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Ú v o d 
Tato práce si klade za cíl mapovat jednu z možných cest, jak se setkávat 

ve výtvarné výchově s uměním 20. století s žáky mladšího školního věku. Umění 

20. století se podle mých dosavadních zkušeností ve výtvarné výchově na 1. stupni 

základní školy objevuje ve dvou variantách. Učitelé zcela opomíjejí umění 20. století 

včetně jeho výtvarných postupů a technik, nebo se umění 20. století ve výtvarné 

výchově objevuje především v podobě technik a výtvarných postupů, aniž by se děti 

setkávaly s uměleckými díly tohoto období. Z mých dosavadních výtvarně 

pedagogických zkušeností je přitom zřejmé, že děti mladšího školního věku jsou 

schopné citlivě vnímat a reflektovat i náročné formy umění 20. století, jako jsou např. 

díla geometrické abstrakce, surrealistické či existenciální umění. 

Umění 20. století je komplikované díky množství různých stylů, které se 

navzájem prolínají a rychle se mění. Je to umění nejrůznějších podob, jehož 

prostřednictvím umělci reagují na historicko - společenské události doby i na vývoj 

umění. Abychom zpřístupnili umění 20. století dětskému divákovi, je dobré určit si 

jeden znak (nebo malou skupinu) znaků, jež budeme v uměleckých dílech sledovat. 

Vybraný znak slouží jako vstupní klíč, prostřednictvím kterého otevíráme cestu 

ke komunikaci s uměleckým dílem. Tento vstupní klíč rovněž nabízí a do jisté míry 

determinuje cíle výtvarné lekce, která je zaměřena na některou z forem 

zprostředkování umění, a napomáhá také k uvědomělému a záměrnému výběru 

vhodných výtvarných činností. 

Klíčem k výběru uměleckých děl pro estetickou interakci v této práci (a rovněž 

tedy k výběru výtvarných činností ve výtvarném projektu, jenž je součástí této práce), 

bylo hledání „exprese" a „řádu" v umění 20. století. „Expresi" pojímám ve smyslu 

upřednostnění výtvarného výrazu a autorovy subjektivní symboliky v díle. „Řád" 

pojímám jako upřednostnění promyšlené formy díla, pravidel jeho struktury a 

uspořádání. Hledání „exprese" a „řádu" není v žádném případě jediným možným 

způsobem, jak otvírat dětem cestu k porozumění výtvarnému jazyku umění 20. století. 

Je pouze jednou z mnoha cest. 

Pokaždé, když vybíráme jen část z širšího celku, nebo když nabízíme pouze 

jeden úhel pohledu na komplexní dílo, dochází k určitému zjednodušení, nebo dokonce 

ke zkreslení. Tomuto faktu se neubráníme ani při hledání „exprese" a „řádu" 

ve výtvarném umění 20. století. Cílem této práce je prověřit, zda je zvolený klíč vhodný 

pro otevření cesty dětskému divákovi k umění 20. století a také zda zjednodušení, 

které je v případě použití námi zvoleného klíče nevyhnutelné, není na úkor 
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porozumění a smysluplného vnímání uměleckého díla. 

Je možné prostřednictvím cíleného hledání „exprese" a „řádu" v uměleckém díle 

otevírat dětem mladšího školního věku cestu k výtvarnému umění"20. století? Mohou 

děti při odhalování „exprese" (výrazově - symbolických forem díla) a „řádu" (racionálně 

formových prvků díla) dojít k porozumění výrazu, významu nebo formy výtvarnému 

díla? Bude pro ně tato cesta motivací pro vyhledávání dalších výtvarně - estetických 

zážitků? A do jaké míry zvolený klíč zkresluje vnímání uměleckého díla? To jsou 

otázky, na které má pomoci odpovědět tato diplomová práce. Mojí hypotézou je, že 

hledání „exprese" a „řádu" je možný klíč, kterým lze dítěti mladšího školního věku 

otevřít cestu k estetické interakci s uměleckým dílem 20. století. 
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1. I n t e r a k c e s u m ě l e c k ý m d í l e m 

1 . 1 . I n t e r a k c e s u m ě l e c k ý m d í l e m j a k o s o u č á s t 

e s t e t i c k é i n t e r a k c e 

„Interakce je definována jako vzájemné působení, ovlivňování na podkladě 

styku dvou nebo více činitelů interakce."1 Aktivní subjekt (vnímatel) se při interakci 

dostává do kontaktu s objektem (např. umělecké dílo). V tomto kontaktu se proměňuje 

jak subjekt, tak objekt zasahovaný činností subjektu. 

Interakce s uměleckým dílem je součástí estetické interakce. Estetická 

interakce se uskutečňuje za určitých podmínek nezbytných pro vznik této interakce. 

Souboru takových podmínek říkáme estetická situace. Estetická situace má dvě 

hlavní složky, bez kterých by nemohla vzniknout. Jsou to estetický objekt (tj. vnímaný 

objekt, v případě interakce s uměleckým dílem je to umělecké dílo) a estetický 

subjekt (vnímatel, divák). Pro vznik estetické situace za předpokladu společného 

kontaktu estetického objektu a estetického subjektu je ještě nutný „startovací" podnět, 

tzv. estetické zaměření, čili zaregistrování podnětu jako podnětu s estetickou kvalitou. 

Estetické zaměření ovlivňuje proces vnímání, obohacuje ho o hodnotící postoj 

k podnětu a aktivuje další složky osobnosti vnímatele. Vnímaný objekt je pak 

posuzován z hlediska estetického účinu či významu v souvislosti s uspokojováním 

estetické potřeby. 

Činností vnímatele, která se uplatňuje v estetické situaci, je estetické vnímání. 

Jozef Kurie, profesor psychologie na brněnské Masarykově univerzitě, popisuje 

estetické vnímání jako proces, během něhož se „ve vnímatelově vědomí formuje 

umělecký obraz, podobný tomu, který se autor snažil zafixovat ve své tvorbě. V širším 

pojetí se estetický obraz formuje i na základě krásy objektů, které původně nebyly 

vytvořeny pro estetické působení (příroda, technika), ale které umělecky působí (svou 

vznešeností, monumentalitou apod.) (...)Vnímání estetických podnětů je aktivním, 

tvůrčím procesem, v němž se výrazně účastní kognitivní struktury.'2 

Interakce s uměleckým dílem je jednou z forem estetické interakce. 

Od ostatních forem se liší tím, že do interakce vstupuje jako estetický subjekt divák -

1 SLAVÍK, J.: Didaktika výtvarné výchovy III. Praha: SPN, 1990. (str. 76) 
2 KURIC, J.: Psychologie vnímání malířských výtvarných děl v ontogenezi, Brno: MU, 1986; 
in LINKOV, V.: Člověk řádu a člověk chaosu, Brno: 2004. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra psychologie, (str. 5) 
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vnímatel a jako estetický objekt umělecké dílo. To s sebou přináší některá specifika. 

Umělecké dílo jako estetický objekt bylo svým autorem záměrně vytvořeno 

pro vyvolání estetické situace. Zdá se, že je tedy snadnější vyvolat estetickou situaci 

interakcí s uměleckým dílem než s mimouměleckým podnětem. Tato zdánlivá 

skutečnost se však mnohdy nepotvrzuje. Umělecké dílo je komplexní dílo vytvořené 

autorem, jenž do něj vkládá informace, symboly, významy, které chce předat divákovi -

vnímateli. Tyto složky uměleckého díla jsou prezentovány použitím určité formy, kterou 

autor volí jako nejlepší způsob naplnění významu svého díla. K interakci estetického 

subjektu (vnímatele) a estetického objektu (uměleckého díla) tedy přibývá další člen -

autor díla. Mezi autorem díla a vnímatelem existuje také interaktivní vztah. Autor 

prostřednictvím svého díla komunikuje s vnímatelem a zároveň je zpětně ovlivňován 

reakcí vnímatele na jeho dílo. 

V případě interakce s uměleckým dílem ve školním prostředí přibývá k estetické 

interakci ještě interakce didaktická a podpůrná, o nichž se blíže zmíníme v kapitole 3.4. 

1 . 2 . V ý z n a m i n t e r a k c e s u m ě l e c k ý m d í l e m 

Význam cílené a vedené interakce s uměleckým dílem je podle mne 

v současné době podstatnější než dříve. Hlavními argumenty pro toto tvrzení jsou 

složitost a nesrozumitelnost současného umění pro širokou veřejnost a rozvoj 

vizuálního prostředí dnešní společnosti. O prvním ze jmenovaných argumentů se 

podrobněji zmíníme v následující podkapitole (viz podkapitola 4.3). Druhým 

argumentem pro zařazení interakce s výtvarným dílem do školní výtvarné výchovy je 

nepřehlednost světa vizuálních podnětů, který nás obklopuje a který doslova útočí 

na naše vnímání, někdy dokonce i velmi agresivně. Výtvarné umění a vizuální podněty 

dnes obklopují člověka, tedy i dítě, téměř na každém kroku. Objevují se v podobě 

reprodukcí nebo užitého umění a designu v časopisech, v reklamních letácích, 

na plakátech, na dětských výrobcích nebo na obalech výrobků, na dětském oblečení, 

v televizi, v rámci informačně - komunikačních technologií atd. Je také bohužel 

pravdou, že se častěji než výtvarně hodnotná díla objevují podbízivé projevy nevkusu a 

manipulace s dětským vnímáním. Interakce se skutečně hodnotnými uměleckými díly 

proto mimo jiné napomáhá k vytváření vlastního postoje k umění a k orientaci dítěte 

v nepřehledném množství vizuálně působivých avšak výtvarně zcela nevhodných 

podnětů. Interakce s uměleckým dílem tedy přispívá k rozvoji vizuální gramotnosti 
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jedince.3 

1 . 3 . S p e c i f i k a i n t e r a k c e s v ý t v a r n ý m u m ě n í m 

2 0 . s t o l e t í 

Umění 20. století je jako objekt estetické interakce v mnoha ohledech specifické 

zejména proto, že se v mnohém liší od umění předchozích období. Objevují se nové 

materiály, techniky, způsoby zobrazení a postupy, které jsou natolik odlišné 

od uměleckých děl předchozích epoch malířství a sochařství, že při interakci s díly 

20. století nevystačíme se zkušeností, kterou máme s vnímáním staršího umění. 

Ve 20. století se radikálně mění jak přístup k zobrazované skutečnosti, tak způsob 

jejího zobrazení. To vyžaduje také změnu způsobu vnímání umění. 

Míra a kvalita prožitku uměleckého díla je individuální, ale do jisté míry závisí 

na připravenosti diváka k estetickému vnímání. Tato skutečnost platí při vnímání umění 

20. století dvojnásob. Pro umělecká díla vznikající ve 20. století jsou podle mne 

charakteristické zejména dva přístupy. Zaprvé se umění zabývá se výtvarnými 

problémy, jejichž řešení v díle autor upřednostňuje před sdělností obsahu díla (přístup 

charakteristický zejména pro tzv. racionálně - formový proud v umění 20. století, 

v našem případě označovaný jako umění „řádu"). Zadruhé umění volbou svých námětů 

a výtvarných vyjadřovacích prostředků přímo reaguje na soudobou situaci nebo 

zkoumá a vyjadřuje psychické stavy svého autora (charakteristický znak výrazově 

symbolického proudu, pro potřeby této práce označovaný jako „exprese"). Na diváka 

umění 20. století jsou tedy kladeny značné nároky, neboť aby se mohl v uměleckém 

díle orientovat a porozumět mu, měl by být poučen v oblasti výtvarné teorie a měl by 

3 Definovat stručně vizuální gramotnost není snadné, neboť při každém takovém 
pokusu dojde nutné, ke zjednodušení a zkreslení tohoto do jisté míry komplexního pojmu. 
Vizuální gramotnost je zjednodušeně schopnost jedince vnímat, rozpoznávat a orientovat se 
v množství vizuálních podnětů, které v současné době na člověka působí. Vizuální gramotnost 
zahrnuje citlivé vnímání vizuálních podnětů, schopnost kriticky nahlížet na tyto podněty, 
přemýšlet o nich a řadit je k projevům kultury určité sociální skupiny nebo k oblasti umění a jeho 
specifického výtvarného jazyka. Součástí vizuální gramotnosti je schopnost reagovat 
na vizuální podněty např. přijímáním informací, prožíváním nebo autentickou vlastní tvorbou, 
ale také schopnost odhalit a podle toho reagovat na manipulativní nebo klamavé prvky 
vizuálního podnětu. Význam vizuální gramotnosti nabývá v dnešní době na důležitosti. 
„Vsoučasné kultuře zaujímá (výtvarná výchova, pozn. M. T.) pozici předmětu, který jediný 
umožňuje vzdělání ve světě výtvarného umění i orientaci v inflaci produktů vizuálního průmyslu. 
V tomto prostředí každodenního náporu vizuálních informací se objevuje potřeba nové 
gramotnosti, gramotnosti vizuální a kulturní." /FULKOVÁ, M.: Svým očím, milé děti, nevěřte. 
Lidové noviny. 2006, č. 38. (str. 9)/ Více k tématu vizuální gramotnost viz také FULKOVÁ, M.: 
Když se řekne vizuální gramotnost. Výtvarná výchova. 2002, roč. 42, č. 4. (str. 12). 
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také znát historický, politický, ale i umělecký kontext vzniku díla. Ani tyto znalosti však 

nejsou zárukou, že divák zmiňovanému umění porozumí. Pro některá umělecká díla 

20. století je typické jejich úzké propojení se subjektem autora. Význam a symbolika 

znaků díla odpovídají významu a symbolům tak , jak je vnímá autor, ne tak, jak bývají 

ve společnosti obvykle znázorňovány. Paul Gauguin (1884 - 1903), představitel 

postimpresionistického malířství z počátku 20. století, hovoří o subjektivním symbolu 

ve svém díle takto: „Kdyby měl Puvis4 namalovat čistotu, namaluje pannu s lilií v ruce. 

Kdyby měl Gauguin namalovat čistotu, namaluje krajinu s čistými prameny.'6 Jiná 

umělecká díla zmíněného období zase záměrně provokují diváka a matou ho. Chtějí 

aby to byl sám divák, kdo svojí reakcí na umělecké dílo toto dílo dotvoří. 

Výše uvedené skutečnosti jsou snad příčinou dalšího charakteristického rysu 

umění 20. století (ale i současného umění), kterým je jeho neoblíbenost a 

nesrozumitelnost pro širokou veřejnost. Umění 20. (a 21. století) je tak vnímáno 

v kontextu vývoje lidské společnosti jako neoddělitelná součást a projev této 

společnosti jen poměrně úzkou skupinou lidí. „Rozpad umění na dva póly umění, 

na umění „masové" a „elitní" nutí teoretiky zamýšlet se nad osudem umění, 

nad možnostmi jeho samotné existence.'B 

K nesrozumitelnosti moderního a postmoderního umění přispívá také změna 

v zobrazování tvaru. Tvar zobrazovaného objektu je deformován, rozkládán, 

redukován, stylizován nebo vyjádřen zástupně (např. materiálem nebo vnitřním 

symbolem). Nefigurativní umění, jako specifický umělecký projev evropského 

moderního a postmoderního umění, tvar využívá v nové funkci. Tvar je zde na úrovni 

výrazového prostředku, stejně jako linie nebo barva. 

Výtvarné umění 20. století si tak vytváří svůj vlastní výtvarný jazyk odlišný 

od výtvarného umění předchozích etap. Tento jazyk se navíc nesnaží být sdělným a 

divákovi přístupným. Nemůžeme nikdy mluvit o přesné interpretaci výtvarného díla. 

Umělecká díla jsou velmi často „nesdílná" už svým názvem. Objevují se pojmenování 

„Bez názvu", která na diváka přenáší úkol dílo pojmenovat podle svého, najít si vlastní 

význam díla. Jiné typy názvů jsou jen o málo konkrétnějšíí (např. Abstrakce, 

Improvizace, Kompozice, Vertikální plány, Abstraktní malba, Prostorová konstrukce) 

Objevují se také názvy obrazné (např. Kosmické jaro, Rybí kouzlo, Milostná přehlídka), 

4 Myšleno Pierre Cécile Puvis de Chavannes (1824 - 1898), francouzský malíř 19. století. Jeho 
nejslavnější obraz Chudý rybář byl inspirací pro tvorbu postimpresionalistů) 
5 http://the.cz/citatv/ (cit. 29. června 2009) 

SESTAKOV, V. P.: Problém vnímání v teoriích estetické výchovy v USA a Anglii. In Umění a 
děti. Estetická výchova v zahraničí. Praha: SPN, 1976. (str. 183) 
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názvy „hudební" (Fuga, Dynamika automobilu, Dvoubarevná fuga, Nekonečný rytmus), 

názvy doslovné (Černý čtverec na bílém pozadí) nebo dokonce jen názvy v podobě 

čísel. 

Stejně jako pro dějiny současnosti, tak i pro dějiny současného umění platí, že 

je obtížné je objektivně popisovat a hodnotit. Vzhledem k tomu, že hovoříme o době, 

ve které žijeme (nebo která skončila nedávno a v dnešní době ještě doznívá), je velmi 

obtížné vytvářet si odstup a objektivizovat námi prožívanou skutečnost. V dějinách 

umění lze tuto skutečnost zřetelně pozorovat např. v rozporech při periodizaci 

výtvarného umění. 

Periodizace moderního výtvarného umění je komplikována tím, že vzniká 

mnoho tzv. -ismů, projevů malířství a sochařství, které se tváří jako další vývojový 

krok, ale které v podstatě koexistují s -ismy předchozími i následně vznikajícími. 

Některé -ismy, které se na začátku svého vzniku jeví jako nová vývojová tendence se 

navíc v mnoha ohledech dají propojit s jinými tendencemi již existujícími. Toto 

sdružování příbuzných výtvarných tendencí se děje posléze dodatečně, což ale 

v zásadě přispívá ke zmatku v terminologii i periodizaci tohoto období. Některé -ismy 

s příbuznými rysy se slučují pod nový jednotící termín (např. pod pojmem geometrická 

abstrakce zahrnujeme suprematismus, neoplasticismus, konstruktivismus a další), a 

tak se jedno dílo dá zařadit do dvou zčásti odpovídajících a zčásti odlišných kategorií. 

Je také pravdou, že v některých případech několik různých názvů označuje stejnou 

výtvarnou tendenci (např. pro tvorbu Georgesa Seurata (1859 - 1891) nacházíme 

v teorii umění tři platné názvy - pointilismus, divizionismus nebo neoimpresionismus). 

Matoucí a pro nepoučeného diváka naprosto nic neříkající jsou také názvy výtvarných 

tendencí a stylů, které mají často stejný základ, i když označují jiné projevy umění 

20. století. Takovým příkladem mohou být termíny geometrická abstrakce a radikální 

abstrakce nebo akční malba a umění akce. 

Přehledné periodizaci výtvarného umění rovněž nenapomáhá, že výtvarní 

umělci velmi často tvořili svá díla v různých stylech, a tak je většinou nemůžeme 

zařadit pouze do jedné teoretické kategorie. 

K osvětlení jednotlivých výtvarných tendencí umění 20. století však nepřispívá 

ani srovnání periodizace výtvarného umění s periodizacích jiných uměleckých disciplín. 

„Pokud by někoho napadlo konfrontovat přehled směrů přelomu 19. a 20. století 

v malířství a v hudbě, patrně by dospěl k závěru, že vývoj hudby značně zaostával 

za soudobým malířstvím. (...) Pro výše zmíněné období nabízí J. Smolka 
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(prof. PhDr. Jaroslav Smolka, DrSc., významný český muzikolog, skladatel a pedagog 

a autor knihy Dějiny hudby, pozn. M. T.) jen tři směry: pozdní romantismus, 

impresionismus a verismus (...). Zato ve výtvarném umění zmíněné etapy nastupuje 

jeden směr za druhým ve velice krátkých časových intervalech nebo dokonce 

souběžně: impresionismus, symbolismus, postimpresionismus, secese, fauvismus, 

expresionismus, kubismus {...).,J Při podrobnějším zkoumání obou uměleckých 

disciplín a při popisování znaků a projevů jejich vývoje však dojdeme k závěru, že se 

přes odlišnosti v názvosloví skutečné tendence ve vývoji těchto uměleckých oblastí 

v mnohém shodují.8 

Výtvarné umění 20. století na druhé straně dává divákovi svobodu v možném 

vnímání a nahlížení na toto umění. To je velmi důležité zejména z pohledu interakce 

umění 20. století s dětským divákem, který většinou nemá potřebné znalosti v kontextu 

výtvarného oboru nebo historie. Bylo by nesmyslné tvrdit, že bez těchto znalostí nelze 

umění 20. století vnímat a prožívat. Zejména díla některých směrů 20. století jsou 

umělci záměrně tvořena tak, aby je divák dotvářel svou vnímatelskou činností. Některé 

výtvarné a výtvarně dramatické formy umění dokonce bez divákovy účasti nemají 

smysl (umění akce - happeningy, performance ap.). Divák tak svoji neznalost kontextu 

může kompenzovat propojením prožitku z uměleckého díla se svými vlastními zážitky a 

zkušenostmi. Právě tato spojení a podněcování (dětského) diváka k jejich utváření jsou 

jedním z cílů zprostředkovatelů umění - galerijních lektorů. Rovněž nefigurativní 

zobrazení, navíc často bez konkretizace obsažené např. v názvu díla, dává divákovi 

možnost, aby do díla projektoval sám sebe - své představy, dojmy, touhy, sny... Pro 

otevřeného diváka mohou být mnohdy přístupnější abstraktní díla moderního umění, 

která mu, narozdíl od děl figurativních, mohou dát větší svobodu vyložit si dílo zcela 

svým způsobem. 

Přínosem, a zároveň možnou komplikací je rozšiřování hranic volné tvorby i 

užitého umění. Design a užité umění vstupují do volné tvorby a naopak. Není tedy 

jasná hranice, která díla mají být vnímána především jako užitné předměty a která jako 

svébytné umělecké vyjádření. K tomuto stavu přispívá mimo jiné také využívání tovární 

výroby pro vytvoření uměleckého díla (např. ready mades, minimalismus). 

7 Bláha, J.: Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 1992. (str. 27) 
Q 

podrobněji tamtéž 
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2 . C h a r a k t e r i s t i k a c í l o v é s k u p i n y -

ž á c i m l a d š í h o š k o l n í h o v ě k u 
Mladší školní věk je označení vývojového období člověka, které se většinou 

vymezuje vstupem do školy (asi v 6 letech) a končí začátkem psychického a tělesného 

dospívání (asi 11 -12 let). V systému školní docházky v České republice odpovídá toto 

období přibližně prvnímu stupni základní školy. 

Pravidelná školní docházka má na vývoj dítěte v mladším školním věku velký 

vliv. Průběh dne je rozdělen na práci a hru, rozvíjení psychických i senzomotorických 

dispozic je spojeno zejména s pravidelným zatěžováním dítěte ve škole. Velký význam 

mají také mimoškolní činnosti. 

Se školní docházkou je spojeno navazování a udržování sociálních vztahů, 

zejména se spolužáky ve třídě a s učitelem. Potřeba dobrého ohodnocení autoritou 

učitele a také oblíbenost v kolektivu dětské skupiny jsou významné motivační faktory 

pro vývoj dítěte v tomto období. 

2 . 1 . P s y c h o m o t o r i c k ý v ý v o j 

Z hlediska základní, tzv. hrubé motoriky je v mladším školním věku základní 

vývoj v podstatě dokončen. Pro popisované období je charakteristický zejména 

intenzivní vývoj jemné motoriky, který je spojen s výukou psaní, ale i s výukou 

ve výtvarné výchově. 

V psychickém vývoji (podle Jeana Piageta) prochází dítě v mladším školním 

věku dvěma zásadními etapami vývoje. Na počátku školní docházky prochází zdravé 

dítě ještě stále vývojovým obdobím předoperačního - názorného myšlení, které je 

závislé na názorných vjemech, nebo představách odvozených od dříve vnímané 

skutečnosti. Podle -Jeana Piageta až zhruba od 7. nebo 8. roku věku je dítě schopné 

skutečných myšlenkových operací, tj. procesu vytváření úsudků bez závislosti 

na viděné podobě jevů. Toto období nazýváme stadiem konkrétních operací. 

„Podstata nového vývoje ve stadiu konkrétních operací je především vtom, že dítě je 

schopno různých transformací v mysli současně. (...) To, že se tyto vývojové změny 

objevují současně, naznačuje, že jde o nový organizovaný celek (kvalitativně nový 

způsob usuzování), i když jednotlivé složky (tohoto procesu, pozn. M. T.) jsou ještě 

spojeny s příslušným názorovým vztahem, který byl vytvořen již na předchozí úrovni.'3 

9 LANGMEIER, J„ LANGMEIER, M„ KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Praha: 
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(Schopnost pravého logického, abstraktního myšlení ve formální rovině se vyvíjí 

přibližně od 11 let věku.) 

Myšlení dítěte ve stádiu konkrétních operací přestává být magické (dítě proniká 

do světa pohádek a tradic, přestává věřit na strašidla nebo na Ježíška) a 

antropocentrické (dítě chápe příčiny věcí kauzálně, ne v závislosti na lidské činnosti). 

Toto období bývá někdy označováno jako věk střízlivého realismu nebo období 

správných odpovědí. Dítě má zájem o encyklopedie a krátké poučné příběhy z oblasti 

dějepisu, zeměpisu, zajímá se o poznatky o zvířatech a rostlinách. Tento realismus je 

zpočátku naivní, neboť žák je závislý na informacích získaných od autorit, kterým věří. 

Později hovoříme o kritickém realismu, protože žák si vyhledává i ověřuje získané 

informace sám. 

Pro přístup k umění 20. století je důležité brát v úvahu, že děti v mladším 

školním věku mají přirozený zájem především o konkrétní jevy, které nás obklopují. 

Abstraktní pojmy, jako například pravda, spravedlnost, krása, poctivost, a stejně tak i 

abstraktní formy (např. v umění) je nutné zkonkrétnit v pohádkách, příbězích nebo 

podobách a vztazích, které dítě zná a je schopno pochopit. 

Vnímání dítěte v mladším školním věku je velmi přesné. Dítě mnohdy vnímá 

lépe a detailněji, než dospělý. Výhodou, zejména pro interakci s uměleckým dílem, je 

také to, že dítě zpravidla ještě není zatíženo předsudky. Zlepšování paměti dítěte 

mladšího školního věku vede ktomu, že dítě využívá k samostatnému myšlení 

představy, a to dokonce i takové, které nejsou odvozeny od dříve vnímané skutečnosti. 

Dítě v mladším školním věku si již dokáže představit něco, co samo neprožilo. Tato 

představa se však musí být stále velmi blízká konkrétní zkušenosti dítěte. 

2 . 2 . V ý v o j v ý t v a r n é h o p r o j e v u 

Výtvarný projev dítěte mladšího školního věku má své charakteristické znaky, 

které se v nějaké formě objevují ve výtvarném projevu každého zdravého dítěte 

v tomto věku. Charakteristické znaky dětského výtvarného projevu a jejich vývoj 

souvisí s psychickým vývojem dítěte i vlivy prostředí - zejména rodičů a školy. V tomto 

ohledu má učitel výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy obrovskou 

zodpovědnost za vývoj výtvarného projevu dítěte a hlavně za motivovanost dítěte 

k výtvarným činnostem. 

H&H,1998, (str. 84) 
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Tak, jako je psychologický vývoj dítěte mladšího školního věku podle Jeana 

Piageta rozdělen do dvou stadií (stadium předoperačního - názorného myšlení a 

stadium konkrétních operací), tak je také výtvarný projev dítěte ve shodě 

s psychologickým vývojem rozdělen do dvou etap. V první fázi tzv. naivního realismu, 

odpovídající stádiu předoperačního - názorného myšlení, dítě znázorňuje skutečnost 

tak, jak ji vidí, nebo jak ji má uloženu v paměti (tedy jak si skutečnost představuje). 

Změny a deformace znázornění skutečnosti jsou dány nedokonalostí dětské motoriky 

nebo neúplností představy. Dítě si proto pomáhá tzv. grafickými typy - ustálenými 

způsoby znázornění určitých věcí, lidí nebo jevů světa. Dalšími charakteristickými 

znaky dětského výtvarného projevu v tomto období jsou jednoduchost a úspornost 

kresebných a malířských tahů, zobrazování skutečnosti z pohledu, který je pro 

rozpoznání objektu nejtypičtější (např. zvíře z profilu, lidskou postavu „zan fasu") a 

nepřekrývání zobrazovaných figur (lidí a předmětů), a to i za cenu deformace 

skutečnosti. 

S nástupem myšlení v konkrétních operacích nastává ve výtvarném projevu 

období tzv. intelektuálního realismu. Dítě nemaluje jen to, co vidí, nebo má uloženo 

v představě, ale přidává do výtvarného znázornění i to, co o znázorňované skutečnosti 

ví. Charakteristickými znaky tohoto období ve výtvarném projevu je zvýšený zájem o 

detaily, které jsou pro dítě zajímavé (např. nalakované nehty, kouř z výfuku, ozdoba 

oblečení atd.). Tyto detaily bývají zdůrazněny a často velikostí nadsazeny proti 

skutečnosti. Nepoměrnosti v proporcích a deformace jsou také způsobeny 

znázorněním funkce deformovaného jevu (např. prodloužená nebo nepřirozeně 

ohnutá ruka figury, která pro něco sahá). Dalším nápadným znakem dětského 

výtvarného projevu souvisejícího s intelektuálním realismem je transparence, 

znázornění věcí pod povrchem, které nejsou vidět, ale dítě o nich ví (např. miminko 

v břiše). 

2 . 3 . V ý v o j k r e a t i v n í c h s c h o p n o s t í 

Z hlediska vývoje tvořivosti je období mladšího školního věku provázeno 

útlumem tvořivých schopností dítěte. Toto utlumení souvisí mimo jiné i s nástupem 

dítěte do školy. Školní prostředí je častěji spojováno s rozvojem rozumových 

schopností dítěte, než s rozvojem jeho tvořivosti. Dalším vlivem školy je vztah 

k autoritě, snaha být úspěšný v očích autority a dělat tak věci „správně" (tj. v souladu 

s přáním autority). Psychologickým faktorem útlumu tvořivých schopností v období 

18 



mladšího školního věku je také nástup stádia „střízlivého realismu" v psychickém vývoji 

dítěte. Dítě je nastaveno na zjišťování a zkoumání přírodních i kulturních jevů, které ho 

obklopují. Učí se rozlišovat fantazii a realitu a zabývá se rozlišováním správných a 

nesprávných odpovědí, přičemž velmi často uznává jako správnou odpověď jen jediné 

řešení. 

Přes napohled nepříznivý vývoj v tomto období pro výtvarnou výchovu, je tato 

fáze velmi důležitá pro získávání zkušeností, znalostí a vědomostí, ale i pro utváření 

postojů a hodnot k výtvarnému umění a k výtvarným činnostem, k nalézání cesty 

k porozumění uměleckému jazyku. Tím, že se dítě setkává s uměním, sbírá důležité 

zkušenosti pro poučené estetické vnímání a utváří si tak systém hodnot, který mu 

nadále pomáhá orientovat se ve světě umění i kultury a rozpoznávat umělecké projevy 

od těch „quasiuměleckých". 
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3 . D i d a k t i c k á s p e c i f i k a př i i n t e r a k c i 

s u m ě l e c k ý m d í l e m ve v ý t v a r n é v ý c h o v ě 

s ž á k y m l a d š í h o š k o l n í h o v ě k u 

Období dětství je velmi důležité období lidského života. Je důležité především 

proto, že právě v dětství se utvářejí základy pro životní postoje, hodnoty a návyky, 

které mají vliv na celý náš život. Zkušenosti a zážitky, které dítě prožívá v dětství jsou 

do jisté míry determinující pro jeho další vývoj v dospívání a v dospělém věku. 

Pro rozvoj každého dítěte má mimořádný význam cílevědomá, promyšlená 

výchova od jeho nejútlejšího věku, která odpovídá jeho možnostem a schopnostem. 

S výchovou dětí je nerozlučně spjatá také výtvarná výchova. 

3 . 1 . V ý t v a r n á v ý c h o v a v s y s t é m u s o u č a s n é h o 

v z d ě l á v á n í ž á k ů m l a d š í h o š k o l n í h o v ě k u 

Výtvarnou výchovu chápeme pro potřeby této práce jako školní předmět. 

„Pojem výtvarná výchova je obvykle dáván do souvislosti především s výukou ve škole. 

V tomto smyslu je termínem označujícím specifický vyučovací předmět.'*0 

V současném pojetí školního vzdělávání, jež se řídí Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání, je Výtvarná výchova součástí vzdělávací oblasti 

Umění a kultura. „Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze 

racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění 

a kulturu. (...) Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. 

osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází 

k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho 

prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. "11 

Výtvarná výchova je specifická tím, že „pracuje s vizuálně obraznými znakovými 

systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské 

existence."12 

Výtvarná výchova v dětství má velký význam. Je jedním z významných činitelů, 

SLAVÍK, J.: Didaktika výtvarné výchovy III. Praha: SPN, 1990. (str. 6) 
Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 

2007). Praha: VÚP, 2007. (str. 64). Dostupné z http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV 2007-07.pdf 
(cit. 15. května 2009). 

tamtéž (str. 65) 
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které přispívají k socializaci člověka, formuje jeho postoje, přispívá k rozlišování hodnot 

jak v oblasti lidské práce, tak v oblasti přírodních hodnot. Při práci s žáky základních 

škol a zejména s žáky mladšího školního věku se výtvarná výchova zaměřuje 

především na tvůrčí výtvarné činnosti, kterými jsou výtvarná tvorba, jako činnost 

„vnější" (tj. taková, jejíž výsledky jsou viditelné nebo hmatatelné), a výtvarné vnímání a 

výtvarná imaginace, jako činnosti „vnitřní" (probíhající v myšlenkové rovině).13 Cílem 

popsaných činností ve výtvarné výchově je „rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, 

myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci."14 

Jak vidíme zvýše uvedených citací, propojuje se ve výtvarné výchově vnímání 

výtvarného díla s vlastní tvorbou žáka, přičemž výtvarné činnosti vedou mimo jiné 

k rozvoji osobnosti žáka, k obohacení žáka o nové poznatky, zkušenosti a zážitky. 

Pro účely této práce je podstatná ta část výtvarné výchovy, která se zabývá interpretací 

výtvarného díla, vnímáním a porozuměním specifickému jazyku výtvarného díla a 

komunikací o tomto díle a s ním spojených souvislostí (doba vzniku, autor díla, použité 

výtvarné vyjadřovací prostředky, důvod vzniku díla...). 

Významnou součástí současného pojetí výtvarné pedagogiky je využívání 

formativních možností výtvarných činností. Vedle cílů specificky výtvarných sleduje 

tedy současná výtvarná výchova také cíle obecného rozvoje osobnosti. Výtvarná 

výchova se tedy mimo jiné podílí na rozvoji tzv. vizuální gramotnosti15, rozvoji 

intuitivního myšlení jako formy lidského poznávání (odlišné od slovně - logického 

myšlení), rozvoji smyslového vnímání (zejména se zaměřením na oblast zrakového a 

hmatového vnímání), rozvoji citové složky člověka a rozvoj vnímavosti a aktivního 

přístupu ke světu. Výtvarná výchova vede rovněž k sebepoznávání žáka, k rozvíjení 

komunikativních kompetencí žáků a jejich sociálních dovedností. Další významné 

formativní možnosti nabízejí výtvarné činnosti ve speciální pedagogice při práci s různě 

handicapovanými jedinci. 

" Podrobné/z viz: HAZUKOVÁ, H„ ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: UK, 

^Rárncové^zdělávací p ^ a m ^ j 
2007). Praha: VUP, 2007. (str. 65). Dostupné z nnp.//www.ivH 
(cit. 15. května 2009). 

viz poznámka č. 3 
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3 . 2 . V ý t v a r n é v n í m á n í a j e h o s p e c i f i k a p ř i p r á c i 

s ž á k y m l a d š í h o š k o l n í h o v ě k u 

V souladu s předchozí podkapitolou vymezujeme výtvarné činnosti jako 

„činnosti s výtvarnými prostředky16", přičemž výtvarnými prostředky jsou myšleny jak 

materiály, techniky a instrumenty, tak výtvarné elementy, kompoziční principy a 

procesy tvorby. Mezi výtvarné činnosti, jak jsme již zmínili výše, řadíme výtvarnou 

tvorbu, výtvarné vnímání a výtvarnou imaginaci. Všechny tyto výtvarné činnosti 

spolu velmi úzce souvisí a vzájemně se propojují. 

Interakce s uměleckým dílem jako součást výtvarné výchovy se nejvýznamněji 

projevuje ve výtvarné činnosti, kterou nazýváme výtvarné vnímání. V současném pojetí 

výtvarné výchovy zaujímá výtvarné vnímání důležitou a nezastupitelnou součást tohoto 

oboru. Primárním cílem výtvarné výchovy není vychovat z dítěte umělce (v lidské 

populaci se jen nepatrná část lidí stane skutečnými a pro společnost významnými 

umělci), ale zabývat se výchovou aktivního a poučeného diváka, člověka, který je 

schopen vnímat a reflektovat skutečné umění a který nepodléhá „pozlátku" 

tzv. „quasiuměleckých" projevů. Takový člověk je velkým přínosem pro umění, protože 

„umělecké dílo neexistuje mimo rozvinuté estetické vnímání"17 Zároveň je takto pojatá 

výtvarná výchova významným formujícím činitelem pro život člověka. 

Výtvarné vnímání je proces probíhající ve dvou fázích. První fázi označujeme 

jako fázi přímou. Vnímatel je přímo ve styku s uměleckým dílem, které působí 

na smysly vnímatele. V přímé fázi dochází ke vciťování se vnímatele do díla nebo 

naopak k jeho distanci od díla. Dochází k vytváření zážitku spojeného s vnímáním díla. 

Ve druhé fázi označované jako responze dochází k doznívání působení díla 

na vnímatele. Tato fáze nastává po skončení přímé fáze a od přímé fáze se liší tím, že 

vnímatel již není ve smyslovém kontaktu s dílem. Dílo na vnímatele působí 

prostřednictvím představ a zážitků z přímé fáze, uchovaných v paměti vnímatele. 

Responze je důležitou fází pro prohlubování vnímání, pro hlubší pochopení a 

porozumění výtvarnému dílu, ale i pro motivaci k nové vnímatelské činnosti. 

Výtvarné vnímání může být v didaktice výtvarné výchovy chápáno ve dvojím 

kontextu. Zaprvé vymezujeme výtvarné vnímání jako druh výtvarné činnosti - jako 

výtvarnou činnost „vnitřní", při níž nedochází k viditelnému nebo hmatatelnému 

16 
17HAZUK0VÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: UK, 2005 (str. 38) 

SESTAKOV, V. P.: Problém vnímání v teoriích estetické výchovy v USA a Anglii. In Umění a 
děti. Estetická výchova v zahraničí. Praha: SPN, 1976 (str. 183) 
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přetváření objektu, ale která se zaměřuje na vytváření smyslového obrazu vnímané 

skutečnosti, na prožívání této skutečnosti a na její poznávání, popř. hodnocení. 

Zadruhé chápeme výtvarné vnímání jako dílčí součást estetického vnímání. „Estetické 

vnímání přesahuje hranice pouhého smyslového odrazu reality. Jeho cílem je vznik a 

proces zvláštního uspořádání (strukturace) estetického předmětu ve vědomí 

vnímajícího."18 Estetické vnímání je tedy širší než běžné vnímání. Vedle smyslového 

obrazu je obohaceno o „kognitivní zpracování vnímaného (poznání), prožívání (cit) a 

hodnocení (názory, postoje)."19 V tomto smyslu je výtvarné vnímání vymezeno jako 

estetické vnímání zaměřené především na podněty zrakové a hmatové. Obě zařazení 

výtvarného vnímání (jako součást estetického vnímání nebo jako typ výtvarné činnosti) 

spolu podle mne souvisejí a jsou v souladu. 

Ve výtvarném vnímání dětí i dospělých existují velké individuální rozdíly, které 

jsou dané zčásti vrozenými dispozicemi, a zčásti získanými zkušenostmi jedince. 

Individuálními rozdíly ve výtvarném vnímání (které se ale projevují také ve výtvarné 

tvorbě) se zabývalo více odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky nebo výtvarného 

umění. Vzniklo tak několik různých členění a typologií výtvarného vnímání, které jsou 

popsány vPřílozel. Vedle psychologických typologií je při práci s dětmi mladšího 

školního věku nutné respektovat některé zvláštnosti v jejich projevu podmíněných 

věkem (viz kapitola 2 této práce). 

3 . 3 . D ě t s k ý v ý t v a r n ý p r o j e v a u m ě l e c k é p r o j e v y 

v e v ý t v a r n é m u m ě n í 

Dětského výtvarného projevu a jeho zvláštností (odlišností od výtvarného 

projevu dospělých) si lidé všimli již před několika stoletími. Dokladem toho jsou první 

dochované zmínky o dětských výtvarných projevech nebo ukázky dětských kreseb. 

V 16. století vytvořil italský malíř Giovanni Francesco Caroto (1479 - 1555) malbu 

děvčátka, které drží v ruce dětskou kresbu lidské postavy. V 17. století publikoval Jan 

Amos Komenský (1592 - 1670) ve svém spisu Didactica magna myšlenku, že dítě 

kreslí odlišně od dospělých a začíná kreslit, aniž by k tomu bylo dospělým vyzváno. 

Do popředí zájmů zejména psychologů a pedagogů se však výtvarný projev dítěte 

dostal až na počátku 20. století. 

Zvýšení zájmu o spontánní dětský výtvarný projev souvisí s rozvojem lidské 

společnosti na počátku 20. století a se změnami, které se v té době odehrávají. 

JJ HAZUKOVÁ, H„ ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: UK, 2005 (str. 115) 
tamtéž 
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V psychologii se objevuje psychoanalýza, která vnímá lidskou psychiku jako propojený 

komplex několika složek, jako spojení vědomých a nevědomých stránek psychiky 

člověka. Přiznává a snaží se prokázat, že ne všechny projevy lidského chování a 

prožívání jsou řízeny rozumem. Technický pokrok přináší nové stroje a přístroje, které 

usnadňují člověku práci, ale zároveň mu ji i berou. Lékařská věda se rychle vyvíjí a 

odhaluje příčiny nemocí a poruch vývoje. Člověk, který byl vnímán jako celistvá 

kompaktní bytost, je najednou složen z mnoha složek, které jsou determinovány 

přirozeným vývojem člověka, dědičností a také kulturně - sociálními vlivy. 

V neposlední řadě se mění přístup k dítěti a k dětství. Dítě přestává být vnímáno jako 

malý dospělý. Objevují se doklady o tom, že v přirozeném vývoji dítěte, který je potřeba 

respektovat, jsou některé projevy odlišné od dospělých (velmi zřetelně se to projevuje 

právě ve výtvarném projevu), že dítě má od dospělých odlišné potřeby. Výchova dítěte 

kombinuje respektování přirozených projevů dítěte se sociálně - kulturním působením. 

Obě tyto tendence se zřetelně projevují v dětském výtvarném projevu (přirozený vývoj 

s charakteristickými rysy dětského výtvarného projevu, a proti tomu řízený rozvoj 

motoriky, připravované a záměrně volené náměty a činnosti, ornamenty a stereotypy 

přejímané z dospělých výtvarných projevů) 

V souvislosti se změnami ve vývoji moderního malířství se zejména v prvních 

desetiletích 20. století začaly objevovat myšlenky, že dětský výtvarný projev má 

charakter uměleckého díla. Tyto teorie dávaly do souvislostí výtvarný projev dětí 

s výtvarnými projevy tzv. primitivních národů, které byly silnou inspirací pro moderní 

malířství. Skutečně bychom mohli nalézt některé společné rysy dětských výtvarných 

projevů a některých děl výtvarného umění počátku 20. století. 

Společnými rysy jsou: 
a) ontoloaické základy 

(výtvarné umění i výtvarný projev dětí jsou vyjádřením lidského vnímání a 

Prožívání, vztahu člověka ke světu; jsou to projevy specificky lidské) 

b) specifické výtvarné myšlení 

(pro výtvarné umění i dětský výtvarný projev platí, že jsou projevem 

tzv. výtvarného myšlení, tj. myšlení v tvarech, liniích nebo plochách, barvách , myšlení 

v materiálu) 
c) využití výtvarných vyjadřovacích prostředků 

(používání prostředků pro výtvarné vyjadřování je shodné pro výtvarné umění i 

dětský výtvarný projev) 
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d) kulturní kontext 

(výtvarný umělecký projev i dětský výtvarný projev fungují v určitém kulturním 

kontextu, čerpají z něho a jsou jím ovlivněny)20 

Při množství společných rysů by se tedy mohlo zdát, že dětský výtvarný projev 

lze bez výhrad považovat za umění. Hlavní rozdíl mezi těmito fenomény ale není 

v jejich formě nebo v jejich podobě, ale zejména v jejich funkci. Cílem umělce je 

vytvořit umělecké dílo - tomuto cíli je podřízena volba námětu, výtvarných 

vyjadřovacích prostředků i použití znaků a kontextů, skrytých významů díla. Skutečné 

umění je vytvářeno úzkou skupinou lidí s nadprůměrným nadáním pro umělecké 

vnímání, myšlení a vyjadřování. Dětský výtvarný projev je proti tomu přístupný 

každému dítěti - průměrnému, nadprůměrnému i podprůměrnému. Každému jedinci 

umožňuje výtvarný projev možnost sebevyjádření, seberealizace. Výtvarným 

vyjádřením dítě (ale i dospívající) poznává svět kolem sebe i svět v sobě, prožívá tyto 

vjemy a poznatky a dokáže je vyjádřit - napodobit nebo přetvořit - specificky lidským 

způsobem. Prostřednictvím výtvarného projevu dochází, kromě získávání výtvarných 

znalostí, schopností a dovedností, k vývoji psychiky dítěte a k formování jeho 

osobnosti. 

3 . 4 . R o l e d i d a k t i c k é i n t e r a k c e p ř i i n t e r a k c i s 

u m ě l e c k ý m d í l e m v e v ý t v a r n é v ý c h o v ě 

„V situacích výtvarné výchovy je estetická interakce podporována ovlivňováním 

ve výchovných vztazích, tj. didaktickou interakcí.'21 Didaktickou interakcí zde 

rozumíme vztah mezi učitelem a žákem. „Řídící zásahy učitele podložené uvědomělou 

snahou o dosažení výchovných cílů jsou podmínkou pro to, abychom mohli interakci 

subjektů (tj. učitele a žáků, pozn. M. T.) považovat za didaktickou.'22 

Smyslem didaktické interakce je vybavit žáky dovednostmi a kompetencemi pro 

zvládání jejich budoucí samostatné tvůrčí, vnímatelské nebo hodnotící činnosti ve 

výtvarné výchově, ale i poznatky a slovní zásobou charakteristickou pro obor, v rámci 

kterého didaktická interakce probíhá (v našem případě tedy obor výtvarného umění). 
v didaktické interakci je žák partnerem učitele, přičemž učitel určuje podíl spolupráce 

žáka na řešení problému vedoucího k rozvoji a samostatnosti žáka. 

20 . . . 
zpracovano podle: HAZUKOVA, H., SAMSULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: UK, 

2005 (str. 23) 
22 SLAVÍK, J.: Didaktika výtvarné výchovy III. Praha: SPN, 1990. (str. 52) 

tamtéž (str. 75) 
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„Didaktická interakce je uzlovým místem poznatkových transformací v procesu 

vyučování. Právě jejím prostřednictvím žák obohacuje svoje činnosti o nové formy a 

obsahy a získává nové poznatky.'23 Učitel je zde v roli zprostředkovatele těchto 

nových „forem, obsahů a poznatků". Nejdůležitějším aspektem didaktické interakce je 

komunikace (verbální, ale i nonverbální), charakterizovaná jako proces, v němž jsou 

sdíleny významy. Komunikace i interakce mají společný základ, tedy mezilidský 

kontakt. Rozdíl mezi nimi je však v jejich cílovém zaměření, „...komunikace zaměřuje 

pozornost především na proces přenosu informace, na prostředek sdělení. Hledisko 

interakce klade důraz na důsledky, které vyplývají z kontaktů mezi subjekty.'24 

Nedílnou součástí výtvarné výchovy je také tzv. podpůrná nebo partnerská 

interakce. Je to další typ interakce v procesu výtvarné výchovy. Podpůrná interakce je 

vzájemný vliv mezi dvěma žáky. Podpůrná interakce dotváří a doplňuje estetickou i 

didaktickou interakci a přispívá zejména k vytváření atmosféry a klimatu výuky. 

3 . 5 . S p e c i f i c k é p r o b l é m y p ř i d i d a k t i c k é m 
z p r a c o v á n í u m ě n í 2 0 . s t o l e t í 

Práce s uměním 20. století má proti práci s uměním z jiného období svá 

specifika, která jsou dána charakterem tohoto umění.25 Ve své školní praxi na prvním 

stupni různých základních škol jsem se setkala s dvěma do jisté míry vyhraněnými 

přístupy. V jednom případě učitelé na prvním stupni zcela opomíjejí umění 20. století 

včetně jeho postupů a nových technik. Taková výtvarná výchova se pak především 

věnuje zobrazování skutečnosti, popř. zpracovává výtvarné náměty ze života dětí 

(mnohdy bohužel v kombinaci s výrobou kýčovitých dárečků a přáníček) Ve druhém 

případě se umění 20. století ve výtvarné výchově objevuje především v podobě technik 

a výtvarných postupů. Děti se tak věnují koláži, frotáži, barvami vyjadřují své pocity 

nebo vytvářejí instalace ap. V tomto případě mi ale chybělo propojení zmíněných 

výtvarných činností s poznáváním uměleckých děl, která např. využívají stejnou 

techniku nebo dokonce pracují na řešení stejného výtvarného problému, jako žáci. Jak 

již bylo řečeno v úvodu, ověřila jsem si při svých výtvarně pedagogických 

zkušenostech většinou s tím, že děti mladšího školního věku jsou schopné citlivě 

vnímat a reflektovat i komplikovaná díla umění 20. století. 

SLAVÍK, J.: Didaktika výtvarné výchovy III. Praha: SPN, 1990. (str. 75) 
25 tamtéž (str. 76) 

viz kapitola 1.3. této práce 
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Myslím, že velkým problémem práce s výtvarným uměním 20. století na prvním 

stupni základní školy je zejména to, že pro vytváření smysluplných výtvarných úkolů a 

vymezení cílů výtvarné lekce, spojené nějakým způsobem s uměním 20. století, je 

potřeba tomuto umění do jisté míry rozumět a dokázat ho vnímat v kontextu vývoje 

společnosti i výtvarné kultury. Velmi důležité rovněž je dokázat hodnotit umělecké dílo 

zejména z hlediska nabízených výtvarných problémů nebo znaků. K tomu je potřeba 

výtvarné vzdělání učitelů, se kterým se bohužel mnohdy při výuce výtvarné výchovy na 

základních školách (alespoň podle mých zkušeností) nesetkávámé. 

I vzdělaný a zkušený učitel se ale může vyhýbat interakci s výtvarným uměním, 

zejména pak s výtvarným uměním 20. století. Důvodem pro takové učitelovo chování 

může být jeho vlastní nejistota v možnostech interpretace' a zprostředkování 

uměleckého díla. 

Dalším z problémů interakce s uměleckým dílem v rámci školní výtvarné 

výchovy může být organizace výuky. Při interakci je důležité, aby byl každému dítěti 

dán dostatečný prostor pro obě fáze estetického vnímání, tj. pro fázi přímou i pro fázi 

responze26 To může být v početném dětském kolektivu obtížné,1 protože některé děti 

budou chtít vnímat dílo déle, než jiné, někdo potřebuje své dojmy verbalizovat, zatímco 

jiný se chce naopak potichu a soustředěně vciťovat do díla27. Pro vnímání umění 

(nejen) 20. století je navíc velmi podstatná zkušenost dětí, á to jak zkušenost 

s vnímáním uměleckých děl, tak životní zkušenost. Něktérá umělecká díla 

popisovaného období vyjadřují zkušenosti autora, které dítě němůže vzhledem ke 

svému věku získat a chápat. V tomto ohledu je důležitý přiměřený výběr díla určeného 

k estetické interakci s dětským divákem. 1 

Cestou k porozumění a poznání uměleckého díla je divácký prožitek, který 

umožňuje komunikaci mezi uměleckým dílem a jeho vnímatelem. Silně abstraktní 

pojetí některých moderních výtvarných děl může však pro dítě představovat překážku v 

estetickém vnímání díla (dílo dítěti nepřipomíná nic, co zná). V tomto případě má 

nezastupitelnou a důležitou roli pedagog, jehož úkolem je dítěti dílo zpřístupnit 

přiměřenou a pro dítě přijatelnou formou, odvozenou z dětské zkušenosti nebo 

z dětského způsobu vnímání. Forma zpřístupňování umění dítěti způsobem pro něj 

srozumitelným s sebou však nese velké riziko, kterému se musí pedagog vyhnout. 

Není účelem přiblížení jazyka výtvarného díla dětské zkušenosti dílo vysvětlovat nebo 

nepravdivě připodobňovat abstraktní dílo k figurativním formá^n. V tomto případě 

26 
2? podrobněji viz kapitola 3.2 této práce i 

podrobněji viz kapitola 3.2 této práce a Příloha 1 
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pedagog dítěti umělecké dílo a jeho podstatu nezprostředkovává, ale parafrázuje, nebo 

dokonce banalizuje toto dílo. 

Jedním z problémů interakce s uměleckým dílem obecně je také malá 

dostupnost originálů. Tato skutečnost je dána situací na trhu umění i situací ve školství. 

Škola si dnes rozhodně nemůže dovolit kupovat díla moderního umění vzhledem 

k nepřiměřené finanční náročnosti takového nákupu. Pro interakci s uměleckým dílem 

ve školní praxi jsme tedy odkázáni na reprodukce uměleckého díla. V tomto ohledu 

je opět významná role poučeného pedagoga, který by měl vybrat vhodnou reprodukci 

(tj. takovou, která umělecké dílo příliš nezkresluje barevně ani tvarem formátu. 

V současné době díky obrovskému rozmachu polygrafických technik a 

informačních technologií dochází k tomu, že se umělecká díla často a poměrně snadno 

reprodukují a také dostupnost reprodukcí je celkem snadná. Nabízí se však otázka, 

zda lze pomocí reprodukce skutečně zprostředkovat interakci s uměleckým dílem, zda 

tím nedochází ke zkreslení nebo dokonce ke znemožnění vnímání uměleckého díla 

jako takového. Je také otázka, jestli lze reprodukovat každé dílo tak, aby reprodukce a 

následná práce s ní měla ještě smysl. Tato otázka se nabízí zejména 

u velkoformátových obrazů (např. u pláten Barnetta Newmana nebo Jacksona 

Pollocka) nebo u prostorových děl. Časoprostorová díla lze potom reprodukovat jen 

velmi obtížně a při jejich reprodukci dochází ke značnému zkreslení. 

Reprodukce také omezuje vnímání díla vzhledem k času. Máme-li vedle sebe 

dvě pohlednice - první s reprodukcí obrazu Hieronyma Bosche (1450 - 1516) a druhou 

s reprodukcí Salvatora Dalího (1904 - 1989), obě vytištěné na tomtéž typu papíru 

stejným tiskařským strojem, není možné poznat „věk" díla, pokud neznáme souvislosti 

s dějinami umění. 

Přes některé výše jmenované nevýhody, které s sebou reprodukování umění 

Přináší, je reprodukce důležitá ve výtvarném vzdělávání dětí. Reprodukce nemá 

nahrazovat dílo jako takové, ale umožnit žákovi setkat se s jazykem díla a získávat 

informace, které jsou v díle obsaženy nebo se týkají kontextu díla. Díky reprodukci a 

Práci s ní je možné diváka na kontakt s uměleckým dílem připravit. Přistupuje-li divák 
k originálu s určitou přípravou, je schopen dílo vnímat a hodnotit lépe, pozorněji, s 

porozuměním. Reprodukce tedy neoslabuje význam uměleckého díla, ale stává se 

cestou k originálu nebo vzpomínkou na něj. 

Jednou z možností, jak se ve školní praxi setkat s originály uměleckých děl, je 

galerijní animace. 
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4 . G a l e r i j n í a n i m a c e 
Součástí této práce je realizovaná galerijní animace zprostředkující dětem 

mladšího školního věku vybraná díla Františka Kupky. Je tedy důležité vymezit pojem 

galerijní animace. 

„Animace v galeriích jsou oživující činnosti, při nichž návštěvníci pomocí 

různých materiálů či předmětů vytvářejí dílčí výtvarné etudy, které svým principem, 

technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledované dílo." 28 Cílem 

animace v galeriích (galerijní animace) je zprostředkovat vnímateli - divákovi umělecké 

dílo formou kreativních činností. Divák se stává nejen pozorovatelem, ale aktivním 

tvůrcem. Animace je teoreticko - praktický program. Její součástí je komunikace o díle, 

v níž se žáci setkávají se základy teorie výtvarného umění a historickém nebo 

umělecko - společenském kontextu díla, ale také si vytvářejí osobní názor na dílo a 

získávají k dílu vztah. Vedle toho se v animaci žáci zabývají praktickými výtvarnými 

etudami nebo jiným typem výtvarné tvorby. Metodicky je nutné najít rovnováhu mezi 

praktickými úkoly a teoretickou částí, přičemž platí, že tato rovnováha je přímo závislá 

na skupině, pro kterou je animace určena. ,Zejména pro děti je podstatně vhodnější, 

když na výstavě mohou vedle poslechu výkladu i samy něco vytvářet. Jejich schopnost 

soustředění na teoretický výklad je přirozeně podstatně nižší, než u dospělých, a 

naopak prostřednictvím praktických činností jsou schopny osvojit si poznání pevněji."29 

Animace nepostihuje dílo v jeho celistvosti, není to ani jejím cílem. „Umělecká výchova 

v podobě animací by tedy měla upoutat pozornost k uměleckému dílu, ukázat jeho 

postavení v dějinách umění, objevovat vztah uměleckého sdělení k soudobému 

vnímání světa a prostřednictvím umění by také měla aktivizovat osobnostní tvůrčí 

schopnosti i sociální vztahy mezi účastníky."30 Hlavním cílem galerijní animace je 

zprostředkování umění dětem (divákům). Důležitými dílčími cíli jsou ale také rozvíjení 

hodnot, postojů a návyků při nahlížení na umělecké dílo vytváření vztahu dítěte 

(diváka) k umění, výrazným cílem - funkcí animace je motivovat diváka k vnímání 

výtvarného umění. 

Cíle galerijní animace: 

a) probudit v dítěti zájem o umění 

b) vyvolat citový zážitek 

2 8 ' 
29 HORAČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkovávání umění. Brno: Cerm 1998 (str. 71) 
30 tamtéž (str. 20) 

tamtéž (str. 74) 
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c) umožňovat získání informací o dějinách umění 

d) utvářet hodnotový systém pro vnímání umění 

e) vést k vytvoření vlastního názoru dítěte 

f) vést k sebepoznání dítěte 

/zpracováno podle R. Horáčka/ 

Východiskem pro naplnění cílů galerijní animace (a zároveň jedním z cílů 

animace) je vyvolání zážitku, prožívání uměleckého díla v citové rovině. Zážitek je 

východiskem pro bohatší poznání výtvarného díla a vede k získání nových informací a 

zkušeností, otevírá cestu k odkrývání různých významových vrstev prezentovaného 

díla. Mimo to pomáhá žáky motivovat k dalšímu setkávání s uměleckým dílem. 

Prostřednictvím zážitku je možné zosobnit účastníkům animace obecný kulturní obsah. 

Právě pro zprostředkování uměleckého díla je tato rovina velmi podstatnou 

součástí, dětský prožitek uměleckého díla nejúčinnější cestou k zahájení komunikace 

s uměleckým dílem, cestou k estetické interakci. 

„Programy zaměřené na výtvarnou výchovu se (od programů muzejní 

pedagogiky zaměřených na zprostředkování jiných hodnot než uměleckých, pozn. M. 

T.) liší tím, že při kontaktu s výtvarným dílem se ve větší míře věnují kreativním 

aspektům práce a citové rovině vnímání."31 Kromě navázání komunikace s uměleckým 

dílem dochází prostřednictvím zážitku k předání informací obsažených v uměleckém 

díle, k vytváření kladného vztahu diváka k umění, a ke vzniku potřeby setkat se s dílem 

nebo s výtvarným uměním obecně znovu. „Dětskému návštěvníkovi se tak nabízí 

aktivní estetický prožitek namísto pouhého dívání se, přičemž dojde k celkové interakci 

mysli, těla a prostředí."32 

Galerijní animace je jednou z forem zprostředkování umění. Potřeba 

zprostředkovávat umělecké dílo není spojena pouze s dnešní dobou, ale provází vztah 

člověka a umění od počátku. Už u pravěkých kmenů docházelo k vysvětlování 

významů šamanských masek, ozdob těla, nástěnných maleb ap. členům kmene. 

Z období antiky se dochovaly písemné doklady, které komentují a vysvětlují umělecké 

sdělení obrazů, staveb a soch. V době propojení umění s křesťanskou liturgií dochází 

^HORÁČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkovávání umění. Brno: Cerm 1998 (str. 

32 
~ DRAHOTUŠSKÁ, S.: Muzejní lektoři a jejich spolupráce s dětským návštěvníkem. 

Brno 2008. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta, (str. 6) 
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k zprostředkování významů umění kazateli. Počínaje renesancí vznikají soukromé 

umělecké sbírky (šlechtické nebo církevní), kde na sebe roli zprostředkovatelů svých 

sbírek berou přímo majitelé těchto sbírek. V 17. a zejména v 18. století dochází ke 

zpřístupňování sbírek umění nejdříve studentům vznikajících akademií výtvarných 

umění a posléze veřejnosti. Vznikají muzea a galerie, jejichž cílem je ukázat umělecká 

díla veřejnosti. 

S počátkem 20. století dochází ke zprostředkování umění divákovi formou 

besed o umění a přednášek, kde dochází k představení výtvarného díla, k upřesňování 

jeho kvality a hodnoty a k jeho zařazování do dobového nebo výtvarného kontextu. 

V průběhu 20. století jsou zmíněné formy zprostředkování umění doplňovány o další 

formy - kurzy, ateliéry a tvůrčí dílny, animace.V dnešní době jsou zprostředkující 

programy velmi různorodé a zaměřují se na různé cílové skupiny. Stále častější výskyt 

některé formy zprostředkování umění v galeriích (muzeích)33 v současné době je dán 

zejména tím, že vnímání dnešního umění je pro nepřipraveného diváka velmi obtížné. 

Vzniká tak bariéra mezi širokou veřejností a uměleckým dílem. Přirozený zájem 

institucí zaměřujících se na výtvarné umění, je odstranění této bariéry. Čím 

komplikovanější je soudobé umění, tím více je třeba věnovat se jeho zprostředkování." 
34 

Od 60. let 20. století dochází v Evropě i na severoamerickém kontinentu 

k profesionalizaci zprostředkovávání umění. Při muzeích a galeriích vznikají 

specializovaná lektorská oddělení, jejichž cílem není shromažďovat umělecká díla, ale 

přibližovat tato díla veřejnosti. Galerijní animace se začíná vyučovat na vysokých 

pedagogických školách v rámci studia učitelství nebo muzeologie. 

Název galerie je typický zejména pro české prostředí, v Evropě se častěji setkáváme 
s obecným pojmem muzeum, který je používán jak pro soubory historické, přírodovědné aj„ tak 
Pro sbírky umění. 

HORAČEK, R.: Galerijní animace a zprostředkovávání umění. Brno: Cerm 1998 (str. 19) 
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5. E x p r e s e a řád ve v ý t v a r n é m 

20 . s t o l e t í - v ý t v a r n ý p r o j e k t 

u m ě n í 

5 . 1 . P o č á t k y v z n i k u r a c i o n á l n ě f o r m o v é h o 

p r o u d u ( u m ě n í „ ř á d u " ) a v ý r a z o v ě s y m b o l i c k é h o 

p r o u d u ( u m ě n í „ e x p r e s e " ) 

Výrazová složka - „exprese" - a racionální složka - „řád" - jsou součástí 

každého uměleckého díla. V některém díle převládá exprese, v jiném uspořádání, řád. 

Velmi zjednodušeně lze také uvažovat o tom, že v určitém stylu v umění převládá 

exprese (např. v baroku) a v jiném řád (např. v klasicismu). Umění 20. století je 

významné především tím, že zkoumá, odděluje a zdůrazňuje jednotlivé složky a 

prostředky výtvarného jazyka a jejich funkci. Dochází tedy k rozlišení expresivního a 

racionálního proudu - exprese a řád se oddělují, jsou emancipovány, aby mohly být 

hledány jejich možnosti, funkce a hranice. Protiklad mezi výrazovou svobodou a 

přísným sebeovládáním vniká již na počátku modernismu a je s touto etapou umění 

spojen po celou dobu její existence. 

Počátky rozlišování racionálně formového a výrazově symbolického proudu 

v umění 20. století musíme hledat již v umění postimpresionismu. Postimpresionismus 

je souhrnné označení pro tvorbu navazující a reagující na impresionismus a je spojen 

zejména s tvorbou čtyř malířů - Paula Cézanna (1839 - 1906), Georgese Seurata 

(1859 - 1891), Paula Gauguina (1848 - 1903) a Vincenta van Gogha (1853 - 1890). 

Přestože postimpresionisté netvořili stylově ani myšlenkově jednotnou skupinu, má 

jejich tvorba některé společné rysy. Jsou jimi zejména navázání na umění 

impresionistů a jeho další rozvíjení a hlavně zkoumání a nové využití výtvarných 

vyjadřovacích prostředků. „Byl to návrat k základům (...), který určoval 

Postimpresionismus jako celek."35 To vedlo nutně k posunu v zobrazení skutečnosti a 

k odklonu zobrazení od „reálné" podoby věcí. „...všichni čtyři hlavní postimpresionisté 

navzdory svým rozdílům zdůrazňovali, že pokud má být oslavena barva a linie, má-li 

být posílena jejich významová funkce, musejí se stát nezávislé na předmětech, které 

znázorňujíZ'36 

Postimpresionisté se pokoušeli izolovat výrazové prostředky malby, aby je 

35 FOSTER, H„ KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 71) 

tamtéž 
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potom mohli složit v nový celek. V tomto smyslu na postimpresionismus navazují hlavní 

styly počátku 20. století - fauvismus, kubismus a expresionismus. 

Fauvisté považovali za dominantní výrazový prostředek barvu. Používáním 

čistých barev, jejich kombinací a uspořádáním dosahují specifického výrazu díla. 

Zatímco se fauvismus zabývá především barvou, kubismus a abstraktní 

expresionismus přinášejí zcela nové pojetí obrazu a tím stojí na počátku moderního 

umění. Tak jako je Pablo Picasso (1881 - 1973) zakládající osobností kubismu, je 

Vasilij Kandinskij (1866 - 1944) hlavní osobností abstraktního expresionismu. „Jestliže 

z postimpresionistů navázal Picasso zcela jednoznačně na Paula Cézanna, 

představitele racionálně formového proudu, pak rané obrazy V. Kandinského zjevně 

navazují na Paula Gauguina a někdy i na Vincenta van Gogha - tedy reprezentanty 

výrazově symbolického proudu.'37 

Kubismus pracuje s formou více, než kterýkoli předchozí směr. Picasso - a 

později i Georges Braque (1882 - 1963) - redukují tvar na stereometrický základ a 

posléze pomocí barevného a světelného kontrastu tvar (a prostor) zcela novým 

způsobem modelují. „Picassovi - počínaje Avignonskými slečnami - nešlo o iluzivní 

zachycení skutečnosti, ale naopak o neiluzivní zobrazení trojrozměrného tvaru na 

dvourozměrné ploše plátna - tedy o řešení výtvarného problému.'38 Za první 

kubistické dílo se nejčastěji považují právě Avignonské slečny. Není bez zajímavosti 

uvést zde ted reakci uměleckého světa na Avignonské slečny v době jejich vzniku 

v roce 1907. Když Derain, Braque, a dokonce i Matisse viděli Picassův obraz, odmítli 

ho. „Matisse prý dokonce prohlásil, že Picassa zničí, protože jeho obraz je zneuctěním 

moderního umění, pokusem zesměšnit je.'39 Zajímavé přitom je, že i tak významní 

umělci, kteří sami hledali nové formy pro malbu a výtvarné umění, se nechali odvést 

silným výrazem obrazu od racionální podstaty Picassova činu. Přes výrazné maskovité 

tváře slečen v pravé části obrazu přehlédli nový způsob zobrazení skutečnosti, nový 

Přístup k modelaci tvaru i celého prostoru obrazu. Kubismus redukuje linie na dvě 

základní podoby - část přímky nebo část kruhu (elipsy). Tím dosahuje geometrizace 

tvaru. Prostorovou modelaci tvaru potom vyjadřuje vztahy mezi barevnými plochami -

jejich kontrasty sytostními, teplotními či světelnými. Kubismus hledá cestu 

k neiluzivnímu znázornění trojrozměrného tvaru na dvourozměrné ploše plátna. 

Při řešení výtvarných problémů s tímto úkolem spojených prochází třemi fázemi vývoje. 

®7 BLÁHA, J.: Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Praha: UK 2007 (str. 100) 
M tamtéž (str. 123) 
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Kubismu předchází tzv. protokubismus - období Picassovy tvorby, kdy dochází 

ke zjednodušení tvaru a kde se již zčásti objevují znaky později typické pro kubismus 

(např. omezená barevnost, geometrizace tvaru, výrazné jednoduché linie ap.). 

Analytický kubismus, jak bývá nazývána první fáze kubismu, hledá možnosti, jak 

narušit iluzi trojrozměrného zobrazení figury na dvojrozměrné ploše obrazu. Tvar je 

zjednodušován na geometrickou podstatu, barvy jsou redukovány, k prostorové 

modelaci tvaru dochází pomocí kontrastu malých ploch barev - tvar je tak roztříštěn na 

fazety, tj. geometrizované částečky - kontrastní plošky připojené k sobě v ostrých 

úhlech. Také prostor, ve kterém je tvar umístěn, je rozkládán na fazety. Postupně 

dochází k prostupování prostorových a tvarových fazet, čímž se propojuje a splývá 

figura a pozadí a zobrazovaný motiv přestává být čitelný. Hermetický kubismus, druhá 

fáze, je v jistém směru vyvrcholením analytického kubismu. Tvar je roztříštěn na 

množství geometrických fazet a stává se pro diváka již nečitelným. Fazety tvaru se 

navíc zcela prolínají s fazetami prostoru. Od hermetického kubismu tedy vedou jen dvě 

cesty - opuštění předmětnosti a zavržení nutnosti tvaru nebo naopak posílení 

figurativní podstaty tvaru. Picasso a Braque zůstávají u figurativního zobrazení a 

vzniká tak syntetický kubismus. Syntetický kubismus hledá zapojením nových technik a 

výrazových prostředků (papier collage, koláž, písmo) cestu k posílení tvaru, k vyjádření 

jeho materiální podstaty. 

Vliv kubismu na vývoj moderního malířství je nesporný. Míra tohoto vlivu je ale 

předmětem dohadů. „Na jedné straně nelze souhlasit s názorem, že bez kubismu by 

nebyla geometrická abstrakce, na druhé straně je třeba si uvědomit, že kubismus 

sehrál roli katalyzátoru, který výrazně urychlil cestu k ní.'40 Je pravdou, že 

na kubismus navazují představitelé dalších směrů vývoje umění 20. století, kteří 

posouvají možnosti zkoumání výtvarných vyjadřovacích prostředků dalším směrem. 

Kubismus, zejména jeho nahlížení na tvar a vztah figury a pozadí, měl vliv 

na všechny umělce, které v našem pracovním rozlišení zahrnujeme do racionálně 

formového proudu - tedy k umění „řádu". 

Hledání kořenů výrazově symbolického proudu je poněkud obtížné. Tento 

proud ve výtvarném umění totiž spojuje zejména myšlenka uměleckého díla jako 

vyjádření jinak „nevnímatelných" nebo přehlížených skutečností, ať už je to vnitřní svět 

člověka, reakce na soudobou společnost, sny, představy nebo vize budoucnosti. 

Pro toto vyjádření jsou voleny velmi různorodé postupy i materiály. Proto i hledání 

40 BLÁHA, J.: Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Praha: UK 2007 (str. 249) 
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kořenů je nesnadné, neboť v dílech výrazově symbolického pro'udu se spojují velmi 

různé inspirace, ať už je to umění primitivních národů, výtvarných projevů dětí nebo 

psychicky nemocných. Na druhou stranu je samozřejmě propojen s uměním minulosti i 

soudobými styly. Nezanedbatelným a v některých směrech tohotd proudu velmi silným 

vlivem byla také teorie psychoanalýzy. 

Počátky výrazově symbolického proudu bývají nejčastěji spojovány 

s expresionismem a fauvismem. Oba tyto styly existovaly součásně a vzájemně se 

ovlivňovaly. K průkopníkům expresionistických tendencí v malbě patřili tři autoři - Egon 

Schiele, Gustav Klimt a Oscar Kokoschka. Tito autoři původně patřili ke skupině 

devatenácti malířů a architektů, která v roce 1897 odešla z Akademie výtvarných 

umění ve Vídni a vyhlásila tak počátek nového umění (Art Nouveau) nebo jinými slovy 

mladého umění (Jugendstil), pro které se u nás vžil název secese. Secese byla 

charakteristická jak svou dekorativností, tak návratem k řemeslu. Mimo jiné ale také 

svým ornamentálním používáním linií a barev přispěla k experimentům modernistů 

s abstraktními formami. Jiným vlivem malířů expresionismu je již zmiňovaný 

postimpresionismus (van Gogh, Gauguin) a také symbolismus (žde zejména Edvard 

Münch (1863-1944)). 

Nedůležitějším znakem počátků a vlivů expresionismu je proměna postavy. Již 

Vincent van Gogh zobrazuje postavu expresionisticky - barevné pojetí jeho postav 

vyjadřuje hlavně vnitřní napětí malíře. Vyjádření psychického staýu autora nalezneme 

také v Munchově Výkřiku, který měl na expresionisty silný vliv. Schiele, Klimt a 

Kokoschka posouvají zobrazení vnitřního stavu autora k zobrazení vnitřního stavu 

vyjádřené postavy, spíše než touhy nebo úzkosti umělce vyjadřují malby potlačené 

pudy modelu (cítíme zde znatelný vliv psychoanalýzy). 

V letech 1905 a 1911 vznikají v Německu dvě expresionistické skupiny - první 

vzniká skupina „Most" - Die Brücke üeji nejvýznamnější představitelé jsou Emil Nolde, 

Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt - Rottluff a v počátcích tvorby i Max Ernst), 

Později vzniká „Modrý jezdec" - Der Blaue Reiter (mezi nejvýznamnější představitele 

Patří Vasilij Kandinskij, Paul Klee a Franc Marc). "Společnými rysy obou 

expresionistických skupin je snaha upřednostnit výraz obrazu nad zobrazovanou 

skutečností. Tyto tendence se projevují buď abstrakcí (Kandinskij) nebo zcela novým 

Pojetím zobrazení figury (Kirchner, Nolde), vyjadřujícím především její vnitřní podobu, 

ti- prožitky, touhy atd. „...je možné prokázat, že Kirchner a jeho kolegové užívali 

abstraktní prvky - nereálné barvy, složité perspektivy - aby tak zaznamenali „vnitřní 
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nekliď a „duchovní děs"".41 

Vnitřní neklid a duchovní děs spojovaly člověka primitivního s člověkem 20. let. 

Německo bylo ve 20. letech zemí rychlé industrializace. Stejně tak, jako se mohl 

primitivnímu člověku zdát neuchopitelný a chaotický svět přírody, mohl se takový zdát 

modernímu člověku svět technických vynálezů a pokroku. 

Typickým rysem expresionismu je také barevná symbolika - použití barev ne 

podle zobrazované skutečnosti, ale podle toho, co barva podle autora vyjadřuje.42 

Barvě a jejímu vlivu se věnují rovněž fauvisté. Fauvistická barevnost je 

pronikavá, agresivní, často umocněná rozměrem plátna. Barva ve fauvistických 

obrazech je používána v čistých tónech a ve velkých plochách. Tím je narušena iluze 

prostoru v díle. Fauvismus zpočátku tuto iluzi neopouští zcela - prostor je modelován 

za pomoci barevných kontrastů - konfrontací teplých a studených barev vzniká dojem 

prostoru (např. modelace nosu v Portrétu paní Matissové). Fauvisty lze rozdělit do 

dvou skupin podle přístupu k barvě. K představitelům tzv. harmonického fauvismu patří 

Henri Matisse (1869 - 1954), který hledá harmonii barev (odtud název harmonický 

fauvismus), jež vyjádří lépe výraz obrazu. Matisse působení barev podřizuje zkoumání 

jejich účinku, kombinuje různé barvy, aby odhalil jejich vzájemné vztahy a vztah barvy 

k zobrazení. Pracuje na všech částech obrazu současně a rozmísťuje barevné 

kontrasty tak, aby se odrážely po celé ploše obrazu. Barevný kontrast je vyvažován 

kontrastem sytosti a světelnosti barev, až vzniká harmonický celek, do nějž nelze nic 

41 FOSTER, H„ KRAUSSOVÁ, R., BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 85) 

42 Významem a psychologickým účinkem barev se zabývalo mnoho malířů z počátku 20. století. 
Kandinskij o barvě říkal: „Barva je prostředek bezprostředního působeni na dus,. Barva je 
klávesa. Oko je úderné kladívko. Duše je klavír s mnoha strunami. Umělec je ruka, která tu 
nebo onu klávesu způsobí vibraci duše." Kandinskij také přičítá barvam ruzne vlastnost, a 
funkce, propojuje je^ch působení s psychikou člověka a přirovnává barvy k hudebním 
nástrojům Např o modré se Kandinskij vyjadřuje takto: „Modra je chladna barva, vzdaluje se 
od diváka, v modrém kruhu klesá oko v jakémsi soustředění, do dali směrujícím pohybu. Modr 
(...) vede člověka v nekonečno, vnadsmyslnou hloubku a klid. (...) Stupně modré odpovídají 
flétně, cellu, base, varhanům" Barevné symbolice se věnoval take František Kupka. 

popatřme přece, jaké jsou přívlastky a smysl, přičítané jistým barvam nebo tonům. (...) Zluť-
toť citrón, sláma zralé zlátnoucí obilí, žlutá byla barvou hanby, odznakem nevěstinců, 
odznakem Židů a'malomocných, byla velmi oblíbená u císařských Římanu, je barvou lámovou, 
císařskou barvou v Číně a smuteční barvou ve Egyptě." Emil Nolde skládá barvě svůj obdiv: 
-Barvy - materiál malíře• barvy žijící vlastním životem, plačící a smějící se. Sen a stěsti. Barvy 
žhnoucí a svaté jako milostné smyslné písně, jako zpěvy a nádherné chorály! Barvy jako chvěni 
stříbrných zvonků a znění bronzových gongů, nesoucí v sobě štěstí, vaseň a lásku, dusí, krev a 
smrt." 
/citováno z LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon 1989 

(str. 174, 192 a 200) 
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přidat, ani z něj nic ubrat, protože by to narušilo vyváženost obrazu. 

Matissovy malby jsou velmi různorodé - někdy se blíží k projevům 

expresionismu (Cikánka), jindy se uchyluje spíše k jemnější secesní barevnosti 

(Radost ze života). Téměř všechna díla však působí na diváka velmi zajímavě - oči 

diváka stále těkají z místa na místo, od barvy k barvě, neschopné zachytit celek 

obrazu. Tuto vlastnost Matissových děl najdeme jak u děl charakteristických přebujelou 

dekorativností (Harmonie v červené), tak u děl typických svou strohostí a zdánlivou 

statičností (Hudba). Sílu výrazu podporuje kromě barvy také uspořádání figur nebo 

rozměr plátna. O svých malbách Matisse prohlásil: „Výraz pro mě nespočívá ve vášni 

zářící v lidské tváři nebo projevené prudkým gestem. Celé uspořádání mého obrazu je 

výrazové: místa, která zaujímají postavy, prázdný prostor kolem nich, rozměry, to 

všechno má svůj podíl."43 

Vedle harmonického fauvismu existuje tzv. patetický fauvismus, jehož hlavními 

představiteli byli Maurice de Vlaminck (1876 - 1958) a André Derain (1880 - 1954). 

Tito fauvisté nemalují podle přísného systému, jaký si vytvořil Matisse. Jejich vzorem je 

Vincent van Gogh. Čistá, netónovaná barva je použita tak, aby „oslepila" diváka, 

doslova na něj útočí. Nejde zde o vztahy mezi barvami, ale o celkové výrazné 

působení obrazu - není to harmonie, ale útok na diváka. 

Proměna vztahu díla k divákovi je typickým rysem umění výrazově 

symbolického proudu. Výrazově symbolický proud, stejně jako racionálně formový, 

zkoumá a hledá hranice malířství a výtvarného umění obecně. Nezkoumá ale formální 

stránku díla, ale stránky významové a výrazové, tj. působení díla na diváka, vztah díla 

a autora, postavení díla v kontextu soudobé společnosti (která svým přístupem k dílu 

často dílo dotváří). 

Počátek cesty k novému, tzv. modernímu umění proběhl ve dvou variantách, 

z nichž se vymezují dva vývojové proudy v moderním umění - proud racionálně 

formový (pro potřeby této práce „řád") a proud výrazově symbolický (pro potřeby této 

Práce „exprese"). V racionálně formovém proudu je funkce výrazových prostředků 

konstruktivní - dochází k maximálnímu zjednodušení formy na elementární tvary, 

plochy a linie. Tento proud se uplatňuje v neoplasticismu, suprematismu, 

konstruktivismu, geometrické abstrakci, op-artu a v minimalismu. Výrazově symbolický 

proud, kde mají výrazové prostředky expresivní nebo dekorativní funkci, zdůrazňuje 

43 POSTER, H., KRAUSSOVÁ, R., BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 102) 
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využití výtvarných prostředků zejména k vyjádření výrazu - vnitřního světa, 

psychických stavů ap. Tento proud se uplatňuje v expresionismu, dadaismu, 

surrealismu, v akční malbě, informelu, v pop-artu nebo v umění akce. 
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5 2 . C í l e a v ý c h o d i s k a v ý u k o v é h o p r o j e k t u 

E x p r e s e a ř á d v e v ý t v a r n é m u m ě n í 2 0 . s t o l e t . 

Ročník: 3. - 5. roční ZŠ 

Vzdělávací program: RVP 

1) Téma (název): Exprese a řád ve výtvarném umění 20. století 

2) Cílové zaměření projektu: 

a) rozvíjet výtvarné vnímání, komunikační kompetence a tvořivost 

b) seznámit se s významnými osobnostmi výtvarného umění 20. sto.etí prostřednictvím 

jejich díla 

o) komunikovat o vnímaném díle se spolužáky, uvédomova, si zákonitosti výtvarného 

jazyka vybraných děl umění 20. století 

d) pozorovat, vnimat a sledovat promény formy a prostředku, se kterými pracuji autoři 

ve svých dílech 

• wifl^tnf výtvarnou tvorbou a uměleckou tvorbou e) nacházet souvislosti mezi vlastní výtvarnou 

uvedeného období 

f) sledovat projevy exprese a řádu v umění 20. století 

3) Učivo (zpracováno podle RVP ): 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI 

a) prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevne 

kvality 

b) uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, vel.kost, a 

vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ 
•• • iohn utváření a zdůvodňování; odlišné interpretace c) osobní postoj v komunikaci - jeho útvarem a zuuvuu. 

• - . u .. .. * w r á m c i s k Upin, v nichž se dítě pohybuje; jejich vizuálně obrazných vyjádřeni v rámci bKupin. 

porovnávání s vlastní interpretací 

• - „hra7nv/rh vviádření - v komunikaci se spolužáky d) komunikační obsah vizuálně obraznycn vyjaarem 

vysvětlování výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření 

" „ ,Auariní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. Rámcově vzdělávací program pro zakladn vzaeiavam y 
2007). Praha: VÚP, 2007. (str. 64). Dostupné z http //www.rvp.cz/ (str. 
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4) Klíčová slova: 

výtvarné vnímání, interpretace, exprese a řád, působení díla, forma 

5) Druh(y) výtvarné činnosti: 

výtvarná tvorba volná, výtvarné vnímání 

6) Výukový a oborový kontext výtvarné řady: 

VÝUKOVÝ KONTEXT 

a) od figurativního zobrazení k nefigurativnímu 

b) od detailu k celku 

c) od jednotlivostí k vzájemným vztahům (situacím, uspořádání, společnému významu) 

OBOROVÝ KONTEXT 

a) dílo Františka Kupky (blok 1) 

b) moderní umění a jeho směry a vývojové tendence 

c) nefigurativní zobrazování 

7) „Přidaná hodnota" 

(zobecněná výtvarná a životní zkušenost z realizovaného výtvarného projektu) 

a) rozvoj citlivosti a tvořivosti 

b) rozvoj citlivého vnímání uměleckého díla 

c) seznámení se s Veletržním palácem a s možnostmi galerijní edukace 

d) rozvoj komunikačních dovedností 

e) rozvoj schopnosti spolupráce, participace na společném díle 
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5 . 3 . P r v n í e t a p a p r o j e k t u E x p r e s e a ř á d 

v e v ý t v a r n é m u m ě n í 2 0 . s t o l e t í - E x p r e s e a ř á d 

v d í l e F r a n t i š k a K u p k y 

5 . 3 , - 1 . p í i n F r a n t i š k a K u p k y j a k o v ý c h o d i s k o 

p r o a a l e r i i n i a n i m a c i 

František Kupka (1871 - 1957) je dnes považován za autora prvního 

abstraktního obrazu. Je důležitou osobností umění 20. století. Navíc je provázán 

s českým prostředím, i když žil většinu života ve Francii. Už tato tři východiska by 

stačila pro to, abychom hodnotili dílo Františka Kupky jako vhodné dílo pro interakci 

s žáky. Rozmanitost Kupkova díla, množství různých forem, které se dají více méně 

uspořádat do několika hlavních okruhů, však přispívá k výběru Kupkova díla pro účely 

této práce, totiž pro odhalování exprese a řádu ve výtvarných dílech 20. století. 

V díle Františka Kupky jako by šlo také o mapování „expresivních" a 

„racionálních" forem. „Kupkovo dílo je velmi složité a nelze k němu přistupovat jen 

podle vžitých schémat vývoje moderního umění. Často vychází z toho, co bylo vývojem 

"překonáno", a zároveň bývá už o pár kroků napřed. Je však komplikované svou vnitřní 

strukturou. Je realistické i abstraktní, racionální stejně jako intuitivní, promyšlené i 

vyvřelé z hlubin vědomí. Na jednom pólu výtvarně definuje „geometrii pojmů" (řečeno 

vlastním umělcových termínem) a na pólu druhém v něm tryská gejzír téměř amorfních 

imaginativních představ.'45 

Kupkovo dílo je ukázkou vývoje zobrazování od zcela figurativních a iluzivních 

forem přes figurativní formy zbavené iluzivnosti prostřednictvím nepřirozené barevnosti 

nebo přidáním abstrahujících forem (např. vlny v obraze Koupající se (1906 - 1907) 

nebo propojení dvou figurativních motivů - klaviatury a jezera - v prostoru jednoho 

obrazu - Klávesy piana - Jezero (1909)). Posledně jmenované obrazy již obsahují 

základní formy Kupkovy abstrakce - vertikálu a kruh. Důležitým motivem obou 

jmenovaných děl je také další charakteristický jev v Kupkově abstrakci - pohyb a 

možnosti jeho vyjádření v rovině obrazu. Zejména malba Klávesy piana - Jezero je ale 

důležitá také z pohledu „barevné harmonie". Hudba je v tomto obraze zastoupena jak 

metaforou kláves, tak „akordy barev" v horní části obrazu. V době vzniku obrazu čte 

Kupka různé studie a materiály o funkci barev a barevného kontrastu. Kupka se ale 
v použití barev řídí svým subjektivním výběrem, často nerespektuje pravidla kontrastu 

45 l a m a č , M.: František Kupka. Praha: Odeon 1984 (str. 5) 
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a hledá si vlastní cestu k harmonii barev. Podobně jako se barvami a jejich působením 

zabývá Kandinskij, také Kupka má svou teorii o působení barev na naše smysly i 

o propojení barvy s vyššími silami. Jak sám říká: „Pocity barvy, jejich účinky na naše 

tělo, sympatie k jedněm nebo antipatie k druhým jsou, zdá se, řízeny vyššími silami 

mnohonásobnými a někdy velmi vzdálenými.'46 

Barevnost je velmi důležitým znakem obrazů, které jsou pro účely této práce 

nejpodstatnější, protože jsou východiskem pro interakci s žáky v galerijní animaci. Jsou 

to obrazy Kosmické jaro II. (1911 - 1920) (dále jen Kosmické jaro) a Kolmé plochy III 

(Vertikální plány III) (1912 - 1913) (dále jen Vertikální plány), Amorfa - Dvoubarevná 

fuga (1912) a Abstraktní malba (1930 - 1932). První dvojice obrazů tvoří barevný 

protiklad. Kosmické jaro je typické svými světelnými tóny barev, které tryskají kolem 

„zářícího" středu. Vertikální plány dávají naopak přednost tlumeným, šedavým 

odstínům, připomínají stmívání, šero a ticho. Také druhá dvojice vybraných maleb je 

v barevnosti rozdílná. V porovnání s předchozí je tato dvojice tvořena mnohem menším 

počtem barev - černá a bílá je v Amorfě - Dvoubarevné fuze doplněna o dvě čisté, 

netónované barvy (červená, modrá). Červenomodrý barevný akord je Kupkův oblíbený, 

vnáší do obrazu velké napětí. Abstraktní malba svou barevnost naprosto odkládá, 

zaměřuje se na linii a působivost základního kontrastu černé a bílé. 

Z uvedených obrazů se budeme nejdříve věnovat Kosmickému jaru. Kosmické 

jaro řadil František Kupka do tzv. „stvořených motivů" spolu s jinými díly (např. 

Tryskání, Tvoření, Příběh o pěstících a tyčinkách aj.). Miroslav Lamač popsal hru barev 

v Kosmickém jaru takto: „Kupkova „pralátka světa" tu krystalizuje, teče, tryská, chladne, 

tuhne a opět bobtná, nadouvá se, vzpíná, vznáší, plyne prostorem.47" 

Barva a tvar jsou v Kupkových abstraktních dílech, kam Kosmické jaro patří, 

osvobozeny od nutnosti znázorňovat reálný námět. Výrazným výtvarným prostředkem 

je zde světlo. Barevné světlo se v Kupkově, díle stává „objektivním prvkem, nezávislým 

na tvaru a barvě." 48 Dalším výtvarným prostředkem, Kupkou objeveným a často 

Používaným, je barevný tah - útvar ohraničený dvěma konturami a determinovaný 

šířkou štětce. „Podle Kupky tah může existovat, aniž kontury nějaké použité formy 

opravňují jeho existenci.'49 

Ve víru forem Kosmického jara lze, podobně jako např. v Kandinského 

2 LAMAČ, M.: František Kupka. Praha: Odeon 1984 (str. 34) 
48 tamtéž (str. 38) 
49 tamtéž (str. 35) 

tamtéž (str. 34) 
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abstrakcích, nalézt vnitřní, tzv. organický řád, který umožňuje formám co nejvýraznější 

působení na diváka. Je to řád intuitivní, ne racionální. Kupkova tvorba má v jistých 

ohledech ke Kandinskému blízko. Zejména v obrazech zahrnutých pod „stvořené 

motivy" hledá Kupka, podobně jako Kandinskij, „uspořádání, funkci a význam bodu, 

linie, roviny a barvy." 50 Toto uspořádání je však založeno na řádu vnitřního, 

organického a subjektivního světa, který se prostřednictvím obrazu stává hmotným. 

Barevné formy v Kosmickém jaru jakoby skutečně, věrné názvu díla, 

propojovaly diváka s představami vesmíru, zároveň však odkazují k vnitřním 

mikroskopickým strukturám organismu. Inspirací pro Kosmické jaro byly skutečně 

mikroskopické obrázky. Kupka se zajímal o medicínu a biologii. Medicínu dokonce 

považoval za „jeden ze základů výchovy moderních umě/ců."5'Vedle této inspirace byl 

také ovlivněn bizardními tvary bretaňského pobřeží. 

Inspirací pro Dvoubarevnou fugu byla forma hudební fugy, jedné z harmonicky 

nejnáročnějších skladeb. Fuga je typická svým prolínáním hlasů. Téma prvního hlasu 

je variováno tématem druhého hlasu, který je odvozen od prvního, ale hrán 

v dominantní tónině. První hlas se při nástupu druhého hlasu podřizuje a je 

dokomponován do harmonie druhého hlasu. Dochází tak vlastně k variování jednoho 

tématu v několika vrstvách, kde se tóny a melodické linie vzájemně proplétají, objevují 

se a znovu mizí, aby vytvořily harmonický a barevně bohatý celek. V roce 1913 řekl 

Kupka v interview pro New York Times: „Stále tápu v temnotách, ale věřím, že mohu 

nalézt něco mezi viděním a slyšením a vytvořit fugu z barev jako Bach svými tóny."52 

Dvoubarevná fuga pracuje s barevnými liniemi, jejich proplétáním a bohatostí; 

variováním počáteční formy a barevností „dvou hlasů" a hledá strukturu vyváženého 

celku. Dalšími zdroji inspirace tohoto díla byla barevná okna katedrály a světlo, které 

jimi proudí. „Ve Fuze se (Kupka) pokusil dosáhnout této „nádhery světel" lazurním 

nánosem barev, zvláště červené, na pastózní bílý podklad, poloprůsvitná barva 

Prosvětlovaná zezadu bílou i nestejnoměrná, téměř ledabylá stopa velkého štětce 
ti 53 

posilují dojem světla přicházejícího z prostoru. 

Jedním z důležitých rysů Amorfy - Dvoubarevné fugy je pohyb. Ten přichází 

z dalšího zdroje inspirací pro toto dílo. V sérii studií Děvčátko s míčem se postupně 

vytrácí reálný prvek znázornění červeno modrého míče, se kterým si hrála Kupkova 

51 L A M A Č , M.: František Kupka. Praha: Odeon 1984 (str. 36) 
52 tamtéž (str. 35) 

tamtéž (str. 55) 
tamtéž (str. 42) 
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nevlastní dcera v zahradě, a zůstává barevná hra poskakujícího míče - pouze 

vyjádřený pohyb dvou barev v prostoru a čase. 

Přestože inspirací pro vytvoření Amorfy - Dvoubarevné fugy byly odrazy reality, 

jsou formy obrazu naprosto nefigurativní, což Kupka podtrhuje také zvoleným názvem 

Amorfa, což znamená beztvará. 

Vertikální plány jsou jedním z celé série Kupkových obrazů, kde hraje právě 

vertikála hlavní roli. Vertikála měla pro Kupku zvláštní význam. Kupka patřil 

k vyznavačům spiritistických teorií, které byly v té době velmi oblíbené. Vertikála spolu 

s elipsou a kruhem měly pro spiritisty mystický význam. Vertikála je ale výrazná i 

bez mysticismu. Připomíná stojícího člověka, vzepření, odpor, vzestup a pád. 

Vodotrysk, gejzír - tryskání, energie - mají také tvar vertikály. Vedle těchto 

napodobivých výkladů je ale odedávna vertikála symbolem duchovního směřování -

nahoru k vyšším bytostem, k Bohu, k univerzu, dolů potom do podzemí, pekla, 

k zatracení. „V Kupkově knize Tvoření čteme věty přibližující pocity spojované Kupkou 

s obrazovými prvky Vertikálních plánů: „Slavnostní kolmice je páteří života v prostoru. 

Je osou všech staveb, činí monumentálním i nejmenší, rozčtverečkovaný náčrt."54 

Podle Kupky měly Vertikální plány vzbudit u diváka pocit očekávání. 

Inspirací pro Vertikální plány byla architektura, středověké katedrály a také 

dórský sloup, jehož „harmonii a vnitřní obsažnost" Kupka obdivoval. Diskutovanými 

inspiracemi jsou také analytický kubismus a ornamenty vídeňské secese. 

Vertikální plány nemají v době svého vzniku obdoby. Jde o první abstraktní, 

geometrické dílo. Forma vertikály je zde naprosto oproštěná od všech ostatních forem, 

je pouze sama sebou a pouze sama pro sebe. Není součástí tvaru ani zobrazení, je 

. svébytnou formou díla. Kupka vertikálu odděluje, aby ji prozkoumal a následně použil 

pro složitější skladbu, propojil ji s jinými směry (např. s úhlopříčkou v obraze Vertikální 
a diagonální plány). 

30. léta 20. století, po období komplikování čistých vertikálních linií přidávanými 

diagonálami a horizontálami, znamenají pro Kupkovu tvorbu pročišťování a 

geometrizaci formy. Na přelomu 20. a 30. let vzniká řada geometrických ploch v černé 

a bílé kombinaci, která je někdy doplněna o červenou a modrou. Objevují se dílčí a 

geometrizované elementy předchozích obrazů, včetně forem obsažených 

v Dvoubarevné fuze nebo ve Vertikálních plánech. K tomuto tvůrčímu období patří také 

Abstraktní malba. „Vrcholem nového vzývání antické čistoty a úměrnosti je Abstraktní 

54 LAMAČ, M.: František Kupka. Praha: Odeon 1984 (str. 48) 
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malba. Ze tří úseček (geometrizovaných tahů štětce) vznikl obraz vyjadřující maximální 

rovnováhu, klid, harmonii, ale v němž cítíme také očekávání, napětí a pohyb. 

Ve vzrušující rytmizaci dvou horizontál a jedné vertikály může divák najít tisíce 

ozvěn.'65 Také Kupka vnímal Abstraktní malbu jako absolutní vrchol abstrakce. Potvrdil 

to slovy ve svých zápiscích: „Přímka reprezentuje abstraktní svět. Je absolutní...'66 

Přímka má své směřování a nabízí pokračování směru, kterým se divák po přímce 

vydává. Vyjadřuje tedy něco za obrazem, v nekonečnu. Zobrazením tří přímek se 

propojují různá nekonečna, různé entity v jednom prostoru a vzniká tak napětí dané 

jejich možným střetnutím. Protnutí přímek pak nabízí nespočet významů a asociací. 

5 . 3 . 2 . P r v n í b l o k v ý t v a r n ý c h č i n n o s t í - E x p r e s e a 

ř á d v d í l e F r a n t i š k a K u p k v . o a l e r i i n í a n i m a c e 

Úvod 

Dílo Františka Kupky v sobě zahrnuje jak expresivní, tak racionální formy. Je 

navíc velmi zajímavou a svébytnou cestou k abstrakci, promýšlenou a intuitivní 

zároveň. Jako takové je toto dílo víc než vhodné pro otevírání cest k abstrakci dětem, 

Protože i zde se setkává intuice a pocity s vědomostmi, znalostmi a hlavně se 

zkušenostmi, které děti s výtvarným dílem a jeho jazykem mají. Z uvedených důvodů 

jsem si zvolila dílo Františka Kupky pro realizaci galerijní animace. Dalším důvodem 

bylo, že dílo Františka Kupky je v poměrně značném zastoupení vystaveno v pražské 

Národní galerii a je tedy možné vybrat si skutečně obrazy, které potřebám následně 

uvedené animace vyhovují nejlépe. 

Scénář galerijní animace 

0/ VIZUÁLNĚ - TVOŘIVÁ ROZCVIČKA 

prostor: dílna nebo chodba - mimo prostor expozice 

Žáci dostanou malou část reprodukce (dále jen „střípek") obrazu Kosmické jaro 

°d Františka Kupky. Prohlížejí si „střípek" a přemýšlí, jak asi vypadá celý obraz. 
v komunikačním kruhu žáci sdělují svoje postřehy a myšlenky - jak na ně „střípek" 

Působí, co v nich vyvolává za představy nebo pocity, jak asi tato část pokračuje. Poté 

se t
U M A Č , M.: František Kupka. Praha: Odeon 1984 (str. 72) 
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A/ KOSMICKÉ JARO 

prostor, expozice ve 4. patře VP, před dílem Kosmické jaro I. 

(dále jen Kosmické jaro) 

1) Seznámení a prozkoumání obrazu Kosmické jaro 

Žáci v doprovodu učitele vchází do prostoru galerijní expozice s díly Františka 

Kupky. Hledají takový obraz, ze kterého podle nich „úlomek" z minulého úkolu. 

Před tímto obrazem se posadí. 

a) Pojmenujte obraz 
Žáci vymýšlejí, jak by se obraz měl jmenovat. Svoje pojmenování zdůvodňují. 

každý žák nalepí svůj „střípek" na bílou čtvrtku a dotvoří pokračování obrazu. 

Následuje reflexní kruh, kde žáci popisují ostatním, jak „střípek" dotvořili a co bylo 

hlavním impulsem pro podobu jejich výtvarné práce. Na závěr každý svoji práci 

pojmenuje. 



b) Skládanka 

Žáci dostanou do skupin reprodukci obrazu rozstříhanou na menší díly. Žáci 

skládají díly k sobě podle originálu obrazu. Složená reprodukce je potom položena 

nebo nalepena na průhlednou fólii. Z druhé strany reprodukce žáci čtou, jak se obraz 

jmenuje, kdo ho namaloval a kdy vznikl. 

c) Rozhovor před obrazem 

Žáci společně s učitelem sdělují svoje pocity a postřehy vznikající při vnímání 

obrazu. Proč autor pojmenoval obraz Kosmické jaro? Co je to kosmické a jak to 

s obrazem souvisí? Proč právě jaro, které formy v obraze připomínají jarní motivy? 

d) Kouzelný rámeček 

Žáci dostanou papírový rámeček, který si předkládají před oči při sledování 

obrazu Kosmické jaro - vidí tak vždy jenom část obrazu. Společně hrají hru „Já 

vidím....". Jeden žák říká např.: „Já vidím, jak mořská vlna zaplavila louku s květinami." 

Ostatní žáci typují, kterou část obrazu má žák na mysli a ukazují ji na seskládaných 

reprodukcích Kosmického jara. 
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e) Moje Kosmické jaro 

Žáci dostanou muchiavý papír, ze kterého vytvoří muchláž s názvem Kosmické 

jaro. Následně hledáme podobnosti s dílem Františka Kupky. Které formy muchláže 

jsou podobné s formami v malbě Kosmické jaro? 

3) Slova vystihující expresivní a racionální složky Kupkova díla 

Na lístečcích jsou napsána slova, která žákům učitel ukazuje a čte (slova jsou 

vybrána tak, že se vztahují k dílům blízkým expresi, tj. výrazově symbolického proudu 

umění, nebo řádu, tj. racionálně formovému proudu umění). Žáci vybírají slova, která 

se hodí ke Kosmickému jaru. Potom doplňují další slova, která by se podle nich 

ke Kosmickému jaru ještě hodila. 

Žáci znovu procházejí slova, která se jim k obrazu Kosmické jaro nehodila. 

V díle Františka Kupky vystaveném v expozici potom hledají takový obraz, který podle 

nich vystihuje slova, nehodící se ke Kosmickému jaru. 

(Podle předpokládaného průběhu animace by žáci měly dojít k obrazu Kolmé 

Plochy lil (Vertikální plány III). Pokud by se žáci byli bezradní v tom, který obraz mají 

hledat, učitel je vhodnými otázkami na Vertikální plány upozorní. Pokud by si žáci 

vybrali jiný obraz vhodný pro cíle této animace, měl by učitel tuto volbu respektovat a 

další činnosti se tedy budou vztahovat k dílu vybranému žáky.) 
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B/ KOLMÉ PLOCHY III (VERTIKÁLNÍ PLÁNY III) 

prostor: expozice ve 4. patře VP, před dílem Kolmé plochy III (Vertikální 

plány. III) (dále jen Vertikální plány) 

4) Seznámení a prozkoumání obrazu Vertikální plány 

a) Doplnění slov 

Žáci znovu přečtou slova, která je dovedla až k tomuto obrazu. Poté doplní 

další slova, která se podle nich k tomuto obrazu hodí. 

b) Pojmenujte obraz 

Žáci vymýšlejí, jak by se obraz měl jmenovat a svůj název zdůvodňují. Nakonec 

si přečtou skutečný název obrazu. 
c) Rozhovor před obrazem 

Žáci společně s učitelem sdělují svoje pocity a postřehy vznikající při vnímání 

obrazu. V čem je obraz odlišný od Kosmického jara? Co znamená vertikální? Co je 

světě kolem nás vertikální? (Žáci mohou vertikální prvky skutečnosti znázorňovat 

Pomocí svého těla. Tím se připravují na následující „živé obrazy" a zároveň fyzicky 

Pociťují svislý směr). 

d) „Živé obrazy" 

Žáci se rozdělí do skupin po pěti. Ve skupině pokračují v rozhovoru o obraze a 
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zamýšlí se nad tím, jak na ně obraz působí, co jim připomíná. Hledají situaci nebo 

vztah mezi lidmi, který by mohl malíř vyjádřit formou použitou ve Vertikálních plánech. 

Tuto situaci nebo vztah mezi lidmi vyjádří skupina formou „živých obrazů" (tj. obraz 

vzniklý tak, že se žáci postaví do prostoru a svým postojem, gestem, výrazem tváře i 

rozmístěním vyjadřují situaci nebo vztahy). „Živé obrazy" je možné ozvučit, doplnit 

slovy nebo krátce rozehrát. 

e) Reflexe k živým obrazům 

Žáci společně popisují, co v „živých obrazech" objevili, které společné rysy měly 

„živé obrazy" s dílem Vertikální plány. 

C/ EXPRESE A ŘÁD 

prostor: dílna nebo chodba - mimo prostor expozice 

5) Co mají díla Kosmické jaro a Vertikální plány společného? 

a) Rozhovor o obrazech 

Rozhovor se týká srovnávání Kosmického jara a Vertikálních plánů. Co mají 
d í |a společného? Co vám které dílo připomíná? Co v něm můžeme vidět? Chtěl autor 

opravdu znázornit něco z toho, co jsme v díle viděli? Můžeme to zjistit? Je to důležité? 

b) „Kupkovská stavebnice" 

Žáci si zvolí mezi Kosmickým obrazem (A) a Vertikálními plány (B) dílo, které je 
J l m osobně bližší. Podle toho dostávají pomůcky: 

A/ 

- černá podložka 

- dva bílé papírové kruhy 

- červená a modrá stuha 
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B/ 

- bílá podložka 

- tři černé stuhy 

Žáci vytvoří abstraktní obraz znázorňující určitý vztah mezi lidmi nebo pocit, 

emoci. (Tuto emoci může a nemusí určit učitel podle toho, jak to bude žákům lépe 

vyhovovat.) 

c) Reflexe k vytvořeným dílům 

V reflektivním kruhu žáci svou výtvarnou práci pojmenují a popíší, co vyjadřuje. 

D/ ZÁVĚR 

prostor: expozice ve 4. patře VP 

6) Objevení Amorfv - Dvoubarevé fuav a Abstraktní malby 

Žáci hledají v expozici děl Františka Kupky dílo, které je podobné dílům, která 

Právě vytvořili v ateliéru. Před dílem žáci vymýšlejí, jak se podle nich obraz jmenuje. 

Tato činnost má formu slovní doplňovačky: „Kdybych byl František Kupka, nazval bych 

tento obraz..." Následně žáci porovnávají skutečné názvy obrazu s názvy, které 

vymysleli. Porovnávají a komentují podobně rysy svých výtvarných prací s rysy Amorfy 

~ Dvoubarevné fugy nebo Abstraktní malby. 



7) Závěrečná reflexe 

V reflektivním kruhu žáci popisují své největší dnešní zážitky a objevy. Vyjadřují 

svá překvapení a prožitky spojené s dílem Františka Kupky. Je důležité, zda v díle 

převládá exprese nebo řád? Jak to mění charakter díla? Dá se říct, které z děl (tj. buď 

s převahou expresivní složky - výrazu, nebo s převahou racionální složky - řádu, 

uspořádání) je působivější? Proč? 

Reflexe realizace qaleriinř animace 

Moje pocity z realizované animace byly zprvu smíšené. Protože to bylo mé 

první setkání s animací s žáky mladšího školního věku, očekávala jsem od sebe nějaké 

nedostatky dané mou nezkušeností. Tyto nedostatky se také projevily, a to zejména 

v organizační rovině. Neodhadla jsem časovou náročnost připravené animace, a tak 

jsem v průběhu realizace z časových důvodů některé aktivity vynechala (např. 

muchláž) nebo zkrátila (např. rozhovor o obrazu Vertikální plány, který byl bohužel 

Přerušen hádkou mezi dvěma žáky tématicky nesouvisející s programem animace). 

Bylo pro mne velmi náročné organizovat skupinu dětí v prostoru expozice tak, aby byli 

žáci dostatečně uvolnění pro tvůrčí a vnímavé aktivity a zároveň dostatečně ostražití 

Pro zachování bezpečné vzdálenosti od uměleckých děl. Do jisté míry hrálo roli i to, že 

jak jsem zjistila, žádné z dětí ještě v galerii ve Veletržním paláci nebylo (někteří byli 
v jiné galerii, ale pouze na nekomentované prohlídce). 

Velmi mile mě naopak překvapily reakce dětí na obrazy. Děti s velkou 

vnímavostí a obrazotvorností nacházeli jak v Kosmickém jaru, tak nakonec (i když 

mnohem obtížněji) i ve Vertikálních plánech zajímavá místa a odkrývaly velmi krásné 

objevy a nápady pro jednotlivé formy v díle. To se maximálně projevilo zejména ve hře 

»Já vidím" u obrazu Kosmické jaro a v „živých obrazech" u obrazu Vertikální plány. 
Tato skutečnost podle mne není náhodná. Souvisí s možností konkretizace 

Používaných výtvarných forem díla a s možností propojit vnímané formy s vlastními 

zážitky a zkušenostmi. Tato možnost je pro dítě mladšího školního věku velmi důležitá 
a dává mu šanci najít svůj klíč k porozumění výtvarnému dílu, zejména potom 

nefigurativního charakteru. Zdá se ale, že děti mladšího školního věku nemají problém 
h|edat i ve zcela abstraktních formách výraz a význam a vázat působení obrazu na své 

zážitky a představy. Ani u jednoho z vnímaných děl jsem neměla pocit, že by byly děti 

tracené nebo neschopné cokoli v díle najít. Neobjevila se rovněž žádná pejorativní 

Poznámka o výtvarných dílech (jako by např. mohlo být označení díla za „čmáranici" 
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nebo „blbý čáry" ap.) 

Velmi zajímavé byly části animace zaměřené na výtvarnou tvorbu žáků. Již 

při zahajovací aktivitě (doplnění „střípku" Kupkova Kosmického jara) vznikly velmi 

zajímavé a ve většině citlivé práce nabízející netradiční kompozice, barevnost nebo 

zcela svébytné figurativní náměty nalezené ve „střípku". Zajímavé byly rovněž výsledky 

„Kupkovské stavebnice", aktivity, kterou jsem nazvala podle principu seskládání 

daných dílů do celistvé formy. Tato aktivita provozovaná v ateliéru Veletržního paláce 

byla již poznamenána silnou únavou dětí. Bylo proto nutné ji v ateliéru zkrátit a reflexi 

kní omezit pouze na to, že každý žák pojmenoval svoji práci. V ateliéru rovněž 

naprosto převážil výběr A - žáci měli větší zážitek z Kosmického jara. Proto se vlastně 

neobjevila žádná „stavebnice" B. Bylo pro mne nutné se ktéto aktivitě vrátit následující 

týden při běžné školní výuce. 

Pro výuku jsem tuto aktivitu mírně pozměnila. Žáci nepracovali samostatně, ale 

ve dvojicích a ke každému výtvarnému obrazu připojili ještě „živý obraz". Zadání 

obrazu bylo mnou dané - byly to emoce „radost" a „smutek". Následovala část 

samostatné práce, kdy žáci dostali pomůcky pro „stavebnici" B - tedy bílou podložku a 

tři černé, různě dlouhé stuhy, které měli seskládat na podložku tak, aby vyjádřili 

nějakou emoci nebo vztah mezi lidmi. V této části jsem tedy již téma nezadávala, ale 

omezila jsem oblast výběru. V práci žáků ve dvojicích i individuálně se objevovaly 

zajímavé prostředky pro vyjádření emocí a pocitů (např. zkroucená stuha jako 

vyjádření komunikačního šumu - „vždycky se to překroutí a ti dva si potom nemohou 

rozumět", nebo červená stuha jako charakteristika lidí, zatímco modrá stuha 

vyjadřovala atmosféru situace aj.) 

Celkově si myslím, že byla galerijní animace Exprese a řád v díle Františka 

Kupky pro žáky (i pro mne) zajímavá a přínosná. Bylo důležité, že se žáci setkali 
s dvěma dost odlišnými způsoby nefigurativního vyjádření a v obou těchto způsobech 

dokázali nalézt výraz i význam a zároveň odhalit hlavní formální znaky díla. 57 

57 
2Pětná vazba MgA. Oldřicha Bystřického, lektora NG ve Veletržním paláci - viz Příloha 2 
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5 . 4 . D r u h á e t a p a p r o j e k t u E x p r e s e a ř á d 

v e v ý t v a r n é m u m ě n í 2 0 . s t o l e t í - E x p r e s e a ř á d 

v m a l í ř s t v í 

5 . 4 . 1 . D í l o K a z í m í r a M a I e v i č e . V a s i I a 

K a n d i n s k é h o , A d a R e i n h a r d t a a J a c k s o n a P o l l o c k a 

j a k o v ý c h o d i s k o p r o v ý t v a r n é č i n n o s t i 

Řekli jsme, že v počátcích vývoje racionálně formového proudu stáli 

z postimpresionismu Paul Cézanne a Georges Seurat, na něž (hlavně na Cézanna) 

reagoval kubismus (Pablo Picasso a Georges Braque). 

Jednou z významných osobností racionálně formového proudu je hlavní 

představitel neoplasticismu Piet Mondrian (1872 - 1944). Mondrian navazuje 

na hermetický kubismus, ale narozdíl od Picassa a Braqua, kteří se v syntetickém 

kubismu vracejí k předmětnému zobrazení, Mondrian se odtud vydává cestou 

abstrakce - nefigurativního zobrazení. "Piet Mondrian se rozhodl pro druhou možnost a 

přes hermetický purismus veIkoformátových kreseb pařížských domů a kostelů, v nichž 

lze ještě rozeznat figurativní stopy oken či portálů, a období „plus/minus" (...), kde je 

figurativní motiv převeden do nefigurativního jazyka, dospěl až k „skrytým zákonům 

přírody" v čistokrevné abstrakci neoplasticismu.'53 Mondrianova tvorba je blízká 

kubismu - používá neperspektivní zobrazení, zabývá se prostorem obrazu - vztahem 

tvaru a pozadí, užívá monochromní barevnost šedých tónů, zkoumá vnitřní vztahy mezi 

liniemi a plochami, využívá oválný formát obrazu. Mondrian využíval formy 

analytického (a zejména hermetického) kubismu, ale od počátku jim připsal nový účel. 

Ruší rozlišení figury a pozadí, jeho cílem je odhmotnit zobrazovanou skutečnost a 

zaměřit se na vztahy mezi liniemi a plochami (hlavně mezi vertikálou a horizontálou) a 

dosáhnout tzv. čisté formy (tedy formy, která nebude svázána s obsahem, ať už by se 

jednalo o zobrazení vnějšího nebo vnitřního světa tvůrce). Mondrian věřil, že každou 

figuru lze převést do vztahu horizontál a vertikál a tudíž ji převést do plochy. Stejně 

jako mnoho dalších tvůrců racionálně formového proudu moderního umění 20. století, i 

Mondrian hledá klíč k čisté abstrakci. Má-li být naplněna čistota abstrakce, musí podle 

Mondriana zmizet vztah mezi figurou a pozadím, který je v jeho tvorbě v období 

„plus/minus" ještě zachován. Výsledkem hledání rovnoprávnosti vztahu figury a pozadí 

je u Mondriana mříž - jeden ze dvou hlavních principů abstraktního malířství 

58 BLÁHA, J.: Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Praha: UK 2007 (str. 247) 
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20. století. Od pravidelné, symetrické mřížky Mondrian postupně přechází 

k nesymetrické mříži, kde i když jsou útvary různě velké a mají různou barvu 

(červenou, modrou, žlutou nebo odstín šedé), nelze o žádném říct, že má v díle 

nejvýznamnější podíl. Použitím nesymetrické mříže, redukcí tvaru na přísně 

geometrickou podstatu a konfrontací odstínů šedi s výraznými plochami čistých barev 

hledá Mondrian harmonii obrazu. 

Jiným výrazem racionálně formového proudu v umění 20. století je 

suprematismus, jehož nejvýznamnější osobností je Kazimír Malevič (1878 - 1935). 

Malevičova plátna mají v jeho vrcholném suprematickém období nejčastěji podobu 

jednobarevného čtverce na bílém pozadí. Je to důsledek Malevičova názoru, že barva 

nemůže být emancipována - nemůže být vládnoucím výrazovým prostředkem - dokud 

nebude zbavená veškerého sepjetí s tématem. Ve svém spise O suprematismu 

emancipaci barvy zdůvodňuje: „Když jsem se přiklonil k bezpředmětnému malířství, 

chtěl jsem jen mimochodem dokázat, že suprematismus nemá nic společného 

s předměty, obrazovými materiály atd., ale že - bez jakéhokoli dalšího kvalifikování -

je pouze všeobecně 'abstraktní'. Suprematismus představuje určitý systém, jímž se 

barva vzdává dosavadního dlouhého vývoje barevné kultury. (...) Malířství vzniklo 

z barevných míšení, která estetickou přezrálostí dospěla k chaotičnosti. (...) Bylo mi 

jasné, že je třeba bezprostředně vyjádřit čisté barevné plochy, které odpovídají ryze 

malířským formám, a dále, že barva musí dospět k podstatě nezávislé na míšení.'69 

Malevič hledá tzv. „nulu" barvy a posléze i „nulu" obrazu - co je podstatou, 

esencí barvy (obrazu). Při tomto hledání dochází ke dvěma variantám - k několika 

čtyřúhelníkům na bílém pozadí (v několika barvách), nebo právě k formě 

jednobarevného čtverce na bílém pozadí. Druhá forma - monochromatický čtverec 

na bílém pozadí - je podle Maleviče blíž k „nule". Čtverec není v Malevičově díle 

zvolen náhodou. Při hledání „nuly" se nabízí právě čtverec jako charakteristický tvar 

obrazu. (Latinské quadrum znamená v překladu čtverec i rám.) Nejblíže „nule" barvy i 

obrazu se Malevič blíží v tzv. plátnech „bílé na bílé" - tato plátna zobrazují bílý, lépe 

řečeno mírně našedlý, čtverec na bílém pozadí. Tvar od pozadí odlišuje jen velmi 

jemný rozdíl v barevném tónu a někdy zřetelné tahy štětcem. Po období pláten „bílé 

na bílém" přechází Malevič k prostorové tvorbě a vytváří modely utopických budov a 

měst, tzv. architěktoniki. 

Svou plošnou tvorbou ustanovuje Malevič druhý základní princip abstraktní 

59 LAMAČ, M,: Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon 1989 (str. 236) 
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malby - monochrom. 

V Rusku (tehdy v Sovětském svazu) navazují na Maleviče (a Tatlina, 

významného představitele konstruktivismu, blíže viz kapitola 5.5. této práce) další 

umělci a výtvarný jazyk suprematismu i konstruktivismu se velmi rychle vyvíjí. 

Za neprogresivnější z dalších konstruktivistů je považován Alexandr Rodčenko (1891 

- 1956). Tak jako Malevič, hledá také Rodčenko cestu k redukci abstrakce až na její 

podstatu. Rodčenko nalézá cíl této cesty v monochromu. Ve 20. letech vystavuje 

triptych s názvy Čistá červená barva, Čistá žlutá barva a Čistá modrá barva - tři plátna: 

červené, žluté a modré, čímž dojde až na hranici malířství. Rodčenko tuto skutečnost 

komentuje: „Omezil jsem malbu na její logický závěr a vystavil jsem tři plátna: červené, 

modré a žluté. Prohlásil jsem: se vším je konec. Základní barvy. Každá plocha je 

plochou. Nemůže tu být žádné zobrazení.'č0 

Podobný cíl jako Malevič nebo Rodčenko, tedy najít nejčistší abstrakci, si 

stanovil také americký malíř Ad Reinhardt (1913 - 1967), jen asi o 30 let později. 

Reinhardt, představitel americké radikální abstrakce, ve svém díle propojil dva 

základní principy abstraktní malby racionálně formového proudu - mříž a monochrom. 

Reinhardt potlačil rozdělující čáry mříže. Mříž vytvořená pouze jemným rozdílem 

v tonalitě čtvercových polije ve zdánlivě zcela monochromní malbě téměř neznatelná. 

Přibližováním se „nule" abstraktního díla, hledáním absolutní abstrakce, 

dospívají umělci k hranici smyslu malby jako takové. Ať už to byla Malevičova plátna 

„bílá na bílém", Rodčenkův triptych v základních barvách nebo Reinhardtovy 

„monochromatické mříže", všichni tito umělci se považovali za ty, kteří našli klíč 

k absolutní nejčistší abstrakci, a pro všechny znamenalo nalezení tohoto klíče, že 

malba již nemá další možnost vývoje. Reinhardt prohlásil: „Právě maluji poslední 

obrazy, které lze ještě vůbec udělat."61 V tomto okamžiku pro další směřování autorů 

racionálně formového proudu končí vývoj malby - všechny výtvarné problémy spojené 

s malbou jsou zodpovězeny, cokoli by se k malbě v její konečné podobě přidalo by 

znamenalo návrat k iluzivnosti nebo k rozlišení figury a pozadí. Dílo je racionálně 

redukováno na svou podstatu. Mohlo by se zdát, že tato díla budou již tak abstraktní a 

bez významu, že nebudou nijak zajímavá. Přesto i takto redukovaná díla fascinují 

diváka. Jejich napětí může být vyvoláno konfliktem myšlenky díla a jeho materiální 

podstaty - jediným konfliktem, nebo protikladem, který dílu zbývá a který je od něj 

60 FOSTER, H., KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 178) 
61 tamtéž (str. 398) 
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v této podobě neodlučitelný. „Čtvercové mřížky o devíti polích u Reinhardtových 

posledních obrazů, kde je dílo redukováno na své nejčistší vyjádření - „myšlenku" -

paradoxně propagují nedefinovatelnou a iracionální zkušenost optického chvění -

„hmotu", která neustále uniká divákově porozumění.'62/1900, str. 400/ 

Kubismus mění a rozrušuje tvar zobrazovaného objektu, ale figurativnost 

zobrazení jako takovou neruší. Tato změna je spojena se jménem Vasilij Kandinskij 

(1866 - 1944) a směrem, který nese název abstraktní expresionismus. 

Kandinskij, stejně jako Picasso, emancipuje výrazové prostředky od diktátu 

tvaru. Jeho přístup je však odlišný od Picassova. Cílem Kandinského není racionální 

studie konstruktivních funkcí výrazových prostředků, ale umocnění výrazu těchto 

prostředků bez ohledu na vnější skutečnost. Kandinskij vychází z tzv. „vnitřní nutnosti" 

- hledá subjektivní řád, který nazývá „vnitřní krása" nebo „duch". „Vnitřní krása je 

krása, jež bez ohledu na jakékoli konvence respektuje imperativ vnitřní nutnosti." 63 

Vnitřní nutnost, nebo vnitřní znění věcí, jak to nazýval Kandinskij, vyjadřuje vlastnosti 

věcí, které nejsou patrné na pohled. Jako by o sobě věci promlouvaly, oslovovaly 

umělce svým vlastním jazykem. Umělec-malíř potom v procesu tvoření tento jazyk 

zaznamenává a zpracovává formou obrazu a dává mu znovu smyslovou podstatu -

vnitřní znění věcí je vyjádřeno barevnými vztahy, vztahy linií a kompozičním 

uspořádáním, které se řídí pravidly vnitřního (tzv. organického) řádu umělce. 

Pod „imperativem vnitřní nutnosti" Kandinskij osvobozuje linii a barvu 

od nutnosti vymezovat tvar - vnitřní nutnost lze vyjádřit vztahy a kompozicí jednotlivých 

výrazových prostředků, nepotřebuje ktomu figurální zobrazení. „Abstraktní malíř čerpá 

podněty ne z libovolného výseku přírody, ale z přírody vcelku, z jejích 

nejrozmanitějších projevů, které se vněm soustřeďují a vedou jej kdílu. Tento 

syntetický základ hledá si nejvíce jemu odpovídající výrazovou formu, totiž 

'bezpředmě tnou'."64 

Pokud jsme proti sobě postavili dílo Kazimíra Maleviče a Vasila Kandinského, 

pak bychom proti Adu Reinhardtovi měli stavět Jacksona Pollocka. Jak Reinhardt, tak 

Pollock byli představitelé americké abstrakce a oba dosáhli vrcholu své tvorby v 50. 

letech 20. století. Jejich dílo mělo silný vliv na vývoj dalšího umění a do jisté míry 

nalezlo limity plochy obrazu. 

62 FOSTER, H„ KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 400) 
63 BLÁHA, J.: Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Praha: UK 2007 
64 LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon 1989 (str. 199) 
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Jackson Pollock (1912 - 1956) byl představitelem abstraktního 

expresionismu, směru amerického malířství vznikajícího ve 30. letech 20. století a 

vrcholícího v 50. letech. Abstraktní expresionismus je směr, který zahrnuje do jedné 

skupiny umělce velmi odlišných stylů. Podstatné je ale několik společných rysů 

abstraktních expresionistů. Abstraktní expresionismus hledá nefigurativní vyjádření 

osobních pocitů a emocí na ploše plátna. Spojuje v sobě vlivy „čisté abstrakce" 

(reprezentované Mondrianem) a surrealismu. Dalším významným rysem je touha 

umělců „po něčem, co bychom mohli nazvat autografické gesto, po nenapodobitelné 

stopě barvy (na způsob signatury)."65 

Také dílo Jacksona Pollocka je ryze abstraktní, ale přitom osobní - Pollockův 

„autografický" styl je nenapodobitelný. Dílo Jacksona Pollocka bylo zprvu jeho kolegy 

přijímáno s odstupem, a to zejména, když začal Pollock tvořit technikou 

tzv. dripingu.66 Pollock splňoval sice podmínku abstrakce i osobního stylu. Vyjádření 

pocitů a emocí umělce však bylo oslabováno nekontaktním kladením barvy na plátno. 

V drip - obrazech hraje roli nejen ruka a gesto autora, ale také gravitace a náhoda. 

Oslabení role autora díla je patrné také v následujících Pollockových slovech: „ Když 

jsem ve svém obraze, nejsem si vědom toho, co dělám. Teprve po jakémsi 

„seznamovacím" období vidím, kam jsem směřoval... Obraz má svůj vlastní život. 

Pokouším se nechat jej vyjádřit. Pouze pokud s obrazem ztratím kontakt, skončí to 

neúspěchem. Jinak je to čistá harmonie, jednoduché dej a ber, a obraz dopadne 

dobře.'67 O neřízenosti Pollockova tvůrčího procesu svědčí další autorův výrok: 

„Zdrojem mého umění je podvědomí." 68 Podobně jako v Kandinského abstrakcích 

však také Pollockova abstrakce musí fungovat na základě určitého kompozičního řádu, 

ale stejně jako u Kandinského je tento řád subjektivní a organický. Pollockova tvorba 

dokazuje, že abstrakce nemusí být nutně geometrická nebo mechanická, ale může 

vyjadřovat tělesnost autora (pohyb) i silné city a emoce. 

Jedinečným rysem Pollockovy abstrakce je, že pracuje s liniemi. Linie bývá 

typická zejména pro kresbu, která je spojena s vyjádřením obrysu tvaru. „Neustále 

stáčející se linie zabránily utvoření jakéhokoli stabilního obrysu a zároveň rozptýlily 

65 FOSTER, H„ KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 348) 
66 Driping (z anglického kapání, odkapávání) je technika, kdy je barva nanášena na plátno tak, 
že ji necháme odkapávat přímo z plechovky nebo ze špachtle namočené do barvy. Plátno, 
položené na zemi, je tak barveno kapkami nebo liniemi vzniklými tažením špachtle ve vzduchu 
nebo prudkým cáknutím svrchu na plátno 
67 tamtéž (str. 350) 
68 tamtéž 
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jakýkoli pocit ohniskového bodu nebo kompozičního centra v optickém poli.'eg Optické 

pole Pollockových obrazů je vzhledem k obrovskému rozměru díla nevnímatelné jako 

celek. Pollock svými spletitými liniemi a velkými formáty vytváří „jakousi světelnou 

atmosféru"70, barevný prostor, do nějž je divák vtahován a který byl v jiných dílech 

abstraktního expresionismu vytvářen barvou. 

Počátkem 50. let se Pollock dostává do popředí zájmu umělecké a posléze i 

běžné veřejnosti. Přispívá k tomu jak propagace amerického malířství v odborných 

kruzích výtvarnými kritiky (velkou roli v tomto procesu sehrál zejména Clement 

Greenberg), tak publikování tohoto amerického umění ve velkonákladových 

magazínech. Změnu přináší nový přístup i počínající studená válka. Neomezenost 

gesta použitím volně kapající a cákající barvy (od velkých gest se odvozuje název 

gestická malba užívaný ve spojitosti s Pollockem a jinými autory) a divokost 

Pollockových maleb začíná být v 50. letech vnímána jako příklad nezávislosti a 

svobody Spojených států. 

Pro Pollocka však sláva a potvrzení jeho stylu znamená tvůrčí krizi. 

V americkém abstraktním umění, kde malíři hledají a vyjadřují svůj osobitý 

nenapodobitelný styl, je skryto velké riziko, riziko opakování již nalezených „osobitých" 

forem, jež autor nepřekročí, aby svůj styl nepopřel. Tato skutečnost potom vede 

k tendenci opakovat stále stejný postup a dokonce znovu reprodukovat vlastní dílo. 

Této „pasti" abstraktního expresionismu se chce Pollock vyhnout (a tak úplně mění svůj 

výtvarný jazyk a vrací se k figuraci) a právě na tyto projevy americké abstrakce reagují 

neodadaisté (viz kapitola 5.5. této práce). 

60 FOSTER, H., KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 178) 

61 tamtéž (str. 398) 
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5 . 4 . 2 . D r u h y b l o k v ý t v a r n ý c h č i n n o s t í - E x p r e s e a 

ř á d v m a l í ř s t v í 

Scénář výukového bloku 

0/ VIZUÁLNĚ - TVOŘIVÁ ROZCVIČKA 

Žáci dostanou barevné papírové čtverečky (asi o straně 3 cm). Pokládáním 

čtverečků na plochu papíru nebo na lavici mají vyjádřit „řád" (pravidla, systém) a potom 

„expresi" (pocit, chaos, organický řád). Následuje krátká reflexe, co objevili, co šlo lépe 

- exprese nebo řád? 

A/ KAZIMÍR MALEVIČ 

1) Význam barvy 

Žáci si z nabídky barevných čtverečků vyberou jeden, jehož barva je jim 

nejbližší. 

a) Mojí barvou je... 

Žáci představí ostatním, kterou barvu si vybrali a svůj výběr, pokud chtějí, 

krátce odůvodní. Mohou např. doplnit věty: „Vybral jsem si žlutou barvu, protože mi 

připomíná...", nebo „Žlutá barva pro mě znamená..." 

b) Monochrom 

Žáci si vezmou temperovou barvu, nebo jinou krycí barvu, shodnou s barvou 
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čtverečku, který si vybrali. Pomocí štětce pokryjí celou plochu papíru svojí vybranou 

barvou. 

c) Rozhovor o monochromech 

Žáci si sdělují svoje pocity a postřehy vznikající při tvorbě jejich 

monochromatického obrazu. Pojmenovávají, co namalovali a popisují, na co u toho 

mysleli. 

2) Černý a červený čtverec na bílém pozadí 

Žáci si prohlížejí reprodukce Malevičova díla Černý čtverec na bílém pozadí a 

Červený čtverec na bílém pozadí. 

a) Rozhovor před obrazem 

Žáci přemýšlejí, jaké pocity mohl mít Kazimír Malevič, když maloval tyto obrazy. 

Srovnávají oba obrazy mezi sebou, ale také je porovnávají se svými monochromy. Na 

co Malevič asi myslel? Co obraz připomíná? Kde kolem sebe najdeme podobné formy? 

B/ VASILIJ KANDINSKI 

3) Knížka o barvách 

a) Kandinského teorie barev 

Učitel a žáci se sejdou v kruhu, doprostřed dají své monochromy. Učitel přečte 

žákům část Kandinského názorů na působení barev na člověka.71 Žáci si u čtení 

prohlížejí barvy na monochromech. 

71 Viz např. LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Praha: Odeon 1989 (str. 200) 
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b) Barevná knížka 

Žáci vymýšlejí svoji teorii barev. Každý žák „vydá" svou teorii knižně - na listech 

papíru žáci představují jednotlivé barvy. Každý list obsahuje barevnou stopu (projev 

barvy ovlivněný jejím charakterem, je to tvar, který se k barvě hodí, buď je to cákanec, 

nebo uspořádaný čtverec, kruh, linie..., záleží na „vnitřní nutnosti" každého žáka -

autora barevné knížky). Ke stopě barvy přidávají žáci popis, charakterizující vlastnosti 

a působení barvy (Např. Bílá je jako smrtka. Mám z ní pocit prázdna a straší mě.) 

Jednotlivé listy knížky potom za pomoci učitele sešijí a obálka knihy je vyrobena 

z monochromu každého žáka, který může být doplněn písmem. Knížky si žáci 

navzájem pročítají a prohlížejí. 

4) Obraz mé nálady 

Žáci namalují obraz, který vyjadřuje jejich náladu. V obraze používají takové 

barvy a jejich tvary, které se k tématu jejich obrazu hodí. Barvy jsou osvobozené 

od zobrazování skutečných věcí, mají tvary, které se hodí k barvě nebo vystihují 

náladu autora. 

5) Setkání s Improvizací XXXV Vasila Kandinského 

Žáci si prohlížejí reprodukci Improvizace XXXV od V. Kandinského. Vedou mezi 

sebou rozhovor o tomto díle. Jakou náladou toto dílo působí? Jakou měl asi náladu 

Vasilij Kandinski, když obraz maloval? Co znamená improvizace v hudbě? Co to může 

znamenat v obraze? 

6) Reflexe - porovnání díla Kazimíra Maleviče a Vasila Kandinského. 

Žáci si znovu prohlíží reprodukce děl K. Maleviče a V. Kandinského. Co mají 

tato díla společného? V čem se liší? Které z těchto děl bychom spíše přiřadili k „řádu" a 

které k „expresi" (porovnejte s úvodní hrou s barevnými čtverečky)? Jak na nás působí 

jednobarevné a jak mnohobarevné dílo? Můžeme v díle objevit významy, i když dílo 

neznázorňuje skutečné předměty nebo lidi? 
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C/ AD REINHARDT 

7) Jaká je naše zeď? 

a) Rozhovor o „obyčejné" zdi ve třídě 

Žáci se posadí naproti jedné zdi ve třídě, pokud možno volné, bez polic nebo 

obrázků. (Pokud ve třídě není žádná zeď volná, je možné jít na chodbu školy.) Žáci si 

prohlížejí zeď a říkají, jaká je. Svoje postřehy zapisují na velký papír. Když už nikoho 

nic nenapadá, ptá se učitel jestli si žáci myslí, že o zdi řekli opravdu všechno. Pokud 

ne, ještě něco doplní, pokud ano, vyzve učitel žáky, aby si zeď se zavřenýma očima 

osahali. Nové postřehy žáků jsou doplněny do papíru jinou barvou. Nakonec žáci 

dostávají tenký papír, aby mohli zeď na různých místech frotovat. Frotáže jednotlivých 

žáků potom poskládáme do velkého čtverce na podlahu třídy. Do papíru doplníme třetí 

barvou další postřehy o tom, jaká je zeď. 

8) Červený a černý obraz Ada Reinhardta 

Učitel žáky upozorní na to, že se dnes setkají s obrazy, které jim budou připadat 

zpočátku stejně obyčejné (a možná nezajímavé) jako byly jejich první postřehy ke zdi. 

Pokud se na tyto obrazy ale více zadíváme, objevíme jejich skrytá tajemství, podobně 

jako jsme objevili zajímavé vlastnosti zdí. 

a) Rozhovor před obrazy 

Žáci před sdělují své postřehy a názory na obrazy Ada Reinhardta. Jak obraz 

na diváka působí? Čím je výjimečný? 

b) Porovnání obrazů Ada Reinhardta s obrazy Kazimíra Maleviče. 

Žáci porovnávají reprodukce obrazů A. Reinhardta a K. Maleviče. Hledají 

podobné znaky a rozdíly mezi obrazy. 
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c) Tajemství Černého obrazu Ada Reinhardta 

Učitel žákům sděluje, že zná tajemství Černého obrazu. Žáci mohou tipovat, 

jaké tajemství obraz skrývá. Když jsou všechny tipy vyčerpány, přesunou se žáci 

s učitelem k počítači, kde učitel ukáže na reprodukci monochromatického černého 

obrazu skrytou mřížku (na počítači lze tuto mřížku odhalit pomocí některého 

z prohlížečů obrázků tím, že zvýšíme jas nebo kontrast obrázku, nebo tím, že 

přeměníme obrázek na jeho negativ). 

9) Můj tajemný obraz 

Žáci si vytvoří svůj tajemný obraz se skrytou geometrickou strukturou. Na papír 

si nejprve voskovým pastelem vytvoří svoji strukturu (měla by být nezobrazující a 

geometrická), potom plochu papíru natřou vodovými barvami, takže vosková struktura 

vynikne. Překrytím plochy obrazu tuží potom žáci skryjí jak strukturu, tak původní barvu 

obrazu, které je při důkladnějším pohledu na obraz naznačeno v povrchu obrazu 

(voskovka mírně vystupuje). 

D/ JACKSON POLLOCK 

№ÉĚ2mm 
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10) Linie podle pocitů 
Učitel říká různé pocity a emoce, které si mají žáci představit. Ke každému 

pocitu nebo emoci může některý z žáků doplnit svůj zážitek, kdy tento pocit - emoci 

prožíval. Žáci hledají způsob, jak lze na papír vyjádřit jmenovaný pocit pomocí linie a 

barvy, přičemž barva má doplňující funkci, hlavní je tvar linie. Po chvíli tak vznikají 

výtvarné práce obsahující různé linie v různém uspořádání. Práce všech žáků složíme 

do jednoho společného díla, které se žáci pokusí pojmenovat 

11) Podzimní rytmus Jacksona Pollocka 

Žáci sledují reprodukci díla Podzimní rytmus od Jacksona Pollocka. 

a) Pojmenujte obraz 

Žáci vymýšlejí vhodný název pro sledované dílo. 

b) Rozhovor před obrazem 

Jaký pocit nebo emoci asi Jackson Pollock měl, když maloval tento obraz? Jaké 

jsou zde tvary linií? Jaké barvy? 

c) Vnímání obrazu podpořené hudbou Arnolda Schónberqa72 

Žáci sledují reprodukci obrazu a poslouchají Schónbergovu skladbu Komorní 

symfonie pro 15 nástrojů, op. 9. Následuje reflexe této činnosti. Co nového jste 

v obraze díky hudbě objevili? Co jste si uvědomili? Jak na vás dílo působí? Ke kterému 

ročnímu období byste dílo přiřadili? 

d) Název díla 

Žáci se dovídají název díla. 

e) Výzkum techniky obrazu 

(Tento výzkum je vzhledem k riziku ušpinění podlahy nebo zdí vhodné provádět 

ve speciální výtvarné třídě - ateliéru, popř. venku na školním dvoře nebo na školním 

hřišti.) 

Žáci se při vnímání obrazu zaměří na techniku, jakou byl obraz vytvořen. Žáci 

vytvoří několik skupin - výzkumných týmů, které zkoušejí napodobit Pollockův styl 

malby. K dispozici mají velké plátno (prostěradlo), štětce, kelímky a různé typy barev 

(vodové barvy, temperové barvy, potravinářské barvivo rozpuštěné ve vodě, tónovací 

barvy pro malování interiérů ap.) Výsledky svého výzkumu prezentuje jeden člen 

skupiny ostatním. Učitel výsledky výzkumu zhodnotí a upřesní, pojmenuje Pollockovu 

72 Arnold Schónberg (1874 - 1951) byl rakouský hudební skladatel, hudební teoretik a malíř. 
Jeho hlavní význam je na hudebním poli, kde byl průkopníkem tzv. volné atonality, tj. hudby, 
která odmítá do té doby používaný systém skladby založené na harmonických vztazích mezi 
tóny. Více viz BLÁHA, J.: Křižovatka geneze moderního malířství a hudby. Praha: UK 2007 
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techniku jako dripping. 

12) Vlastní drip - malba 

Žáci si vytvoří vlastní drip - malbu, která je inspirovaná Schónbergovou 

skladbou (učitel ji znovu pustí), popř. je vyjádřením nálady nebo pocitů žáka. Následuje 

rozhovor nad výtvarnými pracemi žáků a jejich zhodnocení. 

13) Závěrečná reflexe 

Učitel sedí s žáky v reflektivním kruhu. Před žáky jsou položeny reprodukce děl 

Kazimíra Maleviče a Ada Reinhardta a reprodukce děl Vasila Kandinského a Jacksona 

Pollocka. Žáci jednotlivé přístupy k abstrakci porovnávají mezi sebou a doplňují svoje 

zkušenosti s abstraktní malbou. 
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5 . 5 . T ř e t í e t a p a p r o j e k t u E x p r e s e a ř á d 

v e v ý t v a r n é m u m ě n í 2 0 . s t o l e t í - E x p r e s e a ř á d 

v p r o s t o r o v é t v o r b ě 

5 . 5 . 1 . D í l o V l a d i m í r a T a t l i n a , M a r c e l a D u c h a m p a , 

S o l L e W i t t a a R o b e r t a R a s c h e n b e r q a j a k o v ý c h o d i s k o 

p r o v ý t v a r n é č i n n o s t i 

Kromě suprematismu je výrazným stylem ruské avantgardy také 

konstruktivismus v čele s Vladimírem Tatlinem (1885-1953). Tak jako byl Malevičův 

suprematismus hledáním abstrakce v ploše, hledá Tatlin neiluzivní zobrazení 

v prostoru. Prostředkem jeho cíle je zkoumání materiálů a jejich kombinace 

v prostorových reliéfech a objektech. „... ploché tvary kubistické koláže byly 

bezprostředním příkladem pro Malevičovy abstraktní barevné plochy, zatímco faktické 

prvky kubistických konstrukcí (tj. např. fotografie výpletu židle, dřevo nebo papír ve 

funkci přiblížení materiálu znázorňovaného objektu nebo zastupující určitý 

znázorňovaný objekt, poznámka M. T.), které Picasso na jaře 1914 ukázal v Paříži 

Vladimíru Tatlinovi, se staly jedním z podnětů jeho konstruktivistické 'analýzy 

materiálů'"73 

V prvních dílech Vladimíra Tatlina je funkcí nashromážděných materiálů díla 

označit objekt, který je v díle znázorňován (např. sklo zastupuje láhev v reliéfu Láhev). 

O dalších dílech ale již můžeme hovořit jako o dílech konstruktivistických. Důležitou roli 

zde hraje materiál, který určuje formu, ne naopak. Prvotní je tedy výběr materiálu, ten 

svými vlastnostmi umožňuje nebo naopak neumožňuje tvarování, je nebo není 

průhledný ap. Kombinací těchto materiálových forem vzniká kompozice díla. Vznik a 

podoba díla nejsou určeny autorovým vnitřním životem, ale logikou, vlastnostmi 

použitých materiálů. Vazba na zobrazovanou nebo představovanou skutečnost se dále 

oslabuje, až mizí zcela a význam Tatlinova díla je založen na podobě, vlastnostech a 

vztazích jednotlivých materiálních komponent díla. 

Díla americké radikální abstrakce, zejména Adda Reinhardta, dospěla až na 

samou hranici funkce obrazu. Poslední Reinhardtova díla (o kterých prohlašuje, že jsou 

73 FOSTER, H„ KRAUSSOVÁ, R., BOIS, Y., BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. 
Praha: Slovart 2007 (str. 121) 
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to „poslední obrazy, které lze ještě namalovat174 dokončují abstrakci v malbě. Jsou již 

tak abstraktní, že není co dále abstrahovat. Jediným možným východiskem pro 

pokračování abstrakce je tedy rozchod s plochou a její „osvobození" v prostoru. 

Důležitou osobností na cestě od plochy obrazu k prostoru je další osobnost americké 

radikální abstrakce, Frank Stella (narozen 1936). 

Stella zbavuje obraz jakékoli myšlenky. Ve svém známém výroku „what you see 

is what you see (to, co vidíte, je to, co vidíte-pozn. M: T.)"75 zavrhuje jiné nahlížení 

na obraz než jako na objekt. Stella popírá obrazový prostor - odmítá, že v obraze jsou 

znázorněny myšlenky nebo dojmy. Obraz je pouze součást hmotné reality. Stella 

popírá i poslední konflikt, který v sobě malba obsahovala - konflikt myšlenky díla a 

jeho hmotné podstaty. 

Umělec Carl André, představitel minimalismu, považoval Stellu 

za konstruktivistického malíře - Stella používal pruhy barvy, které umístil do plochy 

plátna (podobně jako konstruktivisté umísťovali kousky různých materiálů do prostoru). 

Vyvrcholením racionálně formového proudu ve výtvarném umění je umění 

minimalismu. Minimalismus, který se objevuje v USA v 50. a 60. letech 20. století 

v sobě spojuje několik vlivů. Již jsme mluvili o časově nejbližších autorech, jimiž jsou 

Ad Reinhardt (absolutní abstrakce malby, formální východisko vzniku malby) a Frank 

Stella (konstruování obrazu z množství stejných jednotek, hmotná podstata obrazu). 

Dalším silným vlivem je ruský konstruktivismus, hlavně díla Vladimíra Tatlina a 

Alexandra Rodčenka, která pronikají do USA v knižní nebo časopisecké podobě se 

zpožděním právě až v 50. letech (přinášejí zdůraznění role materiálu, antiiluzivnost, 

transparentnost konstrukce, sériovou výrobu). Vliv má ale i umění Marcela Duchampa 

- konkrétně jeho ready mades (průmyslová výroba, umění bez stopy „ruky" umělce) a 

sochy Constantina Brancusiho (hledání základního jednoduchého tvaru, který by 

umožnil vyjádřit podstatné). Minimalisty spojovalo hledání absolutna umění - tj. 

vystižení podstaty umění, hranice toho, kdy umění už nemůže být uměním. Způsob 

jejich tvorby i použité postupy a materiály se ale velmi různí. 

Dan Flavin (1933 -1996) se ve své tvorbě soustřeďuje na díla, jejichž hlavním 

stavebním prvkem je průmyslově vyráběná zářivka. Flavinova zářivka balancuje na 

hranici materiálnosti a ideje. Je to jen zářivka (objekt) nebo jen světlo zprostředkované 

zářivkou (specifickým výtvarným prostředkem)? Použitím průmyslově vyráběného 

60 FOSTER, H., KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 178) 
61 tamtéž (str. 398) 
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výrobku jako podstaty svého díla také zbavuje dílo rukopisu umělce. 

Carl André (narozen 1935), redefinuje sochu ne jako objekt, ale jako místo. 

Kombinací jednoduchých prvků a jejich uspořádáním a opakováním „vytváří nový 

prostor". 

Sol Le Witt (narozen 1928) zhmotňuje prázdný prostor svými mřížovými 

modely krychlí a krychlových struktur. 

Donald Judd (1928 -1994) otevřeně zavrhuje malbu pro její neschopnost 

zbavit se iluze, odmítá ji jako „odporný zbytek evropského umění" 76Zavrhuje také 

kompozici díla, kterou nahrazuje tzv. organizací, tj. postavením jedné věci vedle druhé. 

Robert Morris (narozen 1931)zpochybňuje i poslední definovatelnou vlastnost 

díla - tvar. „Dokonce ani nejméně změnitelná vlastnost díla, jeho tvar, nezůstává 

konstantní, protože je to divák, kdo mění tvar neustále tím, jak mění svou pozici vůči 

dílu."77 

Významným uměleckým stylem zkoumajícím hranice umění ve vztahu 

k divákovi i vztah uměleckého díla a jeho autora, byl dadaismus. Dada zahajuje 

činnost v průběhu 1. světové války, v roce 1916, v neutrálním Curychu. „Většina jeho 

účastníků nahlížela jakoukoli logiku nebo řád s výsměchem. (...) Dadaistická myšlenka 

proti všem uměleckým tendencím dostala rychle spád."78/ Dada v sobě spojuje umělce 

s nejrůznějšími projevy výtvarnými, literárními a divadelními. Spojujícím rysem této 

skupiny je odmítání všech soudobých pravidel společnosti. Dadaisté reagují na vznik a 

průběh 1. světové války, kterou vidí jako selhání společnosti. Společnost, která takto 

selže musí být napadána a zostuzena. Dadaista Hugo Ball (1886 - 1927), hlavní 

osobnost počátků curyšského dada, komentoval dadaistické kabarety79 takto: „Každé 

slovo, které je tu proneseno a zazpíváno, říká alespoň jedinou věc: že této ponížené 

době se nepodařilo získat naši úctu.'80 Cílem dada bylo zejména upozornit na věci, 

které nejsou v pořádku, zviditelnit „děs doby" a provokací vyzývat diváka k aktivitě, 

ke změně společnosti. 

Dadaismus nemá jednotný charakter. Po skončení 1. světové války se 

z Curychu šíří dada do Evropy a také do New Yorku. Charakter tohoto stylu 

76 FOSTER, H., KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 492) 
77 tamtéž (str. 493) 
78 tamtéž (str. 135) 
79 Dadaistické kabarety byly události divadelně - výtvarného charakteru, kde se četly nebo 
přímo na místě vytvářely nesmyslné verše, osvobozující jazyk z pravidel syntaxe, hrála se 
pohybová divadelní čísla beze smyslu, vystavovala se díla dada - výtvarníků 
80 tamtéž (str. 136) 
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v jednotlivých centrech dadaismu se liší a souvisí s osobnostmi, které určují charakter 

daného centra. Centry dadaismu jsou vedle Curychu (Hugo Ball, Tristan Tzara) Paříž 

(Hans Arp), New York (Francis Picabia, Man Ray, Marcel Duchamp), Berlín (George 

Grosz, Raoul Hausmann), Kolín (Max Ernst), Hannover (Kurt Schwitters). 

Hans Arp (1886-1966) přizpůsobil kubistickou koláž dadaistickým cílům. Využil 

princip náhody - jeden z důležitých principů dadaismu, který měl vliv na další umělecký 

vývoj. Při tvorbě svých dadaistických koláží nechal Arp spadnout natrhané části 

reklamních letáků na plochu papíru a tak, jak dopadly je potom nalepil. Náhoda jako 

princip je pro umění podstatná zejména v tom, že popírá autorství. Mění se tak vztah 

autora k dílu, autor není ten, který jediný určuje podobu a vyznění díla, ale je spíše 

prvním divákem - tím, který první sleduje, jak dílo působí. 

Berlínské dada využívá novou výtvarnou techniku - fotomontáž. „Berlínské dada 

stálo v zásadní opozici k místní avantgardě, totiž k vládnoucímu modelu německého 

expresionismu."81 Proti expresionistické snaze propojit abstrakci s vyjádřením vnitřního 

světa, s lidskostí a duchovnem staví berlínské dada princip antiestetiky. Fotomontáže, 

koláže a asambláže Raoula Hausmanna (1886-1971), George Grosze (1893-1959) 

nebo Hannah Hochové (1889- 1978) aj. jsou ostrou kritikou společnosti i lidskosti a 

brzy se také propojují s politickým náhledem svých tvůrců (nejčastěji se dadaisté 

přikláněli k socialismu a k odpůrcům fašismu). 

Max Ernst (1891 - 1976) se nechal ve své tvorbě inspirovat výtvarnými 

pracemi dětí a duševně nemocných lidí. Objevuje a uplatňuje novou techniku - frotáž. 

Důležité, hlavně pro vznik a vývoj surrealismu, ke kterému Ernst plynule přešel, jsou 

zejména jeho koláže. Ernst definuje koláž jako „spojení dvou napohled nesmiřitelných 

realit v plánu, který jim zjevně nevyhovuje,B2 

Nejvýznamnější osobností newyorského dada byl bezpochyby Marcel 

Duchamp (1887 - 1968), který zásadně zpochybnil hranice umění i roli umělce. 

Duchamp po odmítnutí svého díla s názvem Akt sestupující se schodů nesoucího rysy 

kubismu a futurismu zcela mění princip vzniku uměleckého díla. Duchamp vystavuje 

tzv. ready made, díla vzniklá spojením, nebo dokonce pouhým podepsáním běžných 

průmyslově vyráběných výrobků. Využívá tak až do krajnosti princip náhody a připisuje 

uměleckým kritériím pro chápání uměleckého díla nový princip - princip výběru (někdy 

nazývaný jako pojmenování; Duchamp používal termín „nominalismus", tj. myšlenka, 

60 FOSTER, H., KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 178) 
61 tamtéž (str. 398) 
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že pojmenování díla je rovnocenné s tvořením díla). „Duchamp využil náhodu, aby 

odsunul autorství ze středu, jeho podstatným nástrojem však v tomto směru byl ready 

made: vhodný výrobek vystavený jako umělecké dílo. Tento prostředek mu umožnil 

přeskočit staré estetické otázky řemesla, média a vkusu (je to dobrý, nebo špatný 

obraz nebo socha?) k novým otázkám (...) Co je umění? (...) Jak to víme? (...) Kdo to 

určuje?"83 Význam ready mades kromě dadaistické provokace však tkví zejména 

ve vytváření jiného pohledu na skutečnost, v ozvláštnění věci. Duchamp tvrdí, že není 

důležité, aby autor své dílo vyrobil, je důležité, že ho vybral „Vzal ze života obyčejný 

výrobek, umístil jej tak, že jeho užitkový význam zmizel za novým názvem a úhlem 

pohledu - vytvořil novou myšlenku pro tento předmět."84 Princip ozvláštnění, stejně 

jako princip náhody a výběru jsou důležité charakteristiky umění 20. století. 

Také další díla tohoto autora zpochybňují instituci autorství a upřednostňují 

náhodu (např. dílo zvané Velké sklo bylo dotvořeno, když při převozu upadlo -

náhodným popraskáním skla umístěného na povrchu díla). Zároveň díla dávají velký 

prostor divákovi k dotvoření významu díla. Duchamp se rozchází s pojetím, že dílo 

vyjadřuje vnitřní stav autora, každý divák si dílo dotváří sám podle svých zkušeností. 

Dílo tak dostává pokaždé jiný význam a autor to nemůže nijak ovlivnit. Zpochybnění 

hmotného charakteru díla i role autora a diváka jsou důležitým podnětem pro vznik 

dalších stylů ve výtvarném umění ve druhé polovině 20. století. 

Útok na diváka, výzva k jeho aktivitě i vymezování se proti soudobému umění 

jsou společné projevy umění na počátku 20. století (dadaismus) i v jeho polovině. 

V průběhu 50. let dochází k reakci několika umělců na „dogmatické" chápání 

abstraktního umění. Abstraktní expresionismus v USA se stává díky aktivitám 

výtvarných kritiků, zejména Clementa Greenberga, a také díky programům na 

výtvarných akademiích a univerzitách uznávaným a propagovaným „zcela americkým" 

uměním. Snahou abstraktních expresionistů je vyjádření, které bude nefigurativní, 

spontánní a ponese charakteristickou stopu umělce. Brzy se z umění však vytrácí 

spontaneita, ustupující potřebě kompozice, nebo je hlavním znakem obrazu autorův 

signaturní rukopis. Dochází dokonce k tomu, že autoři reprodukují sami sebe, aby se 

nezpronevěřili své charakteristické umělecké stopě. „Sériovost abstraktního 

expresionismu měla nakonec hodně společného s hnutím, které zřejmě urychlilo jeho 

60 FOSTER, H., KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 178) 
61 tamtéž (str. 398) 

71 



konec." 85 Hlavními osobnostmi zmíněného hnutí byli Jasper Johns a Robert 

Rauschenberg, kteří byli označeni za neodadaisty a otevřeli svou reakcí 

na abstraktní expresionismus cestu pop-artu. Také evropští noví realisté se ve své 

tvorbě vymezovali proti avantgardním postupům moderního umění a „téměř 

systematickým způsobem znovuobjevovali, recyklovali a přerozdělovali mezi sebou 

modernistická paradigmata období let 1916 - 1936".86 Podobná reakce se tedy 

projevuje jak ve Spojených státech v tvorbě Roberta Rauschenberga a Jaspera 

Johnse, označovaných za neodadaisty, tak v Evropě v dílech tzv. nových realistů -

Jeana Tinguelyho, Armana (vlastním jménem Fernandes Arman), Daniela Spoerriho a 

Césara (vlastním jménem César Baldacini). Tvorba neodadaistů i nových realistů má 

velmi podobná východiska, proto i když budeme nadále hovořit o neodadaistech, hodí 

se naše poznámky i k novému realismu. 

Neodada využívá obyčejných, běžně dostupných věcí, jako výtvarných 

prostředků. Od dadaismu se neodada liší tím, že věcem neponechává jejich původní 

podobu, ale mění je. Tyto běžné věci jsou kombinovány do instalací nebo sestav 

(Spoerri, Arman), nebo jsou umělci nějakým způsobem dotvářeny či přetvářeny 

(Rauschenberg, César), nebo slouží jako východisko k vytvoření téhož výrobku v jiném 

materiálu (Johns). Velký vliv má náhoda a důležitý je princip ozvláštnění. Motivací pro 

zásah do věci je, podobně jako u dadaismu, ozvláštnění této věci, vytržení jí z běžných 

souvislostí. Způsob ozvláštnění je však mnohem razantnější, násilnější než na počátku 

století. Souvisí to zejména se vztahem společnosti k věcem. Průmyslová sériová 

výroba zaplavuje společnost spoustou více či méně potřebných výrobků. Věci jsou 

mnohem snáze získatelné a levnější, díky sériové tovární výrobě. Pro jejich snadnou 

dostupnost ale také klesá jejich cena. Jsou pro nás běžné, nahraditelné, procházíme 

kolem nebo je používáme bez povšimnutí. Neodada aktivuje diváka k zamyšlení se 

nad sebou tím, že zástupce běžného světa - věci, které nás každodenně obklopují, 

razantním, mnohdy destruktivním způsobem mění. 

Autorem, s jehož jménem byl poprvé spojen výraz „neodadaista", je Robert 

Rauschenberg - autor díla Hudební skříň. Hudební skříň je skutečná věc, běžná 

v 50. letech. Rauschenberg jí ale dotváří množstvím železných hřebů. Z původně 

„relaxačního" účelu skříně se tak stává bizardní, téměř mučící nástroj. „Z čistě 

výtvarného hlediska jde o energický zásah do vnitřního prostoru skříně. Jeho původní 

60 FOSTER, H., KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 178) 
61 tamtéž (str. 398) 
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bohorovný klid byl narušen agresivním zatlučením hřebů, které jako by jej zraňovaly. 

(...) Záměrem paradoxního zásahu do objektu bylo vyprovokovat diváka k okamžité 

reakci."87Jak Rauschenberg prohlašoval: „Nezměníš-li na něco svůj názor, když se 

postavíš před obraz, který jsi předtím neviděl, buď jsi nenapravitelný hlupák, nebo 

obraz opravdu není dobrý." 88 Důležitými vlivy pro Rauschenbergovu tvorbu jsou 

konstruktivismus i dada - „...konstruktivistický impuls, neboli modernismus zaměřený 

na vidění, materiál, formu a strukturu, kombinoval s dadaistickým impulsem, tedy 

avantgardismem orientovaným na provokativní hru."89 

Označení neodadaista si Rauschenberg „vysloužil" v roce 1953, když na 

výstavě svých prací uveřejnil dílo Vymazaná kresba de Kooninga90, což bylo bílé plátno 

se stopami smazaných linií. Toto dílo odkrývalo vyprázdnění „znaku jako unikátní stopy 

jedince, jenž ji vytvořil" 91 - typického znaku abstraktního expresionismu. „Obraz 

Vymazaná kresba de Kooninga přiznává ještě otevřeněji, že je zaměřen na abstraktně 

- expresionistickou oslavu významu vkládaného do jedinečnosti dotyku umělce, a je 

jasné, že nemůže být větší protiklad k tomuto étosu, než opakované tahy gumou, jejíž 

stopa nezaznamenává otisk autorovy identity, ale naopak mechanicky zahlazuje jak 

stopy kresby, tak svůj vlastníprotiúder."92 

Robert Rauschenberg mění a zpochybňuje také formu obrazu jako takovou. 

Vytváří nový typ tzv. „kombinovaného" obrazu, kde spojuje plošnou malbu a prostorové 

předměty do jednoho uměleckého objektu. 

87 BLÁHA, J., SLAVÍK, J.: Průvodce výtvarným uměním V. Praha: Práce 1997 (str. 37) 
88 tamtéž 
89 FOSTER, H„ KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 346) 
90 Willem de Kooning (1904 - 1997), holandský expresionistický malíř, který roku 1926 odjel do 
Spojených států. Byl jedním z Rauschenbergových učitelů na výtvarné akademii Black 
Mountain College v Severní Karolíně 
60 FOSTER, H., KRAUSSOVÁ, R„ BOIS, Y„ BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900. Praha: 
Slovart 2007 (str. 178) 
61 tamtéž (str. 398) 
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5 . 5 . 2 . T ř e t í b l o k v ý t v a r n ý c h č i n n o s t í - E x p r e s e a 

ř á d v p r o s t o r o v é t v o r b ě 

Scénář výukového bloku 

0/ VIZUÁLNĚ - TVOŘIVÁ ROZCVIČKA 

Hra na experty.93 

Žáci se procházejí po prostoru třídy a pojmenovávají věci, které vidí kolem sebe 

(na věc, kterou pojmenují, ukážou prstem). Po chvíli učitel přidává nový úkol. Žáci teď 

chodí po třídě a ukazují na předměty, ale pojmenovávají je názvy jiných předmětů 

(např. umývadlo tedy pojmenují jako stůl ap.). Po chvíli učitel opět pozmění úkol. Žáci 

pojmenovávají předměty zcela vymyšlenými názvy (např. umývadlo pojmenují jako 

žbluňkokal). 

Ve druhé fázi hry si každý žák zvolí jeden předmět, který pojmenuje a následně 

se stává expertem na tento předmět. To znamená, že žák rázem „ví" (ve smyslu 

dokáže si vymyslet) o předmětu úplně všechno - kdy, kde a jak byl vyroben, k čemu 

slouží, jak se dostal až sem, z jakého je materiálu a jaké má speciální vlastnosti ap. 

V další variantě tohoto úkolu žák hovoří jako expert o předmětu s proměněným 

názvem a následně s vymyšleným názvem. S proměnou názvu samozřejmě dochází 

také k proměně funkce a významu, popř. i materiálu předmětu. 

93 Tuto hru je dobré mít s žáky již trochu natrénovanou. Pro děti je zprvu obtížné měnit rychle za 
sebou různé roviny pojmenování věcí. Také ne každé dítě je ochotné a schopné se napoprvé 
uvolnit natolik, aby si dokázalo „plynule vymýšlet." Po čase to ale podle mých zkušeností 
zvládají i velmi nesmělé a nemluvné děti. 
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A/ DADA - ŘEČ VĚCÍ 

1) Bláznivá věc 

Žáci si vymyslí neexistující, bláznivou věc. 

a) Nákres bláznivé věci 

Žáci svou bláznivou věc nakreslí, mohou ji doplnit o návod, popř. rozkreslit 

schéma věci ap. Žáci vytvoří ve třídě prostor tržiště a rozdělí se na polovinu. První 

polovina jsou kupující a druhá prodejci. Prodejci se snaží nalákat kupující na svou věc, 

kterou prezentují. Kupující procházejí tržištěm a prohlížejí si nabízené zboží, mohou se 

na cokoli k výrobku zeptat a prodejce vždy ví odpověď. Na závěr této aktivity žáci 

zhodnotí bláznivé věci a vyberou ty, které by si dokonce chtěli koupit. Učitel potom 

žákům může ukázat dílo Milostná přehlídka Francise Picabii. 

b) Z obyčejné věci bláznivá věc 

Žáci se znovu procházejí po třídě. Tentokrát však hledají takovou věc, ze které 

by mohli udělat bláznivou věc. Pravidla jsou však taková, že nalezenou věc nesmí žák 

nijak poničit, přetvořit nebo dotvořit. Může ji pouze umístit, kam potřebuje a různě 

natočit. Každý žák prezentuje svou bláznivou věc ostatním. 

c) Rozhovor o bláznivých věcech 

Záci si sdělují svoje pocity a postřehy. Popisují, čím je jejich věc zaujala. Proč 
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se rozhodli ji vybrat. Učitel doplňuje, že také někteří výtvarní umělci obdivovali 

obyčejné věci, které potom vybrali na výstavu. Prvním z takových umělců byl Marcel 

Duchamp. 

2) Ready mades 

a) Rozhovor o ready mades 

Žáci si prohlížejí fotografie Duchampových ready mades - Sušák na láhve. Žáci 

přemýšlejí, k čemu mohla tato věc sloužit, jakou obyčejnou věc Duchamp vybral a 

proměnil ji v „bláznivou" věc. 

b) Pantomimické ztvárnění funkce ready made 

Žáci se rozdělí do dvojic, ve dvojici se domluví na tom, jakou funkci podle nich 

měla věc na fotografii a pomocí pantomimy svou myšlenku představí. Nakonec učitel 

pantomimicky předvede skutečný původní význam Sušáku, žáci hádají a 

pojmenovávají věc podle jejího účelu. 

3) Reflexe 

Žáci hodnotí, co nového se z předchozích aktivit dověděli, jaké mají nové 

zkušenosti. Žáci se pokouší najít odpověď na otázku, co je hlavním důvodem, proč se 

z obyčejných věcí stane ready made - „bláznivá" věc? Je výběr skutečně umělecký 

čin? 

B/ VLADIMÍR TATLIN 
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Každý žák dostane svůj Objevitelský zápisník (stačí přeložený kousek papíru), 

do kterého si po celou dobu této lekce bude zapisovat, co objevil nového. 

4) Tatlinova Láhev jako soubor materiálů 

Učitel žákům ukáže fotografii Tatlinova díla Láhev. Žáci sdělují ostatním své 

postřehy i otázky k tomuto dílu. Otázky jsou psány na tabuli a do Objevitelského 

zápisníku. Žáci se snaží vystihnout, jak na ně dílo působí, co jim připomíná a proč. 

5) Materiál věcí 

a) Objevování materiálu hmatem 

Žáci se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice si zavře oči a druhý mu podává různé 

drobné předměty nebo části materiálů. První žák poznává hmatem předměty, soustředí 

se na jejich materiál a na jeho „hmatatelné" vlastnosti (zda je hladký nebo hrubý, 

studený nebo teplý, zda je předmět těžký, tvrdý, ohebný, křehký...). Druhý žák zapisuje 

slova prvního žáka do jeho Objevitelského zápisníku. Potom se role žáků vymění. 

b) Materiáloví inženýři 

Žáci procházejí po třídě a prohlížejí si předměty a hlavně materiály, ze kterých 

jsou předměty vyrobeny. Žáci „prověřují" vlastnosti materiálů a zapisují si do svých 

Objevitelských zápisníků své zkušenosti s materiály (např. o papíru, že se dá trhat, 

mačkat, namočit, může se obarvit atd.). O největší objev se žáci podělí s ostatními. 

b) Tatlinova Láhev podruhé 

Žáci se znovu podívají na Tatlinovu Láhev. Po zkušenostech s vnímáním 

materiálu doplňují nové postřehy k dílu. 

c) Materiálové hádanky 

Učitel připraví žákům různé materiály (pevné, kapalné, textilní, plastické aj.) 

Žáci připraví ostatním materiálovou hádanku - vyberou si takový materiál, který podle 

nich charakterizuje nějaký známý předmět (např. ke křeslu se hodí textil, kov, dřevo a 

knoflíky), materiál také uspořádají tak, aby nějakým reprezentoval předmět, který 

zastupuje. Ostatní žáci hádají, který předmět měl kdo na mysli, autor hádanky 

napovídá pouze kategorii (např. nábytek). 

6) Kontrareliéfy Vladimíra Tatlina 

Žáci si prohlížejí fotografie kontrareliéfů Vladimíra Tatlina. Vyjadřují, jak na ně 

dílo působí, co jim připomíná, co by mohlo zastupovat za předmět ap. Jak Tatlinovo 

dílo mění prostor, ve kterém je umístěno? Postřehy, nápady a informace si žáci opět 

zapisují. Mohou si i zakreslovat plánky věcí ap. 
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7) Vlastní kontrareliéf 

Žáci vytvářejí vlastní kontrareliéf - prostorové dílo vytvořené z různých 

materiálů, které je zajímavé svou formou. Žáci hledají nejzajímavější nebo 

nejvýstižnější uspořádání materiálů pro svůj záměr a zamýšlejí se také nad volbou 

správného prostoru pro svoje dílo. 

8) Reflexe - prohlídka žákovských kontrareliéfů i Objevitelských zápisníků 

Žáci se procházejí po třídě, která je ozvláštněná kontrareliéfy. U každého 

kontrareliéfů je vždycky položený Objevitelský zápisník jeho autora, do kterého je 

možné nahlédnout. Po prohlídce následuje reflektivní kruh, kde žáci ostatním řeknou 

nebo přečtou svůj největší objev. 

C/ SOL LE WITT 
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9) Hry s krychlemi 

a) Stavby z hracích kostek 

Žáci se posadí ve dvojicích proti sobě. Každá dvojice dostane čtyři nebo pět 

dětských dřevěných hracích kostek (popř. jiných krychliček, ať už půjde o 

matematickou pomůcku nebo dětskou stavebnici, popř. krychlové papírové obaly od 

výrobků). Žáci staví stavby z kostek tak, že jeden žák postaví jednu kostku, druhý 

doplní druhou, první doplní další kostku atd. Stejným způsobem se stavby mění -

kostku po kostce. Žáci sledují proměnu formy a pokud jim seskupení kostek něco 

připomene (ne jen tvarově, ale třeba i vzpomínkou, pocitem) sdílí tyto dojmy ve dvojici. 

b) Kostky jako nástroj proměny prostoru 

Dvojice žáků se spojí tak, aby vznikly čtyřčlenné skupiny. Každá dvojice přináší 

do skupiny své kostky. Úkolem skupiny je vybrat si určitou část místnosti a postavit tam 

stavbu z kostek tak, aby se prostor této části proměnil. Všichni žáci se potom odeberou 

ze třídy ven. Znovu vejdou do třídy, která je ale proti běžné situaci proměněná. Žáci se 

zkouší pohybovat po třídě, vnímají rozdíly mezi běžnou a změněnou třídou. 

c) Reflexe 

Žáci popisují své zážitky z „nového" prostoru třídy. 

10) Prostor krychle 

Učitel s žáky zopakuje, co již vědí o krychli jako geometrickém tělese. Kde se 

s krychlí můžeme setkat v běžném životě? Kterému uměleckému dílu, které už známe, 

je podobná? 

a) Co je uvnitř krychle? - Co by mohlo byt uvnitř krychle? 

Učitel položí žákům otázku: Co je podle vás uvnitř krychle? Žáci odpovídají 

(např. prázdno, nic, beton, díra...). Učitel položí žákům novou otázku: Co by podle vás 

mohlo být uvnitř krychle? Tato otázka by měla nastartovat fantazii žáků. V krychli může 

být ukryto cokoli. 

b) Dílo s názvem Uvnitř 

Žáci ve čtyřčlenných skupinách „vyrobí" dílo s názvem Uvnitř. Pravidlem pro 

„výrobu" tohoto díla je, že má dílo krychlový tvar. Materiál pro výrobu si skupina určuje 

sama. K dispozici jsou různé materiály podle možností školy, mohou to být kartónové 

krabice, drátěnka, drát, igelit, papír, látky, plasty ap. Podoba krychle by měla nějakým 

způsobem připomínat její obsah. Na rozhodnutí skupiny je, zda bude krychle otevřená, 

průhledná nebo uzavřená. 
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c) Přehlídka krychlí - Co je uvnitř? 

Žáci se procházejí po třídě a dívají se na krychle svých spolužáků. U každé 

krychle je papír, na který mohou diváci psát, co je podle nich uvnitř krychle. Nakonec si 

každá skupina přečte papír u své krychle. 

11) Uvnitř krychle Sol LeWitta 

a) Co je uvnitř krychle? - Co by mohlo byt uvnitř krychle? 

Žáci si prohlížejí fotografii krychlové kompozice Sol LeWitta. Učitel se opět ptá: 

Co je uvnitř krychle? a poté: Co by mohlo být uvnitř krychle? Žáci odpovídají. Učitel 

žákům dál ukazuje LeWittovy krychlové struktury i struktury z částečných krychlí. Co 

dělá LeWittovo dílo s prostorem, ve kterém je umístěno? 

b) Struktura krychle jako nástroj proměny prostoru 

Žáci ve skupinách si nejdříve vyberou prostor pro svoji strukturu. Poté společně 

vytvoří pomocí špejlí spojených v rozích plastelínou strukturu, kterou do prostoru 

umístí. Když jsou struktury dotvořené, žáci stejně jako na začátku této lekce opustí 

třídu a znovu do ní vejdou. 

c) Reflexe 

Žáci popisují své zážitky z „nového" prostoru třídy. 

D/ NEODADA 
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13) Věci a jejich příběhy 

a) Příběhy „obyčejných" věcí 

Učitel připraví ve třídě různé předměty (krabičky, staré klíče, nádobí, textil...). 

Každý žák si vybere jednu věc a pořádně si ji prohlédne, ohmatá, očichá ap. Žáci 

potom napíší příběh své vybrané věci. Jak se dostala až sem, kdo, kdy a kde ji vyrobil? 

Nebo pochází z jiné planety? Z pohádky? 

b) Hudební skříň Roberta Rauschenberqa a její příběh 

Žáci sledují fotografii díla Hudební skříň od Roberta Rauschenberga. a 

vymýšlejí vhodný název pro sledované dílo. Nakonec se dozvídají skutečný název 

(učitel doplní potřebný kontext názvu). Žáci popisují, jaké pocity v nich dílo vzbuzuje? 

Jaký příběh by se hodil k této věci? 

c) Přetváření věcí podle jejich příběhů 

Žáci dotvoří věc tak, aby podpořili svůj vymyšlený příběh o ní. Cílem přetváření 

je ale zároveň provokovat, upozornit na věc, šokovat. 

d) Prezentace věcí a ieiich příběhů 

Každý žák vystaví někde v prostoru třídy svou přetvořenou věc. Potom si 

připraví prezentaci příběhu své věci. Každý žák potom prezentuje příběh i podobu své 

věci. 

14) Bláznivé věci 

a) Připomínka kreseb „bláznivých" věcí 

Učitel žákům připomene a dá prohlédnout jejich kresby „bláznivých" věcí. Znovu 

žákům ukáže také kresbu Milostná přehlídka Francise Picabii. Žáci přemýšlejí a 

vzpomínají, co jejich věc umí, k čemu má sloužit. 

b) Vytváření „bláznivých" věcí 

Učitel vyzve žáky, aby použili materiály, které jsou ve třídě nashromážděny pro 

potřeby celého výtvarného bloku Exprese a řád v prostoru, a vyrobili si svoji „bláznivou" 

věc (která může, ale nemusí odpovídat kresbě). 

c) Přehlídka „bláznivých" věcí 

Nakonec jsou „bláznivé" věci předvedeny ostatním, žáci popisují, ukazují nebo 

svým tělem předvádějí funkci své věci. 

d) Porovnání „bláznivých" věci s „bláznivými" strojky Jeana Tinquelyho 

Učitel ukáže žákům fotografii, popř. videonahrávku strojků Jeana Tinguelyho. 

Žáci vyjadřují své pocity a dojmy z díla. 
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15) Závěrečná reflexe 

V reflexi celého výtvarného bloku žáci spolu s učitelem hodnotí, co nového si 

z tohoto výtvarného bloku odnesli, jak se proměnil jejich vztah k věcem. Je možné, že 

si teď všímáme i „obyčejných" věcí, vidíme je jinak, přemýšlíme o jejich příbězích? 

82 



Z. w a ve r 
Tato práce si jako klíč k otevření cesty k umění 20. století dětskému divákovi 

zvolila hledání „exprese" a „řádu" ve výtvarném uměleckém díle. Cílem práce bylo 
odpovědět na otázku, zda je možné prostřednictvím cíleného hledání „exprese" a 
„řádu" ve výtvarném umění otevírat dětem mladšího školního věku cestu k výtvarnému 
umění, tj. k hledání porozumění uměleckým formám a významům díla a k motivaci pro 
vyhledávání dalších výtvarně - estetických zážitků? Do jaké míry zvolený klíč (hledání 
„exprese" a „řádu") zkresluje vnímání významu, výrazu nebo formy uměleckého díla? 

Prostředkem k prověření zvoleného klíče byl výtvarně výukový projekt Exprese 
a řád ve výtvarném umění 20. století, z nějž část byla realizována s žáky mladšího 
školního věku. Dílčím prostředkem k nalezení odpovědi na otázky položené v úvodu 
bylo také mé osobní hledání možností, jak s použitím zvoleného klíče strukturovat a 
zúžit, a zároveň minimálně zjednodušovat nebo dokonce zkreslovat, význam a hodnotu 
děl moderního umění. 

Tato práce podle mě potvrdila moji hypotézu, totiž že hledání „exprese" a „řádu" 
je možný klíč, kterým lze dítěti mladšího školního věku otevřít cestu k estetické 
interakci s uměleckým dílem 20. století. V umění vymezeného období je možné 
sledovat vývoj dvou vzájemně rozlišitelných proudů - proudu výrazově - symbolického 
s převahou „exprese" a proudu racionálně formového s převahou „řádu". Toto 
rozdělení uměleckých děl, ale také uměleckých stylů, přispívá k přehlednosti a 
k orientování se ve složité struktuře a bohaté škále různých projevů výtvarného umění 
ve 20. století. Zároveň však z této práce vyplynula úskalí, které s sebou zvolení 
uvedeného klíče nese. Velkým nebezpečím je mechanické rozdělení výtvarných děl 
do skupiny „exprese" nebo do skupiny „řád", aniž bychom se zamýšleli nad jejich 
skutečným působením na diváka v estetické interakci. Dalším úskalím je i 
nejednoznačnost vymezených kategorií „exprese" a „řád". Nelze rozhodně tvrdit, že 
dílo, které v této práci reprezentuje „řád" nemá výraz, nebo naopak, že dílo 
reprezentující „expresi" je zcela bez uspořádání. Tak jako díla „řádu" mají výraz, a 
někdy je výrazová složka takového díla velmi působivá, tak díla „exprese" jsou 
záměrně uspořádaná, mají pravidla své formy. Díla „řádu" jsou tedy spíše 
charakteristická geometrickou formou (objektivním řádem), zatímco díla „exprese" se 
vyznačují subjektivním, tzv. organickým řádem, odvozeným zejména od výtvarného 
cítění autora díla. Obě kategorie („exprese" i „řád") se tak použitými názvy nedají 
vymezit zcela přesně. 

Celkově bych hodnotila hledání „exprese" a „řádu" jako více méně vhodný klíč 
k přístupu k umění . 20. století Jeho hlavní předností je zpřehlednění různých 
uměleckých projevů uvedeného období. Vzhledem k riziku velkého zkreslení je ale 
nutné nepřistupovat dogmaticky k dělení výtvarného umění 20. století na díla „exprese" 
a „řádu"a využívat tento klíč jako prostředek k otevření cesty k vnímání neopakovatelné 
hodnoty každého uměleckého díla. 
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Příloha 1 
Psycholog Jiří Kulka vymezuje soubor předpokladů pro vnímání uměleckého díla jako 

propojení relativně stabilních předpokladů s předpoklady momentálně aktuálními. 

Relativně stabilní předpoklady: 
znalosti a vědomosti 

sdělení 
návyky a dovednosti 

názory 
dekódování 

postoje 
umění, 

hodnotová hierarchie 

zkušenosti 
prohloubení 

kulturní úroveň, životní styl 

života 

Psychologicky efekt: 
historicko společenská orientace, druhové, 
stylové, žánrové atd. specifikace, báze 
informačního zpracování uměleckého 

ulehčení dekódování, usnadnění a zejména 
prohloubení chápání (jde o dovednosti 
intelektuální) 

přístupy k umění, vztahový rámec 

( kam začlenit, jak utřídit, v jaké oblasti se 
pohybovat atd.), i způsob „pronikání do díla", 

charakteristický způsob reagování na 

připravenost, předpojatost 
začlenění umění do vlastního života a jeho 
postavení mezi jinými životními hodnotami 

usnadnění a zejména obohacení, 

estetického zážitku, 
bohatství a hloubka prožitku, jeho kvalita, 

celková interpretace uměleckého díla jako 
životního faktu a jeho začlenění do běhu 

Momentálně aktuální předpoklady: 
prostředí 

prožitku, vliv 

sociální atmosféra (u davové 
sugestivnosti, dynamika 

konzumace) 

důvěra 

estetické zaměření 
estetických 

naladění na komunikační kanál 
uměleckého 

psychické uvolnění a emocionální 
synchronizace s autorem (dílem ) 
soustředěnost 

prohloubení 

( Viz J. Kulka: Psychologie umění. 

Psychologický efekt: 
příprava vnějšího rámce estetického 

na soustředění, zaměření atd. 
citové naladění, prvky 

prožitku ( přítomnost jiných podporuje nebo 
tlumí vlastní projevy) 
citová vazba na umělce, sekundárně vyšší 
koncentrace pozornosti 

hravost, imaginativnost, aktualizace 

norem, ideálů, zkušeností 
podmínka správného dekódování 

sdělení a pochopení díla 
zvyšuje spontaneitu prožitku, prohlubuje 
pochopení díla 
zapojení celé osobnosti vnímatele, jeho 
intelektuálních, emocionálních i snahových 
stránek ( viz apercepce), kvalitativní 

dekódování díla 
i:SPN 1990, s.400-405) 



Švýcarský psycholog Carl Gustav Jung vymezil dva podstatné rysy lidské osobnosti -
typ extroverta (člověka zaměřeného na vnější svět, na prostředí a osoby, které ho obklopují) a 
typ introverta (člověka zaměřeného na svůj vnitřní svět, na svoje představy a myšlenky). Toto 
dělení Jung ještě jemněji rozlišuje pomocí čtyř typů psychických funkcí - myšlení, cítění, čití a 
intuici. Typologii vnímání podle teorie Carla Gustava Junga přejímáme v podobě aplikované na 
výtvarné vnímání z Didaktiky výtvarné výchovy I autorů Heleny Hazukové a Pavla Šamšuly: 

(je to z Kulky - Psychologie umění) 

1. Základní psychologicky typ extravert má varianty: 
a) Extravertně myšlenkový typ. Je charakteristický empirik. Má především užitkový 

vztah ke skutečnosti. 
b) Extravertně citový typ. Je závislý na společenských konvencích. Přebírá hotová 

schémata hodnocení. 
c) Extravertně čivý typ. Představuje krajního realistu, který má za skutečné jen to, co 

sám vidí, nebo co mu jako skutečnost prezentuje věda. 
d) Extravertně intuitivní typ. Typický plánovač realizací vlastních cílů. 

2. Základní psychologicky typ introvert má varianty: 
a) Introvertně myšlenkový typ. Je charakteristický intelektuál, jemuž jsou myšlenky, 

ideje, abstrakce více než fakta. 
b) Introvertně citový typ. Představy a subjektivní pocity jsou mu více než objektivní 

skutečnosti. Jeho doménou jsou knihy. 
c) Introvertně čivý typ. Vyznačuje se senzitivitou a vciťováním se. 
d) Introvertně intuitivní typ. Představuje ho charakteristický snílek, mystik. 

Francouzský psycholog Alfréd Binet. spoluautor prvního moderního inteligenčního 
testu, se mimo jiné také zabýval typologií estetického vnímání, kterou odvodil od zaměření 
vnímatele na estetický objekt. Rozlišil čtyři typy: 

1. Typ deskriptivní popisující detaily objektu bez přihlédnutí k celku. 
2. Typ observační zachycující jen významné rysy objektu. 
3. Typ erudovaný zaměřující se především na informace, které o objektu má. 
4. Typ emocionální postihující především citový význam objektu a jeho detailů. 

Britský psycholog Edward Bullouqh svou typologii také odvozuje od vnímání objektu, 
zaměřuje se ale hlavně na rozdíly ve vnímání jednoduchých barev. Rozlišuje tyto typy: 

1. Typ objektivní zaměřující se především na racionální stránku objektu a jeho 
objektivní vlastnosti. 

2. Typ fyziologický zdůrazňující pocity, které v něm objekt vyvolává. 
3. Typ obsahový (asociativní) pokládající objekt za zdroj svých asociací. 
4. Typ charakterový promítající do objektu lidské vztahy a vlastnosti. 

Německý psycholog Richard Miiller-Freienfels charakterizuje 5 typů estetického 
prožitku: 

1. Typ senzorický - upřednostňuje senzorický zážitek, vnímá barvy a linie, tvary díla, 
má málo představ a rovněž redukuje sdělení díla na pouhý smyslový zážitek 

2. Typ motorický - reaguje na dílo pohybem, má pohybové představy 
3. Typ imaginativní - dílo je pro něj východiskem pro bohaté představy a fantazii, 

asociuje při vnímání díla 
4. Typ intelektuální - prožitek zdila zpracovává intelektuálně nebo svůj zážitek 

okamžitě reflektuje, popisuje ho a zdůvodňuje 
5. Typ emocionální - dílo je pro něj zdroj pro vytváření emocí, pocitů 

Pro interakci s výtvarným dílem je zajímavá také jiná typologie téhož autora - vnímatel 
uměleckého díla se stává buď účastníkem - spoluhráčem (vciťuje se do díla, prožívá ho), nebo 
divákem (pozoruje dílo). Oba typy mají ještě svůj podtyp odvozený od míry aktivity vnímatele. 
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Existují tedy: 
1. Aktivní spoluhráč, který „nejen umělecké dílo prožívá, ale přímo se do něj intuitivně 

vžívá" 
2. Pasivní spoluhráč, který „reaguje pouze citově, zůstává ale v sobě samém" 
3. Aktivní divák, který „přihlíží a přemýšlí" 
4. Pasivní divák, který „se nechává unášet jen asociacemi, které vjemy uměleckého 

díla vyvolávají." 

Zpracováno podle: 
HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: UK 2005 
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Příloha 2 
Dobrý den, 
zasílám Vám několik věcí, které mne napadly k Vašemu programu, jež ste zkoušela s 

dětmi v expozici VP. Ty nejdůležitější věci už jsem Vám asi řekl 
Malby, které vznikly v úvodu jako doplněk výstřižku z Kupkova obrazu byly velmi 

povedené a děti se ve svých malbách intuitivně dotkly podstatných momentů Kupkových 
obrazů expresivního, organického charakteru - tedy podobnost detailu - mikrostruktury a 
struktury velmi velké - např. ostrov, nadhled z družice Taky bylo zajímavé sledovat, jak 
spontánně navazují na tvary a rozvíjí je 

V expozici věnovali hodně času sledování obrazu, dobře se na něj dívali a opět výstižně 
komentovali podstatné momenty díla. U Kouzelného rámečku by mohl být jeho otvor menší. 
ODPOVĚDI NA OTÁZKU PROČ KOSMICKÉ JARO BVYLY TAKÉ HODNĚ K VĚCI A BYL CÍTIT 
DĚTSKÝ POHLED NEZATÍŽENÝ KONVENCEMI - NAPŘ. VÝROK ŽE SE DIVÁM Z OKNA NA 
JARO NA PLANETĚ ZEMI ....a podobně. 

část s muchlavým papírem se neuskutečnila, nemohu ji tedy komentovat,, nedovedu si 
to představit. 

Část se slovy -
lehký problém byl v tom, že ne všichni těm slovům dobře rozuměli, možná by mohli ta 

slova sami napsat, aby použili slovník, který znají. Taky byl velký věkový rozdíl, možná by si to 
mohli vysvětlit. 

Myslím si, že ačkoliv některá Kupkova díla vypadají expresivně, řád je v nich stále 
přítomen A tyto charakteristiky si neoponují. Rukopis - vedení štětce je jistě mnohem 
uvolněnější než u geometrických obrazů, přesto však stále hodně soudržné s racionálními 
souvislostmi. 

Pozitivní bylo, že jste věnovala hodně času vyjádření názorů všech žáků. Kdyby jich 
bylo víc - třeba dvacet, musela byste asi diskusi více moderovat, aby se program stihnul za 
časově únosnou dobu. Některé odpovědi by bylo možné ještě rozvinout komentářem. 
Každopádně přístup byl hodně pozitivní. 

Problém při sedání a vytváření kruhu před obrazem se dá částečně řídit výzvou, aby se 
žáci posadili tak, aby na obraz dobře viděli. 

Také živé obrazy fungovaly překvapivě dobře a žáci dobře reagovali na strukturu díla -
uspořádání vertikálních plánů.... TYto schopnosti si rozvíjí ve vaší výuce. NA závěr by stálo za 
to se ještě vrátit k obrazu a zhodnotit vztah akce - etudy a malby samotné, jak se ji podařilo 
vyjádřit, ato. 

Práce na obrazech v expozici - dobrý nápad, dát zcela konkrétní věci, které však mají 
abstraktní potenciál - mašle, kus papíru, atp. Zadání vyjádřit pocit je však myslím dost těžké pro 
tak staré děti, i pro starší a vyžaduje velkou míru schopnosti abstrahovat a abstraktně myslet. 
Asi by si žáci měli první říct, jaký jejich pocit je - ne jen dobrý či špatný ale konkrétně - radost, 
smutek... a pak jej se pokusit vyjádřit. Taky se z toho může stát jen ilustrace, nebo smajlík, což 
je fajn, ale nejde to moc k podstatě abstraktního umění. Možná by takovému zadání mohla 
předcházet nějaká hra kde by se rozlišovaly kvality ve vnímání barev - jaké tyto barvy navozují 
pocity - radost, smutek, chlad, klid, nervozitu a když by žáci zjistili, že podobné zkušenosti 
mají, že je jim nějaká barva příjemná či nepříjemná, protože v nich vyvolává konkrétní pocity, 
mohli by nástroje lépe použít. Také otázky kompozice - např. co vyvolává diagonála, co 
vertikála, co bod atp... které jsou v Kupkově díle přítomné velmi silně - by se zde musely 
předem rozehrát, aby žáci nepostupovali bud zcela intuitivně ( což vůbec nevadí a můžou tak 
vzniknout velmi dobré práce, a tak by bylo lepší dát jednoduché zadání, ne tak komplexní a 
neuchopitelné jako pocit), a nebo to nezjednodušili na grimasy obličeje. TAké by se dalo 
pracovat s animací těchto jednoduchých tvarů - napři, focením a zadáním by mohlo být např. 
zachytit pohyb, cestu.... A mašle v pohybu - to je přesně ono - je to vlastně jen linie, 
osvobozená, tančící - ať už by byla v Amorfe - dvoubarevné fuze, nebo v obraze Solo hnědé 
čáry.... Návrat do expozice je pak dobrý tah. Aktivit je však celkem hodně i na 180 minut je to 
nabitý program. 
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Program se myslím povedl a pro žáky to byl dobrý zážitek. Děkuji Vám za vaši práci a 
přeji úspěchy v další práci. 

S přáním krásného dne 
Oldřich Bystřický 

LO SMSU 
Národní galerie v Parze 
Veletržní palác 
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