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Anotace
Bakalářská práce se zabývá principy nefigurativní tvorby meziválečného období a
možností aplikace těchto postupů ve výuce výtvarné výchovy. Využití těchto principů je
zaměřeno na děti předškolního věku v mateřské škole. Cílem práce je snaha hledat cestu
pro učitelky, aby v práci s dětmi nevyužívaly pouze tradiční ilustrace, ale probouzely v
dětech zájem i o jiné žánry výtvarného umění. Teoretická část obsahuje krátké
seznámení s vybranými zástupci výtvarných tendencí a směrů. Jedná se o meziválečné
nefigurativní umění a abstraktní expresionismus. Následující kapitola popisuje možnosti
a specifika ve výtvarném vnímání uměleckého díla a různé teorie o abstraktním myšlení
dětí předškolního

věku.

Praktická část navazuje na předchozí teoretickou

část

výzkumnými metodami dotazníku pro učitelky mateřských škol a výzkumným šetřením
zaměřeným na děti ve formě předvýzkumu sloužícími k tvorbě projektu, který je
závěrem práce.
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Annotation
Bachelor thesis deals with principles of non-figurative work in interwar period and
possibility to apply these procedures to art education.

Utilization these principles is

focused on children of preschoole age in kindergartens. The aim of the work is the eifort
to look for a way for teachers to use not only traditional illustration in their work with
children but try to awake in children an interest in other genres of art.
In theoretical part is short introduction with selected reprezentatives of two artistic
tendencies and directions. It is a non-figurative art of interwar period and abstract
expressionism. The following chapter describes options and specifics of visual
perception of art and various theories about abstract thinking of preschool age children.
Practical part follow up to previous theoretical with research methods of questionnaire
for teachers in kindergartens and with research survey which is focused on children
based on a pilot study serving to create a project which is conclusion work.
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ÚVOD

Cílem mé bakalářské práce je ukázat, že je možné seznamovat děti i s jinými než
tradičními výtvarnými díly (zejména ilustracemi). Pokud použijeme vhodné metody a
přístupy jsou děti předškolního věku schopny vnímat a hodnotit i jiné typy výtvarného
umění, což vede k jejich dalšímu rozvoji dle Rámcově vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Tématem mé bakalářské práce jsou principy nefigurativního
umění v meziválečném období a možnost aplikace těchto postupů ve výuce výtvarné
výchovy. Toto téma jsem si zvolila, neboť není v našich školkách příliš často
prezentováno, alespoň takový dojem jsem získala na svých pedagogických praxích
během studia.
Zaměřila jsem se na nefigurativní umění meziválečného a těsně poválečného
období, kde jsem si vybrala jako zástupce tohoto směru v Evropě Vasilije Kandinského,
Pieta Mondriana, Kazimíra Maleviče a Františka Kupku, jako zástupce v USA jsem
zvolila Jacksona Pollocka, Marka Rothka, Barnetta Newmana a Clyfforda Stilla.
Hlavním záměrem teoretické části je ukázat vývoj chápání výtvarného umění
dětí předškolního věku a zároveň krátce seznámit s vybranými autory nefigurativního
výtvarného umění meziválečného období. V praktické části jsem chtěla vytvořit projekt,
který by mohly učitelky v mateřských školách používat ve své praxi.
K danému zadání jsem musela nastudovat nejen velké množství literatury
týkající se nefigurativního umění, ale provedla jsem i výzkum v mateřských školách,
abych zjistila, jaké povědomí mají učitelky mateřských škol o této oblasti. Potěšilo mě,
že i přes to, že většina z nich se o tuto formu umění dosud nezajímala, tak o můj projekt
projevila zájem. Zároveň jsem sledovala, jaké možnosti mají učitelky mimopražských
škol k návštěvě výstav moderního umění. Také jsem provedla kvalitativní výzkum
v mateřské škole se skupinou dvaceti dětí, kde jsem s dětmi vyzkoušela různé druhy
výtvarných činností, abych zjistila, jak lze s dětmi s tímto tématem pracovat, aby byl
pro ně přínosný. Výsledky jsem použila k přípravě projektu.
Závěrem mé bakalářské práce je projekt, který jsem částečně ve zkrácené
podobě vyzkoušela s dětmi.
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TEORETICKÁ ČÁST

V teoretické části mé bakalářské práce jsem si vybrala jako zástupce dvou
výtvarných

tendencí

a

směrů

(meziválečné

nefigurativní

umění

a

abstraktní

expresionismus) osm uměleckých osobností (Vasilij Kandinskij, František Kupka, Piet
Mondrian, Kazimír Malevič, Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman a
Clyfford Still) jejichž život a dílo jsem krátce shrnula a zpracovala jako východisko pro
praktickou část, kde je využiji. Dále jsem shrnula teorie o abstraktním myšlení dítěte
předškolního věku a jeho možnosti a specifika ve výtvarném vnímání uměleckého díla.
Vzhledem k obsažnosti bakalářské práce bylo nutné dva představitele nefigurativního
umění (K. Maleviče a M. Rothka) umístit do příloh (příloha č. 3)

Í.CÍL

Cílem mé bakalářské práce je snaha hledat cestu pro učitelky, aby v práci
s dětmi nevyužívaly pouze tradiční formy umění, ale probouzely v dětech zájem i o jiné
žánry výtvarného umění včetně volné figurativní a zejména nefigurativní tvorby.

2. V Ý Z K U M N É O T Á Z K Y

Hlavní výzkumná

otázka:

Lze přiblížit dětem v předškolním věku nefigurativní umění, a jestliže ano, tak
jakým způsobem, jestliže nelze, tak proč?

Vedlejší výzkumná otázka zaměřené na děti:
Který z uvedených autorů, děl a přístupů k nefigurativnímu umění budou děti
předškolního věku preferovat?
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Vedlejší výzkumné otázky zaměřené na učitelky:
Využívají učitelky mimopražských mateřských škol díla nefigurativního umění
v práci s dětmi?
Navštěvují učitelky mimopražských mateřských škol výstavy moderního umění?

3. Ú K O L Y

Pro splnění cíle jsem si dále stanovila tyto úkoly:
1.

Zjistit, zdali učitelky mateřských škol v Kladně a okolí využívají díla
meziválečného nefigurativního umění v práci s dětmi.

2.

Zjistit, jestli učitelky mateřských škol v Kladně navštěvují s dětmi výstavy
moderního umění.

3.

Hlouběji se seznámit s vybranými autory výtvarných děl.

4.

Didakticky strukturovat a vybrat z literatury fakta, která se dají bezprostředně
použít jako východiska pro výzkum a projekt.

5.

Zpracovat pro děti předškolního věku projekt jako návrh ze získaných
informací.
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4. N E F I G U R A T I V N Í U M Ě N Í J A K O T E N D E N C E V E V Ý T V A R N É M
UMĚNÍ V EVROPĚ

4.1 Charakteristika nefigurativního umění

Nefigurativní umění je jinak nazýváno také jako abstraktní, nepředmětné,
nezobrazující nebo non-objektivní umění.
Nefigurativní umění nezobrazuje předměty a tvary vnějšího světa ani žádné
konkrétní věci, proto se nazývá umění nepředmětné, nezobrazující. Vyjadřovací
prostředky jsou převážně barva, tvar, objem, linie a struktura. Abstraktní dílo je možné
interpretovat pouze v rovině subjektivního pocitového výkladu. Abstrakce je proces,
v němž jevy zbavujeme nahodilostí a nacházíme pro ně zobecnění - matematická nebo
fyzikální rovnice vyjadřuje tvar křivky, pohyb tělesa, proměnu hmoty působením
tepla... Umělci chtěli umění osvobodit od zobrazování konkrétního reálného světa, aby
vyjádření jejich citů bylo co nejěistší, nezatížené.
Ke vzniku nefigurativního umění ve 20. století přispěl jednak vývoj přírodních
věd (zpochybnění „reálnosti" viditelného světa), jednak vývoj malířství, v němž od
impresionismu docházelo stále k větší samostatnosti (autonomii) výtvarných prostředků
(tvarů a barev). Svou roli sehrály i stále se zdokonalující fotografie a počátky filmu,
objevu optiky, fyziky, psychologie, filozofie a dalších oborů, zabývajících se zejména
výzkumem světla a barev a též schopnostmi člověka tyto světelné, barevné a tvarové
vjemy chápat významově, tj. jak na něj působí. A také fascinace zkoumání makrosvěta
(vesmír).
„Non-objektivní
náboženství

zobrazení

umění není vynález dvacátého století. V židovském a islámském
lidí nebylo povolené.

vyvinuly vysokou úroveň dekorativních
figurativní

umění. Abstraktní

návrhy

Následně

islámské

a židovské

kultury

umění. Kaligrafie je také jakási forma
také existovaly

v západní

kultuře

v mnoha

kontextech. Nicméně, abstraktní umění je odlišné od vzoru - výroba v designu,
to čerpá z rozdílu mezi dekorativním
předmět zamyšleného

1

non-

protože

uměním a výtvarného umění, ve kterém obraz je

uvažování v jeho vlastní pravý."

http://cs.articlesnatch.com/Article/Abstract-Art/86969
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Nefigurativní umění se rodí ze širokého okruhu stylů, které mu předcházely.
V devatenáctém století to byl romantismus a impresionismus aj. V počátku dvacátého
století se jednalo o postimpresionismus a secesi. Zrodu abstrakce přímo předchází
především expresionismus (Vasilij Kandinskij), kubismus a futurismus (Piet Mondrian,
Kazimír Malevič) a symbolismus (František Kupka).
Vznik abstraktního umění je spjat s prvními projevy nefigurativní malby, se
kterou přišel roku 1907 Mikolajus Ciurlionis, Francis Picabia a František Kupka. Za
zakladatele abstraktní malby je považován ruský malíř Vasilij Kandinskij. Abstraktní,
nezobrazující malby se objevují v letech 1910 - 1915 u mnoha různých umělců, jen
někteří je ale dovedli až k úplné nefiguraci jako například František Kupka u obrazu
Amfora Dvojbarevná fuga 1912.
První abstraktní akvarel namaloval V. Kandinskij roku 1910, pomohla mu
náhoda. „Jednou viděl ve svém ateliéru obraz opřený obráceně o zeď, takže

znázorněný

předmět nebyl dešifrovatelný,

a zapůsobil na něj takovou intenzitou barevného

že zůstal ohromen;

se, že obraz může vyvolat silný umělecký' zážitek i bez

předmětu,

pouze sestavou

nabyl dojmu,
abstraktní

domníval

barevných skvrn, ploch a čar. Sám později sdělil, že tehdy

že předmět

obrazy,

dojmu,

jeho

hovořil

obrazům

Kandinskij

vlastně škodí.

V době, kdy vznikaly

o hudbě: „Svět zní. Je to kosmos

první

duchovně

působících podstat. Tak je mrtvá hmota živým duchem. "2
Tendence k nefigurativnímu malířství se rozvíjely v mnoha zemích (Francie,
Nizozemí,

Rusko, aj.), v mnoha proudech a variantách

například

orfismus (R.

Delaunay), neoplasticismus, geometrická abstrakce (P. Mondrian, Olga Rosanovová, El
Eisickij, August Herbin), suprematismus (K. Malevič), rayonismus (M. Larionov, N.
Gončarovová), konstruktivismus (V. J. Tatlin).
Důležitou tendencí ke vzniku abstrakce byl umělecký směr expresionismus.
„Expresionismus

lze chápat

za prvé jako

všeobecnou

uměleckou

tendenci,

snažící se co nejvěrněji zobrazit pochody v lidské mysli, emoce, city, vášně a pudy. Tato
tendence, často tíhnoucí k abstrakci, je patrná ve všech sférách umění již od počátku
civilizace

a přežívá

formovat

na přelomu

udržel až do počátku
2

dodnes.

V užším slova smyslu jde pak o směr, který se začal

devatenáctého

a dvacátého

století a především

druhé světové války, či ve své abstraktní

Ilustrovaný e n c y k l o p e d i c k ý slovník I. díl, Praha 1980. str. 251
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v Německu

se

formě ještě dlouho po

jejím konci. Ačkoliv se tato stránka orientuje především
okrajově i vývoj expresionismu
němém filmu, jehož

na výtvarné

v jeho dalších sférách - především

zlatý věk Německo

v první polovině

umění,

literatuře, poezii a

20. století zažívalo.

expresionismus je velice důležitý i rozvoj filozofie (především Nietzsche,
a existencialisté),

psychologie

mapuje

Pro

Schoppenhauer

(Sigmund Freud), ale i etiky. Ačkoliv se rozvíjí již před

první světovou válkou, teprve po ní získává svůj sociálně kriticky) aspekt, který v mnoha
ohledech dotvořil jeho profil.

Otázka ceny lidského života a důstojnosti

dobách finanční krize a těžkého pokoření národa palčivější
jako manifestace

nesouhlasu

nalezení morálních
Právě politická

s mezilidskou

než kdy dříve. Umění slouží

ignorancí a bezcitností,

hodnot a nezřídka již varuje před hrozícím

angažovanost

se nakonec stala expresionismu

jedním z důvodů, proč je Goebles označil za degenerované

člověka je v

volá po

nebezpečím

fatální,

opětovném
nacismu.

neboť jistě

byla

a nechal je stáhnout z galerií

a nezřídka i veřejně ničit.11
V Německu na počátku dvacátého století vzniklo několik expresionistických
sdružení, z nichž je důležitá skupina Der blaue Reiter z roku 1911.
V expresionismu se kromě výrazovosti pracuje i s barevnými plochami, které
jsou ohraničovány linkou. Umělci často používali čisté barvy a nesnažili se o
perspektivu. Využívali protiklad světla a stínu. Důraz na velké barevné plochy je vidět i
u obrazů Franze Marca, př. Modrý kůň, 1911.
Vznik abstraktního umění je spjatý se dvěma tendencemi. První je krize námětu,
se kterou bojovali už i impresionisté. V Monetově sérii katedrály v Rouen, se realita
daného neopakovatelného okamžiku a dojmu stupňuje až do fáze, kdy předmět začne
ztrácet konkrétní vlastnosti. U impresionistů a nejvýrazněji u Moneta také začíná
emancipace barvy, která je znatelná u obrazu Londýnský parlament z roku 1903, kde
výrazně převládá barva modrá a žlutá. Impresionismus vyvolal vlnu kritických reakcí,
kterou lze shrnout pod pojmem postimpresionismus. Postimpresionismus nacházel svoji
inspiraci ve výrazném zpevnění tvarů i použití důrazných, jasných a plochých barev.
Ačkoli

postimpresionističtí

umělci často vystavovali

společně, nebyli

sdružením

v pravém slova smyslu, neměli stanovené podmínky či pravidla tvorby. Jedním
z klíčových umělců byl Paul Gauguin, v jehož obrazech jsou jasné výtvarné kontury a

3

http://www.gymfry.cz/zmp0506/hlavka/expres.html
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začíná nastupovat rehabilitace plochy, což dosvědčuje obraz Žlutý Kristus (1889) a
tahitské obrazy.
Barvy se začínají promítat do velkých barevných ploch, jako u díla Maurice
Vlamincka. Vývoj ve Francii je podobný vývoji v Německu, kde cílem kubistické nové
formy však nebyl ani popis, ani abstrakce, ale konkrétní a nově otevřená skutečnost.
Ani analytický kubismus nepřekročil hranice nefigurativního umění, ačkoli se
jednalo o rozpad tvaru; Mondrian dotáhl rozklad na vyšší úroveň, rozkládal stromy,
fasády kostela a molo a oceán. Z viděné skutečnosti vytvoří nezobrazující celek a ten
formálně geometrizuje tak, jak to málokdo udělal. Futurismus se snažil vytvořit umění
odpovídající modernímu věku- věku rychlosti, síly, strojů, změn a pohybu. Snažil se
rozkládat stroje a dynamiku až k na pomezí nefígurace, někteří malíři se k abstrakci
přiblížili méně a někteří, jako Luigi Russolo s obrazem Dynamika automobilu, se
nefigurativního umění „dotkli".
Druhou, stejně důležitou tendencí je silné směřování k plošnosti. Což se mimo
jiné děje i v architektuře (Josef Hoffmann: Purkersdorf u Vídně, sanatorium, 1903-5
Otto Wagner: Wien Vil, obytné domy v Neustiftgasse, 1909-11 Adolf Loos: Wien,
Looshaus, 1909). U nás se tyto tendence projevovaly výrazně v díle Jana Kotěry.
V citátu z Mádla o Kotěrovi je naznačen vývoj architektury: "Všechno
tvarosloví je zredukováno
primitivní

absolutnosti

architektonické

na tři základní útvary: linie, plocha, těleso, nejraději v jejich

přímky, roviny a hranolu.(,..)S

zachází Kotěra nyní s plochou,
úkol vymezovací, nýbrž také

vyhrazuje ji, neporušené

největším

respektem

a nezotročené,

a uměním

nejen

veškerý

výrazový."4

Tendenci k plošnosti lze také pozorovat na uměleckých plakátech, u nás
například plakáty Vojtěcha Preissiga.
V umění minulosti lze říct, že např. doba románská přiznává a respektuje
obrazovou plochu. Celková tendence k plošnosti je i v secesi, která ovlivnila Františka
Kupku a kromě něj bude zásadní v geometrické abstrakci. Větší důraz na plošnost je
kladem po impresionismu, kde je klíčovou osobností Paul Gaugin, v jehož obrazech
jsou jasné výtvarné kontury a začíná nastupovat rehabilitace plochy. V počátcích
dvacátého století bylo významným střediskem nefigurativního umění sovětské Rusko,
kde Kazimír Malevič komponuje jednoduché geometrické tvary do určitých sestav a
4

Citováno podle Dějin v ý t v a r n é h o u m ě n í IV. s 142.
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hovoří o nepředmětném světě a nepředmětném umění, ěehož je důkazem obraz Černý
čtverec na bílém pozadí, který je zcela plošný.
Osobnosti, jako je Kandinskij, Mondrian, Malevič a další lze označit za
ortodoxní, striktní abstraktní umělce. Nefigurace pro ně byla jedinou cestou, kterou lze
cíle dosáhnout. Jako protipól lze označit Paula Kleeho, pro kterého bylo abstraktní
vyjádření jen jednou z jeho možností, cest. U nás lze za neortodoxní označit skupinu
Tvrdošíjní, jejichž tvorba tíhla k naivistickému primitivismu.
Po druhé světové válce se abstraktní umění vyvíjelo dál a začala vznikat akční
malba a tachismus. V padesátých letech vyústil z geometrické části abstrakce op-art a
střediskem nefigurativního umění je v New Yorku abstraktní expresionismus, kde jeho
představitelé nevycházeli z geometrické abstrakce, ale naopak se snažili o živelný a
nespoutaný projev, který vychází z podvědomé inspirace.
„Svoboda barev, nový způsob prostorového
míšení tvarů, různorodost

materiálů,

pojetí, deformace,

tím vším se vyznačuje

odvržení

formy,

umění 20. století

vůbec.

Umění ve 20. století bývá používáno jako protest, kritika či výzva k úvaze.
To dokazuje
doprovázejí

spousta

sepsaných

manifestů,

prohlášení,

směrnice

vznik nových uměleckých koncepcí. Toto umění se inspiruje

je chaotické a nestrukturované,
základě geometrického

a záměry,
přírodou,

na druhé straně se ale opírá o systémy vybudované

řádu. Mnozí umělci se obávali, že bude jejich

jako pouhá dekorace, a proto se o svých záměrech často explicitně

jež

umění

na

chápáno

vyjadřují,"5

4.2 Vasilij Kandinskij

Vasilij Kandinskij se narodil 4. 12. 1866 v Moskvě. Po skončení studií se
zúčastnil etnografické výpravy do Střední Asie, kde ho zaujaly hlavně projevy lidového
umění.
V roce 1911 začal Kandiskij spolu s Marcem a několika dalšími připravovat
almanach Der Blaue Reiter. Umělci tohoto sdružení všeobecně odmítali akademické
tradice, August Macke a Franz Marc dokonce zastávali názor, že každý člověk má
5

D E B I C K I , J. Dějiny u m ě n í . s. 237.
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„vnitřní a vnější svět", které by v sobě mělo sdružovat právě umění. Tuto složitou teorii
dále rozvedl Vasilij Kandinskij - podle něj vnější svět barev a forem přivádí diváka do
vnitřního světa pocitů. S použitím této teorie Kandinskij rovněž vytvořil první
abstraktní obraz všech dob, což znamenalo obrovský skok v umění a otevření zcela
nových dimenzí a možností v umění.
Jedním z nejdůležitějších faktorů, byla pro Kandinského jeho celoživotní láska
k hudbě, kde mu velmi napomohla jeho vrozená eidetická vloha a synestetické nadání.
S jeho přítelem Arnoldem Schónbergem, hudebním skladatelem a malířem, přišel
s názorem, že výstavbu obrazu nelze bez kompozice uskutečnit bez kompozice, že je
třeba dílo komponovat, jako se komponuje hudební skladba. V roce 1909 začal
rozlišovat

tři

typy

svých

obrazů.

První

jsou

Imprese,

jenž

jsou

odvozené

z bezprostředního dojmu vnějšího světa. Druhé Improvizace, čerpající zejména z
nevědomých, většinou spontánně vyjádřených vnitřních stavů a duševních pochodů.
Třetí jsou Kompozice, vycházející z počátečního návrhu, z něhož postupným a
pečlivým komponováním a pedantským ověřováním a propracováním vzniká výsledný
obraz.
Kandinskij si uvědomoval roli diváka a to je jeden z faktorů, odlišující ho od
Mondriana a Maleviče. Zjistil, že někteří diváci jsou s to v jeho obrazech rozpoznat víc,
než sám zamýšlel, což ho přimělo k prohlášení, že obsahem malby je malba.
V roce 1911 vydal knihu O duchovnosti v umění, jež teoreticky shrnuje popudy
vedoucí k eliminaci zobrazujících prvků. V této studii potvrdil, že s chápáním obsahu
obrazu jako „vnitřní znění" se mění i pohled na vztah figurativního a nefigurativního
zobrazení. Rok 1921 znamená v jeho díle počátek tzv. „architektonického období".
„Stupni abstraktnosti
nepřestával

obrazu nepřikládal

stále znovu zdůrazňovat,

Kandinskij

žádný význam. Nikdy však

že realistické a abstraktní

umění je si rovno. Pro

něj bylo důležité jen to, aby umělec používal jako výrazový prostředek
„ vnitřně nezbytné".

V bezpředmětných

to, co pokládal za

formách, barvách a čarách spatřoval

rozšíření existujících výrazových možností, nikoli jejich nahrazení."

Kandinskij

6

Když se začalo měnit kulturně politické ovzduší v sovětském Rusku, vrátil se
roku 1921 do Německa, i když byl v SSSR ještě řadu následujících let plně uznáván.

5

J O H A N N S E N , R. Slavné obrazy, s 235.
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Ihned po příjezdu se stal, na pozvání W. Gropia, profesorem na nově založeném
Bauhausu, kde částečně realizoval neuskutečněné programy ze svého moskevského
pobytu. Působil nejprve ve Výmaru, potom v Desavě, kam se Bauhaus přestěhoval.
Vasilij Kandinskij zemřel 13. 12. 1944 ve věku 78 let v Neuilly-sur-Seine

4.3 František Kupka

František Kupka se narodil 22. nebo 23. září roku 1871 v Opočně. František
Kupka byl velmi zajímavý, a trochu i zvláštní nejen člověk, ale i umělec. Pokud chceme
jeho dílo poznat, musíme vycházet ze všech jeho prožitků, zájmů, přesvědčení, ale
zároveň musíme „...mít
uvědomování
protějškem

stále

a intuitivního

volního

na mysli,

uhadování,

že obraz

že samovolné

vzniká

v souhře

narůstání

rozumového

obrazových forem

je

aktu..."1

Kupka, jenž začínal jako maloměstský učeň, se postupem času stal světovým
umělcem, který razil malířství na počátku století novou cestu. Lze říct, že pokud se
něčemu věnoval a dosáhl vrcholu, opustil cestu, po které šel, a vydal se hledat jinou,
novou, neznámou. Příkladem je jeho kariéra úspěšného akademika v Praze a ve Vídni
nebo jako obdivovaným ilustrátorem. Co lze ale říct s přesností je to, že slávy a uznání
se Kupkovi dostalo až po smrti.
Kupkova cesta přes kreslířství, ilustrace, symbolismus, postimpresionismus ho
přivedla až k nefigurativnímu umění, vždy byl ale o krok napřed. Jeho dílo je složité
pochopit, díky jeho komplikované vnitřní struktuře. Na jedné straně hledá a nachází
jednoduchost a úměrnost, a naopak na druhé straně dochází ke složitosti tím, že do díla
zavádí další komponenty.
„Nefigurativní
obohacení dosavadních

umění má vycházet ze široké základny
výrazových forem, nikoli k jejich

a dospět k rozvinutí

a

zúžení."*

Kupka prozkoumal, jako jeden z mála či dokonce jediný, mezipolohy a
mezistupně výrazových
^figurativní

tvorby:

možností. „Vytvořil mimo jiné

imaginativní,

7

L A M A Č , M. František K u p k a , s 5.

8

L A M A Č , M. František K u p k a . s. 80.
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abstrakci

i zcela
kotvící

osobní
svými

variantu
východisky

v symbolismu

a secesi a dotýkajících

barev téměř

surrealismu."

se mnoha kreacemi ze stvořených

„Má velké téma: universum s absolutní touhou po souřadnicích

motivů

v

struktur

nekonečnu."10

4.4 Piet Mondrian

Piet Mondrian se narodil 7. března 1872 v nizozemském Amersfoordu. V roce
1920 chtěl vystavovat své obrazy bez rámů, ale jelikož by se poškodily, tak na ně
upevňoval bílé dřevěné lišty. Později je začal i s lištami upevňovat na obdélníkové
dřevěné podklady. Mondrian zabývat hledáním „univerzálního" „ ...univerzální

bytí,

nemohou být jiné, než univerzální, tj. abstraktní... Univerzální musí vystoupit v umění do
popředí, pokud chce zobrazit krásné jako pravdivé...

Univerzální tj. nejhlubší zjev všech

věcí... ""
Z kubismu

vzal

abstrakci

a plošnost,

protože

právě

to

bylo

v souladu

s „univerzálním". Mondrianův princip redukce je principem nejvyššího napětí - přímka
není přímkou ale napjatou křivkou, čím je plocha plošší, tím je napjatější. Tento princip
nejvyššího napětí Mondrian uplatnil roku 1920 i na barvy. V říjnu 1917 Mondrian
založil s Theem van Doesburgem periodiku De Stijl, kde Mondrian propagoval svůj
abstraktní umělecký směr neoplasticismus.
Koncem roku 1920 Mondrian dospěl ke svému zralému stylu, který nazýval
„neoplasticismus", který objevil, když ze svého obrazu vymýtil modularitu. Zvolil si
zde obtížný cíl a to vrátit do díla kompozici tak, aniž by obnovil hierarchický protiklad
figury a pozadí. Nová rovnováha byla založena na nesouladu jednotek, kde se každá
jednotka, jasně odlišená od všech ostatních (objevují se základní barvy), snaží rozbít
ústřední postavení ostatních jednotek, vše je založeno na nesouladu. Rozdělil barvy na
základní - modrá, červená, žlutá a nebarvy - černá, bílá, šedivá.
Destrukce byla základem Mondrianova programu po celou dobu, musel vymýtit
prvky neoplasticismu a začít jinak. Rozpustil plochu a do své malby vrátil prvek
9
10

Ibid. s. 80.
V A C H T O V Á , L. K u p k a K u p k ů . s. 14.
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opakování. Linie, které v neoplastieismu byly až po barevných plochách, teď usadil na
první místo, dvojitá linie", což byly dvě paralelní černé linky vedle sebe a bílá mezera,
která mezi linkami vznikla, byla sama o sobě chápána jako linie taktéž. Mondrian také
začal proměňovat šířky linií, násobil je a to vedlo ke znepokojivému sítnicovému vjevu
(iluzionismus, kterého se dříve bál), ke kterému ještě přidal přerušování některých linií,
které už povrch obrazu dále neprotínají.
V Novém

zobrazování

v malířství

přišel

s myšlenkou

budoucího

splynutí

malířství a architektury, přesněji řečeno vplynutí malířství i sochařství do architektury.

5. A B S T R A K T N Í E X P R E S I O N I S M U S J A K O T E N D E N C E V E
V Ý T V A R N É M U M Ě N Í V USA

5.1 Charakteristika abstraktního expresionismu

Abstraktní expresionismus se objevoval už na počátku století, ale významně se
„probudil" po druhé světové válce ve Spojených státech amerických. Byl prvním
samostatným americkým uměleckým směrem, který bezpochyby pozvedl americké
umění na úroveň umění evropského. Uměleckým centrem se pak stal New York, který
byl místem setkání mnohých převratných umělců a místem vzniku nových uměleckých
vlivů.
Abstraktní expresionismus je spojen s participací Spojených států amerických na
moderním umění, přibližně od roku 1913. V té době, roku 1915 přišel do New Yorku
Marcel Duchamp (na výstavě Armory Show měl obraz Akt scházející ze schodů, 1912).
Je přijat v Galerii 291 fotografem Alfredem Stieglitzem, neúnavným strůjcem proměny
uměleckého prostředí ve Spojených státech. Duchamp se spřátelil se Stieglitzovou
skupinou, s Picabiou, který přišel do New Yorku rovněž v roce 1915, s fotografem
Manem Rayem a s intelektuálním boxerem Arthurem Cravanem.
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Novým

probuzením

je

pro

newyorskou

avantgardu

příchod

surrealistů

vyhnaných válkou kolem roku 1940. Mezi nejznámější patří Max Ernst, André Breton,
Masson a Mattá. Počátkem času se připojují i Willem de Kooning, Franze Kline, Philip
Guston, Bradley W. Tomlin. Roku 1948 už vystavují i Pollock, Motherwell, Rothko a
Still, Hoffmann.
Umělci abstraktního expresionismu se svou abstrakcí jakémukoliv spojení s
politikou vyhýbali a společnost víceméně nekritizovali, a tudíž nemuseli podléhat tlaku
veřejného mínění či cenzury.
První výstavy abstraktních expresionistů se začaly konat ve 40. letech 20. století
v newyorské

galerii

The

Art

of

This

Century, jejíž

ředitelkou

byla

Peggy

Guggenheinová. V letech 1942 - 1947 se tato galerie stala centrem newyorské malířské
avantgardy.
Termín abstraktní expresionismus se začal používat až kolem roku 1951, kdy
byla uspořádána velká výstava amerického abstraktního umění v Muzeu moderního
umění v New Yorku. Důležité je to, že termín abstraktní expresionismus zahrnuje
širokou škálu odlišných stylů a osobností. Umělci se často spojovali, většinou byla
důvodem ukázka kolektivní síly, jako např. bojkot výstavy v Metropolitním muzeu
v New Yorku. Fotka osmnácti „The Irascibles' 4 z roku 1951 odstartovala šestiměsíční
veřejnou vřavu. Na fotce jsou skoro všichni důležití představitelé

abstraktního

expresionismu, jako je Jackson Pollock, Willem de Kooning, Arshile Gorký, Mark
Tobey, Clyfford Still, Mark Rothko, Adolph Gottlieb, Robert Motherwell a Sam
Francis.
Američtí abstraktní expresionisté měli ale společné znaky; většina z nich
pracovala ve WPA (Works Progress Administration) a účastnili se diskuzí o vztahu
umění

a

politiky.

Snad

všichni

kromě

Kooniga,

pociťovali

jakýsi

komplex

méněcennosti oproti evropské avantgardě, jejíž uměleckou produkci znali dobře. Jako
poslední bylo rané nadšení pro surrealismus a jeho následné odmítání, ale fascinace
mytologií, symbolickou imaginací a zájem o psychoanalýzu jim z určité části zůstal.
Abstraktní expresionismus se vyznačuje uvolněnou malířskostí, kterou vyjadřuje
psychické

stavy,

instinkt,

spontánní

emoce,

duchovní

nebo

fyzickou

energii.

Představitelé kladli důraz na morálně nabitá témata, která ztvárňovali s primárním
ohledem na individualitu a spontánní improvizaci. Tento směr dynamicky objevoval
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hloubku a napětí emocí na plátně a jeho charakteristickým rysem bylo přijímání umělce
jako nekonformní individuality. Obrazy abstraktních a lyrických expresionistů působí
vnitřním jasem a mlžnou magickou citovou bezprostředností, vyjadřují základní lidské
pocity v objevování abstrakce ve vztahu mezi barvou a formou plátna vznikají jako
konečná odpověď po dlouhé meditaci, chladné a systematické uvažování je zcela
zatlačeno ze světa mystiky, tichá a tajemství zen-buddhismu.
Abstraktní

expresionismus

byl

jakýmsi

protestem

proti

realismu,

byl

osvobozením od konvencí a pout tradic předchozího umění. Svou inspiraci jeho umělci
nezřídka hledali v primitivním umění, které považovali za čisté a původní.

„Abstraktní

expresionismus

Pollockovu

ovlivnilo

i umění domorodých

obyvatel

severní Ameriky.

techniku např. částečně inspiroval i způsob, jakými Indiáni kmene Navajo vytvářejí při
zvláštních

obřadech

ornamenty

prosívat mezi prsty. Abstraktní

z různobarevných
expresionismus

písků tak, že si nechají písek

byl první osobitý umělecký' směr, který

vznikl v USA a rozšířil se i do jiných zemí. Jako všichni novorození
Nejvíce byl abstraktní

expresionismus

volně

ovlivněn surrealismem.

20. letech, když se spisovatelé a malíři začali zabývat podvědomím

měl i on své rodiče,

Ten vznikl v Evropě ve
a

sny.12

Marc Tobey byl o generaci starší než Pollock, Stí 11, Rothko a Newman a byl jimi
brán jako „otec" jejich umění. Lze říct, že se na něj upínali a byli jim ovlivněni. Lobey
hodně cestoval po Evropě a po Dálném východě, což ho ovlivnilo v jeho uměleckém
Postoji, kdy se přiklání k syntéze mezi kulturou evropskou a kulturou Dálného východu.
V jeho díle je ,, svět ticha a tajemství, kde bytost vstřebává
v

něm stále rozplývá

v jakési

stálé osmóze,

v ustavičně

do sebe svět a zároveň se
vibrující

výměně,

která je

samotným dýcháním věcí. "'3

5.2 Jackson Pollock

Americký malíř Paul Jackson Pollock se narodil 28. 1. 1912 v Cody ve státě
Wyoming. Už jako jedenáctiletý poprvé navštěvuje indiánskou rezervaci, kde nachází
„primitivní umění", mystické artefakty a na Jacksona to velice zapůsobilo.
12

G A F F , J. Svět X X . století, s. 101.
P I J O A N , J. Dějiny u m ě n í 10. s. 134.
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V srpnu roku 1935 vstupuje Pollock do rozsáhlého federálního programu na
pomoc umělcům - Federal Art Project of the Work Progress Administration (WPA),
který mladým umělcům vytváří pracovní příležitosti a uplatnění se na veřejných
zakázkách. Už roku 1937 se snaží zbavit své závisloti na alkoholu a nastupuje do
psychiatrického léčení, což se mu ale nepodaří a roku 1938 nastupuje na detoxikační
kůru v New York. V roce 1947 se v jeho malbě začíná objevovat dripping.
Roku 1950 se o Pollockovu práci mimo jiné zajímá i fotograf Hans Namuth.
Rozhodl se natočit a nafotit Pollocka při práci a zachytil tím jeho jedinečnou techniku
tance kolem plátna. Na Pollocka úspěšnost ale kladla větší nároky, protože byl pro
společnost známý a ta od něj tedy něco očekávala. Pollocka ale úspěch spíše deprimuje
a znovu se vrací k alkoholu.
Pollock se jako jeden z mála nefigurativních umělců ke konci svého života vrací
k figurativnímu projevu.
Od roku 1954 maluje Pollock čím dál méně, a když si v roce 1955 našel milenku
Ruth Kligmanovou přestal malovat úplně a utápěl se v alkoholu. Pollock zemřel 11.8.
1956, když se svým automobilem sjel z vozovky a narazil do stromu.
„Pollock byl jedním
spontánní
abstraktní

práce

z amerických

a barvou,

a expresivní

ústící v jasné

současně,

Pollock nebyl zakladatelem
představitel

abstraktního

malířů, kteří zkoumali
myšlenky

dostalo

hnutí

a city. Protože jejich
název

abstraktní

ani této techniky ani samotného
expresionismu

možnosti svobodné

Willem de Kooning

a

díla byla

expresionismus.

hnut , ale jiný
(1904-1997)

přední
řekl, že

Pollock dokázal prolomit ledy. "l4

5.3 Barnctt Newnian

Barnett Newman se narodil 29. 1. 1905 v Manhattanu v New Yorku. Začal
znovu studovat Art Students League a pracoval jako zastupující učitel výtvarné
výchovy. V polovině čtyřicátých let je stále znám spíše jako kritik, než jako malíř.
V této době píše kromě kritik také předmluvy ke katalogům různých umělců a výstav.

14

G A F F , J. Svět X X . století, s. 98.
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V druhé polovině roku 1947 toho Newman mnoho nenamaloval; bylo to období
přemýšlení. „Na poměrně

malé plátno (74x41 cm) obarvené

indickou červení

umístil

svislý pruh krycí pásky - podle všeho chtěl oddělit levou a pravou stranu a vytvořit na
nich odlišné textury. Instinkt ho ale místo toho vedl k tomu, aby pruh natřel
šarlatovou.

Výsledkem byl obraz Jednotnost

I (anglicky „onement")

oblíbeným názvem. Ženský a mužský prvek z Genetického
sjednotily

a spojily....

Newman

oranžově

se měla stát jeho

momentu se tu v jistém

vytvořil svou „nepopsanou

desku"....

smyslu

Newman

si

uvědomil, že pruh je linie s dvěma okraji, která odděluje oblasti po svých stranách,

tlačí

je od sebe, a zároveň je přitom drží pohromadě.

říkal

„zipy"...

Newman těmto lineárním prvkům

Tímto Newman rozrazil bránu k novému

území.

Newman hledal „nepopsanou desku" která byla, jak již dříve věřil, nezbytnou
podmínkou vytvoření zcela nového a čistě amerického abstraktního umění. Rok 1949
byl Newmanovým nejplodnějším obdobím (vytvořil 19 pláten - skoro pětina jeho
životního díla).
Zajímavé je, že Newman obvykle pracoval na dvojici pláten, mohl si při práci na
určitém

plátně plně uvědomit jeho možnost pojednání stejného

formátu jiným

způsobem. Zde nacházíme paralely s Mondrianem, přestože Mondrian uvažoval spíše
z hlediska řad než jednotlivých obrazů.
Newman

v polovině

šedesátých

let

přehodnotil

svůj

záporný

postoj

k Mondrianovi, na kterém doposud trval. V roce 1966 redukoval barvy na základní modrá, červená, žlutá. Barnett Newman zemřel 4. 7. 1970 v New Yorku na infarkt.
„Zatímco

evropští

abstrakcionisté

hleděli a sahali za horizont,

Američané,

a

především Newman, uchopili svou dobu. "I6

5.4 Clyfford Still

Clyfford Still se narodil 30. listopadu 1904 v Grandinu v Severní Dakotě. Ve
Stillově díle se začíná prolínat lidská forma s atributy magie a exorcismu. Surrealismem
byl ovlivněn nejvíce v letech 1945 - 1946, zabýval se lineárními prvky a ve svých
' 5 G O L D I N G , J. Cesty k abstraktnímu umění. s. 173 - 174.
16

Ibid. s. 177.
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obrazech je vykládal jako „skeletové linie" a „linie života". Stillovo pozadí získává na
nejednoznačnosti a tajemnosti. Roku 1961 se odstěhoval na farmu poblíž Westminsteru
v Marylandu, kde žil sám bez kontaktů s ostatními umělci.
Jeho

tvorba

byla

definována jasnými

barevnými

plochami,

které

byly

íragmentovány záblesky barev, které narušovaly jejich jednolitost ,odtržením' z plátna.
Stillova plátna nezobrazovala žádné objekty, soustředila se pouze na aranžování barev v
různých formacích. Jeho kompozice také nebyly zcela pravidelné, jako tomu bylo u jeho
kolegů Marka Rothka nebo Barnetta Newmana, kteří sdíleli jeho myšlenky o abstrakci v
umění. Stillova tvorba byla omezena úzkou paletou barev - používal hlavně černou a
žlutou s doplňky bílé a červené, které nanášel v silných energických vrstvách.

6. DÍTĚ A J E H O S P E C I F I C K É P R O J E V Y A M O Ž N O S T I V E
VÝTVARNÝCH ČINNOSTECH

6.1 Druhy výtvarné činnosti

Výtvarné činnosti dětí jsou v mnohém svázány s osobností dítěte (vnímání,
myšlení, představivost, charakterové vlastnosti, zvláštnosti psychického a somatického
typu). Druhy výtvarných činností jsou výtvarné vnímání (poznat, hodnotit, prožívat),
výtvarná imaginace (představit si, rozluštit význam, domyslet) a výtvarná tvorba
(zobrazit, vyjádřit výtvarnými prostředky, zachytit). Všechny tři uvedené činnosti spolu
souvisí, a proto má jejich třídění smysl pouze tehdy, pokud je v praxi použijeme
současně. Umožní nám hledání optimálních podmínek pro jejich úspěšnou realizaci a
vytváření předpokladů v procesu výtvarných aktivit dětí.
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6.2 Proč dítě kreslí

Podle Uždíla (Uždíl, 1976) dítě kreslí, aby se bavilo. Kreslení je pro něj hra,
která nevyžaduje partnera, zároveň zaměstná ruce a zrak, jednoduchým nenáročným
způsobem rozvíjí u dítěte vnitřní zkušenost. Ačkoli je kreslení hrou, která převážně
zaměstnává děti klidné povahy, dokáže zklidnit i temperamentnější děti. Výsledkem
kreslení je, na rozdíl od ostatních her, „trvalý"produkt - čára, barevná skvrna - která už
přestává být hrou a mění se v pokus o uplatnění vlastních schopností dítěte.

6.3 Typologie estetického (uměleckého) vnímání podle R. Mullera a Freienfelse
(podle Hazuková H., Šamšula P.: Didaktika výtvarné výchovy I., 2005)

a) Senzorický

typ

Soustřeďuje se téměř výlučně na smyslové kvality díla. Citlivě vnímá tvary a barvy či
hudební zvukové dění, které ale neobohacuje představami, redukuje komunikativní
aspekt díla (významy) na pouhý senzuální zážitek.
b) Motorický

typ

Reaguje na estetické objekty pohybově. Nejvýznamnější jsou pohybové reakce při
hudbě. Obecně pohybové reakce zasahují všechny druhy umění a objevují se i
Pohybové představy.
c) Imaginaiivní

typ

Umělecký artefakt je pro něj východiskem bohaté imaginativní, fantazijní činnosti.
Primární úlohu v tomto typu estetického vnímání hrají asociace.
d) Intelektuální

typ

V popředí je intelektuální zpracování estetického prožitku. Podtyp reflexivní se např.
ihned soustředí na rozbor vlastního zážitku. Podtyp alexandrinský uskutečňuje s
chladným odstupem formální rozbor díla.
e) Emocionální

typ

Nechává se unášet především svými citovými prožitky. Nejdůležitější stránkou tohoto
l

ypu jsou emoce.

26

6.4 Výtvarné vnímání

Výtvarné vnímání se stejně jako jeho obecnější forma - estetické vnímání
uskutečňuje jako proces, v němž jsou rozlišitelné dvě hlavní fáze. První je přímá fáze,
kde dochází k přímému kontaktu vnímatele a vnímaného objektu. V jejím rámci dochází
k identifikaci s objektem a distancí, která umožňuje zážitek a náhled. V druhé fázi response, dochází k doznívání, rezonanci vnímaného i mimo přímý kontakt s objektem.
Důležitými složkami pro vnímání uměleckého díla jsou významová složka, ve
které se vnímaný dozví, např. jaké významy nesou znaky, sdělení uměleckého díla aj.
Druhou složkou je forma, což znamená, jak je dílo vytvořeno (např. malba, koláž) a jaké
jsou použity výtvarné vyjadřovací prostředky (např. linie, bod, kompozice). Třetí
neméně důležitá je pragmatická složka, v níž jsou uměleckohistorické souvislosti (vztah
autor vs. doba vs. divák).

6.4.1 Předpoklady vnímání uměleckého díla
( Viz J.Kulka: Psychologie umění. Praha: SPN 1990, s.400 - 405)

a) Relativně stabilní předpoklady:

Psychologický'

znalosti a vědomosti

historicko-společenská orientace, druhové,

efekt:

stylové, žánrové atd. specifikace, báze
informačního zpracování uměleckého
sdělení
ulehčení, dekódování, usnadnění a zejména
návyky a dovednosti

prohloubení chápání (jde o dovednosti
intelektuální), názory, přístupy k umění,
vztahový rámec dekódování (kam začlenit,
jak utřídit, v jaké oblasti se pohybovat atd.),
i způsob „pronikání do díla",
charakteristický způsob reakce na umění,

postoje
hodnotová hierarchie

připravenost, předpojatost
začlenění umění do vlastního života a jeho
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postavení mezi jinými životními hodnotami
usnadnění a zejména obohacení, prohloubení

zkušenosti

estetického zážitku,
kulturní úroveň, životní styl

bohatství a hloubka prožitku, jeho kvalita,
celková interpretace uměleckého díla jako
životního faktu a jeho začlenění do běhu
života

b) Momentálně aktuální předpoklady:

Psychologický

prostředí

příprava vnějšího rámce estetického

efekt:

prožitku, vliv na soustředění, zaměření atd.
sociální atmosféra (u davové
konzumace)

citové naladění, prvky sugestivnosti,
dynamika prožitku ( přítomnost jiných
podporuje nebo tlumí vlastní projevy)

důvěra

citová vazba na umělce, sekundárně vyšší
koncentrace pozornosti
hravost, imaginativnost, aktualizace

estetické zaměření

estetických norem, ideálů, zkušeností
naladění na komunikační kanál

podmínka správného dekódování
uměleckého sdělení a pochopení díla

Psychické uvolnění a emocionální

zvyšuje spontaneitu prožitku, prohlubuje

synchronizace s autorem (dílem )

pochopení díla

soustředěnost

zapojení celé osobnosti vnímatele, jeho
intelektuálních, emocionálních i snahových
stránek (viz apercepce), kvalitativní
prohloubení dekódování díla

v

přílohách č. 15 -

18 uvádím typologické inklinace ve výtvarném projevu,

Předpoklady pro činnosti ve výtvarné výchově, vývoj dětské kresby od 2 do 7 let a
charakteristické znaky dětského výtvarného projevu. Tyto informace nejsou pro mou
bakalářskou práci výlučně důležité, avšak jsou důležité pro pochopení tematiky
dětského výtvarného projevu jako celku.
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7. M Y Š L E N Í D Í T Ě T E P Ř E D Š K O L N Í H O V Ě K U

7. 1

Dítě předškolního věku

Předškolní děti se učí manipulovat se symbolickým světem, neumějí ale dobře
oddělit skutečnost od fantazie a mohou se bát svých představ a snů. Okolí vnímají
převážně egocentricky ve vztahu ke své osobě. Často mylně chápou vztah příčiny a
následku. U dětí je znatelný pomalý a klidný růst a vývoj, ukončuje se vývoj hrubé a
jemné motoriky.
Kolem šesti let dochází k poslední významné přestavbě mozkové kůry, díky
které se zdokonaluje senzomotorická koordinace (vztah mezi smyslovým vjemem a
jemnou pohybovou odpovědí), potřebná pro psaní a kreslení, ale i pro pohyb a sporty.
Po nástupu do školy je hlavním zájmem dítěte zvládnutí konkrétních

školních

dovedností, pro které má obvykle všechny předpoklady. Fantazijní myšlení poněkud
ustupuje, v námětech her ale může přetrvávat.
V historii známe několik různých teorií, které se zabývají mimo jiné i myšlením
dítěte předškolního věku.

7

-2 Erik Erikson

Eriksonova psychoanalytická teorie má osm etap a je vázána především na
biologické faktory (předpoklad, že jedinec musí na každém stupni vyřešit určitý
Psychosociální konflikt, např. pocit základní důvěry v život, pocit autonomie, vlastní
iniciativa, vlastní identita aj.).
Etapa mezi třetím a šestým rokem jedince se nazývá pohybově - genitální.
Úkolem dítěte je získat odpovědnost za své činy, potvrzení vlastní iniciativy (dítě se
dostává pomalu do role rodičů: dostává odpovědné úkoly nebo si je samo vymýšlí),
neúspěch ve zvládnutí této krize vede k rezignaci a sebeobviňování, v souvislosti
s

Freudem do teto etapy Erikson umísťuje podstatnou úlohu dětské sexuality.
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7.3

Jean Piaget

Piagetova

teorie

kognitivního

vývoje

má

čtyři

stádia:

senzomotorické,

symbolické, konkrétní logiky a stádium formální logiky. Vývoj z jednoho stádia do
dalšího je způsoben nahromaděním chyb v dětském chápání okolního prostředí; toto
hromadění nakonec způsobí tak veliký nesoulad (disequilibrum), že musí dojít ke
komplexnímu přeorganizování myšlenkových struktur.
Piaget nazývá stádium vývoje dvou až šestiletých dětí jako symbolické nebo
predoperační, kde přestože děti používají abstraktní pojmy, činí tak pouze ve vztahu ke
konkrétním

objektům.

Dítě

začíná

používat

řeč.

Slova jako

symboly

mohou

reprezentovat věci nebo skupiny věcí a jeden objekt může symbolizovat jiný. Operace je
myšlenkový postup vedoucí ke zpracování informací a je reverzibilní, tzn., že každá
operace má svůj logický protiklad. U dítěte dominují zrakové dojmy. V tomto období
Posuzují čin více z hlediska následků než příčin, které k němu vedly a nerozlišují mezi
úmyslnou lží a neškodným přeháněním. Na konci předškolního věku začíná cíleně
používat abstraktní myšlení, pro které je důležitý rozvoj slovní zásoby.

7.3.1 Faktory vývoje poznání

Mezi čtyři faktory, působící na vývoj poznání u dítěte patří zrání vrozených
struktur nervové a endokrinní soustavy, jež vytváří podmínky pro vznik nových druhů
činnosti.

Učení a zkušenost získané zacházením s věcmi. Sociální interakce a přenos

společenské zkušenosti a jako poslední vytváření rovnováhy individua a prostředí.
Kromě těchto výše uvedených čtyř faktorů jsou ještě dvě hlavní tendence,
kterými je ovládáno utváření struktur a vývoj myšlenkových operací, jimiž je
akomodace a asimilace, které jako první uvedl psycholog Jean Piaget ve své teorii
kognitivního vývoje.
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7.3.2 Stádia myšlenkových operací u dětí od dvou do sedmi let

„ Období předoperačního

myšlení (asi od 2 do 7 až 8 let). Toto stádium má dvě

rozpoznatelné fáze, patrné zvláště ve větších skupinách dětí v mateřské
a) pro první fázi je příznačný rozvoj představivosti
(2-4

roky).

prvotního

Ve výtvarném

projevu

nastává přechod

škole:

a symbolického

označování

ze stádia čáranice

do stádia

obrazu.

b) pro druhou fázi je příznakem

názorné

myšlení

(od 4 do 7 až 8 let). Ve

výtvarném projevu v tomto období nastává vytváření grafických
kreslířského zobrazování.

"t7

H A Z U K O V Á , H.; Š A M Š U L A , P. Didaktika výtvarné v ý c h o v y I. s. 54.
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typů, dochází k rozvoji

PRAKTICKÁ ČÁST

V praktické části navazuji na poznatky uvedené v teoretické části. Praktická část
je rozdělena na tři oblasti. V první oblasti se zabývám výzkumným šetřením zaměřeným
na učitelky

mateřských

škol

formou dotazníku.

V druhé

oblasti jsem

uvedla

predvýzkum, který je zaměřený na děti předškolního věku. Třetí závěrečnou oblastí je
Projekt, který jsem vytvořila ze zkušeností s dětmi předškolního věku v dané tematice.

8- V Ý Z K U M N É Š E T Ř E N Í Z A M Ě Ř E N É N A U Č I T E L K Y

8.1 Cíl výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit, zdali učitelky mimopražských mateřských škol
využívají meziválečné a těsně poválečné nefigurativní umění ve výtvarných činnostech
a jestli navštěvují v rámci činností mateřské školy galerie moderního umění.

8.2 Výzkumné otázky a předpoklady

Výzkumná otázka č. 1
Využívají učitelky v mimopražských mateřských školách meziválečně nefigurativní
umění ve výtvarných činnostech'?

Předpoklad:
Učitelky v mimopražských mateřských školách meziválečné nefigurativní umění ve
výtvarných činnostech nevyužívají.

Výzkumná otázka č. 2
Navštěvují učitelky v mimopražských mateřských školách v rámci činností mateřské
školy galerie moderního umění?

32

Předpoklad:
Učitelky v mimopražských mateřských školách v rámci činností mateřské školy galerie
moderního umění nenavštěvují.

8.3 Výzkumné metody

Ke zjištění odpovědí na výzkumné otázky jsem použila dotazníkové šetření.

8.4 Příprava a sběr dat

Dotazníky byly určeny učitelkám v mateřských školách. Rozhodla jsem se
směrovat dotazník pro mimopražské mateřské školky, protože na rozdíl od pražských
mateřských škol mají mnohem omezenější možnosti návštěvy galerií umění. Dotazník
se skládal z osmi otázek (dvě otázky uzavřené, šest otázek otevřených), z nichž čtyři
otázky se týkaly výstav moderního umění a čtyři otázky využití nefigurativního umění
v

e výtvarných činnostech v mateřských školách.
Do dvaceti šesti mateřských škol v Kladně a okolí jsem osobně rozdala

dotazníky v tištěné formě po předchozí telefonické domluvě v září 2009. Do každé
mateřské školy jsem dala takový počet dotazníků, kolik zde pracovalo učitelek. Celkem
jsem rozdala 100 dotazníků. Po týdnu jsem šla do mateřských škol si dotazníky
vyzvednout. Vrátilo se mi 45 vyplněných dotazníků.
Nevyplněná
v

verze

dotazníku je

příloha

č.

12. Všechny

údaje

uváděné

Procentech jsou z celkového počtu 45 odevzdaných dotazníků.

8.5 Interpretace výsledků

Výstavy moderního umění navštěvují pouze tři učitelky (6,7 %) z celého počtu
dotázaných, z toho dvě pracují ve stejné mateřské škole. První učitelka se byla poprvé
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V letošním roce podívat s dětmi ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně na
výstavu s titulkem "Jak ženská hlavička s hvězdičkou ve vlasech proslavila Kladno".
Zbylé dvě učitelky každoročně chodí projít do památníku Lidice, kde dětem ukazují
„památník dětských obětí války".
Nejpočetnějším důvodem (26,7 %), proč učitelky s dětmi výstavy moderního
umění nenavštěvují, byl ten, že učitelky chodí s dětmi raději od kin nebo divadel místo
výstav. Dalším důvodem bylo, že 20 % učitelkám se nechce na výstavy chodit 15,6 %
učitelek nemají čas, aby na výstavy chodily, a 13,3 % učitelek mají problémy se špatnou
domluvou s rodiči. 11,1 % učitelek odpověděly, že nemají dostatek informací o
výstavách konaných v okolí. 6,6 % učitelek odpovědělo, že nemají na návštěvu galerií
s dětmi dostatečné vzdělání.
Na otázku, jestli by využily možnosti navštěvovat s dětmi výstavy moderního
umění odpovědělo kladně 56,6 %, zbylých 44,4 % učitelek by možnost nevyužilo, kvůli
důvodům již zmíněným výše.
80% dotázaných učitelek se o nefigurativní umění nezajímá. Učitelky, které se o
nefigurativní umění zajímají, ho využívají v mateřské škole pouze jako formu vyjádření
Pocitů pomocí barev (např.: jakou barvou bys nakreslil tvojí maminku, tvého kamaráda,
jak se cítím, jak barvami znázornit roční období a počasí). Učitelky, které nefigurativní
umění nevyužívají, odpověděly, že mají tří a čtyřleté děti nebo neví, jak ho v práci
s dětmi využít. Dvě učitelky, každá z jiné mateřské školy, seznámily během výtvarných
činností děti s V. Kandinskim, P. Kleem a R. Delaunayem.

8.6 Závěr

První předpoklad, že učitelky v mimopražských mateřských školách nevyužívají
meziválečné nefigurativní umění ve výtvarných činnostech, se do značné části potvrdil
(80 %).

Druhý

předpoklad,

že

učitelky

v mimopražských

mateřských

školách

nenavštěvují v rámci činností mateřské školy galerie moderního umění, se potvrdil v
93,3 «/o.
Při vyhodnocení dotazníku mě překvapilo to, že jsem nečekala, že by se nějaké
učitelky o nefigurativní umění zajímaly, proto mě příjemně překvapilo i toto malé
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procento. Potvrdilo se ale mé přesvědčení, že učitelky dětem autory meziválečného
nefigurativního umění nepředkládají, protože je ani ony samy neznají. Většina učitelek
projevila o můj projekt zájem, proto doufám, že se tato skutečnost alespoň z části do
budoucna změní. Všem zájemkyním jsem svůj projekt v elektronické podobě zaslala a
bylo by možná zajímavé tento výzkum za několik let zopakovat.

9. V Ý Z K U M N É Š E T Ř E N Í O R I E N T O V A N É N A D Ě T I - P Ř E D V Ý Z K U M

9.1 Anotace:

Předvýzkum proběhl formou výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit
možnosti přiblížení nefigurativního umění dětem předškolního věku. Výzkumného
šetření se účastnilo dvacet dětí kladenské mateřské školy na základě mých šedesáti
dvouhodinových praktických sezení. Z různých vyzkoušených činností byly vybrány
nej vhodnější, ze kterých byl vytvořen projekt, který je návrhem možností, jak s dětmi
s daným tématem pracovat.

9.2 Vymezení problému

Cílem výzkumu je zjistit, je-li možné dětem v předškolním věku přiblížit
nefigurativní umění autorů představených v teoretické části.

9-3 Výzkumné otázky a volba metod

Výzkumné otázky:
Jaký

způsob

bude

nejvhodnější při představování

předškolním dětem?
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nefigurativního

umění

Jsou schopny děti tohoto věku toto umění vnímat a reagovat na něj?
Jsou předškolní děti schopny pochopit rozdílné přístupy autorů
k nefigurativnímu projevu?
Který autor výtvarných děl děti nejvíce zaujme?
Budou děti preferovat nějakého umělce před ostatními?
Těšily se děti na naše sezení?

Bylo toto téma pro děti natolik zajímavé, že o něm mluvily i se svými rodiči?

Volba metod:
Při práci s dětmi jsem použila tyto metody: rozhovor, skupinovou práci,
individuální práci, dramatizaci, motivační vyprávění, práci s obrazem, parafrázi obrazů
a komunikační kruh. Jako další metody jsem použila rozhovory s rodiči a rozhovory
s učitelkami.

9.4 Charakteristika zkoumaného vzorku

Půl roku jsem navštěvovala mateřskou školu, kde jsem měla šedesát praktických
dvouhodinových sezení. Každého sezení se účastnilo průměrně osmnáct z dvaceti
vybraných dětí ve věku od 4, 5 roku do 7 let. Měla jsem k dispozici velmi prostornou
třídu, ve které byla herna a stolečky s židlemi.

9.4.1 Výběr mateřské školy

K realizaci sezení s dětmi předškolního věku jsem si vybrala mateřskou školu,
jejímž zřizovatelem je město Kladno.
Mateřská škola je rozdělena do tří tříd podle věku dětí. Ke každé třídě patří
umývárna, šatna, místnost pro učitele. Třídy jsou opticky rozděleny na relaxační a
pracovní část. V herně je na zemi položen koberec, v pracovně lino. Jsou zde stolečky
se židličkami. Všechny třídy jsou dobře vybaveny hracími koutky a úložný nábytek
umožňuje dětem volný výběr hraček a pomůcek.
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Součástí mateřské školy je velká zahrada se vzrostlými stromy, pískovištěm,
průlezkami, skluzavkami, trampolínou a domečkem. V případě nepříznivého počasí
využívá MŠ krytý dvorek s pergolou, pod níž je umístěna venkovní učebna.
K vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj dětské osobnosti pracuje v
mateřské škole pět plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic a pět provozních
pracovnic, které se starají o příjemné zázemí v mateřské škole.

9.4.2 Charakteristika dětské skupiny

Celkový počet vybraných dětí ve věku od 4,5 do 7 let byl dvacet. Děti byly
vybrány ze dvou tříd, ale znaly se mezi sebou. Všechny děti byly české národnosti
kromě jednoho šestiletého chlapce, který byl Rus. Do mateřské školy chodí od čtyř let a
rozumí základům češtiny, nedostatky kompenzuje tím, že se nechce účastnit žádné
činnosti a nereaguje na žádné podněty, dokud se sám nerozhodne spolupracovat. Ve
skupině dětí

nebyli

žádní

sourozenci.

Více

než polovina

dětí

(12 dětí)

byla

z rozvedených rodin a žijí jen s jedním rodičem nebo jsou ve střídavé péči. Jedno dítě je
diagnostikováno se symptomy ADHD. Dvě z dětí mají levou lateralitu. Atmosféra třídy
byla klidná, děti dobře spolupracovaly a podle jejich reakcí se na sezení těšily. Děti byly
hodně komunikativní, někdy až příliš, proto jsem musela často měnit metody práce.
Některé činnosti bylo nutné dětem přizpůsobit podle věku.

9.5 Shromažďování dat.

V období od září 2009 do března 2010 jsem navštěvovala mateřskou školou na
Kladně, kde jsem měla šedesát praktických dvouhodinových sezení s dvaceti dětmi
(respondenti).
Před začátkem sezení jsem si připravila výzkumné otázky, na které jsem během
návštěv v mateřské škole chtěla získat odpovědi. Vzhledem ke specifice daného cíle
jsem data shromažďovala průběžně formou zápisků z rozhovorů s dětmi a sledováním
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jejich reakcí při různých činnostech, shromažďováním

výkresů dětí,

rozhovorů

s učitelkami a rodiči.

9.6 Analýza a interpretace dat.

Během prvních pěti sezení jsem se s dětmi seznamovala, hrály jsme různé hry,
povídaly si, čím se budeme během následujících sezení zabývat, snažila jsem se děti
motivovat pro další sezení. V dalších dvaceti sezeních jsem dětem vždy přinesla jednu
reprodukci obrazu, s dětmi jsme si o ní povídaly, hrály hry a malovaly ji.
Ve třídě předškolních dětí (5 - 6/7 let) jsem dětem připravila po domluvě
s učitelkami vyhrazený koutek s malíři, kde vedle křesla byl stoleček a dětem jsem tam
vždy nechávala reprodukce obrazů, aby si je mohly kdykoli během dnů prohlížet.
Z rozhovorů s učitelkami vyplynulo, že každý den se nějaké dítě v koutku zastavilo a
prohlíželo si reprodukce obrazů, s kamarády o obrazech diskutovaly. Děti se ptaly i
učitelek, proto jsem jim na jejich žádost přinesla nějaké materiály. Velmi mě zaujal
jejich zájem a ochota spolupráce.
Na dalších dvaceti sezeních jsem s dětmi porovnávala reprodukce obrazů mezi
sebou, přiřazovaly jsme je k autorům, hrály plno her a dramatizovaly situace a děti se
tak lépe seznámily s výtvarnými díly, autory i jejich cestou k abstrakci.
Většina sezení začínala komunikačním kruhem, měly jsme s dětmi několik
rituálů, jako například „Jiskřičku" - děti sedí v kruhu na zemi a drží se za ruce, učitelka
pošle jiskřičku (mírné zmáčknutí ruky) a děti si jí v tichosti posílají a měla by se
učitelce vrátit. Ještě bych uvedla jeden zvyk, kdy jsme si s dětmi navzájem něco přály.
Děti seděly v kruhu, otočily se na kamaráda napravo a něco mu popřály (riapř.: aby
chutnal oběd, měl zajímavý nápad, aby se mu povedlo malování aj), tak si děti přály po
kruhu vždy dítěti, které sedělo na pravé straně.
Při tvoření otázek pro rozhovor o obrazech s dětmi jsem se po předchozích
zkušenostech snažila, aby otázky dávaly dětem velký prostor pro tvořivé myšlení,
fantazii a možnost diskuze. Otázkami jsem se snažila, abych dětem nefigurativní umění
co nejlépe přiblížila s ohledem k jejich věku a možnostem.
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Jako nejdůležitější ukazatele, že činnost děti zaujala a je pro ně přínosná, jsem si
zvolila tyto, že děti se chtějí o tématu povídat, jsou soustředěné, chtějí činnosti
opakovat, chtějí samy jít malovat a zkusit si různé činnosti, mluví o našich sezeních
doma nebo i ve školce, v mé nepřítomnosti, respektování mě jakou autority, dodržují
pravidla a další ukazatele, jež vzešly z bezprostředních situací.
V posledních patnácti sezeních jsme s dětmi porovnávaly obrazy, připravovaly
různé výstavy, vymýšlely jsme různé příběhy k malířům i výtvarným dílům. Děti
předváděly své obrazy, které namalovaly a vyprávěly příběhy, které k nim vymyslely.
Na předposledním setkání jsem dětem připravila rozsáhlou výstavu všech dětských
prací a děti si navzájem představovaly, jak malovaly ze začátku a „kam" během našich
sezení dospěly atd.
Vždy jsem se snažila brát zřetel na potřeby dětí, někdy se stalo, že děti si chtěly
povídat o jejich problémech nebo o tom, co dělaly či co by dělat chtěly.

9.7 Formulace závěrů.

Během praktických sezení jsem se přesvědčila, že lze dětem předškolního věku
přiblížit nefigurativní umění autorů představených v teoretické části. Jsem přesvědčena,
že cíl výzkumu byl nejen splněn, ale ukázalo se, že je pro děti daná problematika
zajímavá a přínosná.
Nejvhodnějším

způsobem

představení

nefigurativního

umění

dětem

předškolního věku byl komunikační kruh, diskuze s dětmi, názorné ukázky vzniku
obrazů pomocí výtvarných prostředků. Děti jsou schopny vnímat a reagovat
na toto umění, diskutovaly o něm i mimo naše sezení mezi sebou, s učitelkami i rodiči.
Nacházely nové tvořivé pohledy a vymýšlely nové otázky.
Děti

byly

schopny

rozeznat

rozdílné

přístupy

k nefigurativnímu

umění

jednotlivých autorů, ovšem u některých více (Mondrian, Rothko, Pollock), u jiných
méně (Kandinskij). Zároveň ti autoři, které rozeznávaly, je i více zaujaly. Nejvíce děti
Preferovaly Rothka, nejméně Kandinského. Z rozhovorů s učitelkami vyplynulo, že se
děti na naše sezení těšily a byla pro ně zajímavá. Překvapilo mě, kolik informací
sdělovaly děti svým rodičům i učitelkám.

39

Důkazem přínosu činností pro děti je to, že si dokázaly vytvořit na díla vlastní
názor a závěr. Výstavou děti ukázaly, že toto umění přijaly a mají o něj zájem.
Z celkového počtu dvaceti dětí, o nefigurativní umění nejevily zájem pouze dvě děti,
zbytek dětí umění přijalo, z toho patnáct dětí opravdu zaujalo.
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10. P R O J E K T

10.1 Anotace:
Projekt, jehož cílem je vnímání nefigurativního projevu jako jedna z možností
výtvarného vyjádření (na příkladech vybraných autorů), je rozdělen do deseti bloků
(příloha č. 2). První blok se zabývá činnostmi s barvami. Úkolem osmi následujících
bloků je seznámit s jednotlivými představiteli umění a vyzkoušet si různé výtvarné
činnosti vedoucí ke vnímání dané problematiky. Desátý blok má představit práce dětí
formou výstavy. Tento závěrečný blok by měl být vyvrcholením celého projektu a
zároveň ukázkou splnění či nesplnění a zhodnocení daného cíle. Projekt je vypracován
v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (viz příloha
č.l).

10.2 Základní charakteristika projektu

Téma: „Přišel malíř mezi nás, ukázat nám svůj obraz.
Pojďte děti, dívejte se, co neznáte, zeptejte se."

Cíl: Dekódování a chápání nefigurativního projevu jako jedna z možností výtvarného
vyjádření (na příkladech vybraných autorů).

Věková skupina dětí: 5 - 7 let (popřípadě první třída ZŠ)

Délka projektu: 10 týdnů

Metody:
Hlavními metodami, které je možné během projektu využít jsou rozhovor,
skupinová práce,

prožitkové

učení, dramatizace,

motivační

vyprávění,

výtvarné

vyjádření, práce s obrazem, práce s mapou, parafráze obrazů, myšlenková mapa,
komunikační kruh.
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„Přidaná hodnota":
rozvoj výtvarného cítění a vnímání
seznámení s kulturními hodnotami
rozvoj a seznámení se společenskými normami (chování na výstavách aj.)
-

seznámení s kulturou jiných národů.

Kontextové zajištění:
-

výtvarný kontext výukový: malba, barva, plocha, figura
výtvarný kontext oborový: akční malba, dripping, minimalismus

-

kontext dalších vzdělávacích obsahů a aktivit dětí: výstavy a expozice, zájem o
knihy.

10.3 Realizace

Projekt je sestaven a rozdělen do deseti bloků, z nichž druhý až devátý blok je
zaměřen na díla jednoho vybraného autora. První úvodní blok je zaměřen na hry
s barvami a v posledním bloku děti na výstavě představí svá díla. Ke každému bloku je
přiřazena myšlenková mapa, jež je v přílohách. Myslím si, že je vhodné, aby každý blok
trval přibližně jeden týden, ale lze s ním manipulovat, tzn. zkrátit jednotlivé části nebo
naopak prodloužit (podle skupiny a zájmu dětí, klimatu ve třídě aj.). Každý blok je
rozdělen na tři části, první je komunikační kruh, kde si učitelka s dětmi povídá o
autorovi a snaží se jim pomocí obrazů vysvětlit jeho cestu k abstraktnímu umění.
Druhou částí jsou obrazy autora, kde jsem ke každému obrazu připsala několik návrhů
otázek, které může učitelka dětem položit, zbytek otázek vzejde z rozhovoru učitelky
s dětmi. Při vymýšlení otázek je důležité nezapomenout, k čemu chce učitelka děti
dovést, tj. aby se neptala na zbytečností, které by děti mohly naopak od cíle oddálit. Ve
třetí části jsou náměty na výtvarné činnosti pro děti. Není třeba využít všechny náměty,
jsou spíše návodné. Důležité je ale mít po celou dobu trvání projektu na paměti hlavní
cíl a reagovat na potřeby dětí.
Na začátku projektu jsou hry s barvami, při kterých si děti zkusí, co vše je
možné s barvami dělat, a seznámí se s vnitřní působivostí barev. Dále následují bloky
s vybranými autory (viz příloha č. 1). Projekt je zakončen rozsáhlou výstavou děl

42

výtvarníků i dětí, na níž děti názorně uvidí dosaženou úroveň výtvarných děl a znalosti
své i ostatních dětí ve třídě. Během celého projektu probíhá hodnocení dosažených
výsledků dětí, většinou ve formě verbální podle předem daných kritérií.

10.4 Dílčí hodnotící reflexe

Není nutné přesně dodržovat daný projekt. Uvádím další návrhy či možnosti, jak
s projektem pracovat. Jednou z možností je uvést dětem k některým malířům řekla
motta. Poutavé by pro děti také bylo, pokud by učitelka během vyprávění o životě
malířů malovala na mapu jejich cestu světem, do jakých zemí se podívali, kolikrát se
vrátili do rodného města aj.
Učitelka může dětské práce zakládat do portfolií. Každé dítě by mělo své
portfolio formou desek, kam by si vkládalo obrazy nejen malované s učitelkou, ale i
jiné, třeba donesené z domova.
Myslím si, že pro učitelku je důležité, aby si všechno, co požaduje po dětech, ať
už vymýšlení názvů k obrazům nebo malba, zkusila předem sama. Když se bude
učitelka ptát dětí, jak by nazvaly obrazy své nebo obrazy jiných spolužáků, mohla by
názvy psát na druhou stranu dětských prací, aby se k nim mohla s dětmi zpětně vrátit.

10.5 Hodnotící závěr

Myslím si, že projekt je pro mateřskou školu realizovatelný, což jsem dokázala
svou vlastní realizací v mateřské škole. Myslím si, že bude pro děti přínosný, o to více,
že z vrácených dotazníků se ukázalo, že většina učitelek se tímto tématem nezabývá,
jelikož o něm z teoretické ani praktické stránky nic neví.
Projekt je zpracován v souladu s RVP PV.
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11. ZÁVĚR

Cíl, který jsem si položila v úvodu mé bakalářské práce, tj. snaha hledat cestu
pro učitelky, aby v práci s dětmi nevyužívaly pouze tradiční formy umění, ale
probouzely v dětech zájem i o jiné žánry výtvarného umění včetně volné figurativní a
zejména nefigurativní tvorby, jsem se pokusila splnit na malém vzorku dětí v mateřské
škole. Jak bylo konstatováno ve zhodnocení výzkumného šetření -

předvýzkumu,

během práce s dětmi na jednotlivých sezeních se ukázalo, že děti jsou schopny
nefigurativní umění vnímat jako celek a dekódovat jednotlivé autory.
Pro splnění daného cíle jsem musela projít několika fázemi, za prvé zjistit
znalosti učitelek o daném tématu. Za druhé to byla příprava na sezení (výběr a
zpracování jednotlivých autorů a jejich děl). Jako třetí bylo osmdesát dobrovolných
praktických sezení v mateřské škole (množství jsem si zvolila s ohledem na obtížnost
daného tématu). A za čtvrté bylo vytvoření projektu na základě praktických zkušeností.
Dalším důkazem o možnosti splnění cíle je podle mého i to, že o můj projekt
projevily zájem učitelky nejen v mateřské škole, kde probíhala sezení, ale i v některých
jiných mateřských školách, které se účastnily dotazníkového šetření.
Doufám, že můj projekt je jedna z možností, jak dětem předškolního věku
přiblížit nefigurativní umění a ukázalo se, že pokud zvolíme vhodné způsoby a metody
práce, je možné děti seznamovat i s mnoha náročnějšími tématy než je obvykle zvykem.
Faktem zůstává, že takovéto projekty by měly být spíše nadstandardní než pravidelnou
formou práce s dětmi předškolního věku. Ne vždy se musí dostavit očekávaný výsledek,
vždy záleží na dané skupině dětí a nelze tato témata dětem vnucovat.
I přes mé malé zkušenosti doufám, že děti, jež těmito sezeními prošly, si
uchovají zájem o výtvarné umění různých žánrů a zároveň bych si přála, aby můj
projekt byl použit některou z učitelek, které o něj projevily zájem. Myslím si, že projekt
ve své praxi použiji, jelikož odpovídá Rámcově vzdělávacímu programu pro mateřské
školy, a proto bych ho chtěla použít i v budoucnu v konkrétním zpracování ŠVP
v mateřské škole, kde budu od září působit.
Bylo by zajímavé s odstupem několika let zjistit, zda se zájem dětí o tento druh
výtvarného umění zachoval a dále rozvíjel.
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Práce

pro

mě

byla

přínosná

v tom,

že

jsem

se

hlouběji

seznámila

s problematikou nefigurativního umění, dále jsem měla možnost si částečně svůj projekt
vyzkoušet, za to děkuji paní ředitelce a učitelkám v mateřské škole na Kladně, které
mně toto umožnily.
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12. DISKUZE

Během studia na pedagogické fakultě mě zaujalo mnoho přednášek. Jedna z nich
se týkala abstraktního malířství a vývoji v dějinách umění. Nikdy jsem se na svých
praxích nesetkala s tím, že by tato forma umění byla použita v práci v mateřské škole.
Proto jsem se rozhodla pokusit se zrealizovat projekt, který by toto umění dětem
přiblížil.
Doposud se mi nepodařilo nalézt zásadnější publikované výzkumné šetření nebo
metodické materiály k použití meziválečného a těsně poválečného nefigurativního
umění v mateřské škole. Proto jsem v teoretické části, kde jsem krátce shrnula vybrané
malíře (V. Kandinského, P. Mondriana, F. Kupky, K. Maleviče, J. Pollocka,
B. Newman, M. Rothko, C. Stilla), specifika a možnosti a myšlení dítěte předškolního
věku vycházela

především

z rozmanitého

výběru

dějin umění,

psychologických

publikací a z didaktických materiálů P. Šamšuly a H. Hazukové (Didaktika výtvarné
výchovy 1., Obrazárna v hlavě I. a III.), Uždila a K. Cikánové (malujte si s námi).
V článku Když se řekne vizuální gramotnost se autorka zmiňuje, že „obraz,
jakkoli

realistický,

abstraktní jazyky

není

možné

umění spolehlivě

pocit, že nerozumějí'."

automaticky

ztotožnit

odhánějí nevybavené

s realitou...nefigurativní

a

a otráveně diváky, kteří mají

Vizuální gramotnost je téma, o kterém se v současnosti hodně

mluví a váže se i tématem mé bakalářské práce. Vizuální gramotnost je spojena
s gramotností kulturní a emoční a lze ji definovat jako proces tvorby, jež dítěti umožní
rozvíjet svou originalitu, tvořivost, smyslovou citlivost, schopnost ocenit osobní
prožitek i schopnosti osobně se zapojit do procesu komunikace.
Při práci s předškolními dětmi s tématem mé bakalářské práce je důležité mít na
paměti několik věcí. Než začneme s dětmi pracovat, je potřeba si udělat důkladnou
přípravu, která by mimo jiné měla obsahovat cíl (to, co chceme dětem ukázat, naučit,
představit jim aj.), otázky k rozhovoru a metody práce. Vždy si předem promyslet, aby
děti měly dostatek času, prostoru a klidu na vnímání a dekódování výtvarných děl či
malířů, porozumět a vytvořit si na ně vlastní názor. Vždy pro děti vybírat materiál, který
pro děti bude nosný (brát ohled na specifika dětské skupiny). Nabízet dětem vhodné
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motivace, např. že umělec zakódoval do díla zprávu, kterou děti s pomocí učitelky
rozkryjí.
Rozvíjet u dětí dispozice k vnímání uměleckého zážitku na základě vědomostí a
znalostí (jaké informace učitelka o dílech nebo výtvarných autorech dětem podá),
návyky a dovednosti (např.: pokud se mluví o novém výtvarném díle, děti vždy sedí
v komunikačním kruhu, učitelka nejdříve nechá děti, aby si dílo prohlédly a až potom
začne s vyprávěním a otázkami). Utvářet hodnotovou hierarchii dětí tak, aby umění
zaujímalo důležité místo (během projektu by mělo dojít k pozitivnímu vzestupu).
Rozvíjet estetickou zkušenost (co doposud děti viděly a s čím byly seznámeny), kulturní
úroveň dítěte a životní styl (např.: rodiče s dětmi o umění mluví a předkládají jim ho,
děti navštívily nějakou výstavu umění, to vše může znamenat, že děti už v předškolním
věku chápou výtvarné umění určité kulturní úrovni).
Jako problematické se ukázalo hodnocení dětí. Vyvstává otázka, zdali hodnotit
výkon nebo snahu dětí, či kombinace výkonu a snahy. Učitelka, která s dětmi pracuje,
má už nějaké hodnocení ve třídě zavedené a nemělo by se při projektu zásadně změnit,
aby hodnocení dětí bylo trvalé po celou dobu pedagogického působení na děti. Jako
doporučení bych uvedla, že je děti vhodné předem seznámit s kritérii hodnocení. Děti
mají ale také svá kritéria, která by se neměla stát protipólem zadaných kritérií. Dále je
důležité dbát na specifika jednotlivců i celé dětské skupiny (integrované dítě, dětská
skupina jako celek je spíše klidnější aj.). Vždy je důležité u dětí rozvíjet nejen zájem o
umění, ale i sociální cítění a ...., rozvíjet tak celou osobnost dítěte.
„Skrze umění se učíme vidět to, čeho jsme si nevšímali,
používat

druhy myšlení,

cílit, co jsme necítili, a

které jsou typické pro umění. Tyto zkušenosti jsou

neboť skrz ně se zapojujeme

do procesu,

kterým se přetváří

naše já... Způsob

který se studenti naučí, ovlivní to, co se naučí, a druh kognitivních
získají. ",9

Tento citát jsem

důležité,
myšlení,

dovedností,

které

vybrala, přestože se zabývá studenty nikoli dětmi

předškolního věku, mám ale za to, že je ukázkou toho, jak je umění pro rozvoj
osobnosti důležité, a proto je dobré ho rozvíjet už u dětí v předškolním věku.
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Příloha č. 1: Vzdělávací cíle, oblasti a kompetence projektu dle RVP PV

Rámcové cíle

rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako

samostatná

osobnost působící na své okolí.

Vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo
uvědomění si vlastního těla
-

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního
stylu

Dítě a jeho

psychika

-

rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

-

rozvoj schopnosti sebeovládání

-

posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z
objevování apod.)

-

rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Dítě a ten druhý
seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost
-

seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

rozvoj společenského i estetického vkusu

Dítě a svět
-

vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
poznávání jiných kultur

Kompetence

Kompetence
-

k učení

klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje;
chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se
může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

-

při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

-

učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Kompetence
-

k řešení

problémů

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční
nejsou; dokáže mezi nimi volit

-

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za
snahu

Komunikativní
-

kompetence

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými
prostředky

-

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší
komunikaci s okolím

Sociální a personální
-

kompetence

ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se
domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské
návyky

a

pravidla

společenského

styku;

je

schopné

respektovat

druhé,

vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
-

umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Činnostní a občanské
-

kompetence

chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost
jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita
mají svoje nepříznivé důsledky

Příloha č. 2: Projekt (blok č. 1 - 10)

Blok č. 1 - Hry s barvami
U tohoto obsahového celku jsem vycházela především z knihy Cikánové Karly
Malujte si s námi, Aventinum 1993.

Myšlenková mapa - příloha č. 3

Komunikační

kruh

Děti si zkusí, co vše je možné s barvami dělat, jak je mísit a jak mohou vnikat
nové barvy. Děti se také dozví, že se barvy dělí na základní a doplňkové, teplé a
studené, kolik mohou mít barvy odstínů a jak je možné odstínů dosáhnout. Důležité je,
aby si děti uvědomily, že barva může vyvolat nějaký dojem, pocit, emoce.
Připravit si několik barevných čtverců, ve kterých bude jeden menší červený
čtverec. Děti budou odpovídat na otázku, na jakém čtverci září červený čtverec nejvíce,
kde je nejjasnější.
Experimenty s barvami -

tři nebo i více etud, vytváření obrazů pomocí

barevných ploch. Až budou mít děti své obrazy zaschlé, dostanou možnost vzít si
papírový hledáček a objevovat zajímavá seskupení barev. Děti na konci činnosti
dostanou za úkol pojmenovat svůj obraz.

Náměty na výtvarné

činnosti

a) Z tuby vymáčkněte temperovou barvu na stěrku (čtvrtka, nebo proužek z pružné
umělé hmoty) a tahem stěrkou po papíře ji rozetřete a tímto způsobem nanášejte i jiné
barvy, (experiment a temperovými barvami)
b) Efekt při jízdě na kolotoči - na jeden tvrdší papír dejte několik barev a vezměte
druhý papír a přimáčkněte je k sobě a otáčejte jimi dokola, (experiment a temperovými
barvami)
c) Otisky rukou - potřete si ruce prstovými barvami a otiskněte je na papír. Zkoušejte
otisky prstů, tahy rukou, otáčení aj. (experiment a prstovými barvami)
d) Zajímavě pojmenujte své obrazy a následně pojmenujte i obrazy ostatních dětí.
Výstava a zhodnocení všech dětských obrazů ve třídě.

Blok č. 2 - Piet Mondrian

Myšlenková mapa - příloha č. 4

Komunikační

kruh

Piet Mondrian se narodil roku 1872 v Holandsku. Už jako mladého ho zajímají
výtvarná díla a začíná malovat. Zabývá se malbou krajin a přírody v Holandsku. Ve
čtyřiceti letech se stěhuje do Paříže, kde začíná objevovat nový způsob malby. Studoval
stromy, fasády kostelů a začal je na obrazech rozkládat, až se dostal k nefigurativnímu
projevu. Poté začal do svých obrazů vkládat mřížku a oddělovat čtverce a obdélníky
černými čarami. Vyloučil všechny barvy kromě žluté, modré, červené, černé, bílé a
šedé. Jeho poslední obrazy upravoval pomocí barevných lepenek a papírků. Zemřel
v sedmdesáti dvou letech v New Yorku.

Obrazy od Pieta

Mondriana

Tři obrazy Stromy, 1 9 1 2 - 1 9 1 3 Ukázat dětem obrazy stromů, na kterých je vidět
jasný Mondrianův posun od figurálního zobrazování k abstrakci.
Červený strom, 1910 [1] Otázky pro děti: Jaká barva na obraze převládá?
Proč autor namaloval strom červeně? Co může být na spodní straně obrazu?
-

Horizontální strom 1911 [2] Otázky pro děti: Co vidíš na obraze? Čím se liší
od prvního obrazu? Proč už na obraze nejsou barvy?
Kvetoucí jabloň, 1912 [3] Mondrian namaloval strom tak, aby nebyl vidět
hned na první pohled, ale když se opravdu pořádně podíváte, strom tam pořád
je. Otázky pro děti: Najdete ho? Kde? Proč si myslíte, že se malíř snažil strom
„schovat"? Jaké jsou zde barvy? Kolik je na obrázku stromů?

Molo a oceán, 1915 [4], Obraz, který je z „plus minus" Mondrianovi fáze - najdou
děti na obrázku molo? Proč je obraz do kruhu?
Kompozice se žlutou, červenou, černou, modrou a šedou 1920 [5] Mondrian se
snažil tvarem a barvou postihnout veškerou složitost přírody jasnými vzájemnými
vztahy určitých poměrů. Otázky pro děti: Co vidíte na obrazu? Jak asi obraz
vznikal? Kolik je zde barev? Čím jsou všechny barvy odděleny? Jaké tvary jsou na
obraze? Jsou všechny čáry stejně barevné a široké?

Kompozice B s dvojitou čárou a žlutou a šedou, 1932 [6] Barevnost se postupem
času u malíře mění, zdvojuje se dělící čára a ta také mění šířku.
New York City I, 1941 [7] Je vytvořen ze sítí červených, modrých žlutých linií,
které se různě mezi sebou proplétají a tvoří tak čtverce. Otázky pro děti: Co na
obraze vidíte? Připomíná vám obraz něco?

Náměty na výtvarné

činnosti

a) Kresba stromu - Namalujte obraz, na kterém nebude strom vidět na první pohled,
namalujte ho schovaný, jako to udělal Mondrian. (kresba voskovým nebo suchým
pastelem)
b) Vytváření města. Temperami nanášejte na čtvrtky postupně jednotlivé barvy tak, aby
vznikaly jednobarevné obdélníky. Vystříhejte jednotlivé barevné čtverce a obdélníky, ty
pak skládejte tak, aby vzniklo město - několik čtverců na sebe = vysoký dům. (malba
temperovými barvami, koláž)
c) Vytvořte obraz přelepováním barevných proužků lepenek, (koláž z barevných pruhů
lepenek)
d) Ke každému svému obrazu dítě vymyslí zajímavý název, jak by se obraz mohl
jmenovat. Výstava a zhodnocení všech dětských obrazů ve třídě.

Blok č. 3 - Kazimír Malevič

Myšlenková

Komunikační

mapa - příloha č. 5

kruh

Kazimír Malevič se narodil 1878 v Rusku. Jeho rodina často cestovala a tak se už jako
malé dítě setkal s různými kouty Ruska. Fascinovaly ho lety do vesmíru. Hledal něco
nepředmětného, co v reálném světě není a našel tak čtverec. Černý čtverec na bílém
pozadí zvolil proto, že mu černý barva připadala čistá a výrazná. Později dával do svých
obrazů více geometrických tvarů tak, jako by se vznášely. Svojí malbu rozlišoval na
černou, červenou a bílou fázi (podle barev, jaké užíval). Kazimír Malevič umírá v 57
letech roku 1935 v Rusku.

Obrazy od Kazimíra

Maleviče

Černý čtverec na bílém pozadí, 1915 [8] Malevič chtěl tímto obrazem dokázat,
že se nemusí malovat jen příroda. Chtěl si najít něco nového, něco svého, co nikdo
jiný malovat nebude. Přírodu malují nejen malíři, ale i ostatní lidé. Otázky pro děti:
Co jiného ještě můžete kromě přírody namalovat? Co vidíte na obrázku? Proč si
malíř vybral zrovna černý čtverec? Jakou barvu byste si vybraly vy?
Suprematistická konstrukce, 1915 - 1916 [9] Na obraze jsou různé geometrické
tvary v různých velikostech, některé větší a některé menší. Každý tvar má jinou
barvu. Otázky pro děti: Co vám obraz připomíná? Připadá vám, že by se tvary
mohly začít vznášet a vyletět z obrazu ven? Kam by pak tvary mohly vyletět?
Suprematistické bílé, 1918 [10] (Bílý čtverec na bílém pozadí) Autor se snažil,
aby jeho obrazy byly lehké, aby mohly vyletět do vzduchu jako motýl. Chtěl
obrazem ukázat, že i něco, jako bílá na bílé jde namalovat, ale že je to hranice, za
kterou se už dál jít nedá. Obraz byl často vystavován na bílém stropě místnosti.
Otázky pro děti: Co na obraze vidíte? Co vám bude obraz připomínat, když bych ho
pověsila na strop? Jak by se mohl obraz jmenovat jinak, jaký byste mu daly název?

Náměty na výtvarné

činnosti

a) Namalujte si svůj barevný čtverec na pozadí. Zvol si barvu, která je pro tebe důležitá,
(malba temperovými barvami)
b) Vystříhejte si z barevného lepícího papíru geometrické tvary a nalepte je na papír tak,
aby vypadaly, jako když se vznáší a chtějí z papíru vyletět ven. (koláž z barevného
lepícího papíru)
c) Vyberte si barvu, která bude hranicí pro všechny jiné barvy, kterou když namalujete,
tak se k ní ostatní barvy nesmí přiblížit. Touto jednou zvolenou barvou namalujte tvar i
pozadí (př. červený kruh na červeném pozadí).
d) Vystříhejte si z barevných papírů různé tvary různých velikostí. Nalepte je na
provázky a ty pak zavěste do výšky, aby visely ve vzduchu, (prostorová tvorba)
d) Ke každému svému obrazu dítě vymyslí zajímavý název, jak by se obraz mohl
jmenovat. Výstava a zhodnocení všech dětských obrazů ve třídě.

Blok č. 4 - František Kupka

Myšlenková mapa - příloha č. 6

Komunikační kruh
František Kupka sc narodil roku 1871 v Čechách v Opočně. Převážnou část života žil ve
Francii. Byl to nejen malíř ale také grafik. V malířství zpracovával téma pohybu.
Důležitý pro Kupku byl jeho vztah k hudbě. Jako jeden z prvních malířů maloval nejen
barvy a tvary, ale také světla a zvuky a dojem, který v něm malované scenérie
zanechaly. František Kupka zemřel v 86 letech roku 1957 v Paříži.
Obrazy Františka
-

Kupky

Dvojbarevná fuga, Amfora, 1912 [11] Kupka viděl na dvoře holčičku hrající si
s červenomodrým míčem, pozoroval míč, jak létá ve vzduchu a mění barvy. Mít pro
děti připravený červenomodrý míč, házet s ním, ukázat fáze letu, proměňující se
barvy. Otázky pro děti: Co na obraze vidíte? Kam letí míč? Létá rychle nebo
pomalu?
Vanoucí modř II., 1924 [12] Kupka chtěl nakreslit moře a nebe jinak než všichni
ostatní. Otázky pro děti: Co vidíte na obraze? Proč převažuje modrá barva? Co
může znamenat? Proč převažuje modrá barva? Co může znamenat? Poznaly byste
kde je moře a kde nebe? Jsou v moři vlny? Jaké je napětí na obraze - bouřka, klidné
nebo se přiřítí velká vlna? Co vám přijde na obraze zajímavé?
Série C VI, 1935 [13] Otázky pro děti: Když se na obraz podíváte, jak byste ho
nazvali? Jaké převažují barvy? Co si myslíte, že vertikály na obraze jsou, kde?
Mohly byste do obrazu vstoupit? Pokud ano, kudy? Kam byste došly?

Náměty na výtvarné

činnosti

a) Namalujte chvíli, kdy míč letí ve vzduchu a barvy se střídají jedna za druhou a míč
rotuje, (malba temperovými barvami nebo suchým pastelem)
b) Namalujte pomocí odstínů modré barvy moře, které se dotýká nebe a nebe se zase
dotýká moře. (malba temperovými barvami nebo suchým pastelem)
c) Nakreslete, jak si myslíte, že podle vás vypadá zhroucení vertikál, (kresba suchým
pastelem a rudkou)

d) Ke každému svému obrazu dítě vymyslí zajímavý název, jak by se obraz mohl
jmenovat. Výstava a zhodnocení všech dětských obrazů ve třídě.

Blok ě. 5 - Vasilij Kandinskij

Myšlenková mapa - příloha ě. 7

Komunikační

kruh

Vasilij Kandinskij se narodil roku 1866 v Rusku. Malovat začal až ve třiceti letech, kdy
odjel do Německa. Svou tvorbu rozlišoval na imprese (jaké pocity v něm vyvolalo
všechno kolem něj), improvizace (jeho pocity) a kompozice (kdy pečlivě skládal obraz
a postupoval podobně jako v hudbě). Fascinovaly ho barvy a hudba a s jedním
hudebním skladatelem (Arnold Schonberg) byli velcí přátelé. Vasilij Kandinskij zemřel
v 78 letech roku 1944 ve Francii.

Obrazy Vasilije
-

Kandinského

Se třemi jezdci, 1911 [14]

Otázky pro děti: Co vidíte na obraze? Čím na vás

působí? Čím je zajímavý? Byl malíř smutný nebo veselý když obraz maloval?
Maloval ho dlouho? Obraz se jmenuje Se třemi jezdci. Vidíte na obraze někde
jezdce? Co by mohlo jezdce znázorňovat?
-

Barevné studie čtverce 1913 [15] Otázky pro děti: Co vám obraz připomíná?
Která barva na obraze převládá? Jakou měl malíř náladu, když obraz malovat? Víte
co znamená slovo studie? Co si myslíte, že chtěl malíř studovat, barvy nebo
čtverce?

-

Kompozice VIII, 1923 [16] Kandinskij byl ovlivněn hudbou, na obraze jsou vidět
dynamické

čáry,

kruhy

různých

velikostí,

půlkruhy,

otevřená

a

zavřené

trojúhelníky, vlnité čáry, motiv šachovnice - dle principů v hudbě - zvrat, variace,
rytmus.
Přečíst dětem část textu o barvách, jež napsal v knize O duchovnu v umění, což je
příloha č. 13

Náměty na výtvarné

činnosti

a) Nakreslete obraz, který bude představovat jezdce schované za barvy a tvary, jak letí
krajinou tak rychle, že je všechno rozmazané a nejasné, (kresba tuší a vodovými
barvami; pastelem)
b) Namalujte svou barevnou studii čtverce, (malba temperovými barvami nebo suchým
pastelem)
c) Poslechněte si hudbu a snažte se ji zachytit na papíře pomocí čar, tvarů a barev,
(kresba voskovým pastelem; fixami)
d) Vymyslete pro svůj obraz namalovaný na hudbu název, který by ho vystihoval.
Výstava a zhodnocení všech dětských obrazů ve třídě.

Blok ě. 6 - Jackson Pollock

Myšlenková mapa - příloha č. 8

Komunikační

kruh

Jackson Pollock se narodil 1912 v USA. Zabýval se malbou a vymyslel nový způsob,
nazvaný dripping. Plátno velkých rozměrů položil na zem a lil na něj barvy přímo
z plechovek. Barvy na plátně upravoval různými špachtlemi, dřívky. Jednou ho fotil
fotograf a na fotkách to pak vypadalo, jako by Pollock okolo plátna tančil. Jackson
Pollock zemřel ve 44 letech roku 1956 v USA.

Obrazy Jacksona
-

Pollocka

Měsíční žena rozřezává kruh, okolo 1943 [\7]Otázky

pro děti: Co vidíte na

obraze? Jaká barva převládá? Připomíná vám obraz něco? Obraz se jmenuje
Měsíční žena rozřezává kruh. Kde je na obrázku kruh, je celý nebo jen jeho část?
Najdete náznaky ženy na obrázku? Nebo ji tam malíř znázornil jinak? Jak?
-

Obraz č. 1, 1948 [18] V porovnání s předchozím obrazem už není žádný náznak
figurálního umění, tento obraz už nic nezobrazuje a přece je zajímavý a poutavý.
Otázky pro děti:
obraz vzniknout?

Čím je obraz tak zajímavý? Která barva zde převládá? Jak mohl

-

Obraz Jedna (Číslo 31), 1950 [19] Otázky pro děti: Jak dlouho mohl malíř obraz
malovat? Jak je opravdový obraz asi velký? Když malíř obraz maloval, věděl, co
dělá? Věděl, jak chce, aby konečný obrazy vypadal nebo to byla náhoda?

Náměty na výtvarné

činnosti

a) Do plastových lahví nařeďte barvy a do víčka udělejte malou díru. Na plátno nebo
velkou čtvrtku stříkejte barvy z lahví. Popřípadě barvy roztírejte dřívkem, (malba, akce,
experiment)
b) Na velkou čtvrtku cákejte barvy z výšky ze štětce nebo barvu nanášejte na plochu
přímo z tuby bez použití štětce, (malba, akce, experiment)
c) Nakreslete, jak jste vypadali při malování předchozích obrazů, (kresba fixem a
suchými pastely)
d) Diskuze nad zážitky v průběhu akce. Společně pojmenujte vytvořené obrazy.
Výstava a zhodnocení všech dětských obrazů ve třídě.

Blok č. 7 - Clyfford Still

Myšlenková mapa - příloha č. 9

Komunikační

kruh

Clyfford Still se narodil roku 1904 v USA. Still je tajemný a záhadný umělec, například
obrazům, které namaloval, později odstranil názvy. Jeho plátna nezobrazovala žádné
objekty, soustředila se pouze na aranžování barev v různých formacích. Clyfford Still
zemřel v 76 letech roku 1980 v USA.

Obrazy Clyfforda
-

Stilla

Obraz 1947 [20] Otázky pro děti: Co na obraze vidíte? Kolik barev je na obraze?
Která barva na obraze převládá? Čím je obraz zajímavý? Byla puklina namalovaná
nebo vznikla jinak než štětcem?

-

Obraz 1949H [21] Obraz vypadá, jako by ještě nebyl dokončen. Otázky pro děti:
Co vidíte na obraze? Připomíná vám obraz něco? Vidíte v obraze rovinu, plochu?
Mohli byste do obrazu vstoupit?

Námely na výtvarné

činnosti

a) Pokuste se namalovat obraz, na kterém bude převládat jedna barva a pokuste se také
o puklinu, výřez, (malba temperovou barvou)
b) Pojmenujte co nejzajímavěji svůj obraz. Výstava a zhodnocení všech dětských
obrazů ve třídě.

Blok ě. 8 - Mark Rothko

Myšlenková mapa - příloha ě. 10

Komunikační

kruh

Mark Rothko se narodil roku 1903 v Lotyšsku, ale po několika letech se jeho rodina i on
přestěhovali do USA. Maloval velkoformátová díla, jež byly nazvány Muliforms. Každé
dílo se skládalo ze dvou či tří barevných polí. Zemřel v 67 letech roku 1970 v USA.

Obrazy Marka
-

Rolhka

Untitled, 1948 [22] (bez názvu) Otázky pro děti: Jak byste obraz pojmenovali?
Která barva na obraze převládá? Čím je pro vás obraz zajímavý?

-

Ochrc and Red on Red, 1954 [23] (Okr a červená na červené) Otázky pro děti:
Která barva na obraze převládá? Připomíná vám obraz nějakého jiného autora,
kterého jste už viděli? Proč asi maloval do obrazů barevné obdélníky?

Náměty na výtvarné

činnosti

a) Namalujte obraz,

který

bude

rozdělen

na

několik

barevných

polí.

(malba

temperovými barvami nebo suchým pastelem)
b) Pojmenujte co nejzajímavěji svůj obraz. Výstava a zhodnocení všech dětských
obrazů ve třídě.

Blok č. 9 - Barnett Ncvvman

Myšlenková mapa - příloha č. 1 1

Komunikační

kruh

Barnett Ncwman se narodil 1905 v USA. Do svých 35 let byl znám jako umělecký
kritik. Ve své malbě rozdělil linií barevnou plochu. Pruh je linie s dvěma okraji, která
odděluje oblasti po svých stranách, tlačí je od sebe, a zároveň je přitom drží pohromadě.
Těmto prvkům říkal „zipy". Zemřel v 65 letech roku 1970 v USA.

Obrazy Barnetta
-

Newmana

Onement I, 1948 [24] U tohoto obrazu poprvé použil „zip". Otázky pro děti:
Jaká barva na obraze převládá? Co vám obraz připomíná? Proč je obraz
rozdělen?

-

The Wild, 1950 [25] Newman říkal, že všeobecně se lidé na velké obrazy dívají
z dálky, u tohoto a i u jiných obrazů dbal na to, aby se na ně lidé dívali zblízka.
Otázky pro děti:

-

Be I, 1970 Otázky pro děti: Jak se tento obraz liší od předchozích dvou obrazů?
je na něm něco jiného? Co?

Náměty na výtvarné

činnosti

a) Vyberte si barvu, potřete jí celou plochu obrazu a pak dodělejte „zip". Můžete si
zvolit, jestli chcete mít na svém obraze jeden nebo více zipů. (malba s temperovými
barvami)
b) Maskovací páskou nalepte „zip". Vybarvěte si obraz a pak pásku sloupněte, (malba
s temperovými barvami, pastelem nebo vodovými barvami)
c) Pojmenujte co nejzajímavěji své obrazy. Výstava a zhodnocení všech dětských
obrazů ve třídě.

Blok č. 10 - shrnutí

Velká výstava všech dětských

prací

a) řadit výstavu buď podle malířů (př. podle Kandinského a všechny obrazy od dětí,
které namalovaly na toho téma, seskupit k sobě a tak pokračovat tak i s ostatními
autory)
b) řadit výstavu podle dětí (př. všechny obrazy od jednoho dítěte seskupit na
jednom místě)
-

doporučení: dát dětské obrazy na stěny vc třídě, pověsit ze stropu velkou bílou

látku, která bude J a k o stěna", na kterou také můžete dát obrazy, abyste měly více
místa a obrazy nebyly nalepené na sebe
- vysvětlete dětem, jak by se měly slušně chovat na výstavě
- nechte děti prohlížet si obrazy, chodit mezi nimi, aby měly dost času na to prohlédnutí
všech obrazů
- povídejte si s dětmi o obrazech, které jsou zajímavé, působivé, barevné aj.

Poznávání

obrazu

-

rozložte na zem všechny reprodukce obrazů

-

děti se postaví kolem obrazů na zemi do kroužku

-

vyberte vždy jedno dítě, aby našlo obrazy, které namaloval jeden autor

-

pokud děti nebudou vědět, vezměte si jeden obraz do ruky a děti mají najít zbylé
obrazy od stejného autora, jako držíte v ruce vy

Závěrečné hodnocení a ukončení
-

projektu

povídejte si s dětmi, co se za celou dobu trvání projektu děti viděly, které autory
poznaly

-

ptejte se dětí:
-

jaká výtvarná díla autorů i autoři je zaujaly nejvíce

-

naopak, který autor je moc nezaujal

-

jaké obraz se jim maloval nejlíp

-

co je nejvíc bavilo a co by si chtěly zopakovat

-

co se všechno naučily

Příloha č. 3: Kazimír Malevič a Mark Rohtko

Kazimir Malevič

Maleviče neuspokojovalo břemeno zobrazení skutečnosti, hledal předlohu, která
neexistuje v reálném světě. Jeho „prozření" spočinulo na geometrii - čisté geometrické
tvary jako čtverce a obdélníky v přírodě prostě neexistují, existují pouze v naší mysli.
Toto „hledání" Maleviče posunulo až k j e h o prvnímu suprematistickému obrazu Černý
čtverec na bílém pozadí

1915

K Malevičově cestě k abstrakci hrála důležitou roli také jeho vášeň pro barvu.
Malevič došel k závěru, že barva nemůže být nikdy izolována a vnímána sama o sobě.
Dodatečně začal rozlišovat suprematismus na tři hlavní vývojové fáze:
1. černá fáze - odpovídala ekonomii (zredukována na jednu - ekonomie myšlení),
2. červená fáze - odpovídá revoluci
3. bílá fáze - čistší, lepší svět (duchovní).
V roce 1919 vypudil Chagalla zvědění Lidového institutu umění ve Vitebsku a
našel si pomocníka Ela Lissického (1890 - 1941), založil školu Unovis. Od roku 1923
se k malbě vrátil a často pracoval se svými žáky, a dokonce je nechal i některá jeho díla
dokončit. Kazimír Malevič byl plodným literárním autorem, ve svém textu Myšlení píše
o Bohu. Bůh je dokonalý, šest dnů tvořil, sedmého dne nastal odpočinek a od té doby už
netvoří.
„ Malevíčovo
pro umělcovo

dílo je nerozlučně

soustavné

hledačství,

vztahu nového společenského
vývoje se jevil jako

spjato s pojmem

pro progresivítu,

systému a nových systémů

umělec domýšlející

Z Y K M U N I ) , V. Stručné dějiny moderního malířství, s. 156.

avantgardy,

s níž se snažil řešit
uměleckých.

do hloubky aktuální problémy

malíř suverénně zvládající nejrůznější formy vyjadřovacích

1

ruské revoluční

prostředků.

Ve všech

problém
fázích

malby a jako

Mark Rothko

Mark Rothko se narodil 25. září 1903 v Dvinsku v Lotyšsku. V roce 1913 se rodina
přestěhovala do Portlandu ve státě Oregon. Ve dvacátých a třicátých letech pracoval ve
figurativním stylu a mezi jeho častými motivy byly četné pouliční scény a výjevy
z podzemní dráhy, reflektující izolovanost velkoměstského života. Kolem roku 1946
začal tento druh malování opouštět a rozvíjel vlastní abstraktní formální vyjadřování,
jež sestávalo z částečně transparentních nebo prolínajících se barevných polí, která
jakoby se vznášela v atmosférickém prostoru obrazu.
V červnu 1939 Rothko založil Federation o f M o d e r n Painters and Sculptors, ještě
s několika umělci, sdružení se snažilo, aby politická situace neměla na umění vliv.
V roce 1940 téměř nemaloval, protože se věnuje Freudovu Výkladu snů, který ho
zajímá hlavně kvůli symbolům a skryté mytologii.
Kolem roku 1946 se v Rothkově tvorbě zrodily tz. multiformy, nazýval je čísly nebo
podle barev, aby se vyvaroval spojení svých děl s reálnými předměty. „Uvědomuji si, že
malování

velkých

velkolepého,

obrazů

pompézního.

spočívá

z historického

hlediska

v pokusu

namalovat

Hlubší důvod, proč takové obrazy maluji - a myslím, že to

platí i pro jiné malíře, které znám, spočívá v touze být velmi intimní a lidský.
malý obraz znamená, že se ocitáme mimo oblast své vlastní zkušenosti,
zkušenost jako

cosi

na stereotypní

obraz nebo jako přes zmenšovací

malujeme velký obraz, je jím člověk přímo pohlcen. Již nemůžete nic

Namalovat

že hledíme na

sklo. Jestliže

však

přikazovat:"2

Rothko se o své výstavy hodně zajímal a rozhodoval o možnostech prezentace
obrazů, o jejich uspořádání, osvětlení, zavěšení. Dne 25. února 1970 našel Rothka ležet
mrtvého na podlaze v kuchyni jeho asistent Oliver Steindecker, Rothko si rozřezal
žiletkou zápěstí a vykrvácel, při pitvě bylo objeveno, že se také

předávkoval

antidepresivy.
„ Tyto velké barevné plochy bezvýrazné
pod sebe, jejich počet je omezený
tektonikou

vesměs monumentálně

pocit osamění, nikoli však pocit

(nanejvýše

textury jsou řazeny zpravidla

rovnoběžně

3 až 4), takže působí svou

přehlednou

a dílo rytmicky člení. Jeho plátna evokují
tragický.

2

H E S S O V Á , B. Abstraktní e x p r e s i o n i s m u s , s. 72.

3

Z Y K M U N D , V. Stručné d ě j i n y m o d e r n í h o malířství, s. 316.

zpravidla

Příloha č. 4: Myšlenková mapa -VasilijKandinskij

Rozfouká vání
barevných
kapek.

Rozdělení
barev - teplé
x studené,
základní x
doplňující.

Ury se
šablonami
různé
šablony,
temperové
barvy.

Malba na
hudbu.

Rozmývá ní pastelu,
roztírání
pastelu.

Na neuschlé
temperové
barvy na
papíře dát
pomačkaný
papír.

N a kresbu
voskovým
pastelem
nanést
vodové
barvy.

barvami

Kruh rozdělil
na části,
každou
vybarvit
barvou a
rozstřihnoul
do spirály.

Náhodné
otisky
různých
víček a
pomačkanýc
h papírů.

Rozhovory
barev na
paletě - kdy
spolu m l u v í
n e j v í c ? Kdy
nejméně?

Rozprašovač
s vo d o u , či
v něm mít
naředěnou
barvu.

Papírový
hledáček objevovat
zajímavá
seskupení
barev.

Příloha č. 5: Myšlenková mapa -VasilijK a n d i n s k i j

Skládání
barevných
kostek, vznik

Pomalovat
barevnými
plochami
krabice
z kartonu.

stromů,
sídlišť, měst.

Kompozice
se žlutou,
červenou,
černou,
modrou a
šedou.

Bodyjako
hvězdy.

Plocha barevná
plocha,
skládání
barev,
koláže.

Piet
Mondrian

Linie - jak
může
vypadat?
Odkud kam
může vést?

Domy ze
čtverců.

[Jodseskupení
několika
bodů, co
mohou
znázorňovat?

Obrazy
Molo a
oceán. Věž
kostela.

Portrét
Mondriana

Příloha č. 6: Myšlenková mapa - Vasilij Kandinskij

Černý
čtverec na
bílém pozadí
Stavba
z velkých
kartonů.

Volba barev,

„Vzlétnout",
„vznášející
se tvary".

Suprematis
tické bílé.

Kazimír
Malevič

Portrét
Maleviče

Kompozice
s různými
tvary
vybraných
barev.

Příroda vs.
Geometrie.

Příloha č. 7: Myšlenková т а р а - František Kupka

Fludba.

Kružítkem
udělat kruhy,
kde se
prolnou, tam
je vybarvit.

Vanoucí
Modř.
Dvojbarevná
fuga,
Amfora.

Pestíky a
tyčinky.

František
Kupka

Portrét
Kupky.

Paní
Kupková
mezi
vertikálami.

Orfismus

Klávesy
piána.

Příloha č. 8: Myšlenková mapa - Vasilij Kandinskij

Příloha č. 9: Myšlenková mapa - Vasilij Kandinskij

Podvědo
Jack the
Dripper.

Náhoda
vs. řízena
náhoda.

Akční
malba.

Jak může
malíř
vypadat při
tanci okolo
plátna?

Dripping

Fotografie
při
drippingu.

Jackson
Pollock

Život na
venkově.

Velké
formáty
malby.

Lití barvy
rovnou na
plátno.

Portrét
Pollocka.
Plátno je
na zemi
místo na
stojanu.

Motivy
mexické a
totemy.

Příloha č. 10: Myšlenková mapa -VasilijKandinskij

Pláně
v rodné
Dakotě.

Zpětné
odstranění
názvů
obrazů.

Obraz
1949H

Stoupání a
vcházení
do obrazu.

Požadavek
komunikav umem

Clyfford

•

Still

\

Velké
formáty
malby.

\
Černá a
žlutá barva
s doplňky
bílé a
červené.

Atributy
magie a
exorcismu

Portrét
Stilla.

Pukliny
praskliny
Vzneše
nost."

Příloha č. 11: Myšlenková mapa -VasilijKandinskij

Příloha č. 12: Myšlenková mapa - Vasilij Kandinskij

Kdo se boj
červené,
žluté a
modré III.

Dívat se
na velké
obrazy
zblízka.

Obraz
Be I.

Vztah
s Mondrianem.

Umělecký
kritik.

Barnett
Newman

Začít od
začátku
v malířství

Velké
formáty
malby.

Genetický
moment.

Portrét
Newmana.
Párové
malby.

Socha
Ukazující
muž.

Příloha č. 12: Vasilij Kandinskij - Barvy

„Žlutá je

teplá

zesvětlením,

barva,

přibližuje

se diváku,

ekcentricky

vyzařuje.

hluboká temná žluť neexistuje. Působí jako materiální

Stupňuje

se

síla nevědomě se

vrhající na předmět a vyzařující bezcílně na všechny strany. Uzavřena

geometrickou

formou, zneklidňuje ji. Tato vlastnost může být stupňována a žluť potom zní jako hlasitý
tón trubky, jako fanfára.

Je příbuzná

šílenství. Je to barva marnotratnosti,

s duševními

stavy slepého

klid. Zesvětlena

ztmavením,

působí

stejně.

zuřivosti,

sil léta. Modrá je chladná barva, vzdaluje se od

diváka, v modrém kruhu klesá oko v jakémsi soustředění,
Modř se prohlubuje

třeštění,

do dáli směrujícím

vede člověka v nekonečno,
Vyvolává pocit

v nadsmyslnou

neurčitosti,

vzdálenosti

pohybu.

hloubku a
od

člověka.

Stupně modré odpovídají flétně, cellu, base, varhanům. Žlutá ochlazená modrou ihned
přechází

do zelena, působí

nemocně

a nadsmyslně.

Protiklady

modré a žluté se

vyrovnají v klidu čisté zelené. Ta nic nežádá, nikam nesměřuje, je spokojena sama se
sebou, omezená stejně jako buržoasie. Blíží - li se žluté, stává se životnou, mladistvou a
radostnou.

V bílé mizí všechny barvy. Je to mlčení, ale plné možností jako Nic před
y

narozením. Černaje
mlčení

Nic bez možností, konec navěky. Všechny ostatní barvy zní v tomto

silněji. Sedá má klid zelené, bez jejích možností. Bezútěšný klid se slabou nadějí.

V červené je hukot a žhnutí uzavřené více v sobě než působící

navenek, mužská síla.

Světlá, teplá červeň působí odhodlaně, hlasitě triumfujíc jako fanfáry;

cinobr je stejně

žhnoucí vášeň, tón tuby a silné údery bubnu, smíšen s modrou hasne jako žhavé železo
ve vodě. Vzniká špinavý tón mající ale svůj zvláštní zvuk. Z činohru a černé vzniká
hnědá, v níž červená ještě působí jako sotva slyšitelné mocné vření. Kraplak je barva

velmi hluboká, odtud její žár, jako by se připravovala k divokému skoku, zvučí jako
vášnivé střední a hluboké tóny cella. Zesvětlena je mladistvá, radostná, zní jako jasné
zpěvné tóny houslí nebo malých zvonečků.

Oranžová,

spojující

vyjadřování

žluté a

soustředěnou sílou červené, působí jako zdraví a síla slunce, jako silná alt nebo v largu
znějící

housle. Ve fialové je červená vzdálena člověku modří, působí vyhasle, zní jako

anglický roh, šalmaj, jako

dřevěné nástroje.

Všechny tyto charakteristiky

náznaky chvění, které nelze popsat slovy. "

(LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon. 200-201 s)

jsou

jen

Příloha č. 13: Dotazník

Dobrý den,
jsem studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru Učitelství pro mateřské
školy. Tento dotazník je určen učitelkám mateřských škol a jeho cílem je zjistit využití
meziválečného nefigurativního umění ve výtvarné praxi v mateřské škole. Dotazník je
zcela anonymní a výsledky budou použity ke zpracování mé bakalářské práce. Proto
Vás prosím o pravdivé vyplnění a děkuji za Váš čas a spolupráci.

Nefigurativní umění, neboli abstraktní či nezobrazující malířství, nezobrazuje konkrétní
předměty, ale pomocí linií, tvarů a barev vyjadřuje umělcovo cítění. Zabývám se
převážně malíři Vasilijem Kandinským, Pietem Mondrianem, Kazimírem Malevičem,
Františkem

Kupkou,

Barnettem

Newmanem,

Clyffordem

Stillem,

Jacksonem

Pollockem a Markem Rothkem.

1. Navštěvujete s mateřskou školou výstavy moderního umění?
•

ano

•

ne

2. Pokud výstavy navštěvujete, uveďte prosím jaké, kde a jak často.

3. Pokud výstavy nenavštěvujete, napište prosím z jakého důvodu.

4. Kdybyste měla možnost navštěvovat s dětmi výstavy moderního umění, využila
byste ji? Proč?
•

Ano.

•

Ne

5. Zajímáte se o nefigurativní umění?
•

ano

•

ne

6. Pokud využíváte nefigurativní umění v mateřské škole, napište prosím jak?

7. Pokud nefigurativní umění nevyužíváte, napište prosím proč.

8. Pokud seznamujete děti s konkrétními autory výtvarných děl, seznámila jste je i
s některým, který se zabýval nefigurativním uměním?

Pokud máte zájem seznámit se s mým projektem Nefigurativní umění, který bude
součástí bakalářské práce, uveďte prosím svůj e-mail:

Děkuji Vám za ochotu dotazník vyplnit a za čas nad ním strávený, Kristýna Kosová.

Příloha č. 14: Typologické inklinace ve výtvarném projevu

(podle Hazuková H., Šamšula P. Didaktika výtvarné výchovy I., 2005)

Kritéria třídění - typ (typová inklinace):
A) Převažující typ mentální činnosti: typ extravertní / introvertní (jungovy
psycholog.typy)
B) Zaměřcnost smyslového vnímání skutečnosti typ vizuální / haptický
(V. Lówenfeld)
C) Různá schopnost nebo potřeba vyjádřit syntézu zobrazovaných znaků (J. Uždil)
Typ syntetizující / typ s malou schopností (potřebou) syntézy:
a) ve věcné rovině
b) ve formální rovině
D) Preference určitého způsobu tcchnic. Provádění produktu, volby výtvarného
prostředku (R. Trojan):
a) grafický typ
b) malířský typ
c) plastický typ
d) výtvarně konstruktivní typ (zcela nespadá pod uvedené kritérium, viz 5)
E) Východisko výtvarné tvorby (umělci bauhausu)
a) impresivní typ (východiskem smyslové dojmy)
b) expresivní typ (východiskem zážitek)
c) konstruktivní typ (východiskem logická úvaha )
Kromě uvedených typů a typologických inklinací existuje ještě
F) Rozdílnost zaměření, projevující se v dekorativnosti pojetí výtvarného
vyjádření.
Tuto kategorii nalezneme u více autorů, (např. H. Reada, B. Karlavarise a V.
Roeselové). Tento typ nelze včlenit do žádné z uvedených typologií, spíše tvoří zvláštní
„podskupinu" v každé z nich. V. Roeselová v převážně dekorativním typu rozlišuje:
Typ dekorativně monumentální / typ ornamentální

"'»I»;» l 15: Předpoklady pro činnosti ve výtvarné výchově

(podle Hazuková H., Šamšula P. Didaktika výtvarné výchovy I., 2005)

Lze je chápat jako výtvarně estetické dispozice, jsou to dispozice vizuální, haptické,
pohybové.

a) z hlediska estetiky udávány obvykle jako
- estetický smysl + jeho složky : emocionalita
- estetická potřeba

intelekt

- estetický zájem

paměť
fantazie
volní vlastnosti

b) v širším slova smyslu všechny předpoklady jedince pro estetické osvojování
skutečnosti, tzn. pro vnímání , (roz)poznávání, prožívání estetických stimulů a
reagování na ně (hodnocení, přetváření)
Jako důležitý předpoklad a

nutná podmínka estetické činnosti (vnitřní i vnější) se

ukazuje estetické zaměření, které je nezbytné i při (pro) uplatnění estetických dispozic,
(více viz. Hazuková H., Šamšula P.: Didaktika výtvarné výchovy I., 2005)

Příloha č. 16: Vývoj dětské kresby od 2 do 7 let

(podle Hazuková H., Šamšula P.: Didaktika výtvarné výchovy I., 2005)

přechod ze stádia čáranic do stádia prvního obrazu
asociace - spojení kresby s představou + popud k pojmenování = první stupeň
k vědomému zobrazení (výtvarný projev předchází interpretace, obsah „dodatečně"
vložen (nepochopený realismus)
pozvolné

pronikání

představ

do

výtvarného

projevu

dítěte

(vliv

rodičů,

vychovatelů...)
první výtvarný projev výsledkem nedefinovaných představ optických., haptických,
motorických, akustických., kinestetických)

Vytváření grafických

typů:

jejich „ožívání", další členění (typičnost, poměr, stálost)
rozvoj kreslířského zobrazení
častější je grafický znak výrazněji orientovaný k vizuální podobě zobrazovacího
objektu

Dominantní znak:
vzniklý útvar se zachová v představě, dítě je schopno znovu jej nakreslit - „naivní
realismus"

Příloha č. 17: Charakteristické znaky dětského výtvarného projevu

(podle. Hazuková H., Šamšula P.: Didaktika výtvarné výchovy I., 2005)

a) Znaky vyplývající

z grafického

pohybu, fyziologického

základu:

Jednoduchost a úspornost kresebných tahů - definitivnost linie (neopravování).
Grafoidismus (zaoblování ostrých úhlů, naklánění kresby ve směru budoucího písma).
R-princip - (odlišení dvou různých směrů) - nasazení komína na střechu kolno.
Rytmus, opakování, symetrická kompozice. Automatismus - „dobře se to dělá" plyne
z motorické libosti. Znaky vyplývající ze snahy po úplnosti vyjádření: zobrazování
v nejvýraznějším pohledu (typické pro předmět), zobrazování důsledně vedle sebe bez
překrývání, zájem o funkční nebo pro dítě zajímavý detail. Transparence (rentgenové
vidění) - zachycení pohledu „dovnitř". Zachycení času - více fází, téhož děje =
výtvarné vyprávění. Zachycení významnosti velikosti (pro dítě významná osoba) bude
veliká -

nepoměr.

Zjednodušení, nadsázka, zkratka, deformace. Smíšený profil

(zachycení předmětu či osoby kombinací profilu a en face).

b) Vytváření grafických

typů:

Přenášení znaků z jedné představy na druhou (vytváření j i ž vzniklých grafických
typů). Konzervace vytvořených grafických typů. Koexistence grafických typů nestejné
vývojové úrovně v téže výtvarné práci.

c)

Důsledky zosobňujícího

dynamis
ismu:

Oživovaní neživých předmětů. Přenášení lidských vlastností na zvířata i věci
antropomorfismus.

d) Zvláštnosti

koloritu dětského výtvarného

projevu

Uplatnění tzv. reálné barevnosti. Dekorativní použití barev. Nereálná barevnost daná
typem dítěte. Nahodilost v použití barvy. Oblíbenost některých barev, jejich novost neoblíbenost.

Důsledek

psychologického

působení

barvy.

Důsledek

slyšení"- Uplatnění barevných schémat (jak se to obvykle dělá barvou).

„barevného

e) Zobrazování

člověka - vývojová

řada (viz Hazuková H., Šamšula P.: Didaktika

výtvarné výchovy I., 2005)

f ) Zobrazování

prostoru

Rozptýlení kreseb po celém formátu papíru. Soustředění k dolnímu okraji papíru,
případně na základní linku. Intelektuální horizont (pás země - pás nebe). Řešení
prostorových plánů v pásech nad sebe. „Sklápění" do nejpoznatelnějšího pohledu
(ortoskopie). „Obrácená" perspektiva

g) Automat ismy a další typy
Chudost představ, malá znalost předmětů, dekorativnost pojetí aj.
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[11]

Kazimír Malevič
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olej na plátně, 79,3 x 79,3 cm

olej

Museum of Modern Art, New York

Národní galerie, Praha

n a piátně,
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olej na plátně, 118 x 112 cm

olej na plátně, 70 x 70 cm

Národní galerie, Praha

Národní galerie, Praha
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[15]

Vasilij Kandinskij

Vasilij Kandinskij

Se třemi jezdci, 1911

Barevné studie čtverce 1913

tuš a akvarel na papíře, 25 x 32 cm
Städtische Galerie sim Lenbachhaus, Mnichov

[16]
Vasilij Kandinskij
Kompozice VIII, 1923
olej na plátně, 1 4 0 x 2 0 0 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York
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Jackson Pollock
Měsíční žena rozřezává kruh, okolo 1943
olej

na plátně, 106,7 x 101,6 cm

Photo Musée National d'Art Modeme, Centre Georges Pompidou, Paříž
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Jackson Pollock
Č.1,1948
olej a email na neupraveném plátně, 172,7 x 264,2 cm
Museum of Modern Art, New York
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Jedna (Číslo 31, 1950), 1950
olej a email na neupraveném plátně, 269, 5 x 530,8 cm
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Clyfford Still
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Albright - Knox Art Gallery, Buffalo
Albright - Knox Art Gallery, Buffalo
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Mark Rothko
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olej na plátně, 127,6 x 109,9 cm
Soukromý majetek, sbírka Kate Rothko-Prizelové
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Mark Rothko
Ochre and Red on Red, 1954
olej na plátnč, 235,5 x 162 cm
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Barnett Newman
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olej na plátně a olej na krycí pásce, 69,2 x 41,2 cm
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olej na plátně, 243 x 4,1 cm
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