann & Synové, 1994, str. 11. 
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Lze o něm hovořit jako o vnější, fyzické podobě živého organismu. A zároveň ho lze vyložit i v symbolické rovině jako základní, hlavní, podstatné 

části něčeho. 17 

Tělo živého organismu je hmatatelné, viditelné.  „Způsob, jakým prociťujeme váhu našeho těla, přímo souvisí s naším pocitem přítomnosti ve světě 

a na, svět působíme tím, že svou moc (resp. váhu) prosazujeme.“18  

Na tělesnou váhu jako nejen hmotnou veličinou, ale jako obsahem ducha a mysli, se zabývá současná filosofka a fenomenoložka Anna Hogenová: 

„Naše vlastní tělo je vždy nějak těžké, přesto my nikdy váhu svého těla jako váhu pouhého objektu nepociťujeme, tedy jsme jako přírodní bytosti 

„jinak” než jako pouhé věci, či předmětnosti.“19  

Při pohybu v prostoru posouváme svou tělesnou schránku. Na první pohled jej lze snadno zachytit pohledem, dále i osahat hmatem, dotýkat se, 

nebo slyšet zvuk nohou dopadajících na zem. Však krajina těla má také své nitro, krajinu uvnitř a nedozírnou hloubku mysli a duše, je schopna cítit 

a vnímat, prožívat emoce. To vše je možné díky hmotnému tělu. Podle mého názoru ale není tělo jen prostředkem mysli, ale i ono samo, jeho 

existence a bytí a prostorovost silně ovlivňuje to, jak přemýšlím, jak se cítím. Aktivní pohyb je zapříčiněný především kosterním svalstvem a 

nervovým systémem. Druh pohybu určuje mozková kůra. Jeho přesnost a koordinaci řídí mozeček. 

Francouzský fenomenolog Maurice Merleau – Ponty se v jedné ze svých úvah o těle a tělesnosti věnuje lidskému tělu jako součásti světa, tělesnosti 

světa. Zabývá se mimo jiné i tělesným pohybem. 

                                                             
17 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 570. 
18 COXOVÁ, Laura L. et STUDDOVÁ, Karen A. Každý jsme tělem. Praha: Maitrea, 2014, 227 s. ISBN 978-80-87249-99-4, str. 74. 
19 HOGENOVÁ, Anna. Krajina jako naše prodloužené tělo. In: BLÜMLOVÁ, D. a kol. Vnímání krajiny. Praha: Obec širšího společenství českých unitářů, 2012, 77 s. ISBN 978-80-
904909-2-5, str. 11. 
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„Dotýkání se znamená: dotýkat se. Tomu je třeba rozumět takto: věci jsou prodloužením mého těla a moje tělo je prodloužením světa, jeho 

prostřednictvím mě obklopuje svět – Svého pohybu se nemohu dotknout, protože tento pohyb je utkán z mého stýkání se se sebou…“20  

Pohyb těla si podle něj uvědomuji pomocí negativity. Negativita je podle něj obsažena v dotýkání. Uvědomuji si tak své tělo v nevědomém, vidím 

v neviděném, dotýkám se pomocí nedotknutelného.21  

Pomocí těla se tak setkávám se sebou samým, svojí duší a prožitky. Mé prožívání mi umožňuje cítit a vnímat mé tělo.  

„Tělesnost je zrcadlový fenomén a zrcadlo je prodloužením mého vztahu k mému vlastnímu tělu.“22  

Mým tělem se dotýkám mé hluboké krajiny vnitřní, a i všech okolních krajin vnějších, prostorů vně mě. 

Tělo je jen další částí prostoru krajiny. Má svou hmotnou tělesnou schránkou uzavřenou krajinu uvnitř, také má krajinu mentální uvnitř, ale zároveň 

ono jako hmotná složka je částí krajiny vně. „To znamená, že moje tělo je utvořeno ze stejné tělesnosti jako svět (je vnímané) a že tuto tělesnost 

mého těla nadto sdílí svět, svět ji reflektuje, přesahuje do světa (pociťované je jako vrcholkem subjektivity tak i vrcholkem mater iality), jsou ve 

vzájemném vztahu překračování a přecházení…“ 23 

 

 

                                                             
20 MERLEAU- PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 2004, ISBN 80-7298-098-X, str. 258. 
21 MERLEAU- PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 2004, ISBN 80-7298-098-X, str. 258. 
22 MERLEAU- PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 2004, ISBN 80-7298-098-X, str. 259. 
23 MERLEAU- PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 2004, ISBN 80-7298-098-X, str. 259. 
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s m y s l y  

Skrze smysly člověk vnímá svět. Smyslová soustava člověka je samostatnou orgánovou soustavou, velmi úzce je spojena se soustavou nervovou. 

Lidský organismus pomocí jednotlivých smyslových orgánů získává informace z vnějšího prostředí, z okolního prostoru vně svého těla. Tyto podněty 

potom může dále zpracovávat. Smyslových orgánů má naše tělo pět – zrak, hmat, čich, sluch, chuť. 

Oko jako zrakový orgán zpracovává většinu vjemů o okolí. Sluchový orgán ucho přijímá vjemy zvukové. Pomocí hmatových tělísek, jichž máme 

nejvíce na rukou, krku, obličeji, ale vyskytují se po celém povrchu těla, dokážeme vnímat okolní svět dotekem. Nosem jako čichovým orgánem 

cítíme vůně. Chutě identifikujeme v ústech, kde je nejvíce chuťových receptorů na povrchu jazyka a v horní části hltanu.  

 

m í s t o  

Jazykový slovník, který jsem si vzala na pomoc při popisu a přemýšlení nad pojmy, vysvětluje význam slova místo následovně „určitá část prostoru, 

na kterém se něco/ někdo nachází, popřípadě který je k něčemu určen“. 24 

 

V knize Škola malého stromu, autora Forresta Cartera, je mou velmi oblíbenou částí místo, kde spisovatel líčí zvyk indiánů mít své tajné místo v 

krajině, kam chodí spočinout. Každý indián má své tajné místo, které je pro něj útočištěm, má pro něj příjemnou atmosféru, není tu rušen, je určeno 

pro odpočinek a určitý druh meditace. 

 

                                                             
24 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 256. 
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„Najednou jsem zahlédl vzdálený pohyb. Byla to babička. Prošla nedaleko nás. Ale myslím, že si mého tajného místa nevšimla, j inak by jistě něco 

řekla. 

Babička se dovedla pohybovat tišeji než vánek v lesním listí. Šel jsem za ní, když sbírala kořeny. Dohonil jsem ji, abych jí pomohl, a tak jsme si sedli 

na poražený kmen a přebírali kořeny. Byl jsem asi moc mladý na to, abych dokázal uchovat tajemství, protože jsem babičce o svém tajném místě 

hned řekl. Nepřekvapilo ji to – což zase překvapilo mě. 

Babička řekla, že každý Čerokí má nějaké tajné místo. Ona má své a dědeček také své. Řekla, že se ho na to nikdy neptala, ale myslí si, že dědečkovo 

je někde na vrcholku hor, na horní stezce. Řekla, že se domnívá, že všichni mají tajné místo, i když jistě to vědět nemůže, protože se tím dosud nikdo 

nezabýval. Babička řekla, že takové místo je nutné. Potěšilo mě, že i já je mám. 

Babička vyprávěla, že každý člověk má dvě mysli. Jedna mysl řídí potřeby tělesného života. Ta třeba rozhoduje, jak si opatřit střechu nad hlavou, 

potravu a vůbec věci pro tělo. Je třeba jí užívat při zakládání rodiny, při vychovávání mladých a tak. Řekla, že tuto mysl musíme mít, abychom si 

mohli zajistit živobytí. Ale zároveň řekla, že máme i jinou mysl, která s tím nemá nic společného. Řekla, že je to duchovní mysl.“25 

 

Definice, kdy je místo vysvětlováno jako „oblast, lokalita“ zase poukazuje na to, že je významné, důležité, jedinečné, a člověk či zvíře má významný 

důvod se v něm pohybovat a zkoumat ho. „Každému prostředí, každému horizontu světa, je pak přiznána svébytnost…“ 26 

Místo opět definujeme nejčastěji z pozice hmotného světa. Mohli bychom ho určit například souřadnicemi, definovat rozměry anebo účelem. 

Samozřejmě ale také v běžné promluvě hovoříme například o místě v našem srdci, které ten či onen člověk zaujímá. Máme své místo ve společnosti, 

své místo v rodině… Na tato místa však shora uvedená měřítka nestačí… 

                                                             
25 CARTER, Forrest. Škola malého stromu. Praha: Kalich, 2007. ISBN 978-80-7017-058-8.  
26 KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Hermann & Synové, 1994, str. 30. 
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c e s t a  

 

Vysvětlení „úsek, pás terénu upravený pro chůzi, jízdu, dopravu“ mluví za vše, ačkoli je mi bližší další možnost definování slova - 

„pohyb směřující k určitému cíli“, který v sobě má ukryto další možné vysvětlení „způsob jednání; postup“.27 

 

Pod pojmem cesta se mi vybaví dokonalá schopnost každého z nás si tu cestu vyšlapat, vytvořit, přizpůsobit její šířku svým vnitřním možnostem, 

dovolit si tu odvahu vyjít vně svou vyšlapanou stezičku a pak se na ni s vděčností vrátit, anebo v zarostlém prostoru, křovinách, přes něž nelze okem 

spatřit zem, začít vyšlapávat novou.  

„Nechoďte tam, kam vede cesta. Místo toho se vydejte na místa, kde žádná pěšina není, a zanechte za sebou stopu...“  přimlouvá se v jedné ze 

svých esejí americký filosof, spisovatel a duchovní Ralph Waldo Emerson. 28 

Já jeho pobídce velmi rozumím. Kolikrát už jsem se vydala raději křovinou či po krajíčku   skály, abych pak v ohlédnutí a za sebou spatřila malou 

větvičku posunutou o kousek vedle, udusanou hlínu a v ní jemnou linii mých chodidel a vzduch mihotající se o kus rychleji.  

 

V cestě, jako „pohybu směřujícímu k určitému cíli“ se pro mě ukrývá „způsob jednání“ neboli ten proces, jednotlivé kroky, které udělám, prožiju. 

Kroky ve spojení s chůzí, kroky v souvislosti s činností, tvorbou, jež vyšlapou, vytvoří cestu, za níž se na zdánlivém konci ohlížím, a je zaznamenána 

ve vytvořených artefaktech. 

 

                                                             
27 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 61. 
28Slovenský překlad. EMERSON, Waldo Ralph. Eseje. Bratislava: Slovenský spisovatel, 1991, 216 s. ISBN 80-220-0324-7. 
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Někdy v krajině či při krocích městem našlapuji tak jemně, abych po sobě nezanechala ani tu více udusanou cestičku, než byla předtím. V interakci 

s přírodní krajinou si dávám záležet, aby artefakty byly navráceny krajině, jen je přenesu na jiné místo, jinak uspořádám v prostoru a jejich pomíjivost 

se jen projeví o pár kroků dále, avšak mezitím jsou s tímto zásahem konfrontování diváci, jejich těla i duše i mysl, pokud jsou pozornými … 

 

Cesta je často vymezena dvěma body – východiskem a cílem. Většinově je cesta vnímána jako určitý úsek, který je třeba překonat – projít, projet. 

Jde tedy zdánlivě o přesun z bodu A do bodu B. Může jít také o přesun z bodu A do bodu A? Je cíl na cestě důležitý? A co naše životní cesta? Ta 

není naplněna kameny, pískem či asfaltem, ale našimi rozhodnutími.  

 

 

p u t o v á n í  

 

Ačkoli slovník popisuje putování jako podstatné jméno vyjadřující „konat delší, obtížnější cestu“29, může se na první přečtení zdát, že se jedná pouze 

o cestu pozemskou, uzemněnou, pruh kamínků, písku a hlíny nebo asfaltu vyšlapaný či vyježděné koleje motorových vozidel na louce. Vzhledem 

k tomu, že existují i krajiny vnitřní, nehmotné, které se nedají často jen tak uchopit pomocí rukou, ale spíše pomocí smyslů a vnímání člověka, je 

toto putování i uskutečňováno v lidské mysli. 

 

                                                             
29 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 458. 
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Putování má mnoho společného s cestou, kterou jsme již popsali, ale klade důraz na motivaci a cíl. Putování činí cestu vnitřně smysluplnou. 

Nejčastěji nejde o samotný přesun z jednoho místa na druhé, ale jde o průběh. V jeho rámci se může měnit naše představa či uvažování o cíli, a to 

v doslovném i přeneseném slova smyslu. 

 

O poutnickém umění se ve sborníku úvah z Ekologických dnů Olomouc v letech 2005 a 2006 zmiňuje Jiří Zemánek. Zdůrazňuje napojení v zdánlivé 

prázdnotě a neočekávání od sebe ani od prostoru kolem. Objevování nového a nechávání se překvapovat krajinami mysli i přírody  i těla vyžaduje 

dle mého názoru i určitou míru statečnosti a umění se nechat vést. 

„Poutnictví znamená obejmout zemi, přírodu a nechat se jí obejmout – a to všem a i smysly! Jako poutník ji prostě nemohu obejít, uniknout do jiné 

reality ani ji nějak intelektuálně obelstít. Naopak je třeba být maximálně pozorný a zároveň pokorný, protože realitu země, která mě obklopuje a 

nese, nikdy neuvidím před sebou celou; je navíc jako žena neuvěřitelně proměnlivá, mnohoznačná, unikavá… Abych se s ní mohl setkat, musím se s 

ní prostě „zaplést“, ztratit se v ní, zabloudit v ní.“ 30 

 

Krok. Šimrání rostlinek a jejich fragmentů kreslilo na mé tělo a upozorňovalo na následný dotek pevné masy země zachycující a dávající oporu a 

stabilitu mým krokům. Švih. Větvičky borůvčí obejmuly mé chodidlo a šustění lístečků doprovodilo jejich kresebný klikatící se pohyb po mých nohou.  

 

 

 

 

                                                             
30 ZEMÁNEK, Jiří. O poutnickém umění. In: BARTOŠ, Michal, ed. Krajinou pochybností. Nymburk: O.P.S., 2007, 308 s. ISBN 978-80-903773-4-9, str. 163. 
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č a s 

 

Definice času ve významovém slovníku současné češtiny jako „souvislé řady okamžiků (měřená roky, dny atd.), posloupnost všeho bytí“ poukazuje 

na několik aspektů zmíněného slova. Nejenom že čas může být přítomná chvíle, ale i delší úsek, kdy se okamžiky skládají a navazují na sebe a tvoří 

trvající nekonečnou řadu jednotek. 

 

Jestli je vůbec možné najít definici času, která po všech stránkách vysvětluje tento fenomén, jenž se nás velmi úzce dotýká, jsem se zamýšlela už 

mnohokrát. Setkáme se s názory stojícími si za tím, že čas je nedílnou součástí světa, a naopak s postoji zdůrazňujícími, že čas by bez člověka 

neexistoval. Tato myšlenková škola hlásá, že čas existuje, protože „lidský duch zpřítomňuje minulé ve vzpomínce a budoucí v očekávání“.31 

 

Formulace Augustina z Hippo, která je uvedena v jeho knize Vyznání, je mi blízká, ale šalamounsky vyjádřená: 

„Co tedy je čas? Když se mě na to nikdo neptá, pak to vím. Ale když to mám někomuvysvětlit, pak to nevím. Přesto pak pln sebedůvěry tvrdím, že ví

m, že by nebyla žádná minulost, kdyby neplynul čas, a žádná budoucnost, kdyby se nic neblížilo, a žádná přítomnost, kdyby nic nebylo přítomné.“  

V popisu času nacházíme všechny elementární charakteristiky s ním spojené – jak je plynutí času svázané se změnou, různorodost budoucího, 

přítomného i minulého a zároveň nejistota vznášející se nad tím, co je to vlastně čas, nakonec i jestli je smysluplné čas měřit a zabývat se jím, když 

upřímně řečeno nevíme, čím doopravdy čas je. 32 

A samozřejmě nelze nezmínit důsledek Einsteinova zkoumání, a sice že čas je relativní.  

                                                             
31 Myšlenky blízké mému pohledu ze spisu ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4. 
32 Myšlenky blízké mému pohledu ze spisu ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-25414-4. 
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Už vícero dnešků, snad i více než tři sta šedesát pět, slýchávám od mých blízkých, že neexistuje nic než teď, teď, teď, pouze v tomto vnitřním nastavení 

mohou být lidé spokojení. Jednotlivé okamžiky jdoucí za sebou postupně tvoří soubor, sbírku momentů, která je rozsáhlejší a rozsáhlejší s každým 

přibývajícím okamžikem.  

 

Čas je velmi důležitou veličinou pro tvorbu, čím více okamžiků jsem jen v tvorbě plně ponořená nejen aktivně, že by mi něco takzvaně vznikalo pod 

rukama, ale je i součástí mého vnitřního prostoru, myslím na ni, uchovávám si ji v nitru a poté mě pro ni mohou i zdánlivě nesouvislé okamžiky 

každodennosti inspirovat, připojují se, zůstávají v mém nitru, kde se v dalších okamžicích na základě prožitků viděného i dalšími smysly uchopeného 

vyplaví ven.  

 

Svatý Augustin jednou řekl o čase: „každý jej dokonale zná, avšak žádný z nás jej nedokáže vysvětlit druhým“. Můžeme se svými slovy a popisem 

prožívání každého okamžiku přiblížit, ale v neustálém pohybu bytí není možné se zastavit a čas s přesností na milióntinu sekundy definovat. 33  

 

p o m í j i v o s t  

 

 Pomíjivost rovná se „dočasnost, prchavost, nestálost“.34 Nese v sobě časový aspekt, i tu cestu, putování, pohyb a cykličnost, začátek i konec.  

„Všechno se mění, bez výjimky. Na celém světě neexistuje nic trvalého. Vše plyne dál; veškeré věci přicházejí na svět s  proměnlivou podstatou; samy 

věky míjejí v nepřetržitém pohybu.“ (Ovidius)   

                                                             
33 MERLEAU- PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 2004, ISBN 80-7298-098-X, str. 15. 
34 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 391. 
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V efemérnosti je pro mě veliké kouzlo, jak se jakkoli smyslově vnímané stává postupně proměňujícím se a nakonec často po něm zbude několik 

málo stop nebo zmizí bez hmatatelného odkazu. Je příjemné se ponořit do pocitu svobody a napětí z očekávaného, kdy vím a cítím, že po zániku 

jednoho vzniká vzápětí prostor pro druhé. Pomíjivost je pro mě skutečnost elementární. Je to věčné plynutí. Skutečnost vlastní člověku i přírodě. 

Přičemž vnímání pomíjivosti je dané měřítkem pohledu. 

 

 

i n t u i c e  

 

Pojem intuice znamená „pochopení, poznání něčeho bez zapojení rozumových procesů“35 a hraje velmi významnou úlohu v umění a podle mého 

mínění v každé tvořivé činnosti.  

 

Intuitivní vnímání a vztahování se k prostoru kolem mě je velmi křehké a často prchavé a jsou okamžiky, kdy se nechám unést momentem, k němuž 

jsem jen letmo přivoněla. Přeji si, aby jich postupem dnů mého žití bylo více a mohla jsem se koupat a radovat v jemnosti cítěného. I přes vzácnost 

situací, kdy v sobě přečtu a rozluštím vzkaz intuice v mém nitru a podaří se mi jej aplikovat pro tvorbu či každodenní životní situace, jsem vděčná. 

 

Stály jsme s mými kamarádkami Boženkou Rossí a Peťou Cisárovou - Kršákovou , oběma malířkami, uprostřed půdního výstavního prostoru, kde nás 

obklopovala čerstvě nainstalovaná výstava, soubor obrazů z malířského krajinářského sympozia Horizonty – Hranice, které pořádalo občanské 

                                                             
35 KOLEKTIV AUTORŮ. Školní slovník současné češtiny. Brno: Lingea, 2012, 731 s. ISBN 978-80-87471-59-3, str. 164. 
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sdružení 2CH, o. s., a Galerie Tři. Sedm malířek, mezi nimi i já, a tři malíři zachytili tehdy své nejintenzivnější vjemy a dojmy z prostoru, v němž jsme 

se necelý týden pohybovali a nasávali ho „všemi smysly“. Boženka tehdy pojmenovala, co bylo patrné na první pohled. „Ta naše ženská malba je 

více intuitivní. Kluci mají jasné a realistické výrazy malířského projevu.“ Mé nitro se zatetelilo. Uvědomila jsem si, a více přijala, že je mi ta intuitivnost 

vlastní. Že určitá skrytost, její objevování, zase odkrývání, a nechávání se unášet dojmy a klást je vedle sebe jsou mi přirozené.  

 

V příspěvku do časopisu Pedagogická orientace publikoval Vladimír Spousta studii pod názvem 

Invence, intuice a tvořivost v umění, ve vědě a v edukologii, jež popisuje triádu vzájemně propojených fenoménů – invence, intuice, tvořivost 

v pedagogické činnosti. Intuice je ve stati popsána jako „interiorizované subjektivní vidění a poznání, instinktivní pochopení něčeho bez přímého a 

detailního poznání, bez zkušenosti nebo rozumového úsudku, ale také jako tušení nebo poznání vnuknutím (na rozdíl od racionálního zkoumání na 

základě zkušeností). Intuice je duševní schopnost, která nám ukazuje možný směr, sděluje, co by se mělo udělat, ale nevysvětluje proč.“36  

Intuice je dle mého názoru, v němž mě utvrdil i tento článek, racionálně neuchopitelná. Také autor časopiseckého odborného příspěvku se zmiňuje 

o tom, že ačkoli intuici na nevědomé úrovni používáme, vědecky ji analyzovat nelze.  

V umělecké tvorbě je intuice jednou z nejdůležitějších článků tvůrčího vnitřního procesu autora. Toto slovy těžko popsatelné vnitřní vedení 

vycházející z nitra osobnosti udává směr uměleckých prací a projektů. Umělci a umělkyně v ni věří, spoléhají se na ni. Z její síly se rodí síla nová. 

„Intuice těží z našeho vědomí, ale i z našeho podvědomí. V něm je (jako na pomyslném hard-disku) uložena každá informace, se kterou jsme kdy 

přišli do styku, „uskladněno“ je tam vše, co jsme kdy zažili.“37   

                                                             
36 Invence, intuice a tvořivost v umění, ve vědě a v edukologii | Spousta | Pedagogická orientace. Časopisy Masarykovy univerzity [online]. Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1187/912 
37 Invence, intuice a tvořivost v umění, ve vědě a v edukologii | Spousta | Pedagogická orientace. Časopisy Masarykovy univerzity [online]. Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1187/912 

https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1187/912
https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1187/912
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Všechny zkušenosti si neseme stále s sebou v našich nitrech a intuice z těchto nevědomých a podvědomých obsahů čerpá a postupně nám je vynáší 

na světlo a my jako tvůrci s nimi můžeme pracovat. V současné době ale není možné tento proces dělat vědomě. Domnívám se, že i touha 

reflektovat vnitřní a vnější prostor uměleckou tvorbou by měla opravdu vycházet z „vnitřního pramene“ (Patočka) a čerpat z něj nelze násilím, 

vysilovat ho. Je důležité o něj pečovat, plnit jej prožitky a nechávat si čas pro jejich vstřebávání.  

 

Tak lehce našlapuji a má páteř se zdá být o několik centimetrů delší a dech hlubší a plnější a téměř tančím Jindřišskou ulicí. Všechny barvy prostoru 

jasnější. Cítím v sobě tvary a rytmy tahů, jež se objevují před mýma očima na bavlněném papíře. Barevné tóny měkce přecházejí jeden do druhého 

a otiskují se v rozličných tvarech. Celé to dohromady tvoří strukturu a rytmus všech těch nepravidelných malých i větších seskupení rostlin, které mě 

obklopují. Světlo je prostupující a natolik oslnivé, že se v něm rozličné barvy rozpustí a jsou pohlceny a proměněny v křehkou a čistou bílou.  

A najednou se zastavím. Vítr mi skrz šaty pohladil celé mé tělo a vrátil mě zpátky na kamenné dlažební kostky a … cítila jsem tu oporu, jež mám 

v zemi a těle. 

 

„K nevšedním zkušenostem hmoty patří spontaneita hmotné přirozenosti, živelnost, intimita tělesnosti, intuitivní náboj hmatu, chuti a čichu.“38  

 

 

 

 

 

                                                             
38 KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Hermann & Synové, 1994, str. 34. 
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// m e z e 

 

Krajinné meze. Má krajina své meze? A má je naše uvažování o ní? Tato varianta se zdá býti pravděpodobnější. Mez je nejzazším  bodem. Krajní 

možností. Anebo také osobní, individuální možností.  

Sdílíme společně krajinu, která se stává skrze naše vnímání objektivní skutečností. Participujeme na jejím vnímání. Stromy, louky, kopce, cesty, 

mraky, horizonty… Všichni (většina) je vidíme, cítíme. Nicméně každý trochu jinak. Vidění, natož pak vnímání, je diskurzivně podmíněný jev. To, co 

se nám jeví jako objektivní skutečnost, je „jen“ většinová shoda. Limitů je hodně. Tím prvním je naše já.  

Soustředím se na svou mez. Na své vnímání krajiny. Z té společné vstupuji do té osobní. A i ta není jednovrstevná. Vnímám krajinu kolem sebe. 

Vnímám ji intenzivně a mé vnímání překračuje tělesnou mez. Splývám s krajinou.  

Můj pohled na krajinu není zvnějšku, ale zevnitř. Nestojím s polním stojanem čelem ke krajině. Nestojíme s krajinou proti sobě, nýbrž procházím 

krajinou a jsem její součástí. Stojíme (anebo jdeme) v sobě navzájem. Mám nad to potřebu tento stav zaznamenat. Začínala jsem kresbou, malbou, 

ale s časem jsem opustila výtvarné materiály zvnějšku donesené a snažila jsem se hledat je přímo v krajině. A když jsem opustila místo malíře za 

stojanem, začala jsem hledat své místo v krajině. Zvykli jsme si nazývat tento přístup konceptuálním. Každopádně není v pravém slova smyslu 

krajinomalbou. Je kraj-jinou-malbou. 

Mez je též rozhraním mezi jedním a druhým. Známým a neznámým, přijatelným a nepřijatelným, možným a nemožným. Mez v krajině je pás terénu, 

oddělující dvě pole. Rozhraní, hranice, práh. „Objevením prahu je nalezením nejisté hranice mezi vnějškem a vnitřkem, která je hranicí jen v tom 

smyslu, že stejně odděluje, jako spojuje. Kde jsou prahy, tam už neexistují žádné pevné hranice, jen proměňování, přecházení, stávání se jiným, (…) 

Prahy slouží k překračování.“39  

                                                             
39 Petříček M., Velíšek M.: Pohledy, které tvoří obrazy, UK, 2012, ISBN 978-80-7290-584-3, str. 137. 
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// d i a l o g y    

 

Krajina byla a je inspirací pro řadu autorů. Krajinomalba představuje jeden z malířských žánrů, který prošel složitým a dlouhým vývojem. Vnímání 

krajiny jako námětu se v minulém století s nástupem konceptuálního umění výrazně proměnilo. Reflexe krajiny v tvorbě konceptuálních umělců 

přeneslo často důraz od artefaktu k procesu jeho vzniku.  

 

Oslovila jsem současné umělce, kteří jsou fascinování krajinným prostorem a reflektují ho ve své tvorbě. Měla jsem možnost se s nimi osobně setkat 

a vést s nimi rozhovory. Jejich výpovědi tak autenticky a aktuálně doplňují jejich představení coby tvůrčích osobností českého současného umění. 

Rozhovory nejsou kompilací vyhledaných proslovů, ale vznikly z mé iniciativy, pro tuto práci, jako skutečný osobní dialog. 

Rozhodla jsem se blíže popsat tvůrčí cestu tří osobností v Česku – Reny Milgrom, Miloše Šejna a Jana Ambrůze. V jejich tvorbě je lidské tělo 

v prostoru krajiny, jeho pohyb, tvar a smyslové schopnosti významným výrazovým prostředkem i důležitým měřítkem.  

Nechci ale hovořit jen o uměleckých činnostech už minulých, ale ráda bych zaznamenala nynější tvůrčí otázky, jimiž se výše zmínění umělci zabývají.  

Součástí následujícího textu jsou také záznamy rozhovorů, které jsem s nimi vedla. Jsou autentickou výpovědí. Stejně jako je kontakt s krajinou těla, 

mysli, okolní krajinou velmi intimní záležitostí, stejně tak je intimní i osobní rozhovor s druhými lidmi. Proto jsem se rozhodla oslovit trojici umělců a 

položit jim otázky „na tělo“. Je mi přirozené osobní spojení s lidmi a nahlédnutí do jejich krajin mysli a těla skrze rozmlouvání. 
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Výběr autorů ani položené otázky nejsou náhodné. Jsou výsledkem osobního vztahu k jejich tvorbě i k nim samotným. Vnímám jejich tvorbu delší 

dobu a představuje pro mě tři různé krajinné meze. Nikoliv tradičně krajinářské, ale přece zásadně krajinné, a především mému ustrojení blízké.    
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R e n a   M i l g r o m 

 

Rena Milgrom je současnou českou tanečnicí, choreografkou, pedagožkou a terapeutkou. Je duší tanečního studia Dancelab na Vinohradech 

v Praze. 

Její tvorbu uměleckou, pedagogickou i terapeutickou spojuje somatický pohyb. Somatický přístup k pohybu je založen na porozumění, že všechny 

naše pohybové schopnosti jsou ukryty uvnitř nás. Můžeme uvnitř sebe nalézt fyzickou pohodu, impuls k pohybu, i pocit klidu a zastavení a 

rovnováhu. To vše s vědomím dechu i jednotlivých částí těla, ale i místa, kde se naše tělo – my nacházíme. 

Rozhovor s Renou je rozveden více o těle a vzniku pohybu v těle. Její dlouholeté taneční a pohybové zkušenosti jsou založeny na pohybové 

průpravě, ale i na studiu filosofie, psychologie i vhledu do jiných uměleckých disciplín- výtvarného umění, divadla, literatury i hudby.  

 

/// Setkaly jsme se u Reny Milgrom v pracovně ve večerním svitu vinohradských lamp. Dlouho jsme se nesetkaly tváří v tvář. Byla jsem jí i jejím 

mužem  moc mile přijata přímo v jejich bytě. Nakonec jsem ani nezapnula diktafon, neboť jsem i přes skutečnost, že Renu znám od mých předškolních 

let, záhy nadšeně poslouchala a zjišťovala hloubku jejího nepřetržitého studia o těle, tanci, pohybu, umění i žití a také zájem o filosofická a ekologická 

témata týkající se života na Zemi. Doporučila mi i mnoho literatury pro diplomovou práci.  Domluvily jsme se, že mi mé konkrétní otázky k části 

diplomové práce zodpoví  písemně, aby měla možnost většího času pro utřídění myšlenek. ///////////////// 
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Obrázek 1 Rena Milgrom 
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Mohla bys prosím popsat moment, možná s ním bude spojený i pocit v těle, kdy sis začala uvědomovat, zvědomovat, jak prostor vně tvého těla ovlivňuje 

pohyb tvého těla? Jak se to projevovalo? 

Těch momentů je mnoho a ráda s nimi pracuji jako s elementem tréninku a výcviku, při pohybové tvorbě. Např. choreografická tvorba ve výtahu, 

tedy prostoru 3x3 m - cítím, jak se moje tělo zužuje a zároveň natahuje do výšky, jako bych se chtěla dotknout zároveň stropu i podlahy, kde uzemnění 

není vzhledem k pohybu tělesa zcela možné. Pociťuju především horní část těla, kde vzniká mírná tenze, spojena s lehkostí a určitou nucenou 

pasivitou. Aktivně a přirozeně se rozhoduji pro pohyb, ve kterém dochází ke kontaktu různých částí těla s jednou a pak i dvěma ze tří okolních stěn 

a takový pohyb mi poskytuje větší stabilitu. Mám potřebu v takovém prostoru zkoumat jeho hranice a  po krátkém čase svoje tělo rozpínat a tyto 

hranice vnější prorazit. Dostavuje se pocit určité sklíčenosti a omezení, které vědomě přijímám. 

Další moment bych mohla popsat z prostoru v přírodě: nacházím si svoje místo, kam se vracím opakovaně a nechávám ho na sebe působit. Je zde 

několik bříz, mech a louka přede mnou. Jsem na okraji lesíku, na hranici mezi planinou a hustě zarostlým lesíkem. Prostor mezi břízami, v travinách 

a mechu mi poskytují pocit hnízda a domova. Cítím v sobě teplo, pod nohama měkkost, a tak i měkce našlapuji, moje tělo se tvaruje podle prostoru 

mezi větvemi, meziprostoru. Dochází k rotacím především torza a paží, oči sledují prostor mezi větvemi, celé tělo je aktivizováno a aktivní, pohyb je 

kontrolovaný a v lehkosti, s pozorností na všechny strany. Když se zastavím a dívám se na otevřenou louku přede mnou, mám pocit volnosti v těle. 

Cítím svůj dech. Ten pohled mě vede vpřed, do sagitální roviny, jako bych se chtěla rozběhnout, i když mohu zůstat na místě. 

Jak se to od té doby změnilo pro tebe z hlediska pohybu?  

Pohyb si nachází svoje vyjádření podle pocitů a situace. Není plánován předem, vychází z vnějšího stimulu. Předpokladem ovšem  je, mít tělo 

připravené a trénované, aby na impulzy mohlo reagovat co nejpřesnějším způsobem. 
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Když jsme si společně povídaly, shodly jsme se, jak je pro nás zajímavé a důležité propojení viděného, vizuálního s pohybem. Jak se to odráží v Tvé 

tvorbě?  

Oko vidí tvary, linie, barvy, plochy, úrovně, prostory a mozek na tom základě pak kognitivně zpracovává oční vjemy. Kategorizuje, orientuje a může 

tvořit fantazii, představy, mohou přicházet vzpomínky a asociace. To vše může být inspirací ke tvorbě. 

Je pro Tebe střídání prostorů pro pohyb, míst k žití... vždy osvěžujícím momentem, který tvé tělo dává do pohybu?   

Ano, změna je vždycky dobrá věc pohnout se jinam. 

 

Můžeš popsat, čemu se nyní v tvorbě věnuješ? Lze nalézt jeden směr? Nebo je to rozvětvená spleť cest?  

Ve své tvorbě se nyní věnuji především pohybu, který reflektuje přítomný okamžik – autentický pohyb. 40 Současně se ale stále věnuji kompozici, což 

je oposit. V prvním případě pohyb následuju, ve druhém případě ho tvořím. 

 

Reflektuješ v současnosti ve své tvorbě i nějaké téma spojené s přírodní krajinou? 

 Ano. Teď budu tvořit Global Water Dance, který bude nějakým způsobem reflektovat náš současný problém sucha v krajině, i když to bude více 

spojeno s lidskými vztahy, neb to bude skupinová tvorba. V letních kurzech, které probíhají v krajině, je to více o tom dialogu s krajinou. Nesnažím 

se krajinu jen vyjadřovat tělem, snažím se o vzájemné propojení těla s krajinou. 

                                                             
40 Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe „mindfullness“. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a 
impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně 
formou imaginace, exprese, vnitřní i vnější. 
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Téměř celý dosavadní život se Rena Milgrom intenzivně věnuje práci s tělem v tanci a pohybu. Vnímá své tělo jako neoddělitelnou součást okolního 

prostoru, které každým okamžikem reaguje na změnu v okolí. A protože každá část těla je citlivá, tak i uvnitř těla vznikají impulsy, jež zvou k pohnutí 

se, změně tvaru těla. Také aktivní kontakt se zemí, jež jí je pevným základem, oporou i partnerem, z něhož čerpá, spojuje se s ním, komunikuje. 

Rena Migrom své tělo při tanci ráda rozpouští a její pohyb je inspirovaný místem, ve kterém se v danou chvíli nachází. Jako by mimoděk, ale vědomě 

její tělo navazovalo na krajinu kolem. 

 

Také fenomenoložka Anna Hogenová mluví o krajině jako o „našem prodlouženém těle“. „Nejsme vytrženými bytostmi ze světa kolem nás. Nemáme 

oči, abychom jimi viděli, ale proto, že kolem nás je něco, co potřebuje být námi zahlédnuto. Nemáme ruce, abychom pracovali, ale venku je něco, co 

si žádá, abychom tomu porozuměli. Jsme bytosti, které jsou vyvolávány zvnějšku, jinak řečeno, to, co je venku, k nám patří, ale jinak než si myslíme 

v našem karteziánském rozpoložení. Jsme bytostmi dálky, říká někde Otokar Březina. Krajina není od nás oddělena, je součástí našich těl, přesněji 

řečeno, naše těla jsou součástí krajiny. Hranice mezi ní a námi je jiná, než si myslíme. Nejsme schopni zahlédnout naším rozumem to, jak jsme do 

krajiny vrostlí, jak nás krajina absorbovala. Nejsme subjektem a krajina objektem.“41  

Tanečnice Rena Milgrom v jedné ze svých odpovědí popisuje pocit, kdy se její tělo intuitivně prodlužuje vzhledem k prostoru výtahu, který je sice 

horizontálně úzký, ale vertikálně je vysoký. Tělo se přirozeně touží prodloužit a okusit tu možnost prostoru.  

Zastavila jsem se a můj zrak spočinul na dvou propletených kmenech přede mnou. Levý stromek pevně rovně vyrůstal z měkké země a asi v polovině 

svého kmene, dlouho před rozvětvením se do zelené koruny, vyrůstala větev. Druhý menší stromek, pravděpodobně semenáček ze semínka bukvice 

                                                             
41 BLÜMLOVÁ, Dagmar. CÍLEK, Václav. HOGENOVÁ, Anna. JUŘINA, Petr. KOHOUT, Michal. STIBRAL, Karel. ZEMÁNEK, Jiří. Vnímání krajiny. Praha: Obec širšího společenství 
českých unitářů, 2012, ISBN 978-80-904909-2-5, str. 11. 
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pocházející ze staršího buku, vyrůstal mezi kořeny prvního. Jejich kmeny byly natolik blízko, že se mladší stromek jako had obtáčel kolem staršího a 

přizpůsobil i větvi trčící mu do „cesty“. Elegantní kličkou ji obrostl a dále se posouval výše ke koruně většího buku. 

V jemném napojení těla na možnosti prostoru krajiny jsou v oblastech doteku určité hranice, v nichž vzniká pnutí mezi dvěma částmi, jež rozděluje. 

Kdyby zemi neprotkávaly cesty a řeky, neexistovaly by hranice, postrádala by výraz. Stejně jako tvář bez výrazu. Působí chladně a bez citu. Chybí 

tam hranice, jež by bytostně a přirozeně patřily k určité části země.42  

Hranice udávají tělu v pohybu, žití i tvorbě určitý směr a podobu. Mohou být vytvořeny vnější krajinou a umožnit tělu se tvarovat dle možností, 

kam až je rozpínání se možné. Naopak vnitřní hranice a možnosti těla, jak je schopno se otevřít a spojit skrze smysly a pohyb, jsou také 

plnohodnotnou odpovědí z druhého břehu hranic.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 BLÜMLOVÁ, Dagmar. CÍLEK, Václav. HOGENOVÁ, Anna. JUŘINA, Petr. KOHOUT, Michal. STIBRAL, Karel. ZEMÁNEK, Jiří. Vnímání krajiny. Praha: Obec širšího společenství 
českých unitářů, 2012, ISBN 978-80-904909-2-5. 
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Obrázek 2 Rena Milgrom 
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M i l o š   Š e j n  

 

Miloš Šejn je současným českým vizuálním umělcem, performerem i pedagogem. Zabývá se vizuálním uměním i performance, organizuje 

workshopy jako je Rosa Bohemica. V současné době se ve své tvorbě věnuje vizuálnímu zobrazení viděného a zároveň vysloveného na základě 

prožitků těla. 

Dále uvádím záměrně písemný záznam celého našeho hodinového rozhovoru, aby byla zachována autenticita okamžiku našeho setkání.  

 

 

// Rozhovor s Milošem Šejnem vznikl velmi spontánně, sedli jsme si v jedné ze slunných místností ateliérů vysoké umělecké školy. Z hrnečků nám 

oběma voněla káva, kterou jsme si oba přinesli, aniž bychom se domluvili. Vzhledem k mé nervozitě jsem si nebyla schopna připravit otázky, hlavně 

jejich přesné znění, písemně na papír, ačkoli jsem měla povědomí o umělcově tvorbě a navštívila i jeho výstavu. Po krátké domluvě jsem ale zapnula 

diktafon a začala se intuitivně, často neobratně ptát. Reagovala jsem na krátké povídání mimo nahrávku, na slova, jež zaznívala z úst Miloše Šejna, 

a také na zaměření mé práce. Nechala jsem se vést jeho povídáním a tématy, která jsem cítila jako nosná pro zaměření své diplomové práce. Využila 

jsem možnosti dozvědět se a nahlédnout pod, skrze a nad práci člověka, jež přistupuje k výtvarné tvorbě a životu s nekončící zvídavostí a hloubkou 

prožitku. ///////// 
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Obrázek 3 Miloš Šejn 
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Jak své prožitky z krajiny vyjadřujete? Jaké prostředky výrazové používáte? 

Jsem nyní v procesu řešení propojení kresby, viděného a slov, které tu viděnou situaci sdělují pomocí řeči. Má práce spočívá v tom, že vedu linku, 

která reaguje na to, co vidím a co cítím v určitém místě, a to doprovázím svým hlasem. S tímto způsobem vyjádření jsem začal už v 80. letech. Tehdy 

však kresba a záznam vysloveného byly odděleny. Nyní se snažím o jejich úplné propojení. Linka sledující viděné a cítěné v určitém místě není zcela 

čistá, protože je spojena se slovy. Slova ale nejsou celistvá. Jsem proto nyní v určité krizové situaci. Obě média jsou porouchaná. Kresba se snaží blížit 

ke slovům, ale slova nejsou dořečená, linka běží dál. Vznikají nová slova. Abych uzdravil proces, zkusil jsem se hlasově vyjadřovat jen pomocí 

samohlásek. 

Vycházíte z českého jazyka, z jazyka rodného? 

Ano. Ideální by bylo na této cestě vydržet. Pokusit se o to, aby to byla kontinuální slova a kresba byla taky kontinuální. Kresba by začala být víc a víc 

psaným textem. Zatím je to pouze porouchaný psaný text. Občas jsou tam vidět písmena a občas spíš je sledovaný tvarový princip. A protože se 

jedná o okamžité sondy, jsou to velice krátké okamžiky. A potom ve výsledku to trochu připomíná kaligrafické záznamy, které ovšem nevypadají jako 

třeba japonská nebo čínská kaligrafie, ale dost se to blíží v těch lepších případech pokusům dětí, když se snaží začínat psát nebo vidí, jak vypadají 

písmenka. Ale ještě neví, co ta písmenka znamenají. A vzniká zvláštní síť tahů. Někdy to připomíná a, e, i  … Po letech když jsem se nyní díval na 

kresby svých dětí, tak jsem si uvědomil, že to je přesně ta oblast, která mě zajímá.  
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Vracíte se stále na stejná místa? 

Ano, vracím se. Těch míst je už během mého života spousta. A mám také rád, když můžu jít někam, kde jsem ještě nikdy nebyl. Ale to navracení se 

na má oblíbená místa by fungovalo určitě i ve městě. To nemusí být spojené s představou nějaké nedotknuté… i když nedotknutá krajina vlastně 

neexistuje. Ale v podstatě kdekoliv. I tu, kde sedíme.  

A jakou roli hraje pro vás dech v této práci? Vnímáte ho?  

Já vnímám toto propojení, ale mám tu velké rezervy. S tím by šlo určitě ještě více pracovat. Tady se asi ukazuje, že jsem přeci jenom více propojený 

s „klasickou linií“ výtvarné práce. Ačkoli to zní, když se člověk podívá na moje věci, překvapivě. Tradice japonských kaligrafů, kde ten dech hraje 

určitou roli, existuje, ale já s tím nepracuji. A nemyslím na to. A je pravda, že bych na to neměl zapomínat.  

A v jaké pozici je vaše tělo, když zaznamenáváte to propojení viděného a vysloveného? Můžete popsat i ten pocit? 

Ideální je, když se člověk dostane do stavu rozpuštěnosti. Mnoho mých věcí vzniká tak, že jdu odněkud někam. A během chůze se většinou vždycky 

zastavím. V posledních letech pracuji dvojím způsobem. Jednak kreslím do bloku 30 x 30 cm nebo 40 x 40 cm, který mám v pravé ruce nebo levé 

ruce, ale někdy si to dám…ale nebudu to komplikovat…na hlavě mám čelovou kameru a nahrávám celou tu situaci a zvuk. V dřívější době ty slova 

bylo ještě možné rozluštit a tam jsem tu potřebu neměl. Potom, když se ta kresba, a to slovo začalo rozpadat a více prolínat, jsem chtěl mít 

zachovanou audiovizuální polohu taky. Nejdříve jsem to nahrával zvukově a potom i zvukově i obrazově. To jsou práce, které vznikají při putování. 

Potom jsou věci spíše obrazového charakteru. Většinou čtverce 150 x 150 cm nebo svitkové věci ležící na holé zemi, kdy se po ploše papíru či plátna 

volně pohybuji celým tělem, někdy jsem na čtyřech nebo i vleže. Možnost by byla dělat takovou věc bez šatů, celým tělem. Takto jsem pracoval, 
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například v bažinách, pouze s přírodními materiály. Ale nyní pracuji převážně s akrylem ředitelným vodou. A zároveň mi vyhovuje i tím, že je spojitelný 

se vším. Já používám všechny materiály, které kolem sebe v tom místě mám. Přidávám k tomu i progressa rozpustitelná ve vodě nebo akrylové tužky.  

První poloha tvorby je kreslena tužkou a občas různými trhanými přírodními prostředky, pomocí prstů. Obrazové věci tvořím pomocí rukou, celými 

dlaněmi. Když chci do tvorby dostat více slov, sáhnu po kresebném nástroji. Ale štětec nepoužívám už asi od roku 1982. Ten jsem úplně vyloučil.  

A měl jste období, kdy jste hledal, čím ho nahradit? 

Ne, hned jsem přešel na ruce nebo to byly nástroje jako třeba kámen. To vznikla série Kámen o kámen. Prorážené kresby, kdy jsem na skalním 

podkladě měl papír a kamenem pomocí úderů o papír vytvářel kresby. Vznikaly i frotážované věci. Také jsem objevil balvan grafitu jako kresebný 

prostředek v nesurovější podobě.  

 

Jsou ruce a prsty často to první, co někam ponořujete? 

Ano. Jakmile se opustí vazba na obrazový výstup, který souvisí s tradicí vizuálního umění, tak se poté přechází přímo do těla. Potom už se pracuje 

s celým tělem, s pohybem a přechází se plynule do performance, do divadelně-tanečního pohybového projevu, který může být úplně privátní nebo 

může vznikat na základě připravené situace před divákem.  

A která z těchto dvou tvůrčích poloh je vám nejbližší? Samota nebo performance živá před diváky? 

Tak samozřejmě jsem nejraději sám. Ale v současné době jsem schopný obou rovin a jsem spokojený ve všech, ale pak okamžitě nastává problém 

toho vnitřního nutkání, jak to sdělit. Potom se musí řešit postup, jak to prezentovat. Jako většinu těch zvukově obrazových záznamů zůstává jako 
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součást archivu. Většinu jsem ani já neviděl. Ale vím, že existují. Možná je to jakýsi ještě tradiční přístup člověka, že ví, že existuje nějaký archiv, který 

je možné otevřít, je připravený pro někoho, že ho bude jednou číst, poslouchat, dívat se na něj. Lze říct, že archiv, o němž mluvím, je nejdůležitější 

výstup toho všeho, o čem mluvím. Občas jsou nějaké výstavy, živá vystoupení, občas některou věc někdo zařadí do svých sbírek, ale podstatná část 

je ten archiv. Můj archiv je ale z hlediska žánru obtížně uchopitelný i pro mě samotného. Nyní už není v mých silách se vracet k již zaznamenanému, 

procházet všechny archivní materiály. Je v nich plno zvukových záznamů, jež bych chtěl přepsat, ale je velmi složité jej přepsat do jazykové podoby. 

Tak jako dříve existovaly přepisy ptačího zpěvu, tak to chci popsat. Ale v mých záznamech chybí notace často. V těch šťastných okamžicích to přechází 

do zpěvu často. Potom by bylo nejsilnější vystřihnout tuto část, kdyby ji člověk chtěl prezentovat. A prezentovat ji jako video, ale je to takový hrozně 

divný, protože je to vytržené z kontextu. A ten celek je zase tak obtížně, alespoň si myslím, uchopitelný pro většinu lidí.  

 

Jsou výstavy vašich prací, jež uskutečňujete, koncipované jako vizuální zážitek pro návštěvníky? Nebo dáváte návštěvníkům možnost i vnímat vaši 

tvorbu i pomocí jiných smyslů, například hmatu? 

Přiznám se, že toto neřeším. 

Byla jsem před několik lety na výstavě v Gongu, kde jste vystavoval společně s Davidem Michalkem. Tam byla hlavní ta složka obrazová pro vizuální 

vjem.  

V Ostravě jsem měl pocit, že jsem věci prezentoval naprosto čistě, jak bych chtěl. Tam byla  řada kreseb v rámech. To byly vybrané věci, za kterými 

jsem si stál. Potom na stěně byla kresba vzniklá jako součást vernisáže. Tam měli diváci možnost vidět proces. Mě by rušilo je zapojit a tvořit spolu 

s nimi. Když o tom přemýšlím, to by musel být speciální projekt, kde by to bylo zahrnuto a je pravda, že by mi to nedělalo dnes problém. Za necelý 
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měsíc mám něco dělat v Divadle hudby v Olomouci. Tam se bude přistavovat blok budovy v rámci Muzea umění. Na základě toho, že se tam bude i 

část bourat, tak já tam budu dělat na zeď, živou kresbu, živý vstup. A Michal Bartoš se mě ptal, zda by bylo možné, aby tam diváci něco přikreslovali, 

ale já jsem řekl ne- e. (smích) Ale to bylo jenom proto, že jsem si představil, co tam asi může vzniknout. 

Rozumím. Myslela jsem to tak, že byste dal okusit to „ponoření se“ i divákovi, aby měl možnost celým tělem být součástí.  

Já jsem doufal, že v té Ostravě jsou ty fotografie a kresby natolik silné, že se z nich přenese tím vizuálním vjemem na diváka pocit, který jsem já měl. 

To by vlastně bylo ideální. To byly vlastně dokumentace akce, ale bylo tam jedno malé video, kde se ruka ponořuje do vody, kde byly žluté řasy. Což 

mělo být propojení s druhou částí výstavy umělce Michálka, kde byly zpomalené záběry pohybů. To, co bylo v mé části skryté, to se ve druhé 

odhalovalo. Já jsem měl otisky, záznamy, fotografie, kresby, obrazy texty, ale v té druhé části zase byla složka pohybová zaznamenaná fotografem 

Davidem Michalkem. 

Velké dokumentární fotografie akce byly zvětšené tak, aby působily jako obrazy. A ty nejsilnější záběry mého těla ve vodě měly pro mě osobně velkou 

vazbu až k barokní malbě. A podobnou sílu jsem cítil v těch Michalkových věcech. Taky takový zvláštní vztah k baroku. 

Ano, mě tehdy ta velikost ohromila a možnost vidět ty fotografie nadživotní velikosti a z podhledu. A prostor Gongu je výborný na tento typ prezentace 

a výstav.   

Ano, jak se tam třeba svíjejí ty trubice, takové zvláštní napětí v celém výstavním prostoru umocňující atmosféru.  

A zaznamenal jste pohyb nýtované podlahy v přízemí budovy Gongu? Ona se hýbe. Všiml jste si?  

Ano, trochu ano. 
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A je to příjemně měkké pro došlapování. Takový zajímavý vodní moment toho prostoru.  

A nýtované byly i ty stěny. To byl plynojem, že? To vychází z té technologie té stavby. 

Tato vaše společná výstava s Davidem Michalkem a naše povídání o ní mě přivedla k otázce, vzhledem k tomu, že jste vystudoval klasické výtvarné 

umění, kdy jste se začal více zabývat tělem a aktivně ho celé užívat jako prostředek ve vaší tvorbě? Byly nějací umělci působící v jiném uměleckém 

odvětví, jež vás ovlivnili v tomto vašem směřování? 

Já jsem úplně poprvé vytušil, že něco existuje, co mě bude opravdu zajímat a co mi velice pomohlo, když se mi do rukou dostala souhrnná monografie 

o divadle Jeržeje Grotovského. Tam jsem spíše už začínal tušit, ale bylo to v polštině a musel jsem si více domýšlet. Nerozuměl jsem tomu textu úplně. 

V té době běžel i krátký shot, kde Grotovský mluvil o divadle. Mě tam zajímala speciálně doba po roce 1970, kdy on v době největšího rozkvětu 

divadla, kdy prohlásil divadlo za mrtvou formu a že je třeba vyjít z divadla. Přecházel do drobných skupinek lidí pobývajících na určitých místech 

několik dní, což jsem se teda dozvěděl později, ale intuitivně jsem cítil, že to bude ono. A potom mě více začalo zajímat vlastní procházení se krajinou. 

Uvědomil jsem si silněji, že už krajinu vnímám jinak. Potom hned po roce 1989 jsem poznal díky tehdy vzniklé aktivitě Divadla Archa práci Mina 

Tanakiho. Tam jsem při aktivní účasti na workshopech poznal, že to je to, co mě zajímá. A v roce 1994 jsem se účastnil také workshopu, který byl 

v Divadle Archa, s jedním z hlavních členů divadelní skupiny Mina Tanaki s Frankem van de Venem. S ním spolupracuji dodnes. Během toho 

workshopu jsem se seznámil přesně s těmi jemnými nuancemi práce s tělem mi blízké. Ale ačkoli se pro tento způsob práce používá termín tanec, 

tak to není tanec, jaký si představujeme v termínech západoevropského baletního umění-výskoky, piruety…  založený na nějaké zásobnici pohybu, 

z nichž se potom skládá celá choreografie. Mě to zpětně zajímá a zajímá mě vývoj tanečního písma tak, jak se v Evropě vyvíjelo. To je způsob, jak do 

kresby dostat pohyb. To totiž existuje. To, jako existuje záznam notový pro zvuk, tak existuje kresebný záznam pro pohyb. Už od středověku až po 

současnost.  
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Ten způsob práce s tělem, kterému se v tehdejší době říkalo butoh, dnes většina těch lidí ten termín nemá moc ráda, protože se z toho zase stala 

jakási zásobnice, ale zůstává to vědomí, jak je možné pracovat s tělem a jak ten způsob vychází z klidné situace místa, mě a přítomných diváků, také 

s tím souvisí již zmiňovaný dech, o němž říkám, že na něj zapomínám.  

Ty workshopy probíhaly uvnitř?  

Ano, byly v divadelním prostoru, ne ve volné krajině. Ten základní butoh princip, který se vyvinul na přelomu 50. a 60. let v Japonsku, nečinil rozdíly. 

Ale byly dost často vázané na divadelní prostor, ale když to bylo v krajině venku, tak ten prostor byl brán jako divadelní.  

Ale zmíním ještě ty divadelní performance formy, jaké známe od Kaprowa, v atmosféře přenosu  divadelního prostoru do toho veřejného prostoru. 

Ale tehdy se termín veřejný prostor nepoužíval.  

Umělci ze skupiny Gutaj znali západní avantgardu a byl to proti japonsky vyhraněný přístup, a to pojetí těla v tradici butoh navazuje zajímavým 

způsobem na tu japonskou tradici. Nepracovala s příběhem, ale vyrůstala z temnoty. Ono to znamená divadlo temnoty. A až během vývoje byly 

vneseny do tradice butoh určité příběhy.  

A ten pohyb vycházel z temnoty – hloubky těla. Vznikal z dané chvíle?  

Ano, byl to autentický pohyb. A když jsem to poznal, nadchlo mě, že šlo o naprostou volnost tělové práce, která se diametrálně lišila od toho, co jsme 

znali z akčního umění. Úplně nové možnosti. 
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Jakou roli v tom hrál ten prostor, v němž byl člověk s tím svým tělem? 

Naprosto zásadní. Ideálem té práce bylo získat „cítící kůži“ (to je Tanakův termín). Celý povrch těla se stává senzitivní. Vy cítíte tou kůží ne povrchem, 

ale zevnitř. Takže zároveň ten vnějšek prochází dovnitř. A ten prostor prochází celou tou kůží, a to se vrací zpět a zase zpět, což je vyjádřeno tím 

pohybem. A aby se toho dosáhlo alespoň trošičku, tak na to oni vybudovali velikou spoustu metod, jimž se ale neříkalo cvičení, ale práce. Termín 

cvičení teda nesnášej. To mi strašně pomohlo.  

Na začátku 80. let jsem přestal dělat věci tak, že se Cézannovsky dívám na věc jako na nějaké okno světa, který je vedle, ale jdu na zem anebo 

procházím krajinou. A toto celé mi velmi pomohlo se dostat dál.  

Jsou nějaké prvky v krajině, např. strom, skála…, které byste si pro sebe v tvorbě vybral jako partnera?  

Ano. Pro mě, kdybych to měl zjednodušit, z hlediska tvorby, všechno je příroda, všechno je krajina. I ten mobil. Všechno je to součást celku existence. 

My jsme součástí, stejně jako každý pták je součástí a vše, co vytváříme je součástí celku. 

A při noření se do ní (krajiny) ji vnímáte tak, že ji chcete dostat pod svou kůži a zároveň jí odpovědět pohybem, slovem? 

Ano, nějak takto by se to dalo popsat, ale protože vím o té jednotě, tak nad tím už takto nepřemýšlím. Je to pro mě jasné. Nemusím to řešit, nemusím 

zkoušet. Protože všechno je v jednotě. Takže spíše se člověk, jako já, rozhodne něco sdělovat. A doufám, že to pomůže jak mně, tak i těm ostatním 

a zároveň si možná úplně nesmyslně ztěžuju cestu, protože by bylo možné zvolit asi schůdnější možnost, jak to vyjádřit. Jako existuje…já nevím, jestli 

znáte obrazy Petra Pastrňáka? Tak ten se nachází ve šťastné poloze, že je tam všechno to, co tam má být, a o co se já snažím, ale vždycky tam je 

nějaká pomoc pro většinu lidí, že tam uvidí takový reálný až fotografický záznam toho, s čím to je spojeno a tomu pomáhá taky ten název. Například 

podívám se na obraz… já to teda tuším, že to možná je les, ale  ten název mi to potvrdí. On si vybral nějakou metodu stříkání a lití, zjistil, že to funguje 
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jako strom. Z toho vyvinul sérii hořících lesů a vždycky tam nechá pomocnou fázi, jež je důležitá pomocná pro diváka. Něco podobného mi říkala 

Adriena Šimotová, že ona přesně věděla, kam až nesmí jít. A věděla, co v tom díle nechat, aby divák věděl. Ale já jdu vždy až za hranice.  

A vy to ve své tvorbě rozpoznáváte, kam až nemůžete jít? 

Ne, to já jako vím, ale i vím, že to překračuju. Čímž se dostávám mnohdy na stranu nesrozumitelnosti. A s tím možná souviselo to zapojení písma, 

slov. V té starší fázi to hodně pomáhalo.  

A to bylo oddělené? Jako „popisek“? 

Bylo to součástí kresby na tom papíře. Byl to třeba letící netopýr, kresba netopýra a vedle toho něco napsaného. Ale pomáhá to. A kdybych udělal 

třepotání letícího netopýra a snažil se to nechat v jednotě, tak z toho bude nesrozumitelná čára psaní.  

 

Miloš Šejn prostředí krajiny, v níž je dle svých slov stále, neboť vše je krajina a vše existuje v jednotě, a smyslové vjemy celým svým tělem nasává, 

vnímá a transformuje je skrze hlasový i kresebný projev do uměleckých artefaktů. Umělecké výstupy z jeho „bytí krajinou“ jsou kresby, malby, 

fotografie, audiovizuální záznamy... Šíře jeho tvorby není lehce obsažitelná. On sám hovoří o tom, že už nyní není schopen svůj obsáhlý archiv děl 

a dokumentací k nim, sbírky přírodních materiálů, procházet a studovat. Raději tvoří dále a hledá nové způsoby vyjádření procesů krajiny a svého 

těla a svého těla jako součásti krajiny.  

Zajímavým a důležitým milníkem v tvorbě Miloše Šejna bylo, když odložil štětec. Začal jej nahrazovat jinými prostředky a postupně nejčastěji svýma 

rukama a i celým tělem. Říká, že sice štětec odložil, ale zároveň ho vlastně nikdy neodložil, neboť se mu štětcem staly jiné nástroje a poté část těla. 
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V úvaze publikované ve sborníku Ekologických dnů Olomouc Miloš Šejn shrnuje své poznání ve větě:   „Rozšíření citlivosti ruky na celé tělo je 

začátkem nového druhu vnímání prostoru.“43  

V současnosti se ve své tvorbě věnuje propojením vysloveného, záznamu svého hlasového projevu, který vychází z prožitků v prostoru krajiny, a 

viděného. Obojí se snaží skrze své ruce kresebně propojit a zaznamenat.  

Prohlubování a určité zdokonalování možností vedení kresebné stopy související s tím, co Miloš Šejn vidí a cítí, a propojení vidění s jazykem, řečí, 

jejíž záznam je součástí kresebné linky, je dlouhodobý záměr umělce, jak popsat krajinu, jak převést krajinu skrze tělo a tělo skrze krajinu.  

 Ve sborníku úvah je samotným autorem v rámci úvahy o Fragmentech z 21. dubna 2006 zaznamenán zvukový, verbalizovaný popis krajiny. Místo 

Javořího potoku v Krkonoších, kde se Miloš Šejn často pohybuje a kam se rád vrací. Jeho záznam místa, procítění tělem a následné zvukové 

vyjadřování viděného a prožitého, je příběhem. 

ó 

se 

je 

i 

a / vkládán // kmiji / obracením / kornoutem / jak // pod sebou / se / i 

vlanu 

i 

                                                             
43 ŠEJN, Miloš. Fragmenty z 21. dubna 2006. In: BARTOŠ, Michal, ed. Krajinou pochybností. Nymburk: O.P.S., 2007, ISBN 978-80-903773-4-9, str. 183. 
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brázdou / plamnu / v nohách / vpleten // chpálím / mnohem // hbublén / hbublan / houpán // vbublan / huhlan 

u 

skloněn / a 

i 

jak / chřípím / v klacky / láman // brumlen / hučím 

zlatohnědou /mlham / i / párem / sunem / oble tok / včas trhlinou 

hnutkou / se / chladím / níž / a / parou /dýchán // křím // v níž / zírán // 

a // větvou / vpleten  

a // pukli / úže // než // vhupním // níže // výš // i // zeleně / tak / vplaše 

vmrznu / listem // smuten /tišen / mokře / blíž 

mláky // úžím // tiše / máčen 

a // jak // níže // čekáním // vtišen // kapkou 

oblakem // obkroužen / a / hleděm / se // koleny / blíž 

vkameší / hnán / a // slyšen // ústen / řísám // pichlán // jehlem // a 

hle // a // a // hlouběm / kráčen // jak / vhoudou // a // a 

hnám // a / vkusam // vlny // o // zase // i 

vetnut // chřáním // jak // obloučím se / výš // a 

a / ručej // vařím // jak se // hnu / a // hučej 

spán // a // objímán / a / i / blíže 
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a 

kořenů / změtí // a // a // listím / obrůstám / jak // chráněn / stínem // 

stezkou / rozšlapanou 

a // ačkoli // vklíněn // také // zhvězděn // tlapám 

jaksi // blaskem / smůlu / laskám // a / jsem // v / kapkách / šednu 

praskem // prstovím / a 

příčně / odlupován // a 

sekán / srubovatín // šmátrán / temně // netýkavku vkráčím 

tak / bíle // jak / strmím // rudým / smhlakem // latou / prsní // v / mhlu / a / přání 

blakem // kápu zase // jako // jestřabiním //černí / také / klapám / broučen // a 

cestuji / a / čekám // a // a 

ohýbán / jsem v rytmu / bouří // mrákem / vouří // roztápím se / hranou // větví vlasatím 

hlavu / skláním // a 

 

Javořím potokem 20. 7. 2002 

Krkonoše 44 

 

                                                             
44 ŠEJN, Miloš. Fragmenty z 21. dubna 2006. In: BARTOŠ, Michal, ed. Krajinou pochybností. Nymburk: O.P.S., 2007, ISBN 978-80-903773-4-9, str. 184. 
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Propojení obrazového a literárního zachycení krajiny bylo tématem díla, za nějž letos na jaře získal Miloš Šejn ocenění 

Grafika roku 2018. Oceněným dílem je počítačová grafika Samohlásky pro Javoří potok v Krkonoších, velikost listu  

2210 x 650 mm.  

Grafický list je jedním z vizuálních děl, založených na propojování viděného a vysloveného. V rozhovoru výše se Miloš 

Šejn zmiňuje o momentu, kdy svůj hlasový projev při procházení krajinou omezil pouze na samohlásky, aby se linka 

jeho ruky zaznamenávající vyslovené a viděné uzdravila a jasněji promlouvala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Miloš Šejn / Samohlásky 
pro Javoří potok,  počítačová 
grafika 
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J a n   A m b r ů z  

 

Jan Ambrůz je současný český sochař, pedagog a vedoucí ateliéru Socha II Fakulty výtvarného umění na brněnském Vysokém učení technickém. Je 

také jednou ze zakládajících osobností občanského sdružení Jiná krajina, které sídlí v obci Šarovy na Zlínsku, kde i Jan Ambrůz bydlí.   

 

/// S panem sochařem Janem Ambrůzem se pouze virtuálně, neboť jsme neměla zatím možnost se s ním setkat a mluvit osobně, ačkoli mi už 

ochotně odpovídal před dvěma lety, když jsem psala na studijní stáži ve Finsku esej o jeho uměleckém sdružení Jiná krajina. Už tehdy mi stručně 

nastínil situaci a jejich umělecké i sociální záměry v oblasti Bohuslavic u Zlína a obce Šarovy. Od té doby bylo i přes těžkosti s úřady instalováno 

několik dalších objektů v krajině mezi obcemi. Jan Ambrůz v oblasti žije a tvář tamní krajiny zná vzhledem k svému častému pohybu v ní velmi dobře. 

Ve svých odpovědích bývá stručný, ale ryzí a přesný. Stejně tak na mě působí jeho objekty, kde se v čistotě formy a opravdovosti setkáváme se 

světlem a materiály kovem, sklem a dřevem. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 



 
71 

 

 

 

 

Obrázek 5 Jan Ambrůz 
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Můžete popsat moment, kdy se ve Vás zrodila touha vytvářet a zasazovat své sochy a práce do volné krajiny? 

Již mé figurální sochy /1983/, které nejsou příliš publikovány, jsem vynášel z mého venkovského ateliéru a instaloval je v jiném kontextu, v jiných 

prostorových souvislostech. Objekty z roku 1984 byly určeny do exteriéru podobně jako následující instalace skla. V letech 1988-89 vznikly díky 

okolnostem první sochařské objekty, které byly určeny pro krajinu oderských vrchů. Vznikly dvě výrazné dřevěné sochy v ideálním poměrovém a 

komunikačním měřítku na dvou kopcích u vesnice Uhřínov. První byl instalován na místě, kde stál větrný mlýn a druhý na geodetickém bodu 

viditelném i z údolí Moravské brány /Hranice na Moravě/. 

Jakým způsobem vybíráte místa, kde své sochy a objekty umísťujete? 

Vždy jsou to místa mající svou historii s přirozenou, pohledovou expozici a většinou i vizuální propojenost. Tak byl realizován i poslední projekt, pro 

který byl iniciační ideou návrh a realizace čtyř krajinných objektů „Čtvero ročních dob“ do kulturní, zemědělské krajiny, v které nyní pobývám. I když 

nebyly veřejností pro svou oproštěnost a materiálové pojetí s nadšením přijaty, plní své poslání i ve své pozměněné podobě. Místa v polích jsem 

postupně získal, a i tak obešel neochotu místních samospráv dát obecní pozemky k dispozici. 

Mluvíte o posledním realizovaném projektu čtyř krajinných objektů. Které to jsou?  

Z původního návrhu byla realizována "Nebesa". Každá konstrukce měla mít jinak barevné sklo. 
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Skrze své sochy a objekty v krajině komunikujete s druhými lidmi skrze viděné, ale vaše díla ovlivňují i jejich způsob pohybu, možnost jejich pohybu v 

prostoru, nový náhled na krajinu. Jakou roli hraje ve vytváření vašich soch s přesahem do architektury vaše tělo a vůbec měřítko lidského těla a možnosti 

pohybu těla a vaše "pohybování se" v krajině?  

Studoval jsem design. Pro tento obor jako i pro architekturu je lidské tělo nezbytným měřítkem a pak je to měřítko mých možností, co jsem schopen 

sám zvládnout, a nakonec i kam dojít. Vše je tak nějak o člověku, kterého čím dál míň potřebuji. Jsem rád sám. 

 

A jakým tématem či projektem se zabýváte v současné době? Je nějaké téma, jež nyní řešíte, k němuž jste se dostal skrze celoživotní kontinuální tvorbu? 

Pokouším se sehnat peníze na publikaci JINÁKRAJINA 2008-2018 a tak projekt "uzavřít". Na webu jsou v aktualitách nové návrhy na další místa-

vyhlídky. Nové objekty jsou navrhovány tak, abych nemusel pro jejich realizaci a legalizaci komunikovat s blbými úředníky, kterých jsou ve zlínském 

kraji plné úřadovny. 

 

Jan Ambrůz vytvořil společně s rodinou i dalšími umělci pozoruhodný projekt pod názvem Jiná krajina, aby se pokusil navrátit krajinnému prostoru 

kolem obcí Šarovy, Lhota, Salaš  a Bohuslavice u Zlína život. Zemědělská a kulturní krajina byla spojením lánů polí a zavedením strojové techniky 

k obdělávání vylidněná, krásné kouty a místa vyhlídek opuštěná. Jako umělec – sochař – designer začal navrhovat objekty, jež by byly citlivým 

způsobem zasazeny do krajiny a daly vzniknout novým místům k zastavení, cílům k procházkám a setkáním lidí.  
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Objekty spojené s křesťanskou, kulturní a duchovní tradicí Moravy i celého Česka, jsou nazvány Kaplemi, během projektu vznikla i Křížová cesta 

sochařky Pavly Kačírkové, ale i objekty akcentující přírodní živly, jako je například voda (Prameniště), také objekty akcentující hospodaření a péči o 

krajinu a vše žijící v ní (Posed). Spojení krajiny, člověka, místa, pohybu, smyslového vnímání prostoru a života a času jsou silnými tématy všech 

objektů i vysázených alejí, jež se sdružení podél cest podařilo zasadit. 

V objektech Jana Ambrůze je výrazným mimo jiné tématem světlo. Nechává jej prostupovat skrze mezery v dřevěných stěnách, odrážet se 

v zrcadlech a ozařovat živoucí přírodu v okolí, pomocí barevných skel také  barevnost světla záměrně mění. Umocnění prožitku  neviděného a 

setkání v prostoru s viděným a tím proměna pohledu na již zažité a dané fenomény posouvají divákovo / návštěvníkovo vědomí možností náhledu 

na svět kolem nás i v nás.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Jan Ambrůz / Posed. 
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// o d k l á d á n í 

Má krajina leží mezi řádky. Mezi klíčovými pojmy a jejich definicemi, mezi slovy otázek a odpovědí třech autorů. Má krajina je sama mezí, prahem, 

oddělováním a spojením. Práh poukazuje k oběma stranám. 

Na pozadí rozhovorů s umělci, vnímám reflexi krajiny ve výtvarném umění jako pohyb. Tato reflexe je v jistém smyslu také odkládáním. Odkládáním 

„nadbytečného“ (symbolického, narativního atd.) směrem ke krajině jako takové.  

Starověk viděl v krajině tzv. krajinný rámec. Krajina rámuje výjev a centrem pozornosti se stává výjimečně (například v nástěnných malbách 

v Herculaneu či Pompejích). Středověk konstruuje krajinu jako dekor, ornament a složité symbolické sdělení. Krajinu tedy spíše čteme. Stromy jsou 

poukazem na biblický Ráj, lilie symbolem Panny Marie, růže taktéž… Také v renesanci krajina dopovídá příběh, i když mnohem realističtěji. A tak 

snad až obraz německého malíře Konrada Witze Zázračný rybolov datovaný rokem 1444, představuje skutečnou krajinu v okolí Ženevského jezera 

tak, jak ji mohli na vlastní oči spatřit Witzovi současníci. Přece však i tady jde o rámování biblického výjevu. Rozvoj perspektivy stál u reálného 

zachycení krajiny v renesanci. Především benátští malíři (Giorgione apod.) učinili z krajiny důležitou součást svých obrazů, stejně jako na severu 

malíři tzv. Dunajské školy (Albrecht Altdorfer, Lucas Cranach starší atd.). Krajinomalbu jako žánr přináší holandští mistři 17. století (Jacob van 

Ruisdael, Jan van Goyen atd.). Francouzští barokní klasicisté Poussin a Lorrain pak krajinu idealizují a současně racionálně konstruují...   

Zdá se, že krajina nebo lépe její výtvarné zachycení je plné rozumu. Symbol, dekorativnost, perspektiva, idealizace, výběr… Člověk-umělec zachází 

s krajinou. Stojí mimo ni (proti ní – en face), ale jako by nebyl její součástí. Konečně impresionismus podstatným způsobem ve vztahu ke krajině 

odkládá rozum a odstup. Umělci malují v krajině! Je v tom hodně opojení světlem a barvou. Nicméně mezi umělcem a krajinou leží plátno, barvy, 

štětce. Barvy od nynějška převratně v tubách, štětce nově ploché. Ale na ještě zásadnější krok si musí umění počkat ještě téměř sto let, do 60. let 

20. století. Konceptuální umění ve vztahu ke krajině odkládá štětec. Nepracuje s barvou, ale třeba s dechem, nepoužívá plátno napnuté na rámu, 
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ale třeba lidské tělo… Postmoderna odkládá hranice žánrů. Skrze postmoderní estetiku již v polovině minulého století americký pedagog a filozof 

John Dewey zpochybňuje, pokud jde o umění, prostředky a cíle. Umění v jistém smyslu odkládá minulost, řád moderny a stává se obnaženým 

organismem, komunikačním nástrojem, jehož prostředky nejsou ničím svázány. Umělec už nemaluje krajinu, ale usiluje o to, stát se krajinou.  
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P  r  o  ž  i  j     m  ě    

/// p r a k t i c k á   č á s t 

 

 

// n a d   m r a k y / ú v o d e m  

 

Zachytit výtvarně krajinu pro mě dnes v naprosté většině neznamená vzít papír a tužku či barvy, a začít kreslením či malbou zachycovat viděnou 

skutečnost. Potřebuji být součástí krajiny. Potřebuji ji vnímat nejen zrakem, ale i ostatními smysly. Uvědomuji si, že artefakt pro mě není důležitý. 

Soustředím se na proces. 

 

Kde se nachází má vodní mez mezi zemitostí žití a vzdušnem tvorby? Mohu jasně oddělit mou tvorbu od každodennosti mého života? „Voda se 

dostane všude,“ pověděl mi jednou můj blízký přítel v rozesmáté nadsázce, avšak já jsem za tím cítila moudrost. Voda je životadárná. Je součástí 

lidského těla, rostlin, zvířat, veškerých živočichů na planetě Zemi, vyživuje krajinu, vnímám ji jako základní prvek, spojuje krajiny vnější kolem mě i ty 

uvnitř mě. Voda je silou, jež vyvěrá z hlubiny mého nitra, a jsem jí intuitivně vedena pohybovat se, tvořit a tedy žít. 

V následující části přistoupím k hlubšímu popisu tvorby a detailněji se zaměřím na jednotlivé fáze jejího vzniku. Důležité aspekty, které jsou nedílnou 

součástí procesu a velmi ho ovlivnily, jsem již popsala v první části, ale budu se jich dotýkat i na následujících stránkách. 
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Jednotlivé výtvarné počiny popíši zvlášť od okamžiků vzniku, přes cestu k finálním instalacím či artefaktům. Každá součást volně na sebe navazujících 

prací je záznamem velmi intimních prožitků, proto se rovina popisu tvorby bude nadále střídat s deníkovými zápisky týkajícími se mých osobních 

prožitků a myšlenek. 

Čistota prostoru ve smyslu mého nového příběhu i přírody mnohonásobně rozlehlejší, než jsem doposud znala, byla okouzlující a ačkoli jsem právě 

přistála daleko za humny rodné krajiny, necítila jsem znehybňující strach, spíše respekt a radost z nového nadechnutí a těšila jsem se na objevování 

nového prostoru.  

Pokusím se oddělit se od prostoru kolem i uvnitř mě, nahlédnout z výšky na proces tvorby a na vzniklé i už dávno zaniklé instalace v krajině a otisky, 

jež se nyní ještě lze dotknout.  

 

z a   v o d o u  / m í s t o   p r o   t v o r b u  

Pro tvorbu a vztahování se k tématu krajinných a jiných mezí jsem si vybrala severoevropskou zemi Finsko, které je nazýváno „zemí tisíce jezer“. 

Voda je tu snad nejvýznamnějším živlem. Jezero, les, jezero, jezero, les, jezero. Modř vody a nebe střídající se s modravou zelení lesů jsou pro mě 

velmi inspirativním prostředím a částí Země. Studijní pobyt ve městě Rovaniemi, ležícím na soutoku řek Kemijoki a Ounasjoki, mi umožnil čtyři 

měsíce studovat, žít a tvořit na polárním kruhu uprostřed přírody ve finském Laponsku.  
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Za chvíli se letadlo finské letecké společnosti octlo nad mořem mezi evropskou pevninou a Skandinávií a já uviděla v zaobleném tvaru okýnka moře. 

Zářilo v dopoledním slunci a vzápětí jsem rozeznávala přibývající zelené ostrůvky. Modro pode mnou i nade mnou se rozprostíralo do nedohledných 

šířek a jeho náruč se zdála otevřená natolik, že snad ani nebude mít hranic.  

 

d o   h l u b i n  t m y  / č a s  

Do krajiny severní Evropy, o níž jsem snila už na základní škole, jsem přiletěla v polovině srpna. V čase, kdy začínají bobulovité žně. Zrály borůvky, 

brusinky dokvétaly a některé se pomalu začínaly červenat, vřes už byl téměř odkvetlý. Na Laponské Univerzitě v Rovaniemi jsem studovala 

v programu Art Education v zimním semestru a domů do Česka jsem odlétala týden před vánočními svátky.  

Život v oblasti polárního kruhu je specifický podmínkami týkajícími se světla. Na severu severní polokoule se totiž vyskytuje jev zvaný polární den a 

polární noc. Ve vrcholných dnech léta slunce nezapadá za obzor a světlo je tak více než jeden den. Naopak v období zimy, konkrétně zimního 

slunovratu, vrcholí polární noc, kdy slunce naopak nevyjde nad obzor a více než jeden den je tma.  

V čase mého příjezdu sice bylo téměř dva měsíce po letním slunovratu, ale sluneční světlo jsem si mohla užívat ještě asi osmnáct hodin denně, 

avšak postupně ho ubývalo a tma začala plíživě ukrajovat denní hodiny. V prosinci jsem byla nadšením bez sebe, když sluníčko před polednem 

vykouklo nad obzor, aby se hned obratem vrátilo zpět za lesnatý horizont.  

V jednom z kurzů, který nás provázel celým semestrem studia, s originálním názvem „Adaptation Charting“, nám náš vyučující každý týden 

meteorologický graf naznačující rozsah denního světla v daném období. Štěrbinka světla mezi rozsáhlými tmavými plochami se na počátku semestru 
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zdála jako dobrý vtip a nepředstavitelná a vzdálená realita, ale později jsem sedávala u francouzského okna s hrníčkem polední finské kávy a s nadějí 

vždy očekávala, kdy se sluníčko, či alespoň jeho paprsek objeví za březovými porosty mezi školními budovami a měla jsem vždy velkou radost, když 

mi jemným světlem ozářilo tvář.  

Bezprostřední a přímá konfrontace s přírodními živly, jež tu jsou díky klimatickým podmínkám a malé osídlenosti krajiny výraznější a flóra i fauna 

tu mají nad lidskou populací „převahu“, avšak jsou lidmi respektovány a lidé si uvědomují bohatství diverzity přírody, zanechává v těle, duši i mysli 

člověka silnou stopu a zdánlivá tichost a klid přírody zvyšuje vnitřní pnutí a vnitřní hlas jedince, který tu má tak možnost usebrání a slyšení sebe 

sama, prozkoumávání svých vnitřních krajin. Zároveň může více pozorovat okolí a vztahovat se k vnější krajině přírodního prostoru kolem sebe. 

 

z e   z e m ě / m a t e r i á l  k  t v o r b ě  

Taxi z letiště nás vezl po široké nové silnici vedoucí lesy, na jejichž okrajích jsem si všímala zelených rozcuchaných keříků s malými oválnými lístečky. 

Bylo mi jasné, že to jsou borůvky, ale rychlost auta mi nedala šanci je detailněji prozkoumat. Však jejich modř se odrážela v zeleni lístků, takže jsem 

cítila, že tam jsou. Přijela jsem do Finska v čase, kdy bylo období dozrávání těchto plodů v plném proudu. Velmi jsem se na ně těšila.  

Vystoupila jsem z auta u kolejí, které byly situovány na okraji lesa plného borůvčí. Zhluboka jsem se nadechla a cítila vůni lesní zeleně, až se mi 

zatočila hlava. Cítila jsem, jak je mé nitro tou vůní znovu okouzleno, a těšila jsem se, až vyběhnu z kolejí s hrníčkem nasbírat si první bobulky.  

Okno mého pokoje směřovalo do mého malého borůvkového lesa. Každý den mě potom vítal pohled směrem na severovýchodní stranu, kde jsem 

na počátku mohla sledovat i paprsky vycházejícího slunce probouzející mé borůvkové lány.  
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Z dětství jsem si zachovala zkoumání různorodých divotvorných předmětů ležících na chodnících, lesních cestách, podlahách a jiných přízemních  

místech. Velmi ráda zkoumám a hledám krásu v částech rostlin, které by druzí lidé nechali bez povšimnutí, či je pečlivě uklidili, zametli, shrabali a 

vyhodili na kompost. Také sbírám různé květiny, plody, semeníky, listy a kořínky, které jsou mými suvenýry, přáteli a i „modely“ pro malbu, či jen 

tak jako památka v mém deníku na krásná místa.  

Vnímám tyto rostlinné fragmenty jako autentické vzpomínky na místa a chvíle, jež se mi vryly do paměti a často si při pohledu na ně také vybavím 

vůni a prožitky z míst, kde jsem je objevila.  

Schovávám si všechny částečky rostlin po kapsách, kabelkách, batozích, vytvářím si bezděčně doma kupky „sena“ tvořeného poupátky, květy, lístky, 

větvičkami, semínky, jehličkami, bobulkami, kousky kůr… Voním si k nim a přidávám k nim každý den i několikrát denně další.  

Přírodním materiálem pro vizuální tvorbu mi byly bobulky, plody jeřabin, borůvek a brusinek, nasbírané fragmenty rostlin při chození Laponskem 

finským i švédským. Když se zpětně zamýšlím nad použitím zbytků, jež byly působením přírodních živlů či přirozeného cyklu života a smrti a znovu 

života odňaty, vnímám jejich využití jako zachycení momentu „meze“, kdy jsem v čase, kdy postupně schly a stávaly se součástí půdy země, zachytila 

jejich krásu tvaru. 

 

z e   m ě /  s k r z e   t ě l o,   p o h y b e m  

Pohyb je obsažen ve všech výtvarných výstupech mých prožitých chvil v prostoru krajiny Laponska. Slovo prožitých používám, neboť v něm je pro 

mě obsažený moment, kdy vjem projde tělem a ono na něj zareaguje pohybem v mysli a také na fyzické úrovni, to se může na počátku projevit 

dechem a poté i touhou pohnout se, změnit své pohyby. Na pomyslném konci je vnitřní pnutí přetvořit vše a zaznamenat ve smyslově uchopitelné.  
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Pohyblivými jsou vzniklé práce ve své efemérnosti, vlivem pohybů a působení člověka i přírodních živlů lehce zmizí. Jejich vznik byl umožněn 

pohybem mé mysli a těla. Proces jejich vzniku byl pohybem. Pomocí pohybu je lze i vnímat a „číst“ a reagovat na ně.  
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// j i n á   b l í z k o s t   k r a j i n n á  

 

Nyní bych ráda přistoupila k popisu jednotlivých vztahování se skrze tvorbu k prostoru, jehož jsem byla v oblasti finského Laponska součástí. 

 o d   l e s a   d o   l e s a  

Borůvkový džus v stylovém kelímku Marimekko mi příjemně chladí ruce. Zavřu oči a přivoním si. Jemná vůně mého nejoblíbenějšího ovoce, příjemně 

sladká, okořeněná špetkou kyselé rašelinné lesní půdy, v níž rostlinky žijí, mi čarovně stoupala nosem a prostupovala celé mé tělo. 

Severní kout Evropy byl z pohledu moravské dívky žijící v Praze velmi idylický, představovala jsem si, jak celý den maluju, zabalená ve vlněném 

svetru s výhledem na lány borůvek. Občas, abych neměla hlad, vyběhnu ven a natrhám si modré lesní plody, smíchám s ovesnými vločkami, uvařím 

kaši, a hned zase maluju… Když jsem přijela, opravdu jsem většinu dní trávila malováním, sbíráním borůvek a objevováním lesů, vod a překládáním 

finských názvů potravin v supermarketech, ale postupně ubývalo světla. 

První večer na polárním kruhu jsem pozorovala, jak je obloha dlouho blankytně modrá. To až před půlnocí obloha ztemněla. Ale hned čtyř hodin 

bylo znovu světlo. Jen co mě tma uspala, vzápětí mě slunce probudilo. Postupně se ale tmavost kolem nás prodlužovala, až při mém odjezdu téměř 

zabírala celý den.  

Jela jsem na sever s velkou zásobou akvarelových papírů. Chtěla jsem se tam konečně ponořit do malby a zkoumání akvarelových barev v tubách, 

ale až tam jsem si uvědomila, jak veledůležité je pro mě světlo při malbě a zvlášť v tak křehké lazurní.  
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/ b o r ů v k o v i š t ě   

Namalovala jsem tam všehovšudy pět akvarelových maleb borůvkovišť, v nichž jsem užívala temného borůvkového pigmentu z čerstvých bobulek 

a hliněných pigmentů. Od malby jsem brzy upustila. Cítila jsem, že tudy cesta nepovede. Na pokoji byla velká zima a tma pro malbu, navíc jsem byla 

svým způsobem oddělená od bohatství finských lesů a vod a toužila jsem být přírodní krajině víc nablízku, moci se jí dotknout a pohybovat se uvnitř 

ní.  

Nebylo to rozhodnutí hlavy, ale volání odněkud z mého nitra. Cítila jsem v hloubi mého těla, že chci ven, do krajiny. Najít cestu, jak bych mohla tvořit 

v interakci s krajinou. Využít jejího přírodního variabilního prostoru, naladit se na ni, spojit se s ní, propojit se s ní a vztahovat se k ní tvorbou, ale 

přímo v její náruči. Vést s ní křehký dialog skrze vzájemné dotýkání se.  

 

 

 

Obrázek 7 Borůvkoviště/  akvarel a přírodní pigmenty, 2017 
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/ n a   k m e n e c h   a   k a m e n e c h  

Seznamování se se strukturami kmenů stromů a kamenných návrší v hlubinách okolních lesů a touha po tom, aby se mi stromy i na první pohled 

neživé součásti finské krajiny staly partnery, mě přivedla k drobným kresbám kombinovaným s frotážemi materiálů, jež se papíry dotýkaly. 

Smetanově zatónované papíry byly jen další propustnou subtilní vrstvou mezi mnou a pokožkou stromů a skal. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Na kamenech a kmenech, tužka, 2017 
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/ p o   v o d ě   v ě n c e       

  

Plynoucí voda ve velkých řekách je v neutuchajícím pohybu. Její koryto se klikatí údolími a vodní tok tedy mění směr s každým kopcem, kořenem 

rostliny, kamenem či skálou. Velikost, hloubka, rychlost toku, jeho velká síla mě v oblasti polárního kruhu velmi fascinovala. K řece, podél řeky, přes 

řeku, podél řeky. Chodívala jsem z jednoho konce města na druhý. Její šíře mi připomínala jezero. V podzimních ránech bývala řeka mlhami spojena 

s nebem. Vodní páry potom stoupaly výš a výš a na nebi se proháněly mraky. Koloběh vody jsem měla možnost sledovat každým dnem. 

V několikadenním pobytu u řeky v místě Raatama jsem při ranní procházce podél šumící vody pozorovala dočervena se barvící traviny příjemně 

kontrastující se zelenými stébly vodní trávy ležící na hladině v klidné zátoce řeky. Koloběh, pohyb, cyklus… kruh. Symbol kruhu mám spojený žitím i 

pohybem, neustálým posouváním se vpřed i vzad, s nekonečným vývojem.  

  

 

 

 

 

 

 
Obrázek 9 Po vodě věnce, 2017 
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Vytvořila jsem pro tři místa v blízkosti řeky tři trávové věnce. Umístila jsem je, jako by připluly po proudu a voda je vynesla k břehu. První zůstal 

v klidném meandru řeky pomalu se rozplétající díky čeřící se hladině a vlivem větru. Druhý zapletený do křoviny na slunném břehu téměř okem 

nezachytitelný se propadal hlouběji mezi větvičky. Třetí věnec v zeleném mokřadu zálivu řeky tiše vymezoval kruhový prostor svého středu. 

 

Obrázek 10 Po vodě věnce, 2017 
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/ j e ř a l i n k a   

 

O finské flóře a ani fauně jsem před „výpravou na severní pól“, jak můj studijní pobyt nazvala moje maminka, nevěděla mnoho. Při příjezdu do 

Rovaniemi mě překvapilo množství jeřábů ptačích lemujících téměř všechny místní komunikace. Až v říjnu napadl sníh, pochopila jsem proč. Plody 

jeřabin jsou v těchto zeměpisných šířkách velmi užitečným zdrojem potravy veverkám i ptákům a také je to jeden z mála stromů, jež jsou odolné 

místnímu klimatu a prospívají tu. 

Jeřabiny byly v srpnu už mírně naoranžovělé a zdobily zelenou krajinu. Na počátku pobytu jsem si spíše všímala borůvek a postupně také brusinek. 

Jeřabiny byly méně chutné do mých kaší, jejich pigment se mi nehodil k malování.  

Chodívala jsem od prvních dní na jedno z mnoha skalnatých návrší zalesněného kopce Ounasvaara, odkud byl pěkný výhled na okolní modř lesů a 

jezer a postupně jsem více a více oceňovala, jak slunce vyhřívalo dřevěné pódium, jež tam zbylo po performanci místních obyvatel bouřících se 

proti budování nové sjezdovky a kácení stromů. Lehávala jsem na návrší a vyhřívala se den za dnem méně hřejivými paprsky slunce. Místo mi 

nabízelo vše příjemné k podzimnímu pobytu venku – byla jsem obklopená krásně barevnými květinami-vřes, borůvčí, brusinky, taky výhledy do 

lesnatých dálek, zpěvem ptáků, nebe mi bylo blíže a zároveň mi skála nejvyššího kopce široko daleko poskytovala oporu země.  

Na kopci byly vyznačeny různé druhy stezek a cest pro pěší, cyklisty i běžkaře, avšak pokud tam nebyl mokřad, mohli jsme křížem krážem běhat 

lesem a třeba následovat stezky divokých zvířat či sobů, jež pro svá putování za lišejníky potřebovali jen úzké cestičky pro pár kopýtek. 

Impuls pro efemérní zásah do již tak dokonalého místa vřesovo-borůvkového návrší přišel až po delším čase, kdy jsem pravidelně navštěvovala toto 

místo.  



 
90 

 

 

 

 

Jednou jsem seděla na kopci a sbírala bobulky a uvědomila jsem si, že bych mohla také vyznačit či zvýraznit část, v  níž se nejčastěji nacházím a 

zasáhnout jasnou linií, avšak pomocí přírodních materiálů do cestami protkaného území. Po cestě na kopec jsem natrhala náruč jeřabinových 

bobulí, z koleje si vzala jehlu a nit a termosku s čajem a vydala jsem se na své „tajné místo“ na návrší. Navlékla jsem několik dlouhých linií jeřabin 

na nitě.Umístění bobulových linek jsem volila intuitivně podle terénu, zářezů ve skalách. 

Jeřáby rostly spíše na spodním okraji kopce Ounasvaara, tudíž druh bobulí, barevnost i jasná linie mohli v kolemjdoucím či náhodném překračovateli 

pomyslné hranice či následovníku linie vedoucí odnikud nikam nebo odněkud někam vyvolat mnoho otázek a možná i inspirovat k pozornějšímu 

vnímání všudypřítomné přírody. 

Obrázek 11 Jeřalinka, 2017 
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Obrázek 12 Jeřalinka, 2017 
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/ b o b u l i n k y 

Ve dnech, kdy se velmi rychle zkracoval den, mrzlo, listí už bylo tmavé a spadané dolů ze stromů, jsem si více všímala barevných prvků v krajině. 

Oranžové jeřáby ptačí nejvíce přitahovaly mou i ptačí pozornost. Trsy bobulek příjemně nepravidelně visely v korunách a velmi zřídka se stalo, že 

by padaly na zem.  

Jeřalinka na návrší už se změnila v jiný, nepravidelný útvar a pomalu si ji příroda brala zpět.  

V mrazivém vzduchu jsem při procházení krajinou potkávala bobulky teplých tónů, které se na stromech držely, a dostat je dolů mohla zatím jen 

neopatrnost místního ptactva, které se jimi sytilo. Představovala jsem si, jak plody postupně padají dolů v liniích. 

Našla jsem si malou jeřabinu, na níž bych dobře dosáhla a mohla sklízet bobulky. Přetvářela jsem shluky jeřabinek v linie. Větší část jeřabin z něj 

jsem navlékala postupně na různě dlouhé nitky a zavěšovala linie vertikálně zpět na větve stromku. 

Malý planý strom s oranžovými bobulkami při cestě uprostřed nekonečného lesa (nevím teda, kde je ve Finsku okraj lesa, protože se přirozeně vždy 

promění v mokřad či vodní plochu jezera) mě přilákal dostupností „materiálu“. 

Celý proces jsem zaznamenávala pomocí fotografií a vytvořila z nich potom timelapse video. Lijány bobulí kmitaly silou podzimního větru a 

s přibývajícími dny se jejich oranžový barevný tón měnil v temnější, až splynuly s hloubkou lesů kolem.45 

                                                             
45 Video je dostupné tu: https://zasterovaalena.blogspot.com/2017/11/b-o-b-u-l-k-y.html 

https://zasterovaalena.blogspot.com/2017/11/b-o-b-u-l-k-y.html
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/ h e r b á ř   

 

Začala jsem sbírat přírodniny na svých procházkách ve finských lesích i podél vody.  

Vytvořila jsem nakonec sbírku kousků větviček, lístků, šišek, lišejníků i semínek a malé často neviditelné otisky, někdy zase velmi výrazné. 

Původně jsem chtěla fragmenty květin malovat, portrétovat, ale uvědomila jsem ji jejich půvab, dokonalost a křehkost, kterou mají samy o sobě a 

já bych ji změnila.  

Pamatuji se, jak jsem před sebou měla připravenou vodu v Marimekko kelímku z letadla, štětec položený vedle a navlhčený napnutý papír. Zkusila 

jsem namalovat první větvičku, zjistila, že na papíře to už není „ta větvička“ (z neznámého stromu), zkusila jsem ji tedy celou natřít barvou a 

otisknout na papír vedle, bezúspěšně. Ale přiblížila jsem se představě otisku.  Od druhého pokusu už bylo ale blízko k reliéfnímu otisku větvičky do 

vlhkého papíru bez použití tiskařských barev.  

Přirozená potřeba je otisknout do papíru, tak jako se neviditelně otiskují do mého nitra, do mé mysli a vědomí blížící se bílé zimy a tmy mě přivedlo 

k bílým akvarelovým papírům. Použití vody při tvorbě slepotisků, kdy namáčím papír, aby se do něj lépe vtiskl „reliéf“ kousku přírody se mi zdál také 

velmi přirozeným tu, v pro mě velmi vodní zemi. 

Během dne jsem sbírala části rostlin při chůzi lesními cestičkami na kopci Ounasvaara nad městem, při jízdě na kole do školy, při exkurzích do 

laponské divoké přírody, při klouzání se po zasněžených a zledovatělých cyklostezkách a chodnících na poštu či do supermarketu. Každodenní 

činnosti se pro mě staly malými dobrodružnými výpravami. Těšila jsem se, co nového objevím, jaký tvar a fragment rostliny mě zaujme. 
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Pro vtiskávání nalezených útržků přírody jsem používala akvarelový papír navlhčený vodou, místní finské noviny, houbičky na nádobí a termosku 

na tři čtvrtě litru tekutiny. Postupně mi vznikla pod rukama sbírka fragmentů rostlin obklopujících mě a spolu žijících v daný čas na polárním kruhu.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Herbář fragmentů rostlin, 2017 
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/ r y t m y  

 

Neustálé procházení mezi kmeny borovic a travinami a pod korunami stromů mě přimělo vnímat více rytmus stonků a kmenů, a když napadl sníh, 

začalo to být ještě více patrné, v kontrastu bílých horizontálních ploch jsou kmeny stromů velmi výrazné. 

Rozhodla jsem se rozvinout sbírku do jiných rozměrů a pracovat s rytmem stonků a kmenů a vytvořit ještě několik záznamů rytmu lesů a křovin, 

mezi nimiž jsem se pohybovala. Skládala jsem vedle sebe větvičky v rytmu kmenů a stonků a vtiskávala jsem je do vlhkých akvarelových papírů.  

Světlo lampičky v tmavém malém pokoji najednou náhodně prosvítilo několika borůvkovými větvičkami protisklý obdélník, když jsem jej dávala 

uschnout. Rytmus nepravidelných linek se stal vodoznakem. Kompozice se stala čitelnou pomocí bočního světla i prozářením papíru. Toto čtení 

však velice záleželo na jasném dobrém světle, jehož bylo na studentské koleji poskrovnu. Využívala jsem ještě hmat pro čtení rytmu jednotlivých 

kompozic. Haptický rozměr slepotisků je pro mě důležitý stejně jako vizuální, protože je tak záznamy možné vnímat ve světle i tmě.  

Myslím, že jeden z důvodů, proč jsem si slepotisk vybrala, bylo otisknout tvar, tloušťku, hloubku, křehkost, jemnost, nechtěla jsem překreslovat 

přírodniny, chtěla jsem je jednoduše zaznamenat tak, jak jsou, a zároveň si byla vědoma malého objemu mého zavazadla, nešlo jednoduše sbalit 

pár stromů a květenu břehu řeky Kemijoki a část finského rašeliniště s sebou do letadla. Dalším velmi podstatným důvodem byla úzká spojitost se 

světlem, které mi ve Finsku bylo vzácné, reakce na rozpínající se tmu, jež postupně získala nadvládu nad mými dny hlubokého severského podzimu. 
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Obrázek 14 Rytmy, slepotisky z jehličí a borůvčí, 2017 
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Z  k  u  s    m  ě  

/// d i d a k t i c k á   č á s t  

 

 

// ú v o d e m 

 

Obracet se v hodinách výtvarné výchovy ke krajině, potažmo k přírodě, považuji za důležité. Nechci ale opakovat klišé o odcizení dnešních dětí 

přírodnímu prostředí, a nad to proklamace podobných hesel není řešením. Chci nabídnout soubor úloh, které se k danému tématu vztahují, ale 

nikoliv jako pasivně realizovaná estetická činnost. Považuji za důležité akcentovat vědomé vnímání našeho okolí. Uvědomování si souvislostí. Krajina 

(prostor) ve výtvarné výchově je otázkou jejího vnímání, nikoliv otázkou konkrétního odstínu zeleného tempery. Dané téma (a to i v jeho širším, 

přeneseném významu) má potenciál environmentální a mezioborový. Je možné z něj oboustranně těžit například projektovým vyučováním. 

V didaktické části diplomové práce se zabývám aplikací řešeného tématu do výtvarné výchovy. Ústředním tématem všech úkolů je prostor, protože 

vnímám krajinu jako prostor uvnitř i vně člověka.  

Do školních lavic se k žákům a studentům často dostávají témata z vnějšku, zadání tak nepochází z bezprostřední „krajiny“ kolem a uvnitř nich.  

Žáci a studenti se každodenně pohybují v budově školy chodbami, učebnami a mezi lavicemi, jež důvěrně znají, a jejich pohybování se je už naučené 

tak dobře, že si často ani neuvědomují, kde se nacházejí, co je kolem nich, jak je prostor členěn a co skrývá či nabízí.  
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V didaktické aplikaci tématu, jímž se ve své diplomové práci zabývám, bych ráda se studenty pracovala také s prostorem, který obývají většinu dní. 

Zaměřuji se konkrétně na školní budovu a její okolí. 

Ke zkoumání prostoru, v němž se nacházím v daný moment, jsme přirozeně vedeni už od dětství. Ocitneme se uprostřed nového světa a hned 

začneme vnímat více intenzivněji světlo, zvuky, vůně a postupně si i „osaháváme“ svět, pomocí našich rukou, hmatu.  

Fascinace zkoumáním a pozorováním blízkého okolí, jež mi nyní nabízí svou náruč, a následná inspirace pro výtvarnou tvorbu, byly ústředním 

záměrem pro pětici výtvarných zadání, která jsem si připravila. 

Několik z výše popsaných výtvarných úkolů jsem prakticky zrealizovala se studenty v rámci odborné praxe z výtvarné výchovy při navazujícím 

magisterském studiu. Měla jsem možnost učit paralelní třídy primy, dále věkově paralelní, avšak jinak zaměřené třídy-  kvartu klasického 

všeobecného gymnázia, také jsem několik úkolů realizovala v kvartě šestiletého gymnázia, jež je třídou zaměřenou na italský jazyk na Gymnáziu 

Ústavní v pražských Bohnicích. Ačkoli jsem učila na nižším stupni gymnázia, bylo pro mě velmi zajímavé vést v tvorbě vždy dvě věkově stejné skupiny 

a vnímat rozdíly v naladění jednotlivých kolektivů. Můj výukový plán byl provázaný a jednotlivé bloky na sebe navazovaly. Vzhledem k paralelním 

třídám jsem měla možnost pozorovat i rozdíly v přijetí a pochopení i uchopení daných témat v jednotlivých kolektivech. Skrze výuku výtvarné 

výchovy jsem chtěla studenty přivézt k zhmotnění jejich pocitů, myšlenek, vjemů a dojmů z prostoru kolem nich skrze praktická zadání výtvarných 

úkolů. 

Jednotlivé úkoly pro studenty jsem připravovala na základě vlastních prožitých situací v mém životě, při studiu na vysoké škole a také jsem se 

inspirovala tvorbou českých i zahraničních umělců a mými výtvarnými pracemi. 
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Se studenty jsem se neseznamovala pomocí náslechů, jež by mi umožnily nahlédnout a pozorovat klima jednotlivých skupin a inspirovat se postupy 

vyučující, protože jsem na to jednoduše zapomněla. 
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// v ý t v a r n é    ú k o l y   

 

/ 1. výtvarný úkol 

Téma / prostor, v němž se nejčastěji pohybuji 

Námět / co ukrývá můj výhled z okna školní třídy 

Cílová skupina /  žáci 14-15 let, 4. ročník víceletého gymnázia 

Motivace / Na začátku vyučovacího bloku, věnovanému „výhledu a vhledu“ z okna školy, se mají žákyně a žáci zamyslet nad skutečností, jak často 

se dívají během pobytu ve škole z okna, co za vrstvou skla vidí, co by rádi viděli, jaký pohled na ně silně zapůsobil, jaký se jim líbí, jaký se jim nelíbí 

a proč. Poté na základě obrazové prezentace prací umělců Miloše Šejna, Anny Marešové, Jany Čepy mohou vidět různé přístupy k  zobrazení 

viděného či navození iluze viděného. Poté před samotnou výtvarnou tvorbou je jim představen materiál, s nímž budou pracovat a zadání. 

Klíčová slova / výhled, okno, kresba, čistota, zkoumání, návaznost, imaginace, tužka 

Cíle, cíle hodiny / rozvoj kreativity a imaginace, zdokonalení kresebné, poznávání prostředí školy pomocí výtvarné aktivity, nový náhled na prostor 

školy 

Postup / Žáci si na okno, z nějž je dobrý výhled ven, nalepí krepovou páskou pauzovací  obdélníkový papír delší stranou v horizontálním směru, 

vzniklá čistá plocha jim poslouží jako prostor zaznamenat vlastní vymyšlený výhled z budovy, který ale bude navazovat na linie předmětů a rostlin 

venku.  
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Materiál / pauzovací papír, tužka, krepová páska, guma 

Umělecký kontext / Miloš Šejn, Kristýna Marešová, Jana Čepa 

Časová náročnost / dvě čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny 

Doplňkový úkol / po dokončení kresby následuje komentář autora/ autorky k prostoru, jež znázornil, skupinová reflexe kreseb 

 

Reflexe /  

Tento úkol jsem s žáky kvarty osmiletého gymnázia realizovala hned v první a druhé vyučovací hodině. Před začátkem vyučování jsem si připravila 

dataprojektor, otevřela prezentaci s ukázkami uměleckých děl, nařezala pauzovací papíry. Také jsem si stihla trošku projít přízemí školní budovy, 

kde se učebna výtvarné výchovy nachází. Rozhodla jsem se s žáky pracovat v těchto prostorách. 

Do třídy postupně přišlo čtrnáct žáků, chlapců i dívek. Výuka výtvarné výchovy a hudební výchovy je na Gymnáziu Ústavní koncipována tak, že jsou 

třídy rozděleny na poloviny. Jedna část žáků má výuku výtvarné výchovy a v tom stejném čase má druhá polovina žáků hudební výchovu. 

Po krátkém představení mého projektu oborové praxe, který bych s nimi chtěla zrealizovat, jsem se chtěla nejprve dozvědět jejich zkušenosti a 

prožitky týkající se školního prostředí, jejich vnímání prostoru, postřehy a zajímavosti z něho.  

Připravila jsem si několik otázek a během společného prohlížení stránek prezentace jsme si celkem lehce začali povídat. 

V komunikaci s žáky mi velmi pomohlo, že jsem na začátku vyučování hned spatřila ve třídě žákyni, kterou jsem již učila na základní umělecké škole, 

kde pracuji.  
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Jak často se díváte při výuce z okna školní budovy? Kdy naposledy jste kreslili na zamlžené či zamrzlé okno? Vzpomenete si, kdy naposledy jste napsali 

vzkaz na špinavé okno auta nebo nakreslili prstem srdíčko či jiný malý obrázek?  

Začala jsem se studenty hovořit a ptát se jich nad prezentací, která byla nazvaná „Výhled a vhled“, několika vybraných fotografií, které znázorňovaly 

umělecký díla kresebného charakteru, zamrzlé okno počmárané prsty náhodných kolemjdoucích, vícevrstvé fotografie nebo kresby na průsvitný 

papír.  

Postupně jsem se pokládala doplňující otázky k fotografiím na promítacím plátně, aby studenti více začali přemýšlet o prostoru v nich znázorněném. 

Každý si měl poté představit situaci, kdy by za okny školy mohlo být cokoli, v čem by se cítili dobře, exteriér / interiér přesně podle jejich potřeb. 

Rozvinutá debata o prostoru byla můstkem k zadání praktického výtvarného úkolu. 

V prostorech gymnázia jsem se pohybovala poprvé a neznala jsem všechny jeho zákoutí a výhledy, vybrala jsem pro realizaci kresebného úkolu školní 

třídu a chodbu, z níž jsme mohli okny vidět do školního atria, venkovního nezastřešeného dvora využívaného pro trávení času při volných hodiny,  

výuku a odpočinek o přestávkách při příznivém počasí.  

Vysvětlila jsem studentům, jak mají při práci posupovat -  na okno, z nějž je dobrý výhled ven, si nalepit krepovou páskou pauzovací papír, vzniklá 

čistá plocha jim poslouží jako prostor zaznamenat vlastní vymyšlený výhled z budovy, který ale bude navazovat na linie předmětů a rostlin venku. 

Jejich kresebný záznam má představovat to, co by si dle jejich fantazie přáli, aby se za okny vně budovy nacházelo, avšak v  návaznosti na linie 

předmětů, které tam již jsou.  
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Rozdala jsem pauzovací papíry, měkké tužky a pásky a všichni se postupně rozprchli po chodbě v přízemí a hledali svá místa u oken. Po nalepení 

papírů na okno, jež jsem jim ukázala, jsem ještě musela dovysvětlovat, motivovat je, co přesně po nich žádám. Bylo patrné, že se setkávají poprvé 

s druhem takového zadání.  

Neměla jsem pro ně žádnou ukázku hotové kresebné práce, byl to můj záměr, aby vzniklé nápady a přístup ke kresbě byl čistě od žáků. 

Ještě před samotnou realizací kreseb si měli žáci za úkol zapsat na malé papírky pět slov, jež je napadají při výhledu z okna. Po dokončení kreseb 

měli zamyšlení o pěti slovech zopakovat. V prvních slovech zaznamenaných během usebrání se u poloprůsvitného papíru byla často napsána slova 

jako strom, žádní lidé, beton, okno listí, stůl, lavička, sloup... 

Většina více méně kopírovala exteriér dvorku a měnila jen malé detaily. Avšak několik kreslířů a kreslířek rozvedlo svůj nápad a zaznamenalo 

představu spíše divoké volné přírody, kontrastní k reálnému výhledu na školní dvůr. 

Hodinu jsme ukončili závěrečnou společnou reflexí jednotlivých prací. Každý přečetl nejprve slova před kresbou a poté už pět slov, jež jim první 

vyvstaly v mysli po zaznamenání jejich prostoru. Po dokončení kresby už se objevovala slova jako příroda, kopce, zarostlá škola, bez zásahu člověka, 

altán, špinavé okno, les.  

Po velké přestávce jsem měla paralelní třídu, která je zaměřena na italštinu, což bylo patrné hned na začátku proto, že to silně ovlivňuje jejich 

charakter. Byli to velmi veselí, hraví, hluční lidé. A ačkoli jsou velmi upovídaní, na mé otázky, jež jsem jim začala klást nad fotografiemi při úvodní 

prezentaci, téměř neodpovídali. Bylo mnohem těžší s nimi komunikovat a více mi dávali najevo, že je jim ta hodina více méně jedno. Jejich projev 

mimo téma byl sebevědomý, ale nad tématem prostoru kolem nich, výhledem z oken, fotografiemi a uměleckými díly nebyly ochotni diskutovat a 

zkoumat je. Rozhodla jsem se raději přejít k samotnému zadání výtvarnému úkolu pro ně.  
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Zadání jsem vysvětlovala podobně jako pro skupinu předchozí, avšak s tím rozdílem, že už jsem měla možnost jim ukázat několik různorodých kreseb 

vytvořených předešlými studenty pro lepší pochopení, jakým způsobem mohou ke kresbě přistupovat. Dala jsem jim do kreseb předchozí skupiny 

nahlédnout i z důvodu kratší motivační části. Nebylo snadné je přimět k diskuzi, proto mi potom již hotové výtvarné práce pomohly „italské třídě“ 

osvětlit lépe jejich následující úkol. 

Při samotné kresbě si všichni žáci vybrali místa tak, aby vytvořili skupinky, jen jeden žák zůstal osamocen na druhé straně budovy. Shluky žáků a 

žákyň více mluvili a méně času věnovaly kresbě a tvorbě imaginárního prostoru, proto i někteří nestihli dokončit své nápady. Chodila jsem za nimi a 

diskutovala s nimi a motivovala je, ale úkol byl pro jejich představivost asi složitějším, protože nebyli schopni se moc soustředit a zamyslet se nad 

prostorem a svým vnímáním a dále zaznamenáním toho všeho v kresbě. Možná i určitý vzorec zadávaných úkolů, na něž byli zvyklí, jejich tvořivost 

limitoval, protože zde měli velmi otevřené možnosti. Měli přemýšlet sami a neměli obkreslovat již spatřené, ale tvořit sami. 

Ve všech kresbách se objevil strom, který stojí uprostřed školního atria, často se tam také vyskytovaly okna, volný prostor  krajiny, nebe (i hvězdné).  

Jeden chlapec, který kreslil mimo ostatní žáky a žákyně, zaznamenal strom s okem v kmeni a kolem čistou prázdnou budovu s velkým množstvím 

oken a nad stromem velkou síť.  

Slova zaznamenaná před kresbou i po kresbě se hemžila italskými názvy.  

Proběhlé hodiny byly, myslím, pro obě strany, mě i žáky, seznamovací. Neznala jsem jejich jména a ani osobní příběhy, což je pro mě důležité 

vzhledem k přístupu ke skupině. Já jsem byla, ačkoli jsem už téměř rok učila na základní umělecké škole, velmi nervózní. Žáci byly v pozici, že měli 

možnost zkusit si jiný přístup k výtvarné tvorbě a poznat skrze ni svůj prostor budovy školy. Více ale k samotnému kresebnému úkolu přistupovali 
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jako ke hře. Hlavně třída se zaměřením na italský jazyk mi dávala velmi najevo, že je to hra a několikrát se mě ptali, zda je budu také známkovat. 

Z našich rozhovorů na toto téma jsem pochopila, že kdybych je známkovala, více by se snažili, neboť známky jsou jejich hlavní motivací.  

I přes určitou náročnost výtvarného zadání vzhledem k způsobu práce, na niž jsou žáci z klasické výuky zvyklí, se většině kresby povedly a byly se 

svou prací spokojeni. Myslím si, že i cíle hodiny byly z velké části naplněny. Při příští realizaci výtvarného úkolu bych s žáky nejprve společně prošla 

budovu a povídala si s nimi o celém prostoru déle.  

Vazba na RVP /   

OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 

 Očekávané výstupy 

- pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti 

svého smyslového vnímání 

- při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí 

vizuálně obrazných vyjádření 

ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  

Očekávané výstupy 

- využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjádření své představy 
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- charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl a porovnává výběr a způsob užití 

prostředků 

UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE  

Očekávané výstupy 

- vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v 

procesu umělecké tvorby i v životě 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Ukázky prací žáků kvarty, Gymnázium Ústavní, 2018 
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/ 2. výtvarný úkol 

Téma / prostor, v němž se nejčastěji pohybuji 

Námět /  přírodní poklady v okolí školní budovy 

Cílová skupina / první stupeň víceletých gymnázií 

Motivace / Po dialogu s žáky, kdy jsou pomocí otázek vedeni k zamyšlení se nad smyslovým vnímáním okolního prostředí, mají možnost vidět 

prezentaci a ukázku výtvarných děl tematicky spřízněných s otisky přírodnin, před výtvarnou tvorbou mohou shlédnout ještě ukázku sbírky 

přírodnin z mé sbírky ze studijního pobytu ve Finsku. Během přípravy „matric“ z přírodních materiálů jsou žákyně a žáci seznámeni i s druhy papírů 

a možnosti jejich využití ve výtvarné tvorbě. 

Klíčová slova / záznam, tvar, stopa, deník, čistota, fragmenty rostlin, přírodní pigment, pohyb 

Cíle, cíle hodiny / orientace v prostoru, v němž se studenti pohybují, seznámení se s novou výtvarnou technikou,  poznání nových přístupů 

k výtvarné tvorbě, princip náhody ve výtvarné tvorbě 

Postup / na základě ukázek výtvarných děl v prezentaci, jež žáci shlédnou a mají možnost si i na ně sáhnout, protože jim ukáži své slepotisky, se 

vydáme společně ven do okolí školy a v ohraničeném časovém úseku budou mít studenti za úkol nalézt různé fragmenty přírodnin, jež je zaujmou 

tvarem či strukturou, poté si společně ukážeme techniku otisku přírodnin do mokrého papíru a následně žáci vytvoří svou kompozici přírodnin a tu 

otiskneme 

Materiál / akvarelový papír, voda, houbička na nádobí, dřevěný váleček, noviny, přírodní materiály, světlo, hmota 
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Umělecký kontext / Miloš Šejn, Piet Oudolf, Alena Zástěrová 

Časová náročnost / dvě až čtyři čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny 

Doplňkový úkol / vymýšlení kompozice přírodnin, vytváření obrazců z přírodnin 

Reflexe/ Na vyučovací hodinu jsem si připravila nejprve prezentaci s ukázkami výtvarných děl spjatých s tématem otisků přírodnin, reprodukce 

Miloše Šejna, fotografie zahradních výsadeb zahradního architekta Pieta Oudolfa i několik mých fotografií slepotisků. Externí disk s prezentací jsem 

zapomněla doma.  

Na počátku vyučování, kdy jsem po pozdravení se s dětmi chtěla začít mluvit o našem tématu hodiny, jsem si uvědomila, že ale prezentaci nemám. 

Naštěstí jsem měla možnost improvizace a věděla, že mám v e-mailové schránce uloženou prezentaci k vzniku herbáře fragmentů rostlin a rytmů 

stonků rostlin. Po prezentaci a vysvětlení, grafické techniky bezbarvého tisku, jsem ještě vyhledala několik obrazů na internet, aby žákyně a žáci 

viděli příklady děl Miloše Šejna a také vizualitu flóry Pieta Oudolfa.  

Poté jsme šli s žáky ven, aby si nasbírali přírodniny, které v malém parčíku u školy mohou nalézt a zaujmou je svým tvarem i strukturou.  

Žákyně pečlivě sbíraly lístky, větvičky i šišky a různé druhy jehličí. Někteří chlapci přistupovali ke zkoumání exteriéru školy více akčněji a snažili se 

nalézt co nezvláštnější kus rostliny.  

V učebně poté všichni vysypali své nasbírané přírodniny a celá třída byla provoněná čerstvými jehličnany.  

Žáci a žákyně si dále měli za úkol připravit na podkladový čistě bílý papír kompozici z přírodnin. Poté jsem jim ukázala, jak postupovat při samotném 

tisku. 
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Měla jsem v plánu se skupinou pracovat tak, aby si své slepotisky každý vytisknul sám pomocí kuchyňského válečku. Tento způsob práce se ale ukázal 

jako neefektivní, protože jsme neměli k dispozici dostatek plstěných podložek, které umožňují hluboký vtisk přírodnin do vlhkého papíru tak, aby 

vznikl malý reliéf, jež lze „číst“ také pomocí hmatu.  

Předpokládala jsem, že vzniknou bezbarvé otisky rostlin. Ačkoli jsem měla vyzkoušeno, že čerstvé části květin mohou barvit, během práce se třídou, 

mě to nenapadlo. Většině žáků se tak přírodniny do mokrého ručního papíru otiskly nejen tvarem, ale i svým pigmentem.  

Během práce jsem měla možnost vysvětlit také rozdíl mezi ručním papírem a strojovým, dále i pojem vodoznak. Výtvarné praktické úkoly tak nabyly 

i širší rozměr, možnost prakticky si ukázat technologické zajímavosti výtvarných postupů a materiálů.  

Průběh hodiny byl velmi klidný a jednotlivé fáze přípravy tisku probíhaly dobře. Samotný ruční tisk pomocí válečků ale neproběhl podle mých představ 

a hlavně i podle mého úvodu v začátku výtvarného bloku, protože tím, že se vtiskly do papírů i barevné pigmenty rostlin, dostaly práce jiný rozměr. 

Také jsem se rozhodla, že s další skupinou, jež měla být prima, budeme grafické listy tisknout na válcovém lisu, který je umístěn přímo v  učebně 

výtvarné výchovy.  

S druhou skupinou mladších žáků gymnázia jsme už pracovali s válcovým grafickým lisem a každý si za mé asistence tisknul svou kompozici. Vzniklé 

tisky již vyšly lépe a žáci byli potěšenější, že pracovali s technickou pomocí lisu, který potkávají každým týdnem při hodinách výtvarné výchovy. Také 

já jsem se cítila jistěji, protože jsem při zadání již zmínila a připravila skupinu na to, že tisk rostlin bude i jemně tónován přírodními pigmenty. Také 

si myslím, že mladší žáci gymnázia, vzhledem k jejich věku, jsou ještě hravějšími a tisk je více zajímal a i na kompozicích si dali více záležet. Pro kvartu 

by bylo třeba více specifikovat zadání a i je tematicky více omezit, nenechat jim asi tak volné pole působnosti, neboť už se hůře za tak krátký čas 

uvolní a „pustí“ svou fantazii.  
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Vazba na RVP /  

OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 

 Očekávané výstupy 

- pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti 

svého smyslového vnímání 

- při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí 

vizuálně obrazných vyjádření 

ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  

Očekávané výstupy 

- využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjádření své představy 

UMĚLECKÁ TVORBA A KOMUNIKACE  

Očekávané výstupy 

- vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v 

procesu umělecké tvorby i v životě 
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Obrázek 16 Ukázky prací žáků primy a kvarty, Gymnázium Ústavní, 2018 



 
114 

 

/ 3. výtvarný úkol 

Téma / prostor, v němž se nejčastěji pohybuji 

Námět / ozvěny přehlížených koutů, architektonických prvků třídy, detailů v prostoru 

Cílová skupina / 14-15 let, kvarta  

Motivace / Během prezentace o site specific umění, se žákyně a žáci zamýšlejí nad místy i kouty budovy, jež by nás mohly inspirovat, o prvcích 

stavby, jež nás inspirují k reakci na ně – prostorové instalaci. Poté si všichni pečlivě projdou prostor učebny výtvarné výchovy, a na základě inspirace 

kompozicí přírodnin svého grafického listu z předešlé výtvarné výchovy hledá a vymýšlí objekt, jenž by akcentoval detail prostoru, který si 

jednotlivec vybral. 

Klíčová slova / místo, kout, slovo, vymezení, papír, krepová páska, špejle, kompozice, ozvěna, návaznost, linie, tvar, struktura 

Cíle, cíle hodiny / rozvoj kreativity, prostorového myšlení, imaginace studenta, seznámení se s novým uměleckým směrem, možnost podívat se na 

strohý prostor školy novýma očima  

Postup / každý student si najde místo, detail, předmět v prostoru třídy, na nějž bude pomocí několika vybraných materiálů (papír, špejle, krepová 

páska, otisk přírodnin z předešlého úkolu reagovat a dotvářet ho podle pocitu, dojmu, jež z něj bude mít  

Materiál / papír, krepová páska, nůž, nůžky, lepidlo, špejle 

Umělecký kontext / Alena Kotzmanová, Alena Zástěrová  

Časová náročnost / dvě čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny 
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Doplňkový úkol / každý student si připraví krátkou slovní obhajobu svého objektu 

Reflexe/ Na počátku hodiny jsou žákyně a žáci vyzváni k dialogu o prostoru školy. Vzhledem k tomu, že studenti chodí na gymnázium již čtvrtým 

rokem, znají jeho interiér i exteriér velmi dobře, jsem se jich ještě před samotným zadáním úkolu zeptala, zda je uvnitř nějaký kout, místo, detail 

architektury, výhled..., který je jim blízký, je jejich oblíbený, a aby mi zároveň pověděli proč. Následně každý napsal slovo charakterizující to místo.  

Při prezentaci poznávají žáci možnosti, jak lze s prostorem galerií pracovat a jak jej lze proměňovat i pomocí několika málo objektů. Ptala jsem se 

jich na jejich názory a postřehy k fotografiím site specific umění a oni velmi bystře reagovali. Pochopila jsem s našeho dialogu, že se setkávají s tímto 

druhem umění poprvé, ale intuitivně uměli číst myšlenky a záměry autorů instalací.  

Poté jsem při vysvětlování výtvarného úkolu vyzvala žákyně a žáky, aby si vzali k ruce své grafické listy a prohlédli si svou kompozici a tvary přírodnin 

zaznamenaných na papíře. V tu chvíli jsem si uvědomila, že je důležité, aby se skupina nyní prošla po třídě a dobře prozkoumala prostor. Každý si 

měl za úkol najít detail prostoru, na nějž zareaguje pomocí omezených prostředků – měkkého bílého papíru, špejlí, izolepy, krepové pásky i provázku. 

Akcentovat a proměnit prostředí místnosti se ukázalo pro všechny jako zajímavá výzva.  

Všem se povedlo úkol splnit a najít si ve třídě „svůj koutek“ pro instalaci. Někteří chlapci měli problém s dokončením, protože si vymysleli složitější 

konstrukci objektu, a nebylo pro ně snadné ji dobře zvládnout vyrobit. S jedním chlapcem, který výtvarnou výchovu „přežívá“ jako nutné zlo, jsem 

musela vést delší dialog o jeho inspiraci místem, navést ho více a konkrétněji, aby splnil zadání. Nakonec udělal skvělé výtvarné gesto, což mě 

potěšilo.  
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Po vymezeném čase na výrobu a instalování objektů, až všichni dokončili svou práci, jsme společně obcházeli třídu a každý ze skupiny mluvil o svém 

nápadu a procesu tvorby. Práce s materiálem a navazování na již dané detaily prostoru téměř všechny zaujala i přesto, že vzniklé artefakty nešlo 

uchovat, tak si je jejich autoři fotili, což mě potěšilo. 

Příště bych více vymezila téma instalace a nabídla bych žákům možnost, aby si přinesli vlastní materiály k výrobě objektů. Také bych je vedla ke 

kresebným skicám před samotnou tvorbou. 

Vazba na RVP /  

OBRAZOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY 

 Očekávané výstupy 

- rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu 

při vlastní tvorbě a interpretaci 

- objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření 

- na příkladech vizuálně obrazných vyjádření uvede, rozliší a porovná osobní a společenské zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě 

- na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich proměn na interpretaci obsahu vizuálně obrazného vyjádření a jeho účinku v 

procesu komunikace  

ZNAKOVÉ SYSTÉMY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  

Očekávané výstupy 
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- nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů 

- využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjádření své představy 

- na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má 

toto působení na utváření postojů a hodnot 

- samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky 

současného výtvarného umění 
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Obrázek 17 Ukázky prací žáků kvarty, Gymnázium Ústavní, 2018 
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/ 4. výtvarný úkol 

Téma / prostor, v němž se často pohybuji 

Námět / nové školní stěny a nástěnky 

Cílová skupina / první stupeň víceletých gymnázií 

Motivace / prezentace o slepotiscích, jež jsem vytvořila, ukázka tvorby slepotisků, video, také dialogem a otázkami: Vybavíte si strukturu, jež vás 

fascinuje a je vám příjemná či nepříjemná na dotek? Je tu ve škole na chodbách místo, povrch stěny či obložení, jež je vám příjemný na dotek? Když 

jdete po schodišti, držíte se zábradlí? Všímáte si nerovností či „třísky“, jež tam jsou? 

Klíčová slova / hmat, stopa, ruka, papír, linie, tvar, dotek, otisk, čistota 

Cíle, cíle hodiny / ohledání prostoru školy hmatem, dívat se a číst a poznávat můžeme nejen očima, seznámení se s novou výtvarnou technikou  

Postup / studenti vytvoří sérii kompozic ze špejlí a větviček a následně z nich, slepotisků, papírových nízkých reliéfů, vytvoří nové „nástěnky“, jež 

budou v prostorách školy rozmístěny společně potom pro čtení hmatem 

Materiál / akvarelový papír, voda, špejle, větvičky, jehličí, houba na nádobí, noviny, válcový lis 

Umělecký kontext / Alena Zástěrová 

Časová náročnost / dvě až čtyři čtyřiceti pěti minutové vyučovací hodiny 

Doplňkový úkol / společná skupinová práce – rozmisťování papírových reliéfů po škole 
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/ 5. výtvarný úkol 

Téma / prostor, v němž se nejčastěji pohybuji  

Námět / meze školní třídy 

Cílová skupina / 4. ročník víceletých gymnázií 

Motivace / prezentace výtvarných prací umělců pracujících s papírem, bílou, proměnou prostoru galerie či jiných prostorů 

Klíčová slova / prostor, zkoumání, čistota, hledání hranice a meze, papír, změna, kresba, bílá 

Cíle, cíle hodiny / vymezení prostoru třídy a hranice, za níž se málokdy žáci dostanou, nový tvar učebny, práce s prostorem 

Postup / skupina žáků postupně vymezí prostor třídy a hranici, za níž se málokdy žáci dostanou, vytvoří tak nový tvar učebny, část učebny vytvoří 

Materiál / bílý balicí papír, krepová páska, nůžky 

Umělecký kontext / Simona Gottierová, Jiří Kolář  

Časová náročnost /  dvě až čtyři čtyřiceti pěti minutové vyučovací bloky 

Doplňkový úkol/ pozvání jiných studentů, jež mají hodiny výtvarné výchovy v učebně, ke kresbě na čistou plochu třídy a dotvoření prostoru 

vizuálním jazykem 
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/ z á v ě r  

 

Já měním krajinu 

Krajina mění mě 

Nekonečně 46 

 

Sedm slov, zachycujících celou diplomovou práci ve zkratce podobající se japonskému haiku, tu znovu uvádím, abych propojila mou bakalářskou 

práci „Krajanka“ a práci diplomovou „Krajinné a jiné meze“ a zároveň, abych potvrdila má slova z úvodu tohoto textu, kdy píši o pouhém výňatku 

několika okamžiků z mého žití a tvorby. Krajanka byla symbolickým vracením se do mé krajiny dětství a akcentováním proměny míst, jež 

formovaly mou osobnost. V diplomové práci jsem už překročila meze rodné vsi a nahlédla na krajinu jako na prostor, jehož jsem stále součástí, 

ale vnímám jej a mě v něm z širší perspektivy a odpovědi na mé prožívání při vnořování se do prostor vnějších i vnitřních.  

Krajinné  prostředí dává bezprostřední možnosti, kdy se jako jeho součást pohybuji společně s ním, zakouším její bytí a mohu zažít chvíle jiné, kdy 

se na okamžik mé tělo zastaví v konkrétním místě nabízejícím mez jako hranici, jež je ale vzápětí zbořena, a za ní se objevují nové prostory 

k ponoření se. 

                                                             
46 Krátké autorské básně byly součástí mé bakalářské práce na KVV PedF MUni. ZÁSTĚROVÁ, Alena. Krajanka. Brno: Masarykova univerzita, 2014.  
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