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1. ÚVOD - CESTA К DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Detail jako komponenta celku. Detail jako součást celku. Stála jsem na chodbě katedry výtvarné výchovy, pročítala jsem témata diplomových prací 
а к jednomu se stále vracela. Detail jako komponenta celku. Věděla jsem jen, že chci malovat u ak. mal. Jaroslava Dvořáka. 

Přemýšlela jsem, co je všem věcem, které jsem doposud vytvořila, společné. Přišla jsem na to. Byl to detail. Pokaždé v trochu jiném významu, ale vždy 
jsem s ním výrazně pracovala. Práci s detailem jsem využívala к ozvláštnění. V malbě jsem zvětšovala detaily květů, až jsem docházela к abstraktní 
kompozici. Hledala jsem pohledy z oken - zabývala se odrazy, průhledy. Okna jsem vnímala jako rámy, které v sobě drží obraz. Obraz složený z plánu 
za oknem, v okně a před oknem. I zde jsem pracovala s detailem. Okno - stále stejné - j s e m malovala několikrát, vždy s proměněnou kompozicí. 

Detail v typografii. Plakát „Osudná vejce", ke stejnojmenné Bulgakovově knize, z detailu vychází - detailní fotografie vajec jako základní vizuální 
prvek plakátu. „Predsádka" z detailu květin. Obaluji boty - „Krankenschuhe" - popírám jakýkoli jejich vlastní detail, měním jejich funkci pomocí 
omotávání fáčem. Skandální odhalení útrob boty - „Konstrukce kozaček": i v této práci vnáším detail, který mění význam celku. „Znemožněno" 
- diář, mobil a klíče obalím tak, že ani jedno nelze použít. Věci tedy stále jsou, mají svá jména - detailem aleje, že již neplní svůj účel. Hledám námět 
к potisku ubrusu - a stává se jím redukovaný, zjednodušený detail květu strelície. „Matky mojí matky" - realizace šperku v rámci prostorové tvorby 
prvního ročníku. 

V ateliéru Zdeňka Hůly v Kostelci nad Černými Lesy pak vznikal „Obelisk", na principu střídání vysoce leštěných a přirozených, neopracovaných 
ploch. Se stejným principem pak komentování tvaru kusu švestky. Tedy opět řešení detailu. Fotodokumentaci jednotlivých prací můžete pozorovat 
na následujících dvou stranách s fotografiemi. 

Tak jsem se tedy rozhodla. I když nemám přesně jasno, kudy směrovat svojí diplomovou práci, bude výběr tohoto tématu snad dobrou volbou. 

Téma je jasné, dohoda s ak. mal. Jaroslavem Dvořákem a PhDr. Jaroslavem Bláhou, PhD. proběhla, úlevu a spokojenost s výběrem však vystřídaly 
obavy a otázky. Téma je velice široké, nevěděla jsem, kudy do něj vstoupit. 

1.1 REFLEXE SKIC A DENÍKU 

V praktické části pak přišlo období, kdy mi detail připadal vyčerpaný. Začala jsem se zajímat o vodu, točit jí. Bavila mne úplná absence detailu. 

Již v počátcích jsem se zajímala o principy práce s detailem. Zkoušela jsem, co se stane, pokud budu postupně detail vypouštět, až dojdu к pomyslné 
nule - bílému pozadí. Tak jsem již na samém počátku přemýšlení o práci s detailem narazila na Kazimíra Maleviče. Druhým mým zájmem byla 
otázka: „Šlo by malovat bez detailu? Nerozeznávat detail od celku?" Zkoumala jsem, co se stane, kreslila jsem si malé návrhy a pozorovala výsledky. 
Malovala jsem ve vzpomínce park na Karlově náměstí, tak, jak si ho vybavuji z pohledu ze střechy kavárny 02 . 
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Již na začátku jsem si uvědomovala dva přístupy к absentování detailu - přístup maximálně racionální, a druhý výrazově existenciální. Ve svém 
diplomkovém deníku jsem si 26.5.2008 napsala: „ Co se děje, když se na detail soustřeďuji, můžu ho upřednostnit, vybrat, vyvolit, ukázat, osvítit 
- šerosvit, proudy světla na jednu věc - Boží oko v baroku... Mona Lisa s knírem - knírje nový detail, který radikálně mění smysl. 'n 

A pak 10.6.2008 přicházím s první koncepcí - detail jako koncept: 1. Upřednostněn detail - zaostřeno na vše - tak, jak je tomu u Gregory 
Crewsona, hyperrealistů. 2. Potlačen detail - expresivní formy-jako u Špaňhela, Bacona. 3. Absence detailu - minimalismus a proces 
minimalizace jako takový. Tak vypadala prvotní kostra, ze které jsem vycházela při prvních konzultacích. Pak už jsem přidala zbývající dvě 
koncepční kapitoly - detail, který radikálně mění význam, a detail celkem. 

1.2 KONCEPCE A CÍL PRÁCE 

Rozhodla jsem se pracovat s detailem jako mimořádným principem ozvláštnění. Kapitoly tvořím podle specifik daných „jiným" zacházením 
s detailem v uměleckém díle, než je běžné. Dospěla jsem к následující koncepci: 

1. Zaostřeno na detail 
2. Absence detailu 
3. Detail jako prostředek změny 
4. Detail celkem 

Od června loňského roku do dubna letošního roku jsem hledala autory, kteří spadají pod kritéria jednotlivých koncepčních kapitol. Nashromáždila 
jsem velké množství materiálu, ze kterého jsem následně množství prací vyřadila, protože nevyhovovaly kritériím kapitoly. Z tohoto materiálu 
jsem pak sestavila obsahyjednotlivých kapitol. Stále jsem myslela na to, jak důležité bude v úvodu vymezit můj záměr. Nešlo mi o hledání děl 
prověřených výtvarnou kritikou a prezentování nějakého kompaktního uceleného přehledu. Šlo mi o vlastní hledání, zejména v dílech, s kterými 
se aktivně potkávám v galeriích. Často jsem stála před rozhodováním, jestli zařadit spíše známého umělce či umělce neznámého. Vždyjsem pak 
zvolila toho, který přesněji splňuje kritéria kapitoly. Jsem si dobře vědoma, že povýšit princip práce s detailem nad vše ostatní, co umělecké dílo 
obsahuje, je možné jen tak, jak si to stanovuji v cíli své diplomové práce. 

Cíl mé diplomové práce formuluji takto: 
Pokusit se ověřit funkčnost koncepčních kapitol na umění 2. poloviny 20. století a začátku 21. století. Pokusit se nalézt výtvarná díla, která budou 
přesně dokumentovat základní tezi kapitol a kritérium к třídění. V druhé rovině pak vytvořit a v praxi ověřit výtvarnou řadu, kde se objeví všechna 
čtyři kritéria. Ve třetí rovině, kterou je vlastní malba, využít poznatků z teoretické části, zvolit jeden koncepční přístup a v jeho duchu vytvořit cyklus 
velkoformátových maleb, jak je v zadání mé diplomové práce. 

1 ŘÍHOVÁ, Kristýna. Detail jako komponenta celku. Skicář a deník diplomové práce. 2008, str. 2 
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1. Říhová, К. - Osudná vejce, 2006 
2. Říhová, K. - Feferónky, 2006 
3. Říhová, K. - Z akátu, 2006 
4. Říhová, K . - Obelisk, 2008 
5. Říhová, K. - Fatamorgana, 2007 
6 . 8 . 9 . Říhová, K. - Predsádky, 2006 
7. Říhová, K. - Strelície - ubrus, 2006 
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1.3 K DIDAKTICKÉ ŘADĚ „DETAIL JAKO KOMPONENTA CELKU" 

Na počátku byl zájem o to, jak vlastně žáci s detailem pracují. Chtěla jsem řadu sestavit tak, abych leckteré fenomény práce s detailem u dětí 
odhalila. Rozhodla jsem se žákům na začátku nevysvětlovat, že úkoly, kterými procházejí, jsou provázané v jedné výtvarné řadě. Kdyby to žáci 
věděli, mohlo by je to více směřovat k mým představám o plnění zadávaných úkolů, a to jsem nechtěla. Chtěla jsem naopak, aby po zadání měli 
žáci více či méně tvůrčí svobodu, jen s omezením námětu. Samozřejmě jsme se často s pojmem detail setkali, ten však nikdy nebyl významnější než 
samotný námět. Byl jakousi přidanou hodnotou, podle které se následně daly žákovské práce třídit. V textu se proto budete setkávat s výtvarnými 
úkoly tak, jak spadají pod jednotlivé kapitoly, a ne v jakém pořadí byly odučený. Pro žáky samotné o koncepci nešlo. 

Výtvarnou řadu jsem realizovala na celém 2. stupni FZŠ Táborská, kde jsem od 25. srpna 2008 zaměstnána jako učitelka výtvarné výchovy. 
Prezentovanou výtvarnou řadou „Detail jako komponenta celku" prošly tyto třídy: 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A a 9. B. Žákovské práce uvádím 
se svolením jejich autorů. 

Na jednom místě pracuji i s výsledky práce žáků ZUŠ Jana Zacha Čelákovice - Prostorové tvorby- kterou jsem vedla v letech 2004-2008. 

1.4 POČÁTKY POHYBLIVÝCH OBRAZŮ 

Třetí rovinou je má vlastní malba. Na protilehlých stranách vidíte část mých prací, ve kterých jsem se v průběhu let otázkou detailu zabývala. Nyní 
v otázce detailu pokračuji, hledám nové cesty, jak s detailem v malbě pracovat. Tato cesta je občas trnitá. 

Nejprve tady je fascinace vodou. V Českém Dubu točím potok, zajímá mě, že video vody působí jako obraz. Promítám si videa v ateliéru FZŠ 
Táborská, kde mám ideální prostor. Natáhnu si plátna a video promítám na natažená bílá plátna. Vstupuji do videí. Chytám barvou vodu na plátně. 
Snažím se malbou zobrazit proud. Zastavuji ji v průřezu - nejako hledáčkem fotoaparátu, který okamžik zachytí. Pokouším se zachytit mnoho 
okamžiků najednou. Rozříznout film skrz a dostat ho na plátno. Je to nesmírně zábavné. Je to jako tanec. Dostávám se až skoro do transu - jako 
tanečník na nějaké párty. Maluji stále se opakující sekvenci, jsem součástí přenášení videa na plátno. 

Mám z toho dobrý pocit, objevila jsem velmi zajímavý způsob malování. Ještě ten večer vím, že tento způsob budu chtít zkusit s žáky. 

Po čase se k tématu nejsem schopna vrátit. Mám krizi. Obrazy mi připadají jako dobrý důkaz akce. Sama akce byla pro mne však silnější, zásadnější. 
Mám docela dlouhé období, kdy nevím kudy kam. Dál sice točím videa vody, přijde mi však, že už to není ono, jako by už o nic nešlo a já tvořila něco 
jen pro diplomovou práci samotnou. 

Pak jedno sobotní ráno ležím v posteli, z které se mi nechce. Hraji si s peřinou - pozoruji světlo pod ní - jen tak sama pro sebe. Spíš je to takové to 
sobotní lenošení, kdy nic nemusím. Z toho pak vzniká silný námět a postupná realizace až k současné pohyblivé malbě tak, jak je možné vidět na 
přiloženém CD či také v podkapitole „Detail celkem v mé malbě". 
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1.5 TYPOGRAFIE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Typograficky vycházím ze současné změti na poli výtvarné kultury. Výtvarné dílo je pro moji práci stěžejní. Proto se na jedné straně diplomové práce 
setkáváme s textem a na protilehlé straně s obrazem. Koncepce by měla být zjevná již z prolistování, či ze studování pouze vizuálního materiálu. 
Inspirací к tomuto členění je kniha Album od Jana Kaplického. Chtěla bych, aby poměr obrazového a textového materiálu byl jedna ku jedné, neboť 
výtvarná výchova je prostor pro jiný způsob vnímání a komunikace, než jen ten využívající jazyk mluvený. Sama se snažím vést žáky к vizuální 
gramotnosti, a tak využívám v práci skladbu koncepčních kapitol к „mluvení" skrze vybrané ukázky. „Mluvení" ve smyslu semiotickém. 

Vycházím z toho, jak se semiotikou v prostoru výtvarné výchovy pracuje PhDr. Marie Fulková, PhD. „Výtvarná výchova v sémiotickém pojetí se tak 
může představit jako předmět srovnatelné důležitosti j ako jsou jazyky"... „Sémiotické pojetí poskytuje nejen metodu, jak zapojit děti do sociálního 
interaktivního potenciálu umění, ale poskytuje i cesty к prozkoumávání vztahů mezi slovem, obrazem, zvukem a dalšími mody vnímání, jak jsou 
užívány v multimédiích i v populární kultuře "2 

Chtěla bych, aby mi má práce mohla pomoci při výuce, kde bych koncepci obrazového materiálu na stránce využila к demonstrování principu, 
přístupu. S tímto principem začínám již zde, kde na protilehlé straně uvádím mé předchozí práce, které mi byly oporou při volbě tématu. 

Zároveň také využívám svou práci jako jakýsi archiv výtvarné řady, která vznikla na základě koncepce diplomové práce. Výtvarné práce pak po 
pravé straně lemují přípravy a následné reflexe jednotlivých částí řady. 

2 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H, 2008. str. 196 



2. ZAOSTŘENO NA DETAIL 
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2.1 ZAOSTŘOVÁNÍ NA DETAIL 

Koncepční otázka: 

,ríe v obraze zaostřeno více detailů, než kolik jich vidí lidské oko v jednom záběru ?" 

Pomocí této otázky jsem došla к následujícím částem kapitoly: fotorealismus, Gregory Crewdson, Zhang Xiaogang, Andy Warhol a jeho „Screen 
tests". Právě u těchto autorů nacházím kladnou odpovědna výše zmíněnou koncepční otázku. Tato díla využívají zaostření na téměř všechny 
detaily, které jsou zobrazeny. 

Takto striktně ale nemohu položit koncepční otázku pro žákovské práce. Nevím dopředu, zda zadání povede opravdu к dílům, která budou 
„zaostřovat" na většinu detailů. Proto kladu koncepční otázku pro didaktickou část takto: 

„Obsahují didaktické úkoly práci s detailem ve smyslu přidávání, rozvíjení a zaostřování na detail?" 

Výtvarné práce odpovídající kladně na tuto otázku se nachází v podkapitole „Didaktická část - zaostřeno na detail", kde jsou představeny jednak 
přípravy, následně pak reflexe výuky. V kontextu tvorby žáků pak objevuji autory a souvislosti se zadávanými úkoly. Tyto souvislosti objevíme jak 
v textové, tak vizuální stránce. 

2.2 FOTOREALISMUS 

Pro zařazení této složky jsem se rozhodla již ze začátku, v době sestavování koncepce. Kapitolu rozpracovávám po návštěvě výstavy „Picturing 
America: Photorealism in the 1970s" v Deutsche Guggenheim v Berlíně. 

Když jsem vstoupila do prostoru výstavy, měla jsem pocit, jako bych vstoupila mezi ikony. Mezi ikony současné společnosti, která má (stejně jako 
v 70. letech v USA) zálibu v nablýskaných výlohách plných moderního zboží, v parádních autech a fast foodu. 

Obrovské formáty pracují se sny obyčejných lidí. Obrazy scén ze života, daleko více připomínajícího filmové plátno, než opravdový život. Malba 
jako prostředek к zobrazení fotografie - momentky. 

Proč trávit tolik času něčím, co stačí vyfotit? Napadá mě zamyslet se nad tím, co se s fotkou děje. Jak vypadá takový život fotky. Fotka se vloží do 
alba či do krabice a postupem času pobledne. Několikrát se s ní v životě někdo potěší, pobaví, zavzpomíná, ale vždy se založí zpět do tmy krabice, 
alba. Pak, při vyřizování pozůstalosti, dědic otevře krabici - prvních pár fotografií prolistuje, zavzpomíná, pak si uvědomí, že nemá tolik času, 
krabici zavře a přesune buď na půdu, chatu či do kontejneru. 
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1. Schonzeit, B . - G i u m m o , 1973 
2. detail z Schonzeit, B. - Giummo, 1973 
3. Close, CH. - Klaus, 1976 
4. detail z Close, CH. - Klaus, 1976 
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Možná právě to je důvod fotorealistů. Malba, na rozdíl od fotografie, přetrvá, neboť budí respekt - a to jak svým formátem, tak časem, který jí 
umělec věnoval. Obraz visí na svém místě roky - kdokoli si ho může prohlížet dlouhou dobu. Je na to dost veliký a podrobný. Ani při vyřizování 
pozůstalosti život obrazů nekončí - bere šije dědic a umisťuje opět na stěnu, neboje prodá galerii či odnese do antikvariátu, bazaru... Obraz tedy 
oproti fotografii přetrvá a to je již první pádný argument - proč malovat fotky. 

Právě malba dává větší nadhled nad banální touhou po realitě blyštivých momentek. Jaké jsou to momentky? Umíme je vyfotit, umíme je 
namalovat, umíme o nich snít a točit filmy, které jsou jich plné. Umíme žít takový život? Dal by se takový život žít? Stál by takový život za to? Život 
bez bolesti, utrpení, ošklivosti, stáří, smrti, práce. 

V galerii jsem viděla americký sen 70. let, který je v lecčem podobný snu naší současné společnosti - sen, který neohrozí ani světová hospodářská 
krize. Sen dokonalého kapitalismu. 

Doba, kterou malíř věnoval malování, jako by byla tou úmorně dlouhou dobou, kterou jsme schopni obětovat takové šťastné momentce. Dřít se 
v práci, dělat přes čas, něco ušetřit, něco si odříct v týdnu, abychom pak v neděli mohli vyjet za město a pořídit onu šťastnou fotku na odpočívadle 
pojídajíce burger či zmrzlinu, (obr. č. 3) Před a po fotografování se klidně můžeme hádat, být na sebe naštvaní, ale pro ten okamžik se všichni 
přemohou a usmějí se. Tato momentka pak vlastně změní realitu. Po letech se budeme na fotografii dívat jako na období maximální spokojenosti 
a stability rodiny - i když reálná situace v té chvíli mohla být naprosto odlišná. Olga Wewerka píše: „Robert Bechtle projektuje rodinné diapozitivy na 
plátno: jeho žena a děti buď lízají zmrzlinu, nebo pózují na jednom z amerických odpočívadel. Je možné se domnívat, že se Bechtle zaobírá realismem 
rodinných portrétů jen okrajově, spíše mu jde o mediální posun reality, jako by předjímal tezi Jeana Baudrillarda o reálnu v jeho mediálním rozmnožení, 
kdy realita přechází do hyperrealismu, v exaktním zdvojení reálna. Výsledkem je ireálný pohled spojující dva protiklady - reálno a imaginaci."3 

Dále pak v témže článku: „Richard Estes (...)a jeho lakonický, precizní pohled nenahradí žádnou fotodokumentaci z této doby. Zdá se, že v jeho 
obrazech neexistuje hierarchie, vše je stejně ostré, se stejným akcentem a hodnocením. Tato all-over strategie kupříkladu poznamenala i práce 
abstraktního expresionismu dripping painting Jacksona Pollocka. 

Jaká byla Amerika 70. let? Byla opravdu taková, jako jsou její momentky na výstavě? Nebo momentky zachycují jen ty okamžiky snění, okamžiky 
hry na dokonalost, které pravou realitu skrývají. Odvracejí od ní tvář. Vždyť je to doba plná traumatu války ve Vietnamu a dalších těžkých 
společenských událostí. 

Proč tito umělci tráví tolik času nad momentkami dokonalosti a ideálů, které jsou ve své podstatě nesmyslné? Na co poukazují? Jsou umělci 
opravdu tak povrchní, že pravdu nevidí? Myslím, že nejde o povrchnost, ale o upozornění na fenomén, který ve víru všednodennosti nevidíme, 
nepřipouštíme si banalitu našeho konání. Nepřipouštíme si snahu „oblafnout" realitu. 

3-4 WEWERKA, Olga. Made in USA. Ateliér. 2009, č. 9, str. 9 
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Milena Slavická ve svém článku o vývoji fotografie říká: „Když Malcom Morley v roce 1968 věrně zkopíroval podle fotografie základnu americké 
námořní pěchoty ve Valley, mohlo to být chápáno jako další prostoupení obrazu s fotografií. Ale vývoj ukázal, že to byl právě hyperrealistický obraz, 
který změnil stávající poměry. Ukázal záhadnou hyperrealitu fotografické vizuality a upozornil na zcela zásadní rozdílnost obou medií - obrazu 
a fotografie. Hyperrealisté, kteří fotografický obraz přenášeli do malířského média, prováděli vlastně jakousi záškodníckou činnost vůči fotografii. 
V tomto smyslu je počínání například Gerharda Richtera, který uvnitř jednoho díla konfrontuje fotografii s tradičním obrazem, velmi průkazné. 
A stejně tak jsou průkazná gesta umělců, kteří přemalovávají časopisecké a novinové fotografie nebo filmové záběry či televizní vysílání, i když si mnozí 
z nich dopad této své činnosti neuvědomují. Poukazují totiž na obsahovou odlišnost fotografického a malovaného obrazu. Obě média informují diváka 
odlišně o téže skutečnosti.,<s 

Don Eddy, Richard Estes, Audry Flack, Chuck Close, Robert Bechtle a Tom Blackwell se v 60. a 70. letech postavili proti diktátu minimalismu 
a konceptuálního umění. 

„Fotorealismus byl volně spřízněn s americkým pop-artem - oba často zobrazovaly svět hodnot a věci které ho reprezentují, zvláště pak hodnoty 
konzumu."6 Každý však volil jiný jazyk, jiný způsob, jak o něm hovořit. Chuck Close říká „Zajímá mě, jak vidí kamera a co je schopna zachytit."1 

Pro mou práci je však především významné, jak fotorealisté pracují s detailem. Využívají princip fotografické optiky - vyšší ostrost stínů, hlubší 
zaostřenost obrazů - zaostřeno více detailů najednou. 

Druhý princip, který se zde objevuje, je výběr detailu jako komponenty celku. Jak to ukazuje například obraz Volkswagenu brouk (obr. č. 5) 
Donalda Eddyho, či květáky Bena Schonzeita. (obr. č. 6) Výřez, výsek skutečnosti, ke kterému dochází skrze fotografické zaujetí významným 
detailem. Setkáváme se s ním v reportážních nebo letákových fotografiích, kdy je daný detail významnější než celek. V letáku potřebujeme vidět 
kvalitu zeleniny ve zvětšení, abychom o koupi byli přesvědčeni. Ve sportovním magazínu potřebujeme vidět detail situace, abychom si užili okamžik 
náhody, vedoucí například к vítězství. 

5 SLAVICKÁ, Milena. Od piktorialismu к inscenované fotografii. Fotograf [online]. 2006 [cit. 2009-05-01]. 
6 GISBOURNE, Mark. N the Republic of Realism. Deutsche Guggenheim magazine. 2009, no. 6, str. 9 (volné přeloženo a upraveno) 
7 BLÁHA, Jaroslav, SLAVÍK, Jan. Průvodce výtvarným uměním V. [s.l.]: PRÁCE, 1997, str. 47 
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1. Eddy, D. - untitled Volkswagen, 1971 
2. Salt, J. - Purple impala, 1973 
3. Schonzeit, В. - Cauliflower, 1975 
4. Bell, CH. - Gum ball no 10 sugar 

daddy, 1975 
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2.3 GREGORY CREWDSON 

S dílem Gregory Crewdsona jsem se setkala v galerii Rudolfinum v květnu 2008. V té době jsem již přemýšlela o tématu své diplomové práce 
a rozhodla jsem se o zařazení autora do své koncepce. Z jeho fotografií jsem měla zprvu poměrně nepříjemný zážitek. Obrazy ve mně vyvolávaly 
znepokojení, úzkost a obavy. Nejdříve jsem si myslela, že je to pouze tématem, které je plné neurotických obrazů lidí a situací. Vzápětí mi došlo, 
že tomu tak je i kvůli jeho práci s detailem. Jeho fotografie jsou celé zaostřené, jak v hloubce obrazu, tak v popředí. Je to jakési popření reálného 
vidění světa, kdy oko zaostří pouze na to, co právě pozoruje. Ve fotografiích je vše naprosto ostré. Um dochází ke zmatení, к těkání očí obrazem 
s nejistotou, kde se zastavit, jaké informacejsou důležité a jaké ne. Stejně důležitá je postava v popředí i okno a dění za oknem v pozadí. Právě tento 
přístup v práci s detailem ještě více znervózňuje diváka a dává mu prožít dost možná podobný stav, jaký prožívají aktéři na fotografiích. 

Zajímavý zážitek s prací autora jsem měla ještě před navštívením výstavy. Seděla jsem v čekárně u praktického lékaře v poliklinice s interiérem 
z padesátých let. V čekárně jsem se spolu s dalšími pacienty (zejména seniory) dívala na plakát к výstavě Gregory Crewdsona. Na plakátě byla 
fotografie pokoje plného vody, na níž leží nehybná žena. (obr. č. 4) Ve stísněném prostředí čekárny působil plakát jako okno do nového, dalšího 
prostoru. Na plakát jsme se dívali s nepochopením. V kontextu čekárnyjsme zvyklí se setkávat s letáky na léky, reklamami na očkování. Tyto reklamy 
provází obraz lidí spokojených po odeznění příznaků. Nyní jsme však, jako nějací „šmíráci", zírali na ženu, které není pomoci, v její situaci pro ni není 
žádný lék. Zase jsem se vrátila ke svému nachlazení, bolesti v krku a kloubů. Pak zpět s horečkou unavenýma očima к obrazu ženy. Nechápu, co se 
mohlo stát na fotografii, je to znepokojivé a působí spíše jako halucinace. Přemýšlela jsem o tom, jak tento obraz vnímají ostatní pacienti. 

Opravdu zajímavé místo к prezentaci plakátů s pozvánkou na výstavy. Tento plakát na výstavu Gregory Crewdsona se do prostoru čekárny velmi hodil. 
Vnímala jsem ho jako jakousi narážku na omezenost mé aktuální bolesti - vlastně se mám dobře, když к řešení mé situace stačí paralen a teplo postele. 
Přišlo mi dobré nadhlédnout nad sebe, konfrontovat se s obrazem, přemýšlet o životě, o situacích a jejich řešení. A tak jsem se rozhodla na výstavu zajít. 

„Crewdson se zabývá již od poloviny osmdesátých let neurózami, obavami a tajnými touhami společnosti, která hledí do propastné hlubiny vlastní 
duše. Jeho obrazy jsou zasazeny do prostředí amerického předměstí a odkazují přímo к hollywoodským filmům. Dokonale krásné fotografie 
s prokomponovaným množstvím detailů vznikaly s pomocí početného štábu po několik týdnů. Fotografování předcházela přímo na místě či ve studiu 
důkladná příprava, která si co do složitosti nezadá s přípravou filmu. 

Crewdson dnes patří к vlivným pedagogům na Yale University. Jeho podání venkovské Ameriky bylo ovlivněno dokumentárním stylem amerických 
fotografů jako jsou Walker Evans a William Eggleston. Ovšem jeho narativnístyl, užití teatrálních světelných efektů a uplatnění fantastických 
a magických prvků prozrazuje, že stejným dílem čerpá z tradice inscenované fotografie, která se - přinejmenším od doby Cindy Sherman a Jeff a Walla 
- stala jedním z významných výrazových prostředků současného fotografického umění. 

Série Natural Wonder z let 1992-1997odráží Crewdsonovufascinaci přírodou jako magickou, mýtickou zónou, plnou tajuplných událostí. Crewdsona 
vždy fascinovala dioramata v přírodovědných muzeích, jimiž se inspiroval při tvorbě těchto fotografií: stavěl pro ně podrobné modely, velké až šest krát 
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1. Crewdson, G. - Untitled série Beneath The Roses, 2003-2005 
2. Crewdson, G. - Untitled série Beneath The Roses, 2003-2005 
3. Crewdson, G. - Untitled série Dream house, 2002 
4. Crewdson, G. - Untitled série Twilight, 1998-2002 

Fotography is courtesy of the artist and Luhring Augustine New York 

25 



sedm metrů, což představuje i několik měsíců rukodělné práce. / přes občasné prvky groteskní revolty (rozložené tělesné části) se tyto obrazy vyznačují 
především krásou v romantickém smyslu toho slova. Kruhové a kónické formy vy skládané z ptačích vajec a motýlích těl můžeme číst jako metafory 
romantických posedlostí a idejí dokonalosti a ucelenosti, (obr. č. 1) ... 

Programový cyklus Twilight (1998-2002) přinesl Crewdsonovi mezinárodní uznání. Matoucí, temné energie nezkrotné přírody zde pronikají až do 
obývacího pokoje: zpocená, unavená žena, celá od hlíny, sedí v obývacím pokoji, jehož celou plochu zaujímá květinový záhon, který evidentně sama 
vysadila. Chlapec v koupelně souká paži do sprchového odpadu, jeho ruka v podzemí vypadá jako končetina nějakého cizího těla. (obr. č. 2) Crewdson 
inscenuje moment seznámení s tím, co zůstává potlačováno v našem nevědomí. Název cyklu Twilight můžeme chápat jako programové vyjádření pro 
celou Crewdsonovu tvorbu, která se soustavně zabývá stavem mezi, na rozhraní času, světla a tmy, pohybu a klidu, krásy a smutku či hrůzy... 

V cyklu Hover, stejnějako v pozdějších sériích Twilight (1998-2002), Dream House (2002) a Beneath the Roses (2003-2005) pracuje umělec spíše jako 
filmový režisér, než jako fotograf. Každý motiv vyžadoval početný štáb a náročné produkční podmínky, podobné filmovému natáčení. Vnejnovějším cyklu 
Beneath the Roses došel Crewdson po umělecké i technické stránce nejdále. Pro pořízení snímků bylo zapotřebí uzavřít celé ulice ve městě a strhnout 
neobydlené domy (samozřejmě s povolením příslušných úřadů). Na produkci snímků se podílelo až 150 osob, mezi nimi specialisté na leteckou fotografii 
a speciální efekty, herecké a komparsové agentury, jeřábníci, kadeřníci a maskéři, dokonce i počítačoví grafici. V cyklu Beneath the Roses použil 
Crewdson poprvé v širším měřítku digitální technologie skládání celkového obrazu, aby docílil své charakteristické hyperrealistické jasnosti, neuvěřitelné 
hloubky a ostrých detailů. Kelímek na zubní kartáček a mýdlo v koupelně menstruující šedovlasé ženy jsou stejně detailně provedené jako zřetelně čitelný 
nápis „Perfect Picture Puzzle " (dokonalá obrazová skládačka) na prádelníku v její ložnici. Odrazy a početné rámy (zárubně dveří, rámy oken a obrazové 
rámy) podtrhují takřka klaustrofobickou atmosféru a zároveň představují autoreferenční komentář o tvorbě obrazů. 

Hover (1996/1997) zůstává dodnes jediným Crewdsonovým černobílým fotografickým cyklem a představuje rozhodující mezník v autorově vývoji poté, 
co uzavřel práci na zátiších ze série Natural Wonder. Poprvé tu zformuloval své hlavní téma: zkoumám předměstské Ameriky jako psychoanalytického 
osvětlení jejích temných stránek. Lidé na těchto obrazech se odchylují od normy, jejich nevysvětlitelné a zmatené konání se zdá být apatické, jakoby 
kontrolované dálkovým ovládáním a nedostupné, jako by byli paralyzováni. Strukturální osamělost a neschopnost komunikace podtrhují existenciální, 
zlověstnou atmosféru Crewdsonových fotografií. 

Cyklus Dream House byl poprvé zveřejněn v říjnu 2002jako portfolio v New York Times Magazine. Crewdson v tomto případě prvně angažoval proslulé 
hollywoodské herce, jako Gwyneth Paltrow, Williama H. Macyho, Julianne Moore a Philipa Seymoura Hoffmanna. Dosáhl tak překrývání zdánlivě 
autentických „vizuálních připomínek ". Dobře známé ikony stříbrného plátna splývají s obrazy z filmů, ve kterých jste je snad už viděli: tyto Jednorámečkové 
filmy" (Crewdson) v sobě slučují zdánlivou věrohodnost filmového mýtu s falešností vymyšlených scén a tematizují poznání, které se v příštím okamžiku 
rozpadá. To, co rozpoznáváme, není realita, nýbrž vzpomínka na stereotypy prvotních mýtů z filmů a populární četby, které se staly součástí našeho 
kolektivního vědomí. V této sérii, tak jako ostatně v celém svém díle, Crewdson poukazuje na umělou povahu a zpochybnitelnost jakéhokoli obrazu. 

8 Gregory Crewdson: Tisková zpráva к výstavě, [s.l.]: [s.n.], 2008. Dostupný z WWW: <http://www.gaIerierudolfinum.cz>. str. 10 
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1. Crewdson, G. - Untitled série Natural Wonder, 1992-1997 
2. Crewdson, G. - Untitled série Beneath The Roses, 2003-2005 
3. Crewdson, G. - Untitled série Dream house, 2002 
4. Crewdson, G. - Untitled série Twilight, 1998-2002 
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2.4 ZHANG XIAOGANG 

S dílem Zhanga Xiaoganga jsem se setkala v galerii Rulolfinum v rámci výstavy „Čínská malba". Hned v první místnosti se rozevřela série 
„Pokrevní pouta", (obr. č. 2 ,3 ,4) Velkoformátové malby rodiny, kterou svazuje, prostupuje nepatrná červená nit. Malby jsou bez pozadí na 
tónované podmalbě (mimo malby nemluvněte, kde do pozadí vstupují další předměty, nůž, obrazovka, kniha, srdce - opět však vystupují z černé 
podmalby - bez vztahu к pozadí). Na obličeje dopadají čtverečky světla. Vše je zaostřené a tam, kam dopadá světlo, se mění pouze barevnost 
- ostrost zůstává stejná. 

Portrét ležícího, umístěný naproti pokrevním poutům, zaujme svou velikostí. V očích vidíme naprosto reálné slzy. (obr. č. 1) Všechny detaily v jeho 
obrazech jsou zaostřené, některé pak ještě umocněné dopadajícím světlem. 

Série „Pokrevní pouta" budí otázky. Komunistická Čína a její nároky a regulativy. Napadají mne otázky pro srovnání s rodinami v komunistickém 
Československu. Jaké bylo držet pokrevní pouta politických vězňů, emigrantů? Tyto rodiny byly často narušeny výslechy a žádostmi o udávání 
vlastních členů. Je mi jasné, že srovnávat komunismus a jeho praktiky v ČSSR a v Číně nelze takto banálně. Mé postřehyjsou však toho rázu, jak 
se mi v danou chvíli v galerii honily hlavou. 

Zajímavá byla následná konfrontace s mými rodiči, kteří na výstavě byli na mé doporučení. Po výstavě byli rozhořčení. Právě z první místnosti na 
ně doléhal nepříjemně tísnivý a bezvýchodný pocit z komunismu. S tím pocitem si nevěděli rady a byli naštvaní. V obrazech viděli malého diktátora. 
Pro ně z obrazů čišela sama totalita a obrazy vnímali jako komunistickou propagandu. Forma i obsah maleb na ně působil totalitně. Je zajímavé, 
jak rozdíl životních zkušeností ovlivňuje vnímání obrazů. Já nic takového necítila, ani neviděla. Na komunismus jsem také myslela, ale z jiného 
pohledu. Obrazy mi přišly jako výpověď o rodině. Vůbec jsem ale neměla pocit, že je to rodina prokomunistická (ani protikomunistická), ba dokonce 
rodina vychovávající diktátora, jak to interpretovala moje matka. Hodně mne jejich reakce překvapila. Bylo mi však hned jasné, že jejich dispozitiv9 

je jiný, plný bolavých vzpomínek a křivd, které jsem já nezažila. 

Série „Pokrevní pouta" má svůj počátek v roce 1993. Xiaogang mluví o inspiraci René Magrittem -.„Naučil mě, jak „s nadhledem" prožít naši vážnou 
historii i proměnlivou realitu, se kterou se musíme potýkat."10 

„Blednoucí rány" - koncem devadesátých let se série „Pokrevní pouta" začala proměňovat, silná melancholie a nevyslovitelný děs se pomalu 
vytrácejí. Barevná škála obrazů se zjemňuje a temný stín v pozadí mizí. Od počátku byly tváře „Pokrevních pout" retušovanými a zkrášlenými 
portréty, (obr. č.l) 

9 Dispozitiv - dle Foucaulta je strategický komplex diskursů, praktik, vědění a moci, jež jsou vzájemně provázané. 
10 CHANG, Tsong-Zung. Zhang Xiaogangova paměť doby. [s.l.]: [s.n.], 2008. Dostupný z WWW: <http://www.galerierudolfinum.cz>. str. 2 
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1. Xiaogang, Z. - Blednoucí rány - spící muž, 2008 
2. Xiaogang, Z. - Pokrevní pouto - Rodinný portrét, 1994 
3. Xiaogang, Z. - Pokrevní pouto-Velká rodina č. 13 ,1996 
4. Xiaogang, Z. - Pokrevní pouto - Červené dítě, 1993 
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2.5 ANDY WARHOL A JEHO „SCREEN TESTS" 

TUto kapitolu, omezenou pouze na „Screen tests", uvádím hned z několika důvodů. TVář na filmovém plátně ve zpomalení z 24 filmových políček 
za vteřinu na 16 políček je fascinující, ostrá, detailní. Detailem změnou - je každý pohyb tváře, mimovolné cuknutí. Vidíme do tváře člověka tak, 
jak nikdyjindy ne. Je obrovská, máme na ni spoustu času. Vidíme detaily, kterých bychom si bez zpomalení nevšimli. „Vprostorách Rudolfina nás 
na první pohled uhranou simultánně instalovaná velká plátna v tmavých rámech, v nichž ožívá zaznamenaný čas."n Převodem do DVD formátu 
a principem zpomalení působí díla spíše jako pohyblivé fotky. Nebo snad jako by němé, černobílé tváře na chvíli ožily, zarámované, shlížející na 
nás z jiného prostoru a času. Obrovské tváře přátel a herců z Warholových kamerových zkoušek působí velmi sugestivně právě v prostoru, naproti 
a vedle sebe. Pop-artová posedlost ikoničností hvězdné tváře s její patnáctiminutovou slávou se promítá do fascinace portrétem. Spíše než jako 
videa vnímám „Screen tests" jako obrazy. Kompozice obrazů jsou statické, pohyb je vlastně spíše detailem. Nelze pozorovat příběh. Pouze vidíme 
proměny tváře v čase. 

Je to v podstatě slavnostní událost, setkat se tváří v tvář, vjedné místnosti, s takovými slavnými osobnostmi. Warhol jim dal jakousi nesmrtelnost. 
Nyní v roce 2009, asi 45 let po natáčení, vidíme tváře, které jsou dnes buď staré, či po smrti. Je to vlastně podvod - zdvojení času. Na plátně dýchá, 
vnímá, přemýšlí někdo, kdo již není, přesto jeho zpomalený obraz působí nesmírně přítomně a reálně. „Při pozorování Warholových oživlých 
obrazů máme naopak pocit čisté přítomnosti, sledujeme zakonzervovaný zpomalený čas. Když procházíte výstavními sály Rudolfina a na zdech ožívají 
obrovské, pohyblivé a současně zpomalené tváře více či méně známých lidí, vyplňujících po svém své minuty slávy, stále dokola, ve smyčce po celý den, 
přichází pocit čehosi magického."12 Jednotlivci, posazení před kameru v kamerových zkouškách, si vybírali mezi dvěma možnostmi: buď „být sami 
sebou" nebo aktivně hrát nějakou roli, jako ve Warholových portrétech, které se staly karikaturami: Dali je vzhůru nohama, Rosenquist se otáčí 
kolem imaginární osy, která leží mezi ním a kamerou, Lou Reed popíjí coca colu. 

Podobný zážitek mohli zažít i žáci v rámci doprovodného programu vedeného Mgr. Lucií Hajduškovou a Mgr. Lindou Arbanovou. „Cílem výtvarné 
dílny bylo zprostředkovat žákům netradiční náhled na filmové médium, založený na postupech, kterými Andy Warhol měnil chápání filmové řeči. 
Žáci vyzkoušeli proces dekonstrukce filmové řeči, která jde proti narativu a všem prvkům filmové skladby. Dílny byly postaveny na dvou typech zážitku 
- zážitek tvůrce pracujícího s kamerou a zážitek subjektu, jenž je vystaven pohledu kamery a stává se jeho objektem. Hlavními motivy filmů bylo 
zkoumání času a opakování, objektivizace filmového pohledu, koncentrace na jednoduchost, banalitu, náhodu a drobnou událost, nebo také záměrné 
odkrývání a sebereflexivita samotného filmového média. Na straně filmovaného subjektu pak šlo o prožitek vystavení se mechanickému pohledu kamery 
a o proměnu identity před kamerou i mimo ni v průběhu času. "" 

11 BOHÁČKOVÁ, Kamila. Warholovy pohyblivé obrazy. A2.1.1. 2009, č. 6, str. 11 
12 BOHÁČKOVÁ, Kamila. Warholovy pohyblivé obrazy. МАЛ. 2009, č. 6, str. 11 
13 PLISKA, Marian. Edukativníprogramy: TZ Czech Warhol, [s.l.]: [s.n.],2009. Dostupný z WWW: <http://www.galerierudolfinum.cz>. str. 1 
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1. Warhol, A. - Screen Test - Jane Holzer Toothbrush, 1964 
2. Warhol, A. - Screen Test - 1 3 nejkrásnéjších žen, 1964 
3. Warhol, A. - Screen Test - Savador Dali, 1964 
4. Warhol, A. - Screen Test - Pohled do galerie 
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2.6 DIDAKTICKÁ ČÁST - ZAOSTŘENO NA DETAIL 

Téma „Zaostřeno na detail" jsem v didaktické části uplatnila na několika odlišných přístupech v práci s žáky. 

2.6.1 „KUDY DÁL?" 
Výtvarný námět: 
Zadání: 

Časová dotace: 
Motivace: 
Klíčová slova: 
Průřezové téma: 
Mezipředmětové vazby: 
Výstup: 
Učivo, w problém: 
Pomůcky: 
Klíčové kompetence: 
Smysl, cíl: 
Hodnocení: 

Přidaná hodnota: 
Variace: 

rozvíjení tématu na základě detailu 
Vyberte si jeden kousek, ústřižek z časopisu. Na čtvrtce si ho umístěte tak, aby se vám dobře rozvíjel. Připravte si barvy - je na 
vás, jestli to budou tempery nebo vodové barvy. Ústřižek, kterýjste si vybrali, vnímejte jako první část vašeho obrazu. Malujte 
tak, abyste na ústřižek navazovali. Výsledkem bude malba přes celý papír, v které bude původní část jen těžko к nalezení. 
2 vyučovací hodiny 
Jak postupují archeologové, když najdou část pravěkého střepu? Jak poznají o jakou nádobu, šperk, pazourek se jedná? 
detail, celek, barva, linie, tvar, význam, smysl, kompozice, archeologie, móda, figura, 
osobnostní a sociální rozvoj - umění a kultura 

v . -

malba formátu A3-A2 
rozvíjení detailu, komponování od části к celku, rozvíjení daného tématu, malba - míchání identických barevných odstínů 
tempery, vodové barvy, štětce, kelímky, palety, čtvrtky, předem připravené ústřižky 
pracovní 
Posílení schopnosti indukce - od jednotlivosti, detailu jsem schopný odvodit celek, ten zpracovat a prezentovat druhým. 
Společné hodnotící kolečko. Každý má prostor pochválit práce druhého - vybírá tři, o kterých by chtěl mluvit - co se povedlo? 
Najdu-li ještě původní místo? 
Já sám jsem schopný rekonstrukce pouze z malé části, můžu na sebe být hrdý. 
6. Ročník - domalovávání postav, či domalovávání technických detailů; 7. Ročník - dotváření technického detailu; 8. Ročník -
dotváření prostředí; 9. Ročník - dotváření obrazu z umění 20. století 

V tomto úkolu žáci nejprve vybírají vhodný detail z velkého množství ústřižků. Poté detail domalovávají. Principem této práce je hra. Rozvíjení 
detailu, volné navazování, žáky nesvazuje. Jejich tvorba je uvolněná. Námět už vychází z detailu, čímž je ulehčen jeho výběr. Tak je tomu 
i s kompozicí: ze samotného ústřižku již vyplývá kompozice, žák ji jen rozvíjí, promýšlí, dolaďuje. Tento úkol byl přijat od všech žáků celkem 
s nadšením. A také většina byla se svou hotovou prací spokojená. Za toto obecně kladné přijetí úkolu podle mne může právě ona „lehkost" při 
hledání námětu i kompozice. Žák není tak svázán odpovědností za vlastní dílo - vychází z díla-obrazu jiného, který na sebe svým způsobem přebírá 
podíl zodpovědnosti za výsledek. U zpracování obrazů (Salvador Dali a Edvard Hoper) bylo zajímavé konfrontovat vzniklé dílo žáka s originálem. 
Zejména u Hopera se námětově obrazy žáků s originály podobaly. Důležité bylo, aby žáci malby předem neviděli, neznali. Při zpracování technických 
částí u chlapců 6. a 7. tříd bylo velmi zásadní, jestli chlapci daný detail poznají a znají, či ne. Pakliže detail znali, vznikla práce precizní a vcelku 
popisná. Naopak nepoznávali-li detail, rozvíjeli pouze barvy. Tak jak vidíme například na uvedeném obrázku 8, chlapce z 6. třídy, kde dochází 
až к úplné absenci tvaru a zároveň к velmi volné a spontánní malbě. 
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1. Oehlen, A. - Frau im Stuhl, 2004 
2. žákyně 6. třídy - rozvíjení detailu postavy 
3. Bok, P. - z cyklu červená, 2008 
4. Bok, P. - malovaná koláž V., 1998 
5. žákyně 9. třídy - rozvíjení detailu obrazu S. Dalího 
6. žák 6. třídy - rozvíjení technického detailu 
7. detail z Bok, P. - malovaná koláž V., 1998 
8. žák 6. třídy - rozvíjení technického detailu 
9. žák 6. třídy - Rozvíjení postavy 
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Jako poměrně nevhodnou volbu zpětně vidím zadání pro dívky 6. tříd. Dávala jsem jim vybírat z ústřižků fotografií dívek, žen, dětí. Ony pak při 
malbě byly často nespokojené s výsledkem, byly nešťastné, že se jim nedaří figura tak perfektně, jak působí detail fotky. 

Kontextem se současným uměním nám byl Petr Bok a jeho dvě ukázky - malovaná koláž V. a z cyklu červená - jedna část triptychu. 
Viz fotodokumentace. 

2.6.2 „TAK TROCHU JINÝ PORTRÉT" 

Výtvarný námět: 
Zadání: 

Časová dotace: 
Motivace: 

Klíčová slova: 
Průřezové téma: 
Mezipředmětové vazby: 
Výstup: 
Učivo, w problém: 
Pomůcky: 
Smysl, cíl: 

Přidaná hodnota: 

Portrét jako prostředek ke koláži 
Na čtvrtku si udělejte síť 5 x 7 pole. Tedy na šířku rozměřte čtvrtku po 5,25 a na délku po 7,5 cm. Čtvrtku otočte. Namalujte se 
navzájem ve dvojicích s kamarádem, kamarádkou. Ve dvojici musíte pracovat stejnou technikou (malba temperou, vodovou barvou 
či suchým pastelem, případně tuší a perkem). Je důležité, abyste se malovali zepředu a do celého formátu malovali pouze hlavu - na 
začátku si sjednoťte rozmístění ve formátu. Až budete mít portréty hotové a suché, rozstříháte je podle sítě z druhé strany. Se spolužáky 
si části namixujte - vytvořte portrét z částí tak, abyste promíchali malby mezi sebou. Až vynaleznete nejvhodnější variantu, nalepte 
nové portréty na čtvrtku. 
4 vyučovací hodiny - nejlépe dvouhodinovky w 
Jak by to vypadalo, kdyby se vytvořila tvář, která by vycházela z podoby tebe a tvého kamaráda? Dokážeš si to představit? Se svým 
kamarádem toho hodně sdílíme - nápady, názory, partu, můžeme si vyměnit oblečení, nikdy ale ne naše tváře. To si můžeme vyzkoušet 
nyní. Co by asi tak vzniklo z namíchání našich dvou podob? 
portrét, technika, dohoda, podoba, tvář, hlava, oko, nos, pusa, individulita, identita 
osobnostní a sociální rozvoj - umění a kultura 
občanská výchova - identita 
koláž ze dvou maleb 
portrét, malba objemu, podoby, ověřuje komunikační účinky samostatně vytvořeného vizuálně obrazného vyjádření v sociálních vztazích 
tempery, vodové barvy, suchý pastel, perko a tuš, nůžky, lepidlo, čtvrtky 
Z detailů znovu sestavení celku - jiného, nového - pozorování vizuálního účinku, jeho proměn, vyhodnocení a zafixování nejvhodnější 
podoby. 
Uvědomění si vlastních hranic a zároveň prostoru pro kamarádství. Kam až se dá jít za účelem sblížení a kam to nepůjde nikdy? 

V tomto úkolu se v první rovině žáci soustředí na kresbu či malbu portrétu. Od začátku však vědí, že touto podobou práce neskončí. Vědí, že budou 
se svým kamarádem-spolužákem kombinovat své obrazy, tvořit z nich kombinace. Pak tedy v druhé rovině budou pozorovat účinek propojení dvou 
tváří, zároveň i dvou stylů, rukopisů, přístupů к malbě, kresbě. Do úkolu se v průběhu práce dostala ještě třetí rovina, kterou jsem neočekávala. 
Rovina trpělivosti. Po rozstříhání portrétů na kousky a jejich následném propojování si leckterý žák sáhl na dno své trpělivosti. Bylo dobré, že žáci 
pracovali ve dvojicích, v každé dvojici se tak našel žák trpělivější a méně trpělivý. Ti trpělivější notnou dávkou přispěli к dokončení úkolu. Túto práci 
jsme s žáky reflektovali prohlídkou obrazů zaměřenou na sledování rozdílů a podob ve vzniklých portrétech. Kdo chtěl, mohl k tomu říci svůj dojem 
- zejména z průběhu práce či výsledku. To však nebylo striktně řízeno, nemuseli mluvit všichni. 
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1. žákyně 8 tř ídy- „Tak trochu jiný portrét" 
2. Jie, C. - Jigsaw Puzzle Series, Narcissus, 2007 - China Box - Biennale Karlín 
3. žák a žákyně 8. třídy - výřez z „Tak trochu jiný portrét" 
4. Jie, C. - Jigsaw Puzzle Series: The Forbidden City, 2008 - China Box - Biennale Karlín 09 
5. žák a žákyně 9. třídy -„Tak trochu jiný portrét" 
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Kontext k práci s žáky jsem, bohužel až po dokončení úkolu, objevila na Praguebiennale 4. v Karlin Hall. Jsou to dvé díla Cui Jie ze série Jigsaw 
puzzles. Obě díla zařazuji mezi obrázky, (obr. č. 2,4) TVorba pomocí prohazování částí je velmi zajímavou jak ve vztahu ke kompozici, či 
v proměnách detailů, tak v i posunu významu. Propojením dvou prostor, naprosto odlišných, v jeden celek - dávání do souvislostí situací, které 
spolu zdánlivě nesouvisí. Po podrobnějším pozorování si všímáme postav. Na obou obrazech, do sebe propojených, se objevuje stejný typ postavy 
-jakýsi bíle oblečený kosmonaut. 

Na druhém obraze „Narcissus" se Cui Jie zabývá portrétem rodiny. Zde posouvá pouze tři části po obraze - tyto části prohazuje. Vnáší tím do 
obrazu znepokojení - s realistickým obrazem idylické rodiny není něco v pořádku - je to jen drobnost. Jako by se někde vyskytla chyba - popletené 
pixely přestávají dávat jasný a srozumitelný obraz světa. O pixelech mluvím ve smyslu skladby digitálního obrazu - když se digitální obraz začne 
rozsýpat, je to často právě prohazováním, posouváním, zamrzáním jednotlivých pixelů. Tak podobně je tomu i s prací žáků - pozorování toho, 
co se bude dít, když záměrně pomícháme realitu - co vznikne, kam až dojdeme. 

V této práci šlo o vytvoření společného díla. Důležité je, že jedinci v určitém čase malují do obrazu, který dostali. Tuto práci jsem nejprve dělala se 
smíšenou skupinou Cechů a Němců. Volila jsem ji jako určitou alternativu pro komunikaci. Němci, kteří byli u u nás ve škole na týden, česky vůbec 
neumí. Naši čeští žáci se německy učí. Chtěla jsem jim nabídnout alternativu rozhovoru slovního za rozhovor výtvarný. Tento výtvarný rozhovor je 
řízený. Ke slovu se dostane každý vjasném pořadí. Předem jsem počítala s velkým množstvím znaků, které se v obrazech objeví. Pro snazší vstup 

2.6.3 „PODIVUHODNÍ HMYZÁCi 

Časová dotace: 
Klíčová slova: 
Motivace: 
Průřezové téma: 
Mezipředmětové vazby: 
Výstup: 
Učivo, w problém: 
Pomůcky: 
Klíčové kompetence: 
Smysl, cíl: 
Přidaná hodnota: 

Výtvarný námět: 
Zadání: 

celotřídní propojení nad fantaskními živočichy 
Připravte si tuš, perko, vodové barvy a A2 čtvrtky, až řeknu, všichni začnete malovat. Malovat budete naprosto vymyšleného hmyzáka, 
budete malovat tři minuty, poté si čtvrtky pošlete, dostanete obraz spolužáka, který sedí vedle vás, před vámi. Dobře si obraz 
prohlédnete a pokračujte v jím začaté malbě, po 3 minutách bude opět střídání. Takto budeme pracovat až do okamžiku, kdy budou 
obrazy fantaskních hmyzáků hotovy. Pusťme se do práce. Nejprve pracujme tuší, poté, až budou základy hotové, barvou. 
2 vyučovací hodiny 
intuice, asociace, spolupráce, kooperace, tvorba, skupina, individualita, technika, přizpůsobení, nápad 
Co vznikne, když začneme tvořit všichni dohromady? Co stvoříme jako třída? 
Osobnostní a sociální rozvoj 
třídnická hodina 
malby fantaskních hmyzáků 
kooperace jako základní prostředek к vytvoření výtvarného díla 
vodové barvy, tuš, perko, štětce, čtvrtky A2, hodinky - stopky 
pracovní 
Třénink empatického odhadu a odvaha vstoupit do práce spolužáka, spolužáků. Participace jako základ práce. 
Jako třída jsme funkční, dokážeme tvořit,jako jeden muž". 
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1.-5 . práce smíšené skupiny Čechů a Němců v rámci 
projektu Sokrates - podivuhodní hmyzáci, 15 žáků 

6 . -8 . práce žáků 6. třídy - podivuhodní hmyzáci - 1 4 žáků 

ItiMiMH l w-rt • • 
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se 
obrazů 

už 

' • v nrůbéhu práce jsem jim všaktéma nepřipomínala, ažáci s e 

do výtvarného rozhovoru jsem jim zadala téma - podivuhodní, fantaskníhmyzacu V P D o b r é je časované posouvání obn 
tématu vzdalovali. To ale není vnímáno jako chyba, ba naopak - na plne obrátky. j ^ ^ ^ z e j m é n a ke konci, že žáci v některých dílech 

i pro vysoké zapojení všech ve skupině. Nikdo z žáků díky " " v^stejný čas. 
nepokračovali, neboť nevěděli jak. Všechna díla byla vice mené dodelana ^ ^ ^ z a č í n a l i , a povídali o dojmu z něj - jsou-li 
Následovala tlumočená reflexe, žáci mluvili o tom, jak se jim pracovalo. Hledali obr ^ p f e k l a d ù m byla reflektivní diskuse velmi živá. žáci 

s ním spokojeni, či naopak a proč. I přes vysokou jazykovou b a - ™ ^ 
s úkolem byli spokojeni, bavilo je to a byli mile potěšeni, že nikdo díla ^ ^ n e 5 0 ť si podle něj o třídách myslím, ze by to nezvládly. To byl 
výtvarné výchově. Myslel si, že bych si to, jako učitelka, ani nedovolil ai ridé zada, ^ . ^ Z a r a z i l o m n e s p ig, J a k s e projevu dobrý zážitek 
zajímavý podnět к přemýšlení. S ostatními třídami jsem tento úkol měla v planu ^ ^ s p o j e n i z e d v o u s k z r u z n y c h z e m i a r ů z n é h o ^ 
z výtvarky". žák začal hledat chybu ve třídě. Zároveň to také odráží M b t o * * » ^ d a v é j š í a zvídavější nez je tomu ve školní třídě, ve 
- Z o průřez němčinářů druhým stupněm - jsou к sobě daleko s lušnějš i a na eb ^ d o b r é zážitky zkvalitne pripraveného programu 
které sè^skupinovà dynamika a její klima vyvíjí Í>° řadu let. Také žáky ^ g ^ g ^ é strany. Tak se žáci v průběhu jednoho týdne dostanou do kina, 
česko-německé spolupráce. Kvalitu mimo jiné zaštiťují i finance z f o n d u a z ^ ^ ^ ^ s t e j n ý c h n á z o r u . . . 
divadla, bazénu, na výlet... Tyto zážitky pak mohou být podnetem ^ D o p o p ř e d í s e více draly osobní a skupinové problémy mezi 

Díla pak vznikala i v 6. a 8. třídách, kde jsem se setkala v podstatěspodobným. rea • p r o b , é m y > k t e r é s e s třídou táhnou již delší čas a žáci reflexi 

dětmi. U většiny žáků šlo spíše o pozitivní překvapení z díla. ^ ' ^ vždy o dost náročnější, nez reflexe v cesko-nemecké skupině, 

využili к zprůhledňování a vyjasňování situace mezi sebou. Reflexe ve 
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3 . ABSENCE DETAILU 



3.1 ÚVOD DO ABSENCE DETAILU 

Koncepční otázka: 

„Obsahuje umělecké dílo detail?" 

Pakliže odpověď na otázku zní ne, zařazuji díla do této kapitoly. 

V této kapitole odděluji dvě polohy. V první části vnímám absenci detailu v principu minimalizace s vrcholem v minimalismu. V druhé části absenci 
detailu hledám v přístupech směrů abstraktního expresionismu přes novou figuraci až к současné malbě. 

Obě tyto části oddělím do podkapitol. 

Na protilehlé straně naznačuji nadcházející koncepci. 

První obraz Sol Lewitta odkazuje к podkapitole „Minimalismus" a jemu předcházející podkapitole „Proces minimalizace". 

К „Abstraktnímu expresionismu" pak míří Mark Rothko jako představitel Kalifornské školy, kterou rozvádím v podkapitole „Kalifornská škola 
a Mark Rothko". Dále pak Jackson Pollock v kontextu podkapitoly „Akční malba" a Gerhard R.chter, který je zahrnut v podkapitole „Dědici 

nové figurace". 

Koncepční otázku pro didaktickou část kladu takto: 
,r!e výtvarný úkol postaven tak, aby к zájmu o detail nedošlo, aby takový zájem byl nadbytečný a mimo rámec zadaní ? 

V podkapitole „Didaktická část - absence detailu", věnované didaktice, je zařazen p o u z e jeden úkol „Chytání mraků" - pouze tento úkol splnil 

kritéria vycházející z koncepční otázky. 
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1. Lewitt, S. - Malba na zdi, 2004 
2. Rothko, M. - Černá na 

hnědočervené, 1959 
3. Richter, G. - Vinobraní, 1968 
4. Pollock, J.-Číslo 4 ,1949 
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3.2 PROCES MINIMALIZACE 

Nejprve, než se dostanu к samotnému minimalismu, naznačila bych proces minimalizace, neboť právě v tomto procesu se dá dobře pozorovat 
absence detailu v daných dílech. Nebo lépe řečeno, často je částí procesu minimalizace právě zvyšování míry absence detailu. 

Obrazovou koncepci začínám Mondrianovými studiemi stromu, (obr. č. 1) Tyto stromy vznikaly v čase. Je na nich vidět jasná snaha o odbourávání 
jakéhosi balastu a vyjádření podstaty, jádra, stromu. V procesu odstraňování balastu dochází к redukci, к minimalizaci а к absentování detailu. 

Druhého v koncepci uvádím George Braqua, toho však dávám jako zástupce celého kubismu a jeho postupů redukce a minimalizace, (obr. č. 2) 
TVar se rozpadá v zájmu o nové znázornění podstaty věcí. Zde tedy dochází к redukci ve formě. Nikoliv však к redukci námětu. Námětem je stále 
předmětný svět, který u Mondriana vidíme dobře a u Braqua spíše tušíme. Můžeme však již vnímat osvobozování námětu v umění od závislosti na 
předmětné realitě, které bylo započato impresionisty. 

Další příklady barevné a tvarové redukce, zobecňování a abstrahování reality jsou u Vasilije Kandinského, tak jak vidíme na obraze „Kompozice V." 
(obr. č. 3), či u Františka Kupky na obraze „Jezero", (obr. č. 4) К abstrahování využívá Kupka i jakéhosi znaku, vyvolávajícího dojem klaviatury 
a představu zvuku či nějaké abstraktní skladby. 

К postihování podstaty čistými výtvarnými prostředky dochází jak Malevič se svým „Černým čtvercem na bílém pozadí" (obr. č. 6), tak Piet 
Mondrian v „Kompozici červené, modré a žluté". U obou vidíme úspěšné odpoutání od předmětného zobrazení. Oba stvořili funkční jazyk, složený 
ze základních vyjadřovacích prostředků. U Mondriana jsou to horizontály a vertikály, červená, modrá a žlutá. To je jeho základní jazyk, pomocí 
něhož tvoří kompozice. Podobně i Malevič se svým suprematismem, snahou o vyjádření podstaty, jádra. 

Své místo v procesu minimalizace měli i ruští konstruktivisté - Vladimír Tatlin, Alexandr Rodčenko. „Poté, co je v Sovětském svazu v roce 1934 
socialistický realismus vyhlášen za oficiální umění, dostává se konstruktivismus mimo hlavní proud a jeho principům se dále lépe daří na západě. 
Tam je znám hlavně díky bratrům - Naumu Gabovi (obr. č. 5) a Antoniu Pevsnerovi, kteří byli oba sochaři a viděli konstruktivismus coby idealisticky 
ěisté umění. Vycházejíce z kubismu Gabo a Pevsner užívali planární (rovinné) formy, aby představili abstraktní myšlenku motivu. Technologické 
materiály (jako ěisté plexisklo) pak využívali, aby tuto myšlenku vyjádřili konceptuálně transparentně a esteticky čistě. Zároveň měli tendenci s těmito 
formami zacházet jako s technicko-vědeckými hodnotami samotnými."14 Odsud pak již cesta vedla přímo к americkým minimalistům, kteří myšlenky 
konstruktivistů vyhodnotili a použili jako odrazový můstek к definici minimalismu. 

V mé obrazové koncepci uvádím ještě Albersovu „Poctu čtverci", (obr. č. 8) Radím ho ještě před minimalismus, neboťjeho práce je plošná 
a v lecčem podobná práci Mondriana či Maleviče - jde o vytvoření funkčního jazyka - hledání kompozic pomocí čtverců a odstínů barvy. 

14 FOSTER, Hal, et al. Umění po roce 1900: modernismus antimodernismus postmodernismus. Praha: Slovart, 2007. str. 470 
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1. Mondrian, P. - Podoby stromu, 1908-1912 
2. Braque, G. - Muž s kytarou, okolo 1911 
3. Kupka, F.-Jezero, 1909 
4.Kandinskij, V. - Kompozice V., 1910 
5. Naum, G. - Lineární konstrukce v prostoru č. 1 ,1942 
6. Malevič, K. - Černý čtverec na bílém pozadí, 1913 
7. Mondrian, P. - Kompozice červené, modré a žluté, 1930 
8. Albers, J. - Pocta čtverci, 1968 

V 
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3.2.1 MINIMALISMUS 

„WHAT YOU SEE IS WHAT YOU SEE" Frank Stella 

To, co vidíte, je to, co vidíte. Základní dogma minimalismu. Z něj je naprosto patrná distance od konceptualismu a dalších „ismů" v umění té doby. 
Minimalismus došel к úplné absenci detailu - ten již není třeba, je zavádějící, odvádí pozornost od celku na sebe. V minimalismu jde hlavně o celek. 
Nejprve v obrazech - čtverec je považován za vrcholný tvar, to však netrvá dlouho a nejvhodnějším vyjádřením minimalistů se stává krychle. Vhodnější 
je proto užívat pro malbu a čtverce - j ako například u Josepha Alberse a jeho pocty čtverci - termín americká radikální abstrakce. A pro stereometrickou 
obdobu - kostku - j i ž minimalismus. Minimalisté nastolují prostorovou situaci jako prostředek tělesného vztahování diváka к objektu. 

Robert Morris vzpomíná, že nálada doby byla namířena především proti hodnotám abstraktního expresionismu. Říká: „Když jsem svou pilou 
zařezával do překližky, slyšel jsem pod tím sluchničícím vřeštěním silné a osvěžující „ ne ", které se odráželo od všech čtyř stěn: ne transcendenci 
a duchovním hodnotám, heroickým měřítkům, mučivým rozhodnutím, historizujícím příběhům, hodnotným artefaktům, inteligentním strukturám, 
zajímavým vizuálním prožitkům. 'ns 

Železná kostka Tonyho Smitha (obr. č. 3) má ideální rozměry 180 x 180 cm. Ideální proto, že se jedná o průměrnou výšku dospělého muže a rozpětí 
jeho rukou, což zdůraznil Leonardo Da Vinci. Smith k tomu dodává: „Vnímání je určeno velikostí lidského těla, člověk si okamžitě uvědomí, co je 
menší a co je větší než on sám.<С6 

Plexisklové kostky Roberta Morrise (obr. č. 2) jsou průhledné. Z kteréhokoli místa je do kostky dobře vidět. Vidíme celou krychli včetně její vnitřní 
struktury. Její vztah к prostoru je velice odlišný od kostky Tonyho Smitha. 

Larry Bell (obr. č. 4) pak nastoluje další odlišný vztah к prostoru. Kostka číslo 2 se skládá z hladké krychle z pokovaného skla a spočívá na průhledném 
podstavci. Krychle se tedy jeví jako objemově masivní, zatímco bezbarvý podstavec zůstává téměř neviditelný. Zde se stává i podstavec nedílnou součástí 
celku sochy. O svém díle Bell prohlašuje: „Moje práce jsou o ničem, ilustrují v nejvlastnějším slova smyslu prázdnotu a nepřítomnost obsahu."17 

„V díle Sol Lewitta - „ Otevřená geometrická struktura IV" (obr. č. 1) se setkáváme se skelety bílých krychlí, které do sebe zapadají přesně podle 
matematického řádu. První krychle je postavena na počátku, na ní navazuje krychlí 8,27, 64,125,216,343,512. Z této matematické řady je patrné, 
že vychází z číslic 1,2,3... 8- kteréjsou umocněny na 3, neboli krychlově. 

Jedná se tedy o základní čistě logický, matematický růst. Tento růst je naprosto harmonický, proporcionální. Zároveň jde také o fraktály, neboť 
z jednotlivých malých krychlí jsou sestaveny větší krychle. Pak tedy také vidíme osm proporčně rostoucích krychlí. 

15 FOSTER, Hal, et al. Umění po roce 1900: modernismus antimodernismus postmodernismus. Praha: Slovart, 2007. str. 492 
16 BLÁHA, Jaroslav, SLAVÍK, Jan. Průvodce výtvarným uměním V. [s.l.]: PRÁCE, 1997. str. 79 
17 MANZONA, Daniel. Minimalismus, [s.l.]: Taschen/nakladatelství Slovart, 2004. str. 38 
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1. Lewitt, S . -Otevřená geometrická struktura IV., 1968 
2. Morris, R. - Untitled, 1965-76 
3. Smith, T. -Kostka, 1962 
4. Bell, L. - Kostka číslo 2 , 1 9 6 7 
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Do krychlí je vidět, jsou sestaveny pouze z nezbytně nutného skeletu, tím se rozehrává vizuálně velice zajímavá hra průhledů do stále narůstajících krychlí. 
Zde hraje velkou roli místo, z kterého pozorovatel dílo zkoumá. Perspektiva každé krychle se bude pohybem diváka proměňovat.<n8 Sám autor k tomu 
říká: „Forma sama má velmi omezený význam: stává se gramatikou celého díla. "19 

S úhlem pohledu, měnící se perspektivou, pracuje i Donald Judd ve svém díle z roku 1969. (obr. č. 1) Opět se setkáváme s naprosto čistou a jasnou 
formou. Formou, kterou nenarušuje jediný detail. Vše je perfektně obrobeno z ušlechtilé oceli a plexiskla. Také se zde objevuje, tak jako u Sol 
Lewitta, princip opakování. Toto opakování dílo netříští do částí, je tomu právě naopak, opakováním se do sochy dostává rytmus - tento rytmus 
je vnitřním členěním v kompaktním celku. 

Další sochou, kterou předkládám, je socha Carla Andre - Desátý kardinál Coopper z roku 1973. Carl Andre říká „Moje práce je ateistická, 
materialistická a komunistická. Je ateistická, protože nemá žádnou transcendentní formu a žádné spirituální a intelektuální rysy. Je materialistická 
neboť nepředkládá nic jiného než svůj materiál a je vytvořena bez toho, aby předstírala jiné materiály. A je komunistická, protože její forma je přístupná 
všem lidem stejně."20 

Již z citátů autorů čiší minimalismus samotný. Jejich jazyk a myšlenky jsou průzračné, jasné, bez přesahů. Dalo by se říci: „To co čtete, je to, co čtete." 

Uvádím zde také Památník holocaustu v Berlíně, jehož autorem je Peter Eisenmanh. Nachází se ve středu města, na místě, kde do roku 1945 stálo 
Říšské kancléřství a má upomínat na nacisty zavražděné židovské obyvatelstvo během holocaustu. Památník má rozlohu 19 073 m2.21 Památník zde 
uvádím nejen pro jeho jasnou minimalistickou tvář, ale i pro vlastní zkušenost. 

Památník nabízí velmi silný a emotivní zážitek. Do památníku se vstupuje mezi kvádry, které jsou poměrně nízké, nejprve asi ke kolenům. 
Postupujete dál, procházíte památníkem a kvádry se postupně zvětšují - z prvotního dojmu, plného napětí, do čeho to člověk vlastně vstupuje 
přichází pocit úzkosti, když kvádry jsou vyšší než vy - už nad ničím nemáte nadhled - jste uzavřeni mezi betonovými kvádry - nastupuje i panika 
chcete ven, zrychlíte. Je to trefné a silné. Tento minimalistický památník je velmi emotivní, je o obětech - dává zažít pocity, které v daleko větší míře 
musely oběti pociťovat: beznaděj, úzkost, ztrátu nadhledu, kontroly nad svým osudem. 

Autor pomníku prohlásil: „Ticho a němota pomníku vedou k tomu, že třetí generace po holocaustu začíná o nejtemnější kapitole německých dějin opět 
mluvit." P. Eisenman 

18 ŘÍHOVÁ, K. Srovnání minimalistické sochy a díla, seminární práce, Praha 2008. str. 2 
19 MANZONA, Daniel. Minimalismus, [s.l.]: Taschen/nakladatelství Slovart, 2004. str. 64 
20 MANZONA, Daniel. Minimalismus, [s.l.]: Taschen/nakladatelství Slovart, 2004. str. 30 
21 ŠMÍDEK, Petr. Holocaust-Mahnmal - pomník všem v Evropě zavražděným Židům. Archiweb [online]. 2006, č. 28.09 [cit. 2009-05-10]. 

Dostupný z WWW: <http://www.archiweb.cz>. 
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1.Judd, D . -Unt i t l ed , 1969 
2. Eisenman, P. - Pomník holocaustu, Berlín 2005 
3. Andre, С. - Desátý Kardinál Cooper, 1973 
4. Morris, R. - Pohled na instalaci na výstavě 

„Playwood Show", Green Gallery, Nex York, 1964 
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3.3 OD ABSTRAKTNÍHO EXPRESIONISMU К SOUČASNÉ MALBÉ 

V druhé podkapitole se chci věnovat malbě, která v sobě nese tradici abstraktního expresionismu. Průkopníkem abstraktního expresionismu byl 
Vasilij Kandinskij a tímto pojmem se souhrnně označuje spontánní abstraktní projev po 2. světové válce.22 

Pojem abstraktní expresionismus pojmenovává to, co má celá, poměrně nesourodá skupina, společného. Jde o touhu po něčem, co bychom mohli 
nazvat autografické gesto po nenapodobitelné stopě barvy (na způsob signatury), která by převedla osobní pocity a emoce přímo na materiálovou 
plochu plátna - bez nutnosti zprostředkování jakýchkoli figurativních obsahů.23 

Opět pro tuto podkapitolu hledám díla charakteristická pro jejich práci s detailem, a tak se možná dostanou do popředí ne tak známé obrazy 
a tvůrci, jak by se dalo z názvu očekávat. 

3.3.1 AKČNÍ MALBA 

„Potřebuji cítit, že jsem součástí malby, a skutečně se do ní pohroužit. "Jackson Pollock 

„ 1. Především a hlavně rychlost v provádění. 2. Nepřítomnost záměru, ať v tvaru, ať v v pohybu. 3. Nutnost podprahového stavu soustředění. " Georges 
Mathieu 24 

Akční malba druhé poloviny 40. let a první poloviny 50. let se soustředí zejména na proces malby. Jako vhodnou charakteristiku principu akční 
malby můžeme použít výše zmíněné citace Pollocka a Mathieua. 

Umělci barvu na plátno přenášejí cákáním, gestem vycházejícím z celého těla. Mathiew například maluje s rozběhem a často před početným 
obecenstvem, (obr. č. 1) Z toho vidíme, jak hodně jde v akční malbě o proces. Ten je tak významný, že se ukazuje i divákům. Odtud pak již můžeme 
očekávat podněty к příchodu umění akce. 

Odpovědí na výtku: „vždyť by to dokázal každý" nám je následující příklad. 

Absurdně se mezi nejvěhlastnější umělce doby zařadil i opičák. Šimpanz, kterého jeho pán naučil lít barvu na plátno a cákat štětcem. A vyplatilo 
se mu to. Opičák měl své vlastní výstavy, které se staly společenskou událostí, a ceny jeho obrazů rostly do závratných výšek. To vše nebyla špatná 
vizitka pro umělce, ale pro diváky. Ti totiž nedokázali rozeznat „mazanice" opičáka od obrazů vynikajících umělců. Nepochopili, že lití barvy, či 
její cákání štětcem, nebo malování s rozběhem bylo jen prostředkem, nikoliv konečným cílem. Prostředkem uvolnění, maximální míry svobody-
a především prostředkem imaginace. 

22 BLÁHA, Jaroslav, SLAVÍK, Jan. Průvodce výtvarným uměním V. [s.l.]: PRÁCE, 1997. str. 9 
23 FOSTER, Hal, et al. Umění po roce 1900: modernismus antimodernismus postmodernismus. Praze: Slovart, 2007. str. 348 
24 BLÁHA, Jaroslav, SLAVÍK, Jan. Průvodce výtvarným uměním V.fs.l.]: PRÁCE, 1997. str. 15-16 
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„Jackson konečně prolomil ledy. " William de Kooning25 

V institucionálním světě muzeí a galerií byli abstraktní expresionisté vnímáni jako důležití emisaři americké zkušenosti. Divokost teď byla vnímána 
jako svoboda - a osvobozená citlivost byla stále častěji označována za dobrý příklad ve věci demokracie pro Evropu rozpolcenou studenou válkou.26 

Jako zvláštní interpretace Pollockovy akční malby vznikla japonská skupina Gutai. Jiro Yoahihara psalo Pollockovi v Japonsku. Zprostředkoval 
tamním mladým umělcům fotografie Hanse Namutha zachycující Pollocka při malbě. Um vzniklo chápání Pollocka z pohledu performance. 
„Protože nevěděli téměř nic o kontextu vzniku Pollockovy techniky drippingu a protože ji chápali skrze kulturní kódy naprosto cizí americkému 
prostředí, zaměřili se umělci kupiny Gutai na aspekt Pollockovy tvoby, který západní umělci objevili až o patnáct let později. Jako opravdový katalyzátor 
zafungovala nová technika Kazuo Shiragy, kterou začal rozvíjet v roce 1954. Shirago začal malovat svými chodidly. Když jiní umělci, jako Shozo 
Shimamoto, který propichoval díry do tlustých vrstev pomalovaných papírů, nebo Saburo Murakami, který házel míčky namočenými v inkoustu, viděli 
Shiragovy obrazy, pochopili, že mají dvojí společný zájem - aby člověk mohl zabránit protekcionalistickému návratu к tradičním uměleckým postupům 
japonského umění (například к vysoce kodifikované kaligrafii), musí vynalézt nejen radikálně nové způsoby vytváření znaku, ale také využít vysoce 
ritualistickou podstatu japonské kultury к transformaci uměleckého činu do vyzývavého, ale hravého představení.'127 To je tedy malba bez jediného 
detailu, kterým se zabývat ani princip malování neumožňuje. 

3.3.2 KALIFORNSKÁ ŠKOLA A MARK ROTH КО 

„Zajímám se jenom o vyjádření základních lidských citů a fakt, že mnoho lidí se hroutí a pláče, když se setkají s mými obrazy, ukazuje, že já opravdu 
s těmi základními city komunikuji. " Mark Rothko28 

Kalifornská škola vzniká jako protipól akční malby. Přináší výrazné posílení citové složky obrazu. Vyvrcholením této snahy jsou sugestivní 
obrazy Marka Rothka. Rothko má neuvěřitelně vytříbený cit pro jemné až rafinované harmonie barev a proporce jejich vztahů. Na jeho plátnech 
dosahuje působení barvy svého vrcholu. Rothko se po celý svůj život zajímal o problém působení barvy prostřednictvím kontrastů nebo přiblížení 
a výsledkem těchto hledání byl jeho malířský jazyk, plný energie. Říkal: „Povrchy se bud rozpínají a otevírají všemi směry nebo se náhle hroutí, 
uzavírají do sebe... Všechno, co chci říci, se skrývá mezi těmito dvěma póly"19. 

Jak je patrné z úsilí a zájmu Rothka, není v jeho práci pro detail, naprosto pochopitelně, prostor. Opět se setkáváme s jeho absencí. 

25 FOSTER, Hal, et al. Umění po roce 1900: modernismus antimodernismus postmodernismus. Praze: Slovart, 2007. str. 355 
26 FOSTER, Hal, et al. Umění po roce 1900: modernismus antimodernismus postmodernismus. Praze: Slovart, 2007. str. 355-356 
27 FOSTER, Hal, et al. Umění po roce 1900: modernismus antimodernismus postmodernismus. Praze: Slovart, 2007. str. 373-374 
28 BLÁHA, Jaroslav, SLAVÍK, Jan. Průvodce výtvarným uměním V. [s.l.]: PRÁCE, 1997. str. 9 
29 Color field painting. Největší malíři: život, inspirace a dílo. 1.1.2000, č. 117, str. 20 
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3.3.3 DĚDICI NOVÉ FIGURACE 
. . », , , , rutM* .Чет zařadit Francise Bacona. Když jsem pak ale podrobně Pňvodně isem si mvslela že novou ficurac vložím do teto kapitoly také. Chtěla jsem zdiaun ^ 

Fuvoanejsem si mysieia, ze novuu i.gu f j н < * я П < , т „řeceien pracuje, byť se jedná o divoké a dravé gesto. Tak tomu je 
studovala jeho malby, zjistila jsem, že svým specifickým způsobem s detailem precejen p « j , j j 
i s Willemem De Kooningem - jeho ženské postavy, akčně rozmetané na plátně, na první pohled působ, jako díla bez detailu Pak ale zpozorujete 
i s w m e m e m u e K u u n n g c i . i J C ' v /» . M T n f n i e d û v o d p r o č autory nové figurace vynechávám. Vnímám však jejich 
stále se opakující detail úst, nosu, oči. Byť forma m a ' b y ^ ^ ^ a b s e n c e detailu zřejmá. Samozřejmě nelze říci, že by byla 
přístup к malbě jako jakýsi odrazový můstek pro malíře dalších generaci, u nicnzje jiz. au у y 

nová figurace jediným dědictvím, které v sobě nesou. 
Začnu tedy Georgen, Beelitzern. B a s e l i t z jedineěný jazyk v z h ů r u nohama otoěených dél jakoby oddaluje souvislosti s předmětným světem, 
i a c n u teay ueorgem Daseuueni. d , . j , , | Ы a v o u d o l ů . Ptáci (snad kuřata) padají dolu, nezaostřeně, bez detailu, 
Malba „Kdeje žlutý džbán mléka, pane Ptáku" zobrazuje zluta ku rata y, s c , 'lávo 
tedy dost anonymné bez jakéhokoli náznaku individually. ^ ^ ^ ^ ^ byla věnována 

naléhavější. Baselitzovy malby mne nadchly v ^ doplněna žlutou. Obrazy nebyly vzhůru nohama. Malby 
hbvní stěna obsahu ící f eurální t é m a . Barva by a o m e z e n a na o d s t i n y c e n i c , M t i c : r ^ 
mávni stena, oDsanujiuiiguiduiiiciiic. у spontánní, divoké, osobité malbě, omezené jen na ta 
působily velmi silně, sugestivně Měla jsem radost t a k j a k ^ ^ ^ t a ' o u a ž , ^ „ a m e m , « padaji hlavou dolů L e n i n , 
nejnutnější gesta - žádné zbytečné informace, predmety. Obrazyjsou leníce, vzuu 

i r n Kvrh hvl bez tebe". S rozsahem jeho díla jsem se ale setkala až při tvoření této 

umělcem, často se pohybuje v oborech hyperrealismu, abstrakce RtcKe sob vyhotovovat , ,,ymbenm p r e c i m o s t í , Ca;to pracuje na 
novévýrazovéprostředky.Vy^ífotografickéma^ 

výrazně abstraktních dílech, která jsou převážné obrazy, které jsou odpovědí na jakékoli 
násilí a nesvobodu 

fotografií, ale í z obrázků z novin. ^ ^ ^oufaíost i melancholické pocity, zobrazují Richterovu touhu po svobodě myšlení 
a které vypovídají o smrti, bolesti a vzpomínkách. ° Německu a později v komunistické Německé demokratické republice1,30 

i sebevyjádření, které se mu nedostávalo nejdříve v jeho dětství v hitlerovském ľ pum 

Jako dalšího autora na protilehlou stránku řadím Zdeňka Hůlu s jeho zavinutým vesmírem. Jeho kruhové tahy štětcem nezastavuji, nezpomalují, 

nehledají a nezajímají se o detail, jde o celek. 
, i ; J fícípiiptí která už modernistické otázky formy malby (a vlastně ani postmodern! koncepci radikální 

Jakub Špaňhel patri do generace e ̂  ! ^ j l ^ t y ^ , " ^ má to co se různí lidé pokoušejí co nejpřesněji popsat slovy, a co se v době ztracené 
plurality) neřešila. Jpaňhel ve svých obrazech nepochybné ma to, co 

, , r r „i 14 9 9009 ľcit 2009-05-25] . DostupnýzWWW:<http:/ /www.artmuseum.cz>. 
30 GLENNOVÁ, Martina. Gerhard Richter [online]. 14.2.20uv |cu. zuu 
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1. Baselitz, G. - Kde je žlutý džbán mléka, pane Ptáku, 1989 
2. Richter, G. - Abstraktní malba, 2005 
3. Špaňhel, J. - Fialová benzínka, 2005 
4. Richter, G. - Abstraktní malba, 2004 
5. Hůla, Z. - Zavinutý vesmír, 2003 
6. Špaňhel, J. - Kytice, 2007 
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nevinnosti říká bez ironie velmi těžce. Jeho virtuózni malířský talent mu dopřává zpracovávat jakákoli zdánlivě banální témata - od benzínových 
čerpadel až po katedrály. Není lehké popisovat Špaňhelovy monumentálně temné malby a nezamotat se do tříště,, barvitých "slovních spojení, která 
jsou stejně sentimentální jako hudba z autorádia, když jedete noční krajinou a světla ze tmy vykrajují malířovy obrazy. A tak se stávají výrazem všech 
ztracených jistot, které přesto mohou zůstat a být citovány už jen jako touhy "31 

V této kapitole Špaňhela uvádím a vnímám v kontextu čtyř autorů - spolu s Alešem Růžičkou, Zsoltem Bodoni a Cantemirem Hauçi. Poslední dva 
jmenované autoryjsem objevila na Praguebiennale 4 v sekci „Šedá scéna" - kde své dílo prezentovalo dvanáct rumunských a maďarských umělců, 
tak, jak je zařadil Mihai Pop ve spolupráci s Jane Nealovou. 

Jejich názor na malbu - princip zobrazení absentující detail - jakás i živelnost a redukovaná barevnost, to jsou principy, kteréjejich malby spojují. 
Když se do maleb dívám, nořím se, cítím nesmírnou energii, sílu. Náznak, který ale jasně definuje situaci, náladu. Zejména u Zsolta Bodoni 
omezení malby na odstíny šedé umocňuje dojem místa. Opuštěnost, zapomenutí, nezájem, ticho, smutek, zašlost, stáří. To jsou slova, která mne 
napadají, když jeho malbu pozoruji. U Aleše Růžičky, absolventa AVU, se často objevují místa zapomenutá, místa, kterých si nikdo moc nevšímá, 
která nejsou ničím výzamná. Snad právě proto je Aleš Růžička volí, všímá si toho, čeho jiní ne - dává místům věčnost v jejich aktuálních situacích. 
Do parků vkládá sochy jakýchsi milenců - vidíme je jen v náznaku, ani si možná nejsme jisti, zdali to není jen naše imaginace. Aleš Růžička, tak 
jako ostatní tři zmínění malíři, diváka nechává tušit, domýšlet, dotvářet obrazy, které mají před sebou. Dává jim atmosféru. Atmosféru tak silnou, 
že vás do fantazírování o tom, co máte před sebou, úplně táhnou. Nenechají vás bez reakce, odezvy. 

Růžička často maluje místa, na kterých jsem byla - bechyňský park. Přesto místa nepoznávám přímo. Jsou jako nejasné vzpomínky, u kterých si 
nevybavujete přesně místo a situaci, ale moc dobře si vzpomínáte na vůni, na náladu, na touhu, na únavu či čipernost, na teplotu vzduchu, křik 
ptáků. Zobrazuje spíš podobu místa v paměti, než reálnou podobu místa. Tím jsou setkání s jeho malbou pro mne tak výjimečná - nechávají mne 
snít a je jedno, jaká ta realita vlastně byla, na ní nezáleží. Záleží na dojmu té chvíle, záleží na okamžiku, který se skrze malbu stal věčným. 

U Cantemira Hauçi a jeho malby „Plavání na organizovaném místě" mám jasný dojem z místa. Z místa, na kterém jsem nikdy nebyla, a přesto mám 
pocit, že jsem tam být musela, třeba ve snu, nebo... Je to velmi těžké vyjádřit, ale umím si představit, jakou chuť má voda v tamním jezírku, je mi 
trochu zima, je podvečer, moc se mi nechce koupat, aleje to organizované, tak přeci nezůstanu stranou, vlezu do vody, je sladká a vypadá, jako by 
v ní ani nebyly ryby. Je teplejší než vzduch, je v ní moc dobře, nesmím se ale dostat hlouběji, tam je zima otřesná, jako by to tam dole byl jiný svět. 

Tak bych mohla pokračovat. Svojí fantazii zde uvádím také pro význam didaktický. Často nechám žáky v galerii či ve třídě psát spontánní nápad nad 
tím, co vidí - co myslí, že se děje, co je napadá. Jde o to, že žáci vyjadřují svůj dispozitiv - svůj „background", s kterým к obrazu přichází. Je dobré 
s ním pracovat, nechat ho vynořit z hlubin. Z toho pak může vzniknout porozumění, možná až jakési souznění s dílem. 

31 Art-antiques: Jakub Špaňhel [online]. 2008 [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: <http://www.citace.com/apl-www.php>. 
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1. B o d o n i , Z . - H u n g , 2009 
2. Růžička, A. - Bechyně II., 2005 
3. Hauçi, С. - Plavání na organizovaném místě, 2009 
4. Růžička, A . - P a r k , 2005 
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3.4 DIDAKTICKÁ ČÁST - ABSENCE DETAILU 

3.4.1 „CHYTÁNÍ MRAKŮ" 
Výtvarný námět: 
Časová dotace: 
zadání: 

Motivace: 
Mezipředmětové vazby: 
Klíčová slova: 
Průřezové téma: 
Výstup: 
Učivo, w problém: 
Pomůcky: 
Klíčové kompetence: 
Smysl, cíl: 
Přidaná hodnota: 

malba na základě pohyblivého obrazu 
2 vyučovací hodiny 
Rozestavte si stojany po třídě tak, aby každý zachytil na papír světlo dopadající z projektoru. Připravte si tempery, vodu a štětce. Nyní 
spustím projekci videa - vaším úkolem je chytat mraky, které vám přes papír probíhají. Dnes půjde hlavně o proces, víc než o výsledek. 
Užijte si to, chytejte mraky, s barvami pořádně řáděte. Vnímejte to vše spíše jako dokument akce, kterou tady prožijete. 
Jak to udělat, abychom něco, co je v pohybu, zachytili na papír a pohyb tam zůstal? Jak to dělali futuristé? 
informatika 
obloha, mraky, pohyb, děj, akce, dokument, malba, barva, chytat 
osobnostní a sociální rozvoj - umění a kultura 
malba jako dokument akce, významným je zážitek z akce 
akce a prožitek jako samostatná výtvarná hodnota 
tempery, štětce, stojany, desky, čtvrky, projektor, video oblohy za větrného počasí 
pracovní 
prožitek jako hlavní hodnota, malba jako dokument, vzpomínka na prožitek 
Jak vlastně vypadá nebe? Je modré a mraky mají nějaký předem daný tvar? Útok na stereotypy v dětském vnímání světa a jeho 
interpretaci. 

Tato výtvarná akce byla velmi zajímavá, a to jak pro žáky, tak pro mne jako pozorovatele. Když jsem video připravovala, nenapadlo mne, že žáci 
budou přistupovat к chytání tak různým způsobem. Jak vidíme na fotografiích, dva chlapci sedící v popředí se soustřeďují na chytání obrysů 
- včetně obrysů vlastního těla, stínícího videu, stíny procházejících žáků, obrysy židlí. Ostatní žáci se soustředili na mraky. Rozčilovalo je, že první 
dva žáci to chápou jinak, podle jejich mínění „to mají špatně". Já žáky ujišťuji, že jakékoliv řešení této akce je řešení správné. Dokonce jsem přístup 
dvou předních chlapců velmi ocenila, protože nad zadáním přemýšleli komplexně a záznam videa obohatili o záznam dění ve třídě, čímž se jim 
podařilo protnout hned několik realit najednou. Zajímavou situací také bylo, že žáci nemohli malovat do celého formátu čtvrky, neboťjim tam stínil 
stojan, či byli na kraji videa. S tímto problémem se vypořádali snadno. Zeptali se mne, zda nevadí, že budou malovat jen na část a já je ujistila, že to 
rozhodně nevadí. 

Sami to pak hodnotili jako zajímavou zkušenost, dělat si upostřed formátu to, co se jim hodí a ne to, к čemu je formát zavazuje. 

Sama jsem к tomuto úkolu přistoupila po vlastní zkušenosti s chytáním děje z videa. To bylo mou první verzí pro diplomovou malbu. Byl to velmi 
intenzivní a skvělý zážitek. Chytala jsem tekoucí vodu. Hotové malby jsem pak ale považovala za výsledek experimentu a ne za nosné malby samy 
o sobě. 
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Ел-S' ЧЛ f-D 
1. žáci 6. В - akce „Chytání mraků" - ze začátku 
2. výsledná malba z akce „Chytání mraků" 
3. žáci 6. В - akce „Chytání mraků" - ke konci 
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Takto to vnímám i s výsledky experimentu s žáky a tak jsme o akci a obrazech poté i mluvili - šlo o průběh. Sám průběh byl výsledkem. Zde jsem 
se к vizuální kultuře nevztahovala, i když by to samozřejmě dobře šlo - umění akce, videoart... Neměli jsme však dostatek času a v 6. třídě by tyto 
kontexty zabraly velmi mnoho času. Popsala jsem jim jen svou zkušenost s akcí. Jak žáci, tak já jsme byli s akcí spokojeni. 

Hledat tento přístup pro práci s dětmi bylo zajímavé, ale kromě chytání mraků se žáci neudrželi а к detailům se v malbě vždy vraceli. Zdá se mi 
to ale naprosto pochopitelné. Již z vývojové psychologie víme, že к abstraktnímu myšlení člověk dozrává postupně a pozvolna. Zároveň dnešní 
vizuální kultura, která nás obklopuje, je tak silně zaměřena na detail, že jeho vynechání se může žákovi zdát „dost mimo" neboli „out". Když se 
nad tím zamýšlím, jde již o princip loga, na kterém jsou žáci jaksi závislí. Logem v obraze lze vyjádřit sociální zařazení člověka - j e h o úroveň 

názor. Logo se tak stává naprosto výmluvným znakem. 
Zároveň jsem měla obavu, abych žáky do tvorby, která bude absentovat detail, nenutila. 
Ještě před výtvarnou řadou, na začátku mé práce s žáky ZŠ Táborská, jsem dělala výtvarná cvičení na míchání barev. Žáci směli použít pouze 
dvě barvy a vytvářet tvary, které nic neznamenají. Zde byli opravdu někteří schopni opustit jasný předmětný svět. Nastraně jsou výsledky cvičení. 
Nechci podrobně z didaktického hlediska rozebírat úkol, protože nebyl součástí výtvarné řady „Zaostřeno na detail". Výsledky uvádím jen pro 
ilustraci к výše zmíněnému. Žákům se tato hodina většinou velmi líbila a ve většině byli spokojeni s výsledkem. Sami k tomu říkali, že je bavilo 
malovat, protože nemuselo vzniknout „něco, co něco znamená". Žáci se velmi často snaží prosadit kresbu tužkou. Zejména když jde o úkoly 
spojené se zobrazováním reality zážitku. Nebo mají potřebu si vše tužkou rozvrhnout. Podle jejich slov jim barvy výsledek kazí. S tímto problémem 
přichází zejména jedna 6. třída. Je jasné, že jejich návyky i požadavky ve výtvarné výchově na prvním stupni byly jiné. Pravděpobně se zaměřením 
zejména na srozumitelnost výtvorů pro okolí. Jejich výtvarná vyjádření plnila často narativní funkci. 

To vnímám jako svou pedagogicko-výtvarnou výzvu a snažím se u žáků neporozumění malbě odstraňovat. I to je jedním z cílů některých úkolů 
výtvarné řady „Zaostřeno na detail". Je tomu tak například u „Chytání mraků" - viz výše v této kapitole. Dále pak v „Kudy dál", viz kapitola 
„Zaostřeno na detail", či „Jak vidí jiní" - kapitola „Detail celkem". К nabourávání stereotypů v zobrazovaní předmětné reality pak dochází 
u „Tak trochu jiný portrét" - kapitola „Zaostřeno na detail", či „Detail jako poznávací znamení" v kapitole „Detail celkem". 
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4.1 ÚVOD K DETAILU JAKO PROSTŘEDKU ZMĚNY 

Koncepční otázka: 

ffJe v díle obsažen takový detail, který změní význam celku?" 

Pakliže ano, řadím díla do této kapitoly. 

Pro didaktickou část pak koncepční otázka zní: 

„Je princip výtvarného úkolu nastolen tak, aby žák tvořil detail, kterým ovlivní, zrnem celek? 

Odpovědi na tuto otázku jsou v podkapitole 4.5 Didaktická část „Detail jako prostředek zmeny . 

4.2 DRZÝ DUCHAMP A EGOISTICKÝ SALVADOR , , „ 
, * , , - Ani L-nnceoce v „duchampovskem prístupu k veci. Dílo, které je výchozí pro 

Kapitolu „Detail jako prostředek změny" vnímám od počátku v i n c i > M a r c e l a D u c h a m p a , Salvadora Dalího a třech neznámých 
tuto kapitolu, je na protilehlé stránce hned několikrát. A to v proveden Leon ^ k e ^ ^ ^ ^ g 
autorů graffiti. Na těchto ukázkách se dá velmi dobře demonstrovat, jak kapitolu „ u j m. 

• -, • , i_ Мппа I ísa" knír, tuto ikonu ponížil. Naprosto zmenil význam obrazu. Změnil 
Jestliže Duchamp namaloval na reprodukci ikonického obrazu „Mona UM 
i pocity, které bude mít divák z obrazu „Mona Lisa" nyní. 

V У , . n n r t r é t ů Kdo z nás si kdy nedomaloval nějakou fotku politika v novinách. Ve 
Je to hra, neškodná a nesmírně zábavná, kreslit si do významných po ^ ^ p 0 , w k a vystavili v galerii, nejlépe co nejblíže parlamentu, 
smyslu D u c h a m p o v s k é h o díla b y c h o m jednal i as. az ve chvíli, kdy oy d u c h a m p o v s k é m u myšlení , když si představíme, že b y c h o m se takto 

či rovnou v parlamentu. Rozdíl je také v době - možná se lepe prionz. ^ instalovali tak, aby ho vidělo co nejvíce lidí 
vyřádili za první republiky rovnou na tatíčkovi Masarykovi a pak bycnom 

, .. . b . - l w c l l ,Ponarda Da Vinci. T b M o n u Lisu, pred kterou se dodnes tísní v Louvru davy lidí. 
Vzal jedno z nejopěvovanějších galenjních děl, MonuL . su Leonarda ua 

J
 u .. m n n h n v ě c í První už víme, změnil vnímání d.la, vnesl nové významy. Nesmíme 

Tak jednoduchým detailem - knírkem - Duchamp zmenil mnono • i k o n i c k ý c h d ě l . M o ž n á urazil a ponížil leckterého zarytého 
opomenout, že kromě jednoho obrazu pokořil celý ^ ^ znejisfuje její pevné postavení ve společnosti. Poukazuje na bezmyšlenkovité 
obdivovatele tohoto díla. V roce 1919! Je kritikem g a l e r i e a ^ f ^ G a l £ r i e j a k o s l a v n o s t n í m í s t 0 p r o o d p o č i n e k ) ^ ^ p r o ^ 
přijímání stavů věcí ve společnosti. Je kritikem po generaceae у e o t y p u z ařve Duchamp nepříjemně dotěrnou otázku PROČ? Proč je 
svátek či dovolenou - samozřejmě ve svátečním oblečeni. Proti tomuio . j 

galerie posvátné místo? Proč nepřemýšlíme nad stereotypy? 
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1. Da Vinci, L . - M o n a Lisa, 1503-1506 
2. Duchamp, M. - L.H.O.O.Q., 1919 
3. neznámý autor - Mona Lisa de Mihau, Břeclav, 2006 
4. Dali, S. - autoportrét jako Mona Lisa, 1954 
5. neznámý autor - Mona Lisa Ordinaria, Sao Paulo, 2007 
6. neznámý autor - Mona Lisa pistolera, Erfurt, 2007 
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•nm že jsme na tento způsob myšlení dnes již zvyklí, máme dojem, že , e až postmodern!, současné. První zásah do ikony bolí vždycky nejvíc. 
C m L si na svou dé,skon ikonu - néjakého herce ä zpéváka. Po íase narazíte na to, jak s, ho někdo dob,ra, utahuje s, z „ é J - napr,klad 
vzpornciiic si n« . ,, j a no nnmí cf-ránlrn časopisu. Umíte si představit ten pocit? Je vam za něj smutno, je 
v novinách DÍŠÍ o tom, že ie t r a p n ý - n ě k d o ho zohyzdi a da na první stránku č a s o p i s , U . F J .J 

v novinacn PIBI U UMU, ЛС JC у у , .. , . n „ t n i í v křesťanském světě tuto situaci dobre vyjadri nejake znesvěcení 
vám smutno za vás. Uctívali jste někoho, kdo pod e t r n o v o u korunou nad Rudolfinem, či vandalské - polámání, 
sochy, obrazu Ježíše Krista - ať záměrné, umělecké ~ v z p o ™ ^ ™ a " : dhdľsama pro sebe víc vidět pod povrch již ikonického Duchampova obrazu, 
počmárání Krista Pána. Záměrně vyostřuji a rozmyslím nad ikonami, chci i sama pre. 

Dvojtá ikonizace? Určitě je to možné - to už pak v rukou postmodernistů. 
. ^ „ ™ w i „fcní Mnnv I isv ii přimalováním kníra stvoří jako svůj autoportrét. Vlastně 

Jinou podobu udělá stejným gestem Salvador Dali - 3 0 spíš dojem, že jde o další nesmírně slavnou ikonu. Je tak 
stejným prostředkem tvoří něco naprosto odlišného Z tohotojehoautoport ř e d k t e r o u s e t í s n í d d 

narcistní, tak egoistický, že se pasuje na nejslavnější portrét všech dob. Salvador uaii je 
na něj objektivy fotoaparátů. г 1 , . . 

, . . S t n l v netaji drobnost, mění takto radikálním způsobem vyznám věcí, dění. Dává jim 
Tyto myšlenkyjsou mým puzením ke zpracovavani teto kapitoly. Detail, агош. 

nové obsahy a vznáší nové otázky. ^ . ,, . , 
r. , , m rrrin nhvčeinv průmyslově vyráběny předmět konkrétního určeni do galerie, kde jej 

„Jednoduché razantní gesto Marcela Duchampa, kdy přenesl zcela obycejny, pru y 
prezentoval jako skulpturu, nastartovalo novou epochu.'1 Milan Knížak 

Ĵ . • „ifmnvm než výsledek, umění je všechno: do muzei se dostáva i pisoár, nebo stojan na láhve, 
Filozof Gilles Lipovetsky к tomu píše: „ Činnost sama je zajímavější nez vysicu 
byť i jen proto, aby ironicky podkopaval muzejní zaklady ^ ^ z m í n ě n é h o již domýšlíme. Vzal něco tak běžného pro muže, něco 

Skoro ani není třeba mluvit o Duchampové »Fontáné č. ^ q a n ^ ^ y g a l e r i i д y g a l e r i i s i m ů Ž £ m e ^ M ^ d m 

tak cizího pro ženy a umístil to do galerie. Zmena - tak prosím, toi k t e r ý č a s t 0 v i d í m u ž á k ů . Stále, někde hluboko v nás, je zakořeněná 
je tam pouze umění. Opět výkřik proti společenskemu stereotypu^ y ' o c h y b n i l o , tak prostě budeme chodit na umění do roku 1900 Na 
tato důvěra. A když nebudeme chtít, aby nám jí nějaké 20 natož . ^ ^ přednášel učitel dějiny umění. Skončili jsme ve čtvrtém ročníku 
střední škole - Střední průmyslové škole keramičke - nam a u c " a k a ž s e p o z n á , co umění je a co není. Teďje ještě moc brzv 

impresionismem. Řekl nám, že vše, co děje po p g ^ e která zde zůstala po mezinárodním trienále současného umění. Vedlesebe 

К tomuto rozmýšlení nabádá i instalace v prízem. VeetrznihoP , ^ ^ ^ u m ě n í « . v krátkém spotu jsme se s touto výzvou setkávali 
v řadě stojí pisoáry, na kterých se střídá popiska: „toto je umem s p v o s l a v í 1 0 0 , e t 

i v televizi. Vyznat se v tom je stále aktuální výzva - brzy tato otazka, položena 
, „• ь , >1 Л1-teorie a praxe artefiletiky.[ s.l.]: Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, 2001. str. 26 

32 SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zázitek uměni 1 díl teorie а p ^ U n i v e r z i t a Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. str 27 
33 SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek uměni 1. díl: teorie a pru 
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1. Duchamp, M.-Fontána, 1917 
2. Leták na výstavu Mezinárodní trienále současného umění 2008 

Národní galerie v Praze 
3. Duchamp, M. - Stojan na lahve, 1914 
4. Dali, S.-Telefon, 1936 





4.3 DETAIL JAKO PROSTŘEDEK ZMĚNY V 21. STOLETÍ 

Je to velký skok. Takových skoků je má práce plná. Takových skoků je plná i má v e ' m l N e ž i t é 8 6 0 Duchampovi zminit 

a od něj se pak posunout k současnosH a zpátky к dílům, s kterými mám vesmés osobni ZKUS • 

neosobní Hen jakési rychlé tágy), tak povýšil na obraz. , _ _ 
i - « * rrrofíp" Vvstaven byl cyklus z televizních zprav. Na všech fotografiích 

Druhá fotografie Radovana čerevky je ze sekce „Nova slovenská o ^ У ^ ^ ^ T a k ^ ^ ^ ^ ^ 
z televizního studia byl detail, který vyjadřoval povahu zprávy, с» které repo ^ t u r b a n u . N a d r u h é f o t o g r a f i i s e r e p o r t é r k a 

na jedné straně kameru a část hlavy kameramana, na druhé str ně kulom a y ^ t è c h t 0 d e t a i l û b h o m J 

přímo nad zkrvavenou obětí. Opět se setkáváme S ^ g ^ e n t o d ^ silně zareagujeme. Něco se v nás hne, začneme přemýšlet 
televizní studia - záběry, nad kterými již skoro f vizáž krásně upravené reportérky v kontextu, kdy na ní krom kamery 
o lhostejnosti, s jakou se televizm zprávy n a d z m asakrovaným člověkem. Je to zajímavé nahlédnutí každodenní 
míří ještě samopal. Člověku se až zvedne žaludek, v t a k o v é m množství, že to nejsme schopni vnímat, procítit, 
reality televizních zpráv, kdy násilí, utrpení a smrt druhých IidijeJšz obsazena 

. • x w l i f p new document - n e w documentary photography in central Europe" (Nový život 
Další práce Petera Szábo Pettendi byla zařazena v " ^ ^ ^ ^ ľ ^ ^ g ^ p s k o . „Byl jsi někdy v Budapešti?" je cyklus tří fotografií, které jsou 
- nový dokument - nová dokumetárni fotograf.e v cent alni Lvr p t ^ n a m a ( f a r s k é m v e n k o v ě v e l k o f o r m á t o v o u f o t a f . . 
sestaveny z dokumentární fotografie akce a výsledné ^ j t o u t o fotografií pak vyfotil pasáka ovcí, starou paní a pána s chlapci na 
řetězového mostu Lánchíd a Budínskeho h u m 0 , Detailem na těchto pracech vnímám ono budapešťské panorama, 
koni. Vznikla tak jakási momentka z Budapešti T t o j i c h v z n i k u > k t e r é j s o u v ě t š í a t e d y p r o a u t o r a j d ú l e ž i t ě j š í n e ž 

keré radikálně mění význam^ Kdybychom у tomto smyslu však detailem fotografie Budapešti je, stojí-li před fotografií 
výsledné fotografie, pak bychom pozadí města jakodetail n e ™ f o t o a p a r á t u vypadá jako jiná realita, 
venkovan, dochází ke změně, která za určitých okolnosti - v hledačku totoapa yp 

.. 1 о UMPRUM pro veřejnost" pořádané Knštofem Kinterou. Libera představil část své práce, 
S prací Zbigniewa Liberyjsem se setkala napřednášce. ^ ^ ^ , 9 % L j b e r a z p r a c o v á v á t o t o t é m a z n è k o l i k a d û v o d û J a k o n á i n f t 

l ego^b í r^koncen t r a^d t â t o n s ^ argumenty: lego má velmi velký záběr, co se týče ^ " f c h společenských budov - má továrny, 
íego vyon a KuiicciHi a «netavit skoro vše, na co s vpomenete. Koncentrační tábory chybí. 
středověká sídla, školy, nemocnice... můžete si z něj postavit sKorovse,nd v 

100 





1. Hernaín, В. - Orámované graffiti, 2005 
2. a 4. Čerevka, R. - z cyklu Z televizních zpráv, 2009 
3. a 6. Pettendi, P. - Pozadí - Byl jsi někdy v Budapešti?, 2006 



Další rozměr argumentů vychází z problematiky vyrovnávání se s ^ ^ ^ 

neumožňuje představu 6 miliónů mrtvých Židů. 2,de o holocaustu 'pojmenováni problému, к uskutečnění prostřed, pro 
je často dobrým prostředkem к popsání nepochop,telneho hra. Hr an,mdccház.keka«ar z , kpoj ^ ^ ^ ^ ^ P ř e d s t a v o v a , P

s i 

rozhovor, debatu. Taje podle Libery nezbytně důležitá к pochopen, problému. D n e s j t f п а » P o s t f e d | a fi â v è , ^ 
s figurkou jezdce masakr různých středověkých bitev. T^to hru častokrát zprostředkovává pomoc, s P У 

nemohlo být i s holocaustem. 
i -Ho spicpmDředstavení teto prace slysela z ust autora, jinak bych 

S tímto dílem měl Libera velké problémy. Byl za něj několikrát i souzen. J s e m M s ^ f i P n T a t 0 p r á c e j e p r o s p o , e č n o s t u ž i t e č n á 

možná také byla z těch, kteří mají pocit, že hra na holocaust je zvrhlost. Po teto přednášces 
i se vším co kolem sebe rozvířila. Samo dílo již rozpoutalo debatu o holocaustu, takže zakladni L.bero У j i se vsím, со кшс... ^ v i d í m e v š e c h n y pohromadě od 
Jako detail vnímám zařazení koncentračního tábora mezi nabídku ostatních produktu. g; . у ^ ^ ^ b 

středověkého hradu, přes policejní stanici, až po letiště, je to ^ ^ " Duchampových „ready mades". První dilo pod 
V této kapitole uvádím i Krištofa Kinteru. Vybrala jsem dvě věci, ktere ve svém ducn У o p ě t z á s t r č k a . N a k o n c i kabelu dochází 
názvem „Toto je začátek" je prodlužovačka upravená tak, že místo zásuvky na kone j k a b d n e p ř e n á š í energii někam jinam, přenesenou 
k výbojům mezi póly. Detailem je záměna konce kabelu. Tím vzniká naprosto nova , ^ p o d s t a t u j í z d n í h o k o l a N a t o m t Q 

energii vydává na svém konci. V druhém díle Kintera změnil část konstrukce kola. T.m 
jí'žnUcamňedójedete. , „ . 

Dalším dílem uváděným n a ^ ' ^ ^ ^ ^ r o z h o v o r ů nejprve můžeme až k úplně bílému obrazu. Vlastně jde 
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4.4 LAND ART 

Již ze své podstaty do této kapitoly land art rozhodně patři. Jde-li v land artu o změnu v krajině, pak krajina je celkem a změna detailem. Vybírám 
jen některé představitele, kteří pracují s detailem více. Původně jsem chtěla zařadit i Christa a jeho obalování, Roberta Smithsona a jeho spirálová 
mola a další autory. Díla však byla tak monumetální svým rozměrem, že bych potřebovala letecké snímky, abych je spatřila jako detaily. Pak bych 
к vnímání těchto děl jako detailů naváděla až manipulativně, a to jsem nechtěla. 

Po velké redukci tak docházím к dílům Richarda Longa, Thomase Demanda, Michala Sedláka, Ivana Kafky. U všech těchto děl se mi zdá, že jsou 
v krajině velmi decentním a nepatrným detailem. Richard Long, který sám vyšlapává cesty, až dosáhne znatelné linie, která mizí tak, jak se narovnává 
udusaná tráva. Kdybychom neviděli fotografie a nevěděli, že cesta je výsledkem uměleckého počinu, tak bychom dílo pravděpodobně ani neodhalili. 
Ivan Kafka své dílo nazývá „Lesní koberec pro náhodného houbaře". Tedy к objevení tohoto díla je třeba náhoda, že nás cesty zavedou až к tomuto 
koberci, že není vítr, nebo déšť, který by koberec rozmetal a z díla by nebylo nic než fotografie. Nikdy se nedozvíme, kolik lidí kolem Kafkova koberce 
prošlo a kolik z nich si díla všimlo. 

Podobně je tomu i s instalací Thomase Demanda - fotografie lesa, umístěná před týž les, jehož je fotografií, jen s lehkým posunem, může být pro 
náhodného diváka nepatrnou, možná i nepovšimnutelnou změnou. 

I Michal Sedlák nechává oživnout tvary mechu a kořenů, domodelovává je. O své Danaé říká „Objekt ležící ženy na břehu rybníka s nohama zpola 
ponořenýma ve vodě. Danaé se zdánívě odevzdává každému kolemjdoucímu, není však určená pro každého. Jde o jakousi zkoušku prahu citlivosti 
běžného návštěvníka městského parku, jakým způsobem je schopný vnímat prostředí, ve kterém se nachází. Inspirací к ní byly moje předcházející 
obrazové kompozice, jejichž tématem byl především člověk, ale další inspirací byl princip, kdy uměle vytvořené budí dojem přirozenosti. "" 

4.5 DIDAKTICKÁ ČÁST „DETAIL JAKO PROSTŘEDEK ZMĚNY" 

4.5.1 LAND ART VE VÝUCE 

Moje první a druhá zkušenost s výukou v duchu land artu byla v rámci reprezentace Katedry výtvarné výchovy v mezinárodním projektu „Outdoor 

learning" neboli „Learning out of class". Na tomto projektu jsem spolupracovala s Markétou Holbovou. 

STRUČNÁ ANOTACE PROJEKTU OUTDOOR LEARNING 
Reprezentace katedry W v mezinárodním projektu „Outdoor learning". , . , - . ,, 
Po základním ujasnění a vymezení pojmu land art (za pomoci ukázek z uměleckých landartových projektu určitých vyraznycn umeicuj se pokusíme se studenty 
o utvoření vlastního landartového počinu. 
Základní myšlenkou bude: „řád". 
34 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávám. Jinočany: H&H, 2008. str. 39 
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1. Demand,T.-Vyčištěno, 2003 
2. Long, R. - Chození a běhání v kruhu, Indie, 2003 
3. Long, R . - L i n i e v Himalájí, 1975 
4. Sedlák, M - Danae, 1999-2000 
5. Kafka, I. - Lesní koberec pro náhodného houbaře, 1986 
6. Sedlák, M. - Sex v mechu a kapradí, 1998 
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Řád, který objevíme v zahradě, pojmenujeme, popíšeme. Na tento řád poté navážeme, můžeme ho rozvíjet, upozornit na něj, porušit ho. To vše pouze 
v minimálním rozsahu, abychom nezasáhli do tváře a nálady zahrady. Záměrně jde pouze o jakýsi filosofický přístup, jak se zahradou pracovat, neboť bychom 
chtěli, aby tvorba vycházela spontánně ze situace, přírody, jedince, rozpoložení skupiny. Individuálně bude každý o řádu a jeho hledání přemýšlet, objevovat ho 
a dále myšlenky rozvíjet. Výstup může být od pouhého prožitku až po fotodokumentaci akce. 

Účastníci projektu: 
Skupina 1: 
Skupina 2: 
Skupina 3: 

15 studentek 1. ročníku Pedf UK - učitelství 1. stupně. Park v Brandýse nad Labem - 3 vyučovací hodiny 
7 studentů z Estonska, Lotyšska a Norska z různých univerzit. Praha - Divoká Šárka - 3 vyučovací hodiny 
žáci 9. tříd - povinně volitelného předmětu Umění 3 Praha - park u divadla na Fidlovačce 

Výtvarný námět: 
Zadání: 

land art 
Vpisujte a kreslete do pracovního listu. 
Pokuste se v parku nalézt přírodní řád či princip - zabývejte se spíše nepatrnostmi, drobnostmi, tím, co lidské oko snadno přehlédne. 
Popište si ho a vyfoťte. 
S tímto řádem budeme dále pracovat. Popřemýšlejte o tom, jak by se na vámi nalezený řád dalo poukázat, upozornit. Můžete řád 
narušit, změnit jeho systém, přesunout, manipulovat... Je to jen na vás. Pište si, kreslete si, musíte se ale na finální podobě shodnout 
všichni. Dbejte prosím na to, aby vše, co uděláte, bylo v souladu s přírodou. To je hlavní myšlenka landartu, jakoby přírodě naslouchat. 
Ztište se a vylaďte se na stejnou notu. Realizujte váš nápad a vyfoťte ho. 
3 vyučovací hodiny (případně 1 + 2 vyučovací hodiny pro žáky ZŠ) 
ukázky děl hlavních představitelů land artu 
země, půda, umění, princip, řád, změna, detail, posun, význam, 
osobnostní a sociální rozvoj - umění a kultura 
zeměpis, přírodopis - flóra 
fotodokumentace akce, vyplněný pracovní list 
podrobnější seznámení a pochopení zemního umění 
fotoaparát, tužka, pracovní list 
pracovní, komunikativní 
osvojení si nového výtvarného jazyka, nového způsobu výtvarného vyjadřováni 
V rámci spolupráce jsme schopni stvořit dílo, aniž bychom naráželi na bariéry ve smyslu nedostatku uměleckých dovedností. 

První skupina patnácti děvčat byla velmi ovlivněná plánováním dne, než jsme s výukou vůbec začali. Výuka byla v pátek od 16 hodin. Většina dívek 
byla naštvaná, chtěly užjet domů. Dalším důvodem jejich vstupní nevůle byla průtrž mračen, která je potkala na začátku dne, při velmi dlouhé 
a podle jejich slov únavné procházce kamsi ve středočeském kraji. 

Vstup to tedy nebyl nejsnazši. Děvčata na začátku ani nechtěla slyšet o tom, že by měla jít ven a nějak iniciativně pracovat. Začátek hod iny j s m e tedy 
kromě představování věnovali i sdílení jejich tristních celodenních zážitků. Poté jsme dívkám rozdaly pracovní listy a požádaly je o brainstorming 
na téma land art. Z brainstormingu vzešlo, že dívky nemají žádnou představu o tomto pojmu. Promítly jsme jim fotografie děl Christa, Smithsona, 
Longa, Kafky, Sedláka. V průběhu promítání jsme o jednotlivých dílech diskutovaly, dívky nahlas vyjadřovaly sve názory. 

Časová dotace: 
Motivace: 
Klíčová slova: 
Průřezové téma: 
Mezipředmětové vazby: 
Výstup: 
Učivo, w problém: 
Pomůcky: 
Klíčové kompetence: 
Smysl, cíl: 
Přidaná hodnota: 
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1. studentky Pedf UK 1. ročník - učitelství 1. stupeň, před 
a po akci - Zasazení vètve, duben 2008 

2. studentky Pedf UK 1. ročník-učitelství 1. stupeň, před 
a po akci - Kapky vody s listy magnólie, duben 2008 

3. studentky Pedf UK 1. ročník - učitelství 1. stupeň, před 
a po akci - Olisténí odrazu, duben 2008 
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Nálada se vcelku uklidnila a s děvčaty jsme vyrazily do parku. Tam pak dílo provedly. Nápady na to, co a jak tvořit, dívkám problémy nedělaly. 

v realizaci jsme měly s kolegyní dojem, že dívky práci nevěnovaly dostatečné úsilí a díla tak vyznívala nedotažená. V ukázkách uvádím tři díla. První 
je zasazení části rozkvetlé větve doprostřed cesty. Tato práce mi ve výsledku přijde nejdotaženější a nejlépe provedená. Dívky rozhodně jemně 
narušily a zároveň poukázaly na řád parku. Druhým uváděným dílem je velice zajímavý koncept. Dívky si všimly odrazů stromů v obrovské kaluži. 
Jejich plán byl, naplnit kaluž listy těchto stromů tak, aby působily jako listy odrazu stromu. Nebo aby odraz stromu měl své vlastní listy. Zde však 
dívky nevydržely boj s větrem, který jim listy v kaluži pomalu odsouval. Třetím dílem je také zajímavý koncept, zachytit dopad kapky deště do písku 
tak, aby písek působil jako voda. Skupina dívek si všimla kruhů, které tvoří kapka po dopadu na vodní hladinu. Tato pozorování však neprovedla 
dostatečně podrobně. Zůstala spíše u znaku tohoto odrazu. To pak po rozkreslení na písek působí poněkud nepravděpodobně a zůstává spíše 
v poloze kresby znaku. Zároveň se skupina pokoušela o ještě jedno vyjádření v rámci téhož díla. Dívky si nanosily opadané lístky magnólie z odlehlé 
části parku. Chtěly náhodného diváka zmást, lístky totiž na tomto místě neměly opodstatnění. Oba nápady v podobě konceptu vnímám jako dobré 
- ne však již jejich kombinaci vjedno dílo. Navzájem se díla překrývají. 

V závěrečné reflexi celé akce i se zohledněním silné nevůle na začátku jsme zjistily, že jsou dívky s celým průběhem akce velmi spokojeny. Pozitivně 
hodnotí velké množství nových informací, jejichž základní princip mohly samy vyzkoušet. Vyhovovala jim struktura s průběžným reflektováním 
činností a poznávání. Dokonce hodnotí náš vstup do jejich celotýdenního programu jako jeden z nejpřínosnějších. Umí si přestavit, že by se jejich 
zkušenosti s land artem za určitých podmínek daly přenést do výuky. Jsou rády, že mají i jiné zkušenosti s výtvarkou venku, než jen kreslit to, co vidí. 

Na začátku práce s druhou skupinou, studentů ze severu Evropy, vznikla náročná situace. Původně jsme měly přislíbeného tlumočníka. Až deset 
minut před začátkem akce jsme se dozvěděly o tlumočníkově nepřítomnosti. Naštěstí jsme měly pracovní listy přeložené do angličtiny. Zaskočené 
jsme však byly. Studenti však byli velmi trpěliví a velmi chápaví. O land artu měli nějaké základní útržkovité informace. Fotky jsme jim tak, jak 
jsme je měly připravené pro minulou skupinu, promítly. Diskuse nad nimi již nebyla tak živá - samozřejmě kvůli jazykové bariéře. Poté jsme šli 
do Divoké Šárky, kde se studenti rozdělili do skupin. Sami se rozdělili podle toho, z které země pocházeli. 

Jako nejzajímavější spatřuji práci dvou dívek z Lotyšska. Tyto dívky ztvárnily obrys jejich země a sedmikráskami vyjádřily město, z kterého pochází. 
Při prezentaci díla došlo к velmi milému představení celé země a jejich města. Vycházely z potřeby představovat svoji zemi v dobrém světle. Mluvily 
o jakémsi národním obrození, na kterém se vlastně svojí prezentací také podílí. Lotyšsko se nyní snaží o co nejsirsi podporu lotyšských kořenů 
a také o odstranění kulturních kontextů zanesených do země dlouhodobým působením ruské kultury v době, kdy Lotyšsko spolu s ostatními 
pobaltskými státy bylo součástí SSSR. 

Další dílo skupiny Norů bylo tvořené z odpadků v lese. Stvořili z nich jakousi skládku. Při obhajobě pak mluvili o ekologii v Norsku a o jejich překvapení 
jaký je v Čechách nepořádek a nezájem mezi lidmi o péči o krajinu. Také využili své dílo jako prostředek k představen, hodnot vlastní země. 
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1. Dvë Lotyšské dívky - Lotyšsko, říjen 2008 
2. Studenti z Norska - Eko, říjen 2008 
3. Studenti z Estonska - Dívka, říjen 2008 
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Třetím dílem byla z různě barevných lístků stvořená postava ženy. Zde Estonci mluví o přímé inspiraci dílem Ivana Kafky. Nejprve třídili barvy listů 
jež pak využili к tvorbě postavy. 

Studentům se akce líbila, i když nepřítomnost překladatele byla nevýhodou, kterou jsme vnímaly jak my, tak studenti. 

S půlročním odstupem a velkým váháním jsem, v redukované podobě a již bez kolegyně, předstoupila s land artem před žáky ZŠ, na které výtvarnou 
výchovu aktuálně učím. Měla jsem obavy, zda temperamentnější žáci povinně volitelného předmětu nebudou v konfliktu s krajinou, případně 
s obyvateli parku. 

Zpětně můžu říci, že mé obavy se ani v nejmenším nevyplnily. Kvalita většiny prací byla pod úrovní děl výše zmíněných. Pochopitelně, neboť věkový 
rozdíl ve skupinách je obrovský. Přesto však vznikla dvě výjimečná díla, o kterých bych chtěla mluvit. Nejdříve však к pozměněné struktuře práce. 
Teoretické části jsme věnovali jednu hodinu v předchozím Umění 3 - jeden z povinně volitelných předmětů pro 9 ročník. Tam byl prostor na reakce 
žáků, na otevřenou diskusi. Strukturu představovaných děl jsem ponechala podobnou, jako byla u prvních dvou skupin. Vybírala jsem však pouze 
díla jasná a snadno srozumitelná. 

Na začátku následující dvouhodinovkyjsme se rozpomněli na land art a jeho představitele. Žáci se ve třídě pokusili připravit koncept díla. Ten jsme 
spolu konzultovali, jednak pro odstranění dél, která by byla v rozporu s krajinou, a také pro odhalení nejasností. 

Dvě dívky měly již ve třídě jasno. Zeptaly se, zda by mohly do rozkvetlé dvoubarevné popínavé růže nainstalovat třetí barvu - květy vytvořené v ruce 
ze žlutého papíru. Ve třídě si vzaly žlutý papír. 

Výsledky práce máte možnost vidět na protilehlé straně. Uvádím také podle mne velmi zdařilou a velmi minimalistickou věc. Šišku na listnatém 
keři. Jak jednoduché a perfektní zpracování poznatků z land artu! Naboření principu a řádu pro citlivého diváka. Dílo nepostrádá humor. 

Po dokončení děl jsme obešli všechna díla a žáci je ostatním představovali. Dívky s růží začaly představení práce otázkou, jestli někdo poznává, 
co udělaly. Nikdo si žlutých květů na růži nevšiml, nepovažovali je za něco cizího, vytvořeného. 

Po návratu do třídy žáci doplnili pracovní listy. Dívky s růžemi odpovídají na otázku „Co mi to dalo?" následovně: „Dalo nám to pocit, že jsme 
udělaly něco atypického a zasáhly jsme šetrně do přírody. Líbilo se nám to. " Dvojice chlapců objevuje řád a princip slovy: „Listy na stromech jsou 
všechny skoro stejné, tak jsme je změnili. Použilijsme větev s listy ajeden z listů oblepili lepenkou." Na otázku „Co mi to dalo?" odpovídají-„myslím 
že to bylo docela zajímavý. Rádi jsme si to vyzkoušeli. " Děvčata se šiškou na stejnou otázku odpovídají: „Dalo nam to trpělivost, protože ta šiška 
nechtěla držet.445 

Pracovat s žáky v duchu land artu je velice zajímavá zkušenost. Sami na ní oceňují nový přístup к výtvarné tvorbě. Pro učitele je to velmi náročná 
a poměrně riskantní metoda. Musí své žáky dobře znát a důvěřovat jim. Také musí mít dobře vytipovane prostredí, aby tam byla práce možná. 

35 pracovní list land art 
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4.5.2 „MIMIKA" 

Tento výtvarný úkol vkládám na konec této kapitoly pro jeho kontextovou blízkost. Jedná se o ono Duchampovské vstupování do obrazu. Detailem 
změnit tvář tak, aby působila jinak než dosud. Práci vytrhávám z kontextu výtvarné řady „Identita", kterou jsme s žáky ZŠ Táborská absolvali 
v prvním pololetí. Přesto mi přijde významná pro využití detailu ke změně znaku, a tak ji v celé podobě, jak s přípravou, tak s reflexí uvádím. 
Námět: moje mimika 
Zadání: Do fotografie svého portrétu se domalujte tužkou tak, aby se vám podařilo navodit dojem nějaké výrazné nálady. Vytvořte dvě kresby 

kontrastních nálad. 
Motivace: Podívejte se do zrcátka, pozorujte, které svaly používáte, když se mračíte, smějete, přemýšlíte, hledejte linky vrásek... 
Klíčová slova: fotografie, portrét, autoportrét, mimika, nálada, emoce, výraz 
Průřezové téma: OSV- vede к porozumění sobě samému 
Mezipředmětové vztahy: Ov 
Výstup: 2 zpracované fotografie uložené v portfoliu 
Učivo, w problém: fotografie, dotváření, kresba, kolorit, linie... 
Pomůcky: fotografie, tužka, pastelky 
Klíčová kompetence: sociální a pracovní 
Smysl, cíl: manipulace a vizuální i smyslová změna fotografie 
Hodnocení: sebehodnocení a učitelova reakce v rámci souhrnného hodnocení portfolia - čtvrtletí 
Přidaná hodnota: jak vypadám, jaké mám nálady, jaký jsem 

Vzhledem k tomu, že úkol byl součástí řady „Identita", propojili jsme odkaz díla pouze s kontextem manipulovaných fotografií Jiřího Davida. 

Tento úkol žáci absolovali v prvním čtvrtletí školního roku. Výtvarná výchova v té době v 9. třídách byla dost náročná po stránce zvládnutí výuky. 
Ve třídách byl velký hluk a prostředí, které takřka neumožňovalo hlubší soustředění na práci. To v sobě většina děl nese. I na třech ukázkách 
můžeme pozorovat netrpělivost a neochotu hlouběji ohledávat vlastní mimiku. 

Žákyně - zejména ta, která si na hlavu nasazuje rohy či svatozář - raději volí znak, než podrobné studování vlastní tváře. Zároveň však zadání 
neodrazovalo od využití znaku, a tak je toto řešení legitimní a výsledek funkční. Opět se zde setkáváme s tendencí žáků к sahání po znaku, který má 
schopnost bezpečně tlumočit, co potřebují sdělit. Jeho využívání je pro žáky snazší právě pro jeho jasnou srozumitelnost. Pro využívání znaku je ve 
výtvarné výchově určitě prostor, jen by toto využívání mělo být reflektované, žáci by měli rozlišit znak od vlastního pokusu o autentickou výpověď. 
Také by měli být schopni hledat, odkud znak přejímají, odkud pochází. To je pak prostorem sémiotiky v současné výtvarné výchově, jak k tomu 
nabádá například PhDr. Marie Fulková, PhD. či Mgr. Leonora Kitzbergerová PhD. ve svých textech. 
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5.1 ÚVOD DO DETAILU CELKEM 

Koncepční otázka je v této kapitole stejná i pro didaktickou část. 

,yJe výtvarné dílo vytvořeno výběrem a zvětšením detailu?" 

Pro závěrečnou kapitolu „Detail celkem" vybírám ty umělce, kteří pro svá díla vybírají detail, který zpracovávají jako celek. Dále pak ty umělce, kteří 
sice vybírají celek, ve své původní podobě však velice drobných rozměrů. Jeho velkým zvětšením pak dochází к jinému, novému významu předmětu. 
Ve svém původním významu se jedná o předměty denní potřeby. Odtud právě vychází má představa o předmětech ve smyslu detailu - málokdy 
se s nimi setkáváme bez okolních vazeb, situací, dalších věcí. Pak se tedy stávají, jako detaily, předlohami budoucích celků. Tak například velkým 
zvětšením lopatky к sázení rostlin nás Oldenburg upozorní na předmět sám, již bez kontextu hroudy hlíny. Nebo zvětšený zavírací špendlík, který 
je v prostoru sám, již bez látky, kterou drží pohromadě, nebo bez ostatních špendlíků, s nimiž je navléknut dohromady. Tak můžeme vychutnat tvar 
špendlíku sám o sobě, bez zatížení kontexty jeho určení a prostředí, v němž se vyskytuje. 

Principy, kterými umělci detail v této koncepční kapitole nejčastěji zpracovávají, jsou výřez a zvětšení. 

5.2 AUGUSTE RODIN A GEORGIA O'KEEFFOVÁ JAKO OSVOBODITELÉ DETAILŮ 

Auguste Rodin si dovolí vzít část lidského těla a nechat ji samostatně. Bere ruku, kterou pak nechává v prostoru vyznít bez jakéhokoli odkazu 
na zbytek těla. Nejedná se o studii, která předchází samotné soše - tam se osamoceně detaily vyskytovaly vždy, vnímané jako pracovní pomůcka 
к zdokonalování celku. 

Rodin stvořil ruku, která vyplývá z kamene samotného. Přechod mezi hmotou neopracovaného a opracovaného kamene je pozvolný, jemný. Působí 
dojmem, jako by povstávala z tvaru kamene před vašima očima, právě teď. 

Ruka Boha, nazývaná též Stvoření, ve své dlani svírá milence. Snad jsou to Adam a Eva v ruce Hospodina. Neopracovaná část by mohla být 
pralátkou, z níž všechno povstalo. Jako byjedna socha sdružovala jak starověkou filozofii, tak křesťanský základ. Pralátka a Bůh Stvořitel v jednom 
zobrazení. Zároveň také ruka Stvořile je i v doslovném významu rukou tvůrce - tedy Rodina. Milenci pevně sevření v bezpečí Ruky Páně na samém 
počátku světa. Vedle vidíme Ruku ďábla - jako protiklad Ruky Boží. Ruka svírá ženskou figurku, která působí, jako by chtěla utéct. Proč ďábel drží 
ženu? Je to snad také okamžik z biblického výjevu? Je to zobrazení Evy v pokušení ďábla? 

Georgia O'Keeffová vyjmula detaily květů a malovala je pak ve velkých formátech (např. „Černý kosatec" ve formátu 91 x 76 c m ) . Tím odhalila 
intimní útroby rostlin, a zároveň i hlubiny lidské fantazie a intimity. 

„Se svými abstrahovanými květinami působí O 'Keeffovájako umělkyně bez předchůdců, zmocňuje se sebestvoření skrze malby přírody a problematizuje 
tak mužské prisvojení této fantazie. Tím pro americké umění, především pro ženy, zanáší do mapy alternativní identitu, která se rozchází se strojovým 
věkem a jeho mýty modernity. "36 

36 FOSTER, Hal, et al. Umění po roce 1900: modernismus antimodernismus postmodernismus. Praha: Slovart, 2007. str. 225 

100 





1.0'Keeffová, G. - Černý kosatec III., 1926 
2. Rodin, A. - Ruka ďábla, 1902 
3. Rodin, A. - Ruka Boha, 1902 
4 .0'Keeffová, G. - Orchidej, 1941 
5.0'Keeffová, G. - Květ banánovníku, 1934 
6. Rodin, A. - Katedrála, 1908 
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5.3 REZONANCE OBRAZŮ GEORGIE O'KEEFFOVÉ V KVĚTECH PETRA NIKLA 

Již z koncepce skladby obrazů na protilehlé straně i z názvu podkapitoly je jasné, kam směřuji. „Obrazy orchidejí, které vznikaly v letech 2003-2004, 
patří v tvorbě Petra Nikla do řady květinové série. Přírodní motivy jsou v Niklově převážně figurativní tvorbě vzácné. Květiny však zobrazuje jako živé 
bytosti; jejich antropologizace a erotická symbolika se v umění stále objevují " v Mezi tvorbou O'Keeffová a Niklovou je dlouhá řada let. Jako by 
však za tu dobu zůstala stále stejná jemná erotická představivost, kterou oba autoři evokují pomocí květů. Jako rozehrávají nitky představivosti 
rozevřené květy, evokující intimní partie žen, tak i „Poupě" Petra Nikla evokuje intimitu mužskou. Jejich zájem o květ s nimi sdílím i já. Nesmírná 
a už pár let trvající vášeň detaily květů zvětšovat, zkoumat. Listy květů jsou křehké, lehce průsvitné, každý dotek zaznamenávají v podobě krabatění 
a tmavnutí. Jsou tak pomíjivé, nevydrží. Stále se mění - rozevírají, opadávají. Malovat je znamená dávat jim věčný život. Odhalovat jejich skryté 
tajemství a zvětšením ho obnažit pro diváky. Barvy květů, tak nenapodobitelné a zároveň nesmírně inspirující. 

Na protější straně představuji své malby. Musím říct, že jsem z toho trochu nervózní. Pravdou aleje, že právě tento, znovu se vracející námět 
zvětšování květů, může za výběr tématu celé diplomové práce - „Detail jako komponenta celku". Před dvěma lety, kdyjsem si téma na Katedře 
výtvarné výchovy vybírala, jsem ještě vůbec netušila, kam se dostanu. Říkala jsem si, že detail a zájem o něj se kolem mé práce stále točí, a tak by 
stálo za to toto téma podrobně rozebrat. 

V sérii triptych - „Z akátu" - j s e m zkoumala proměny kompozice opakovaným „zazoomováním" stejného místa. К prvnímu obrazu jsem si 
přiložila na vybrané místo rámeček - ten jsem pak zvětšila do formátu 70 x 70 cm a pak ještě jednou ze stejného místa na novém obraze. Na 
malování mám ráda gesto barvou. Proto jsem volila postupné zvětšování detailu - malířské gesto dostalo prostor pro barvu v co největší šíři. 

Tyto malby vznikly jako výsledek dvousemestrální malby u ak. mal. Jaroslava Dvořáka. Od té doby zůstaly mým tématem. V dalších dvou semestrech 

speciální malbyjsem si je již ponechala pro mimoškolní malování, konzultované s Jaroslavem Dvořákem. Prostor ve škole jsem pak již věnovala své 

druhé zálibě - oknům, odrazům, pohledům dovnitř a ven. 

Dalším uváděným obrazem je „Orchidej II". Tento obraz vznikal jako kombinace dvou zájmů. Prvním je již výše zmíněný zájem o detail v květu, 
druhým zájmem byla proměna malířského gesta podsvícením plátna. Jižjsem zmiňovala, jak důležité je pro mne malířské gesto. Nyní jsem za 
rám obrazu umístila zářivku. Obraz jsem malovala chvílemi s rozsvícenou zářivkou. Fascinovaly mne proměny tahů podle směru osvícení. Bavilo 
mne nejen odhalovat tajemství ukryté v květu, zároveň také odkývat tajemství malby obrazu. Nyní u podsvíceného obrazu vidíme daleko víc 
z jeho techniky. Snáz rozpoznáváme jednotlivé tahy štětcem. Vidíme druhé tajemství, keré bývá divákům skryté. Zároveň chci, aby byla možnost 
podsvícení vypnout a ponechat obraz působit ve tradiční podobě. Tak se stává obraz variabilním - jakýmsi dvojobrazem. 

37 Petr Nikl [online]. 2008 [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: http://www.art-antiques.cz/katalog/auton/64-petr-nikl/278-orchidej-i-orchidej-ii 
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1. Nikl, P. -Tetovaci květ IV, 2004 
2. Nikl, P.-Orchidej II, 2006 
3. Nikl, P-Orchidej 1,2004 
4. Nikl, P . -Poupě, 2005 
5. Říhová, K. - Frézie, 2008 
6. Říhová, K. - Orchidej, 2007 
7. Říhová, K. - Orchidej II., 2008 
8. Říhová, K. - Orchidej II., 2008 
9. Říhová, K. - Z akátu - triptych, 2007 
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5.4 DETAIL V PODÁNÍ KLASIKŮ ČESKÉHO MODERNÍHO UMĚNÍ 

Pojmenování „klasici českého moderního umění" přebírám od kurátorky - historicky umění Hany Larvové. Takto se zmínila mimo jiné i o Jitce 
Svobodové a Evě Kmentové v souvislosti s nadcházející výstavou 11 + 1 . Já si pak do této společnosti dovoluji přidat ještě Jiřího Kornatovského. 
Všichni výše zmínění povýšili a osamostatnili detail. Nechali detail stát se celkem. 

Jitka Svobodová ve svých kresbách zkoumá elementární tvary obyčejných věcí a přírodních forem. Na obraze „Napnuté provazy" nás nechá 
zkoumat detail tak všední, že vnímat ho a pozorovat je skoro slavností. Kresba a velký formát pak к této slavnostní chvíli přispívají plnou měrou. 
Stejně tak i ubrus jemně se vlnící na svém konci a jeho přesah za rámec obrazu. Přesně víme, jak by měl pokračovat - umíme si to představit. Pak 
je tedy jeho trvání i mimo papír, který kresbu obsahuje. Třetí uváděné dílo jsou „Převrácené nádoby" - zátiší, z něhož vidíme jen část. „Barevným 
a tonálním vyprazdňováním již beztak dutých předmětů zesiluje Jitka Svobodová jejich idealistické hodnoty. S tiny objektů, které se zbavují své 
hmotnosti, mají stejnou důležitost jako objekty samy a jsou nejpádnějším důkazem jejich existence. Tradiční přístup к žánru zátiší je bourán také 
přesahy zobrazených předmětů ven z plochy obrazu. Svobodová je tímto nechává fungovat na principech jiné a neznámé kauzality. "38 

„Jiří Kornatovský se věnuje různým malířským a kresebným technikám, jejichž tradiční povahu jistým způsobem inovuje a převrací určité zažité 
představy o jejich využití. Zjevným důsledkem tohoto počínání jsou posuny v oblasti formátů a měřítek děl. Doménou kresby tu už nejsou drobné formáty 
skici, ale monumentální plochy. Kornatovského kresby často dosahují délky pěti metrů, což se pochopitelně odráží v jejich výrazu i v oblasti vztahu 
s divákem. Nadživotní velikost tvarů usnadňuje komunikaci s divákem; poutá pozornost a vytváří téměř fyzický prostor. Rotační struktura tahu souzní 
i s autorovým primárním tématem, jenž představuje duševní pohyb. Tato duchovní aktivita je odvozena od tradičních podob transcendentního zážitku: 
meditace, modlitba. Velkoformátové kresby vytváří Kornatovský vesměs uhlem na karton, pro menší formáty používá i tuhu nebo propisovačku. 
Zvolená technika mu umožňuje co nejlépe sledovat zvolený rytmus a dynamiku kresby. Kresba je zde hlavně záznamem vlastního vzniku, nikoli 
tvarovou kompozicí s libovolným způsobem provedení. Do jisté míry se vlastnějedná o dokumentaci akce. Tato akce je psycho-fyzického charakteru a je 
určena pro soukromý prostor, nikoli pro veřejnost. Autorovi nejde primárně o reprezentaci; rejstřík jeho tvarů a metod zůstává dlouhodobě víceméně 
neměnný. Nejde o různost obrazů a jejich jednotlivé sdělení. Kornatovský se zaměřuje na kontinuitu, opakování akcí téměř rituálního charakteru. 
Jde tedy o určité udržování řádu událostí v rytmu cyklického (tj. archetypálního či mýtického) času "39 

Třetím zařazeným autorem je Eva Kmentová. Vkládám její reliéf „Pěst". Tato pěst vyjevuje problematiku intimní tělesnosti. Je jasné, jak reliéf 
vznikl. Když ho vidíme, jako bychom za zdí cítili autorčinu přítomnost. Náraz pěsti do hmoty působí, jako by hmotu napnula okolo sebe a sama 
v ní zůstala uvězněná. 
38 Kresebné přesahy Jitky Svobodové. A2.1 .1 .2006, č. 29, str. 1 

Dostupný z WWW: <http://www .advojka.cz/archiv/2006/29/kresebne-presahy-jitky-svobodove>. 
39 HÁJEK, Václav. Jiří Kornatovský. Artlist: databáze současného umění [online]. 2006-2008 [cit. 2009-06-01]. 

Dostupný z WWW: <http://artlist.cz/?id=315>. 
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5.5 DETAIL MONUMENTEM 

V této podkapitole se setkáme výhradně se sochou. Sochou, která buďbere detail - část lidského těla a staví ho do prostoru v abnormální výšce, jako 
je tomu v případě palce Césara Baldacciniho, nebo bere věc, která je úzce spjata kontextem s dalšími předměty, osamostatní ji a zvětší, jak vidíme 
u Claese Oldendburga. 

César Baldaccini umístil v La Défense v Paříži obří palec, který dosahuje výšky dvanácti metrů. Zde už ani není možné si představit celého člověka, 
jemuž by palec měl patřit. Zdvižený palec - gesto úspěchu: možná právě v tomto jednoduchém kontextu se tyčí palec nad La Défense, centrem 
moderní architektury. 

Claes Oldenburg v roce 1964 otevřel v Green street v New Yorku obchod, ve kterém prodával namalované sádrové replikyjídla a různých jiných 
druhů zboží. V tomto prostředí ožívají ikony společnosti té doby. Obří hamburger - absurdní, kýčovitá a předimenzovaná verze ikony dvacátého 
století - vyvolává pocit nedůvěry. Umělcova touha imitovat a vytrhnout snad nejmocnější symbol americké kultury z běžného kontextu stupňuje 
jeho sílu a účinek. Nejen výběrem nekonvenčního námětu, ale také měkkým tvarem boří tento objekt všechny tradiční představy o soše z pevného 
a tvrdého materiálu. Oldenburg, který vytvářel umělecká díla z materiálů a produktů komerčního světa, patří к stoupencům amerického pop-artu. 
Obří hamburger očividně karikuje mocnost amerického fast foodu, který se začal v šedesátých letech dvacátého století rozšiřovat závratnou 
rychlostí. 

Oldenburgova díla nepostrádají humor. Nechává dopadnout obří zmrzlinu na roh budovy. Kolíčekjako socha do veřejného prostoru. Obrovská 
zahradnická lopatka nebo spínací špendlík nás vedou к přemýšlení o měřítku. Jak velká by byla rostlina, kterou bychom pomocí této lopatky sázeli, 
přesazovali. Jak obří by byla látka, kterou bychom к sobě přichytli obřím spínacím špendlíkem. Možná by tento kus oděvu patřil člověku, jehož 
palec ční v Paříži ze země. On by byl asi jediný, kdo by si mohl sundat zmrzlinu naraženou na roh budovy, pochutnat si na obřím hamburgeru. 
Kolíčkem si připevnit prádlo na šňůru. Lopatkou přesadit květinu, tedy spíše nějaký stoletý dub, který by pro něj byl drobnou bonsají. A na závěr 
by si smlsl na třešničce servírované na lžičce z parku. Můžeme přemýšlet o designu věcí, při jejich normální velikosti splňuje zejména požadavky 
na funkčnost. Jsou to předměty, nad jejichž designem se kdysi někdo zamýšlel, rozhodně však podoba věci vyšla z její funkce. Pak ale, takto 
zvětšené, postrádají svou funkčnost a jediné, co jim zbývá, je jejich design. 

Další rozměr zážitku s Oldenburgovým dílem budeme mít pravděpodobně tváří v tvář jeho sochám. Asi si budeme připadat maličcí a bezvýznamní. 
Obyčejné věci nás nejen přežívají, ale teď, v této situaci, i převyšují. Neboje také můžeme vnímat jako památníky - památníky nejobyčejnějším 
předmětům života lidí 20. století. 

V myšlence Oldenburga pak pokračuje Shen Yuan, o jehož díle se zmiňuji na následující stránce. Jeho kojenecká láhev obřích rozměrů jako by kdysi 
upadla obřímu nemluvněti. 
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1. Baldaccini, С. - Palec, 1963 
2. Oldenburg, С. a van Brüggen, С. - Lžička a třešeň, 1985-1988 
3. Oldenburg, С. a van Brüggen, С. - Zavírací špendlík, 1999 
4. Oldenburg, С. a van Brüggen, С. - Zahozená zmrzlina, 2001 
5. Oldenburg, С. a van Brüggen, С. - Zahradnická lopatka, 2001 
6. Oldenburg, С. - Obří hamburger, 1964 
7. Oldenburg, С. - Kolíček. 1976 
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5.6 DETAIL NA SOUČASNÉ VÝTVARNÉ SCÉNĚ 

Roman Franta. Jeho brouci, perfektně a až jaksi hyperrealisticky vyvedení, přes sebe lezou a pokrývají plochy obrazů tak, že není prostor pro 
pozadí. Ani nevíme, co by pod nimi mohlo být. Je to jejich potrava, zem? Tito brouci jsou sami, oproštěni od souvislostí, v kterých je normálně 
vídáme. Vždyť taková mandelinka, vidíme-li ji, jak nám ničí zahrádku, v nás spíše vyvolává vztek, než příjemné chvění nad jejím barevným tělem. 
Natož kdyby jich bylo tolik jako na obraze. Zde vidím velkou ambivalenci. Když obrazy Frantových brouků vidím, rozhodně ve mně nevzbuzují 
odpor. Zato když zvednu kámen, pod kterým se nachází velké množství ploštic, skrze které ani není vidět zem, chce se mi zaječet a kámen okamžitě 
vracím, otřesu se a rychle uskočím stranou. Čím to je? Možná je to tím, že malba je statické médium a brouci se nehýbou. Pak nemusíme mít 
obavu, že z obrazu vylezou a zaplní nám galerii. Přesto se nemohu ubránit dojmu, že Franta by namaloval krásně i moly nebo moučné červy, skrze 
než už ani nevidíme mouku. Snad se mu tedy podařilo dokonale retušovat realitu hmyzu do daleko přijatelnější podoby. Tak, jak to dělají retušéři 
fotografií, aby se při pohledu na nedokonalost modelčiny tváře zákazníkům nezvedal žaludek... 

Vít Soukup zobrazuje pouze část ženiných rukou, váleček a těsto. Tak málo stačí k tomu, abychom měli jasno. Přesně víme, o co jde, o koho jde, 
vybaví se nám naše vzpomínky či naše zkušenosti. Jsou otázky, na které bychom dost možná všichni odpověděli stejně. Například na otázku, jaké 
pohlaví na obraze pracuje. Nebo na otázku, je-li to manažer úspěšné firmy. Stačí takový detail a máme co dělat s vlastními i společenskými stereotypy. 
Je otázkou, co by tento detail vyvolal u národů, které těsto nedělají, neboje třeba místo válení vyvěšují. Možná by pak detailu nerozuměli či za něj 
dosadili něco úplně jiného. 

Shen Yuan byl představen v rámci Čínského pavilonu na biennale současného umění v Benátkách v roce 2007. Obří kojenecká láhev, v níž je 
instalované video s dokumentem o odchodu adoptovaného dítěte na západ. Opuštěná špinavá láhev, umolousaný dudlík na trávníku - fragmenty, 
které po sobě zanechal člověk, který vyrostl a už je nepotřebuje. To tu po něm zůstalo, jeho život je užjiný a jinde. Vzpomínka je obří. Čije ta 
vzpomínka? Matky, která dítě dala к adopci? Co všechno v nás vlastně může zvětšení tak banálního předmětu vyvolat za city? City, které o to více 
umocní video uvnitř. Jakoby láhev a dudlík byly kořeny člověka, dokladující místo, z kterého pochází, vychází. 

Videoart Douga Aitkena vybírám pro námět zvětšeného lidského těla, promítnutého na plátno včetně jeho pohybu. Také ale i pro názorovou blízkost 
s mou vlastní diplomovou malbou. Zvětšená část lidského těla v průběhu času - nemanipulovaná, nezrychlená ve své přirozenosti. Určitá časová 
sekvence před námi ožívá. Různé pohledy pak umožňují nové významy. 

Toto je nakonec jediný videoart v mé koncepci. Původně jsem chtěla uvést více příkladů videoartu, při selekci však vypadli i tak významní tvůrci, 
jako třeba Bili Viola. Videa, která mi původně připadala s detailem provázaná, jsem po několikátém shlédnutí zamítla. Jejich práce s detailem není 
tak zásadní, abych na nich některou koncepční kapitolu demonstrovala. 

Přesto bych ráda uvedla reakce žáků z pracovního listu, kteiý následoval po shlédnutí dvou videí Billa Violy - „Bazén" a „Oceán bez pobřeží". 
Žáci 9. tříd měli po shlédnutí odvodit, co tedy videoart je, jak by ho vysvětlili, definovali. 
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Zde jsou ukázky odpovědí: 
„Dle mě je to obraz zachycený kamerou místo štětcem. "„ Umění zachycené videem. "„Je to hýbající se obraz. Něco jako jen to video, ale má to být obraz. 
No neumím to vysvětlit. "„Něco mezi obrazem a videem. Spíš obraz, do kterého bylo vloženo video (pohyb). "„Ve videoartu nezáleží na ději a smyslu, 
spíše na pocitu, který vyvolá v divákovi jako obraz."*0 Tyto a další odpovědi mne nesmírné překvapily. Jsou výsledkem velmi bystrého porozumnění 
videu a výborné dedukce. Z čeho vyplývá ono porozumění, zaujetí? Túto otázku jsem si kladla po skončení hodiny. Úspěch byl u obou devátých 
tříd, v kterých jsem videoart promítala. Na předchozích hodinách věnovaných umění jsem se s takovým úspěchem a porozuměním nesetkala. 
I atmosféra byla velice příznivá. Mám pro to několik vysvětlení. Dnešní žák je velmi citlivý к pohyblivému obrazu, což můžeme vnímat jako 
důsledek současné vizuální kultury. Ovšem pohyblivý obraz, který sledují, bývá racionálně ukotven, je pro ně více či méně srozumitelný. V obou 
třídách se našlo pár žáků, kteří spontánně nahlas „četli" video. Tím usnadnili a vtáhli ty, kteří si změn na počátku nevšímali. Popisy typu „Tak to 
je hustý, obraz je zastavený, ale odrazy na hladině se hýbou. ", „Hej, viděli jste to, tam ted v odrazu na vodě je nějakej chlápek, ten ale nad hladinou 
není. "„To nechápu, nad hladinou je noc, v odrazu vody ale den. "Vzbuzovali v ostatních zájem. Ovšem největší překvapení pro mne bylo, že je ona 
iracionalita videa nerozčilovala. Tomu jsem možná pomohla svou jedinou instrukcí před spuštěním videa. „Pokuste se to, co uvidíte, pozorovat 
spíše jako obraz v galerii, nežli film. Nezabývejte se hledáním děje. To bylo pro mne, když jsem poprvé stála tváří tvář videoartu, to nejtěžší -
přestat hledat děj." Dalším důvodem je nepochybně vysoká kvalita děl Billa Violy. 

5.7 DETAIL CELKEM V MÉ MALBĚ 

Ve své vlastní práci oproti pouhému vidoartu či naopak pouhé malbě obě média spojuji. V podstatě tak, jako tomu je u Shena Yuana, který se 
nespokojil s pouhou výpovědí médiem videa, či jasným odkazem sochy. Malbu využívám pro její statičnost a jasnou časovou ukončenost. Video pak 
pro rozvedení vzpomínky. Yuanovi jde pravděpobně o podobný pokus s časem, i když obráceně. Kojenecká láhev - j a k o jasný představitel počátku 
života - v ní video dokladující aktuální dění ve vývoji toho člověka, který z láhve pil. Setkáme se tedy s propojením dvou časů - času batolete a času 
školáka - oba časy na jednom místě. Jejich průnik. To je velký náraz pro lineární vnímání času. 

V mé vzpomínce šlo o pohyb - o fascinaci pohybem, jehož důsledkem se mění stíny a světla. Pohyb vycházející z těla rozhýbává peřinu - ta se pak 
zvedá a dopadá zpět na tělo - to vše pozoruji, nechávám se unést barevnými proměnami danými posunem chomáčů peří v sýpku peřiny. Při té hře 
se dá zapomenout na vše. V tu chvíli není důležité kdo jsem, kolik mi je let, kde jsem, co dělám, není-li to nesmysl, proč jsem tu teďsama, proč ještě 
ležím v posteli, proč už nevstanu, nic z toho neřeším. Jde mi jen o tu hru - o vztah světla, těla, látky a peří. 

Až zpětně při vzpomínce jsem začala mít dojem, že je to nosné téma, byla jsem zvědavá, jak by se dala vzpomínka chytat, zachytit a následně 
zprostředkovat. V té vzpomínce šlo o detaily - tělo jsem vnímala jen jako pevnou část, na kterou dopadá peřina - ruka zvedá peřinu, nadhazuje ji 
- ta ruka není moc důležitá - je tam jen jako prostředek, který dává peřině pohyb - důležitý je bok, na který peřina dopadá a z nějž se také zvedá. 

40 pracovní listy videoart 
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Tak je tomu i u nohou. Nejde o nohu, která peřinu neustále zvedá, ale o nohu, na kterou peřina dopadá. Rozhodla jsem se namalovat statické části 
těla a peřinu. Videem pak doplnit do vzpomínky pohyb, který mne fascinoval. Pohyb peřiny i s přidaným detailem nohy, ruky, který pohyb vyvolává. 
Ruka, noha se vlastně stává součástí peřiny - pohybují se spolu v rytmu, který udávám. 

Velký formát maleb jsem od začátku chtěla pro možnost prožitku diváka. Když bude mezi velkými pohyblivými malbami uzavřen - či lépe, když 
budou pohyblivé malby diváka obklopovat - mohlo by u něj také dojít к oproštění od veškerého tady a teď, a mohl by se nechat unášet stíny a světly 
vyvolanými pohybem. Nejen velké formáty, ale i tma v okolním prostředí a naopak světlo projektující video na plátno má tento zážitek ještě 
umocnit. Vlastně bych chtěla nechat diváka zažít to, co jsem zažila já. Může vidět mýma očima něco tak intimního jako bezmyšlenkovitou hru 
a fascinaci světlem v závislosti na pohybu. Je to také návrat к dětství - kdy každý člověk byl daleko více schopen pozorovat věci bez racionalizace. 
Prosté se radovat z pouhého pohybu. Nehledat odpovědi na otázku proč. 

Zároveň však aťje jasné, že je to vzpomínka na pouhou hru, že nejde o nic většího, důležitějšího. 

Skrze malbu se vše hýbe někde v minulosti. Tato hra trvala chvíli a už skončila. Po jejím konci je zase prostor pro všechna proč. 

Snažím se podělit o vzpomínku v její co nejupřímnější podobě. Chci divákům poskytnout stejnou relaxaci, kterou jsem v této hře zažila já. 
Odpočinek, který přichází, když se podaří vypnout všechny vazby na ona tady a teď. 

5.8 „DETAIL CELKEM" JAKO PRINCIP VÝTVARNÉHO VYJÁDŘENÍ V PRÁCI S ŽÁKY 

S žákyjsem se pokusila rozpracovat poslední princip práce s detailem. Detail, který se stává celkem. 

S tímto způsobem vyjadřování jsem měla zkušenost i z dřívějších let, kdyjsem vedla výtvarné oddělení na ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích. Ve školním 
roce 2005-2006j sme spolu s kolegyní Markétou Holbovou pracovaly na tématech „Svět kolem nás", „Ze života hmyzu", „Mikrokosmos". Na 
protilehlé straně uvádím fotografie, které zobrazují právě ty části výtvarných řad, ve kterých se na principu zvětšení stal detail celkem. Srstmi zvířat 
se zabývali mladší žáci - věkem odpovídající žákům prvního stupně ZŠ. Jejich úkolem bylo namalovat srst dané šelmy. Pracovali s fotografií, na 
kterou přikládali vystřižený rámeček. To, co viděli v rámečku, zvětšovali na formát A3. Vzniklé malby pak použili jako návrhy pro keramické reliéfy. 
Detaily hmyzu vznikaly podobným způsobem. Výřez však byl vybírán z vlastní studijní kresby daného hmyzu. Poté byla zkušenost z malby a kresby 
opět uplatněna v modelování reliéfu. Třetím tématem byly detaily květin, kde se setkáváme s velkoformátovou malbou. U m se zabývali žáci Markéty 
Holbové a mí starší žáci prostorové tvorby přispěli svými pohledy do rostlin v prostorovém provedení - reliéfu z keramické hlíny. Zajímala nás 
proměna kompozice, která vznikala na principu přezvětšování. Pro mne byla tato práce s žáky velkou inspirací. Nejprve jsem totiž toto téma vymyslela 
jako část výtvarné řady, a až potom jsem dostala chuť takto malovat i sama za sebe. U mne poté z tohoto tématu vznikl i princip několikanásobného 
zvětšení a pohledy do útrob rostlin, jak je uvádím výše. Toto je také jeden z důvodů mé velké obliby výtvarné práce s žáky. Nejen já přináším inspiraci 
žákům, zároveň žáci přinášejí inspiraci mně. Navzájem se výtvarně rozvíjíme. 
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1. žáci prvního stupně ZUŠ - přípravná w , 1. a 2. ročník - Srsti, 2006 
; 2. žáci prvního a druhého stupné ZUŠ - 5 . 6 . 7 . ročník - Ze života hmyzu, 2006 

3. žáci prvního stupné ZUŠ - 2 . -7 . ročník - Květy, 2006 
4. žáci prvního stupně ZUŠ - přípravná w , 1. a 2. ročník - Šelmy, 2006 
5. žákyně 6. ročníku - Detail makovice - reliéf z šamotové hlíny, 2006 
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5.8.1 NOVÝ ROZMĚR 

Výtvarný námět: 
Zadání: 

přezvětšení drobného zrnka, koření, do absurdních rozměrů 
Na dnešní hodinu jste si měli přinést strukturou co nejzajímavější zrnko, koření a lupu. Nyní podrobně prozkoumejte zrnko pomocí 
lupy. Na formát čtvrtky A4 přemalujte a nazvětšujte zrnko tak, aby se vám vešlo do formátu. 
1 vyučovací hodina 
co oko nevidí - svět mikrokosmu, bakterie, viry, nečekané struktury 
zrnko, koření, struktura, tvar, zvětšení, proporce, zoom 

Časová dotace: 
Motivace: 
Klíčová slova: 
Průřezové téma: -
Mezipředmětové vazby: přírodopis 
Výstup: 
Učivo, w problém: 
Pomůcky: 
Klíčové kompetence: 
Smysl, cíl: 
Přidaná hodnota: 

kresba založená v portfoliu 
kresba, zvětšování v rámci proporcí 
tužka, případně malířské pomůcky 
pracovní 
nové souvislosti, kompozice vzniká proměnou měřítka 
co vše se skrývá za nenápadnou maličkostí 

Tento úkol absolvovala pouze jedna 6. třída, kde je 16 žáků. To uvádím také pro obhajobu prací na protilehlé straně. Takřka každý si přinesl hřebíček. 
Je to pochopitelné - je to velice zajímavé koření. Několik žáků se s tímto nelehkým tvarem „popralo". Je to velice náročný tvar. U žáků zatím není 
příliš vybudovaný cit pro pozorování struktury. Všichni byli schopni zvětšit tvar bez problému. Málokdo byl ale schopen přenést zvětšené detaily 
struktury daného koření. Tak se například na novém koření objeví řada teček, ty sice autor na koření viděl - byly však stejně velké na zvětšeném 
obraze, jako na koření. Byl tedy schopen zvětšit tvar, ale ne detaily. Zvláštní a zajímavý přístup ke zvětšení volila žačka, která kreslila tuší a perkem 
hřebíček z pohledu zepředu. Nedokázala si poradit s kulovitým středem, ponechala ho tedy prázdný, čímž, jak sama poznala na konci hodiny, 
spíše vytvořila jakousi díru. U ní pozoruji vyšší zájem o strukturu a schopnost detaily struktury zvětšit. Naprosto automaticky pojednal své koření 
chlapec s konopným semínkem a dívka s bobkovým listem. Kresba neobsahuje bližší a podrobnější ohledání věci, a tak spíše ukazuje stereotyp ve 
znázorňování listu či kulovitého tvaru. Kdybychom neznali kontext, mohli bychom se domnívat, že nejde o semínko, ale spíš detail míče na ragby 
Žáci zprvu nechápali, jak můžu mít tolik poznámek právě, podle nich, o nejlepších dvou výtvorech (bobkový list a konopné semínko) a proč tak 
pozitivně hodnotím podle nich nepochopitelný pohled do hřebíčku. 

To bývá nesmírně zajímavý okamžik, názor na kvalitu se liší u žáků a u učitele. To se mi stává často. Vybavuji si okamžik, kdy se mne žák ptal jak 
to myslím, že je jeho práce skvělá. Ptal se proč, sám o tom nevěděl, a moje pochvala ho vyvedla z míry. Narazila na jeho představu o neúspěchu 
Myslím, že tento rozdíl ve vnímání kvality je pochopitelný, vždyť i ve spoustě jiných věcí dospělý vnímá kvalitu jinde než dítě. Pak se stává taková 
debata prostorem к vyjasňování nároků na kvalitu, jaké mají dospělí. Problematizuje se tak dětské vnímání hodnot. 
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5.8.2 DETAIL JAKO POZNÁVACÍ ZNAMENÍ 

Výtvarný námět: 
Zadání 6. a 7. třídy: 

9. třídy-člověk: 

Časová dotace: 
Motivace: 

Klíčová slova: 

Průřezové téma: 
Mezipředmětové vazby: 
Výstup: 
Učivo, w problém: 
Pomůcky: 
Klíčové kompetence: 
Smysl, cíl: 
Přidaná hodnota: 

Detail jedince jako prostředek к identifikaci: zvíře - 6. a 7. třídy, člověk - 9. třídy 
Vybavte si své oblíbené zvíře, nebo zvíře, které se vám líbí, láká vás, to, u kterého v zoo strávíte nejvíce času. Napište si název na čtvrtku 
vedle svého jména, dejte pozor, aby nikdo neviděl, co píšete! Nyní čtvrtku otočte. Namalujte takový detail vašeho zvířete, abychom 
mohli poznat, o jaké zvíře jde. Detail vyberte malý - rozhodně to nebude celé zvíře či celý obličej! Ten pak zvětšte do daného formátu. 
Využijte celou plochu čtvrtky. Pracujte buďsuchým pastelem, temperou či vodovkou, jak vám to nejvíc vyhovuje a jak se to nejvíce hodí 
ke zvířeti. Do příště si zjistěte, jak vaše zvíře vidí. 
Na tabuli jsou napsaná slova: stařec, dítě, novorozenec, dospívající - puberťák, dospělý muž, dospělá žena, nemocný člověk, alkoholik, 
narkoman, workoholik. Vyberte si jednu charakteristiku člověka a napište šiji na druhou stranu čtvrtky, tak, aby nikdo neviděl, co jste 
si vybrali. Otočte čtvrku a namalujte detail vámi vybraného člověka tak, aby ho detail charakterizoval. Detail vyberte malý - rozhodně 
to nebude celý člověk, či celý obličej! Využijte celou plochu čtvrtky. Pracujte buďsuchým pastelem, temperou či vodovkou, tuší 
a perem, jak vám to nejvíc vyhovuje a jak se to nejvíce hodí к danému člověku. 
2 vyučovací hodiny 
Umíme vyjádřit v detailu povahu celku? Lze vůbec podle detailu poznat, co je celek? To si ověříme na vlastních pracech. Často nám 
stačí detail, abychom poznali celek. Musíme se podrobně rozpomenout - přesně si detail vybavit. 
detail, celek, kompozice, struktura, pozorování, rozpomínání, zvíře, člověk, stařec, dítě, novorozenec, dospívající - puberťák, dospělý 
muž, dospělá žena, nemocný člověk, alkoholik, narkoman, workoholik, malba, kresba, rozpoznat, uhodnout, pochopit 
osobní a sociální rozvoj 
primární prevence, třídnická hodina, přírodopis 
malba na formát A3 
mallba, detail, vizuální vyjádření představy, pokus o její co nejlepší přepis 
štětce, tempery, vodovky, suchý pastel, perko a tuš, čtvrtky 
komunikativní 
Zdokonalení funkce vizuálně obrazného vyjádření a jeho čtení, rozkódování. Zdokonalování v používání výtvarného jazyka, 
zejména v oblasti práce s člověkem - jak to vidím já, ale hlavně i jak to vidí druzí 

Tento úkol byl často hodnocen jako nejzdařilejší práce při závěrečném hodnocení portfolia. Pro žáky byla práce jednoduchá, její nejtěžší částí bylo 
porozumět zadání. Pak, při vlastní malbě, již byl dobrý zážitek netrápit se proporcemi, ale užít si barvy ve velké ploše, snažit se imitovat. I z mého 
pohledu byl tento úkol zdařilý. Malby se povedly většině žáků a při vybírání prací na nástěnku jsem se často velmi složitě rozhodovala. Také všichni 
žáci zadání pochopili poměrně podobným způsobem. Závěrečná reflexe měla formu hry. Žáci tipovali, co jednotlivé obrazy zobrazují. Jasné 
odhalení pak bylo pro autora signálem úspěchu. A ten zažili všichni, všechny práce jsme dříve či později rozeznali. Tento úkol byl jedním z těch, 
kdy žáci neprosili o předkreslení tužkou, ani se nestrachovali z překážek ve výtvarném vyjadřování temperou - viz popis problému podkapitola 
„Úvod do absence detailu". 
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1. žákyně 6. třídy - Kočka, 2009 
2. žákyně 6. třídy - Králík, 2009 
3. žákyně 6. třídy - Gepard, 2009 
4. žák 7. třídy - Skalára, 2009 
5. žák 9. tř ídy-Dítě , 2009 
6. žák 6. třídy-Orel, 2009 
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5.8.3 JAK VIDÍ JINÍ 

Výtvarný námét: rozmanitost vidění u lidí v různých vývojových stádiích či pod vlivem psychotropních látek, nebo u různých druhů zvířat. 
Zadání: minule jste si vybrali zvíře (6,7), člověka (9) a doma si zjistili, jak vidí. Dnes se pokusíte vyjádřit, jak vidí. Tak tedy namalujete obraz 

tak, jak by ho viděl ten, kterého jste zpracovali minule. 
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 
Motivace: rozmanitost informací i vlastních zkušeností se zrakem, jak vidí člověk bez brýlí - může nám to popsat? Jaké to asi je, vidět jako zvíře 

- mění se perspektiva, ve které jsou oči - mění se velikosti, barvy. Jaké to je, vidět jako kůň - všechno tak velké... 
Klíčová slova: úhel pohledu, zvětšení, zmenšení, perspektiva, ostření, rozostření, vidění, vědecké informace, výzkum, optika, perspektiva 
Průřezové téma: osobní a sociální rozvoj 
Mezipředmětové vazby: občanská výchova, přírodopis, fyzika 
Výstup: malba jako vstup do světa jiného vidění 
Učivo, w problém: specifika vidění zvířat, úhel pohledu, zvětšení, zmenšení, perspektiva, ostření, rozostření a jeho vyjádření v malbě 
Pomůcky: malířské pomůcky 
Klíčové kompetence: sociální a personální i pracovní 
Smysl, cíl: vyjádření získaných informací, představ v obraze, malbou 
Přidaná hodnota: Zejména u práce s člověkem - uvědomování si a přemýšlení o vlivu různých látek na lidské vidění - nový pohled na věc. Reflektivní 

kolečko - poznám co zobrazovali druzí - forma soutěže napíši své tři tipy - každý na zvláštní lísteček, ten přiložím к obrazu, který tipuji. 

Zde je možné srovnat první i druhý úkol u obr. č. 1, 3,7, neboť mají stejného autora. Jen obraz „Dítě" je na předchozí stránce na pozici 5 a na 
této pozici 7, „Kočka" a „Gepard" jsou umístěni stejně na obou stranách. Z toho úkolu jsem byla velice zklamaná. Selhala totiž domácí příprava. 
Málokdo si zjistil specifika vidění svého zvířete. Výjimkou byla žákyně 7. třídy, která zpracovávala „Jak vidí motýl". Ten prý vidí vzhůru nohama 
a obraz se mu opakuje vedle sebe. Druhou výjimkou je malba „Jak vidí kočka". Ostatní pak již vycházeli pouze z vlastní představy, kterou rozvíjeli 
podle toho, čím se zvíře živí, v jaké výšce vidí, jak je veliké. Tak například vznikl obraz z pohledu geparda. Autorka se snažila vyjádřit, jak perfektně 
vidí gepard svou oběť, za níž pádí velikou rychlostí. Rychlost vyjadřuje pomocí rozmazaného okolí. Zajímavý je nápad, že antilopa ještě ani netuší, 
že se za ní žene gepard, a tak v poklidu postává - což by mělo, podle jejích slov při představování díla, ještě umocnit dojem z gepardovy rychlosti. 

Zajímavé mi přijde vyjádření vidění nemluvněte. Autorka se pokoušela vyjádřit specifikum schopnosti zaostřit jen na velmi blízký předmět, kterým 
je zde hračka duhových barev. Žákům devátých tříd zadání vyhovovalo. Jejich práce byly plné znaků a jednoduché kresby. To je však i důsledkem 
pouze hodinové dotace na výtvarnou výchovu. 
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• l .žákyné 6. třídy-Kočka, 2009 
2. žák 7. třídy - Pavouk, 2009 
3. žákyně 6. třídy-Gepard, 2009 
4. žákyně 7. třídy - Motýl, 2009 

I 5 .žákyně6.tř ídy-Žirafa, 2009 
I 6. žák 6. třídy - Štír, 2009 
I 7. žákyně 9. třídy - Dítě, 2009 
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5.8.4 OTISKY PRSTŮ 

Výtvarný námět: 
Zadání: 

Časová dotace: 
Motivace: 
Klíčová slova: 
Průřezové téma: 
Mezipředmětové vazby: 
Výstup: 
Učivo, w problém: 
Pomůcky: 
Klíčové kompetence: 
Smysl, cíl: 
Přidaná hodnota: 

vlastní otisk prstu jako prostředek pro výtvarnou etudu 
Otiskněte si svůj prst na papír. Pozorně se na váš otisk zadívejte. Víte, že každý člověk má jiný otisk prstu - prostudujte si ho pečlivě. 
Zkoumejte, kdy a kde jsou shluky papilárů nejzajímavější. Přezvětšujte váš otisk pomocí kresby na celý formát A4. Při této práci dbejte 
na přesnost - vždyť překreslujete důkaz vaší jedinečnosti. TU část, která vám přišla nejzajímavější obtáhněte, zvýrazněte. 
1 vyučovací hodina 
Italský konceptuálni umělec Piero Manzoni a jeho velkoformátové otisky prstů (až 120 x 120 cm), zamyšlení nad kriminalistikou. 
identita, otisk, zvětšení, kresba, linie, zvláštnost, pečlivost, podrobnost, pozorování 
osobní a sociální rozvoj 
přírodopis, občanská nauka 
kresba založená v portfoliu 
linie 
tužka, papír, barva к otiskování prstů 
pracovní 
prostřednictvím kresby vyjádřit vlastní základní prvek fyzické identity 
potvrzení individuality 

Tento úkol byl žákům zadán jako závěrečný úkol výtvarné řady „Identita", zároveň také jako vstupní úkol do výtvarné řady „Detail jako 
komponenta celku". 

Žáci často naráželi na problémy se soustředěním a trpělivostí při zpracovávání tohoto úkolu. Po chvíli některé z nich podrobná kresba přestala 
bavit a zbytek kresby dokončili rychlými bezmyšlenkovými tahy tužkou. Málokdo byl tak trpělivý, aby práci dokončil ve stejné kvalitě, v které ji 
začal. Ukázky děl, které jsou trpělivě dotažené, vidíme na druhé straně. 

S touto prací byli spokojeni ti, kteří jsou povahově spíše klidní, trpěliví a mají rádi jednotvárné úkony. Žákyně, která zpracovávala otisk, jehož 
výsledná kresba je zařazena jako třetí v pořadí, se к práci vrátila ještě ve třech dalších hodinách. Kresba ji uklidňovala, mohla u toho odpočívat. 
Poměrně velké procento žáků nesplnilo poslední část zadání, zvýraznit nejzajímavější shluk papilárů. Podle mne to není z nepochopení zadání, 
ale pro neudržení záměru. Ve chvíli, kdy už kresba nevycházela z reálného pozorování otisku, nemělo cenu cokoliv zvýrazňovat, neboť šlo spíše 
o automatické tahy tužkou, které navazovaly jeden na druhý, bez větších rozdílů. 
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1. žák 8. třídy - Otisk prstu, 2009 
2. žákyně 8. třídy - Otisk prstu, 2009 
3. žákyně 8. třídy - Otisk prstu, 2009 
4. žák 8. třídy - Otisk prstu, 2009 
5 . -8 . Manzoni, P. Otisky prstu, 1960-1968 
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6. ZÁVĚR 

Často se mi stává, když dojdu na konec práce, že jsem ráda, že končím. Unavená odpadám к odpočívání a o tématu nechci alespoň na nějaký čas ani slyšet. 

Tentokrát tomu tak není. Mám pocit, že bych v práci mohla pokračovat dál. Další rok procházet galerie, navštěvovat sbírky umění po celém světě 
a dál doplňovat koncepční kapitoly o nová díla. Ono třídění bylo právě velmi napínavou součástí mé teoretické práce. 

Dobré při psaní práce bylo sestavovat fotogalerie na protilehlých stranách. Vždy to byl čas znovu o dílech přemýšlet, objevovat další, nové 
významy. Zajímavý účinek také mělo komponování děl, vztah jednoho vůči druhému. Vznikal pak prostor pro vnímání děl v kontextu - díla do sebe 
„narážela" a vyvolávala nové reakce. Doufám, že se mi podařilo sestavit tyto fotogalerie - vizuální základy pro texty tak, aby i čtenář mohl zažít něco 
nového v kontaktu s fotografií díla. 

V úvodu práce a v reflexích ze svého deníku jsem se zmínila, že na začátku bylo i mně samotné záhadou, kam se bude mé pátrání po roli detailu jako 
komponentě celku ubírat. Detail potlačený - detail chybějící - detailů příliš mnoho - detail zvětšený- detail v hlavní roli... Snad to vzniklo tím, 
že mi šlo více o detail, než o celek - každopádně tématem se staly právě ty směry, ti umělci, ta díla, kde role detailu je jaksi výjimečná. Netradiční. 
Všechny situace, kde detail získává nový smysl, novou roli. Detail, který znepokojuje. Detail, který se ztratil. Detail, který změnil vše okolo sebe. 
Přebral na sebe všecku pozornost. 

Zjistila jsem, že pokud se dobře stanoví koncepční kapitoly, jasně se vymezí a ohraničí, pak se dá velmi dobře ve zdrojích vyhledávat a díla 
zařazovat. Také jsem si ověřila „kulovitý" průběh při sbírání informací. Slovo „kulovitý" používám z důvodu, že se informace na sebe nabalovaly, 
tak, jak jsem je poznávala a rozkrývala. Po objevení umělce a pročítání informací o jeho díle jsem se vždy skrze odkazy dostávala dál. 

Velice důležité pro mne bylo vést o koncepci rozhovor. Tento rozhovor mi umožnil Jaroslav Bláha při konzultacích, kdy se vynořovaly nedostatky 
a zároveň se otevíral prostor pro nová další díla. Takový rozhovor mi také poskytli mí dva přátelé Aleš Růžička a Šárka Zadáková. Oba mají 
ukončené studium malby, Aleš na AVU, Šárka na VŠUP. Po těchto rozhovorech jsem se vracela domů nabita novou energií. Vzápětí pak docházelo 
к silné frustraci - bylo toho vždy nesmírně mnoho, co jsem chtěla, a těžce pro to vše nové hledala slova. Byly to hodiny prosezené u počítače 
s hledáním vhodných slov, kudy do toho, kde začít. Hodiny prosezené u knih s hledáním vhodných odkazů, komentářů. Přesto -a možná právě 
proto-, byly tyto rozhovory pro vznik práce tím nejzásadnějším. 

V didaktické rovině jsem, jak jsem si stanovila v cíli diplomové práce, zpracovala části didaktické řady „Detail jako komponenta celku" podle kritérií 
koncepčních kapitol. 

I ve vlastní diplomové malbě se mi podařilo splnit cíl. Pro svou malbu jsem vybrala koncepci „Detail celkem" a ve své malbějsem ji plně využila. 
Zvětšila jsem části svého těla včetně peřiny, pod kterou se tělo nachází. Na malbu jsem promítla video - vzpomínku na situaci. Tím jsem naplnila 
odpovědna koncepční otázku kapitoly a k tomu ještě přispěla pohybem, který vnáším do malby videem. 
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