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ANOTACE 

ROVENSKÁ, D.; Vizualizace pohybu ve výtvarném díle /závěrečná práce bakalářského 

studia/ Praha 2010, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné 

výchovy, 124 stran (80 normo s.). 

Závěrečná bakalářská práce na téma Vizualizace pohybu ve výtvarném díle hledá přímé 

vlivy pohybu a tance ve výtvarném umění. Sleduje vývoj a vznik tance v propojení 

s výtvarným uměním. Propojuje taneční umění s výtvarnou výchovou a hledá vhodné 

výrazové prostředky pro vizualizaci pohybu.  

Klí čoví slova: vizualizace pohybu, fáze pohybu, gesto, tělesnost, prostor, rytmus, 

dynamika, kontrast, interpretace, výtvarný přepis. 

ANNOTATION 

ROVENSKÁ, D.; Motion in work of art /Bachelor thesis/ Prague 2010, Charles University 

in Prague, Faculty of Education, Department of Art, 124 page (80 norm p.). 

 

'Bachelor degree work on the theme of Visualisation of Movement in Works of Art 

looking for direct influences of movement and dance in fine art. Observing the 

developement and creation of dance together with fine art. Connecting dance as an art form 

with art education and searching for suitable means of expression for visualisation of 

movement. 

Key words: visualisation of movement, periods of movement, gesture, fleshliness, artistic 

space, rythm, dynamics, contrast, interpretation,' transcription. 
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ÚVOD 

Vizualizace pohybu ve výtvarném díle přilákala mou pozornost natolik, že jsem se 

o ni začala více zajímat. Tématu jsem věnovala ve své vlastní výtvarné práci pozornost 

podloženou mou zájmovou činností, a to výrazovým tancem. Tančím v taneční skupině 

Primavera už od svých šesti let a v současné době jsem ve vedoucí pozici spolu s dalšími 

dospělými tanečnicemi ze skupiny. Z osobní zkušenosti vím, jak blízko k sobě má tanec 

a výtvarné umění. Zdá se mi, že toto prolnutí obou uměleckých druhů bývá opomíjeno. 

Pohyb v tanci a jeho vizualizace je jedním z více námětů mé závěrečné práce bakalářského 

studia. 

Práci jsem zaměřila na způsoby vnímání pohybu, kde si kladu otázku „co vnímáme 

jako pohyb?“, dále vznik a vývoj tance, který se úzce váže ke vzniku umění vůbec. A také 

na samotné pátrání po zobrazování pohybu ve výtvarném umění. Zobrazování pohybu 

prošlo mnoha změnami a v historii umění bylo rozdílně vnímáno a vizualizováno. 

Zkoumám pohyb, tanec a jeho specifické užití ve výtvarném díle. Způsob jeho 

zobrazování v odlišných výtvarných projevech, které jsou nastíněny v základním rozdělení 

a tematické mapě níže. Tanec jako zobrazující popis a výtvarný přepis. Tyto dva rozdílné 

přístupy budu často srovnávat. Protože popisné zobrazení je prvním výtvarným projevem, 

které ve výtvarném umění nalezneme. Ovšem tanec jako výtvarný přepis se ve větší míře 

objevuje mnohem později a souvisí s uvolněním výtvarného projevu v umění po roce 1900. 

Ráda bych se také dotkla úzkého kruhu výrazového tance, scénického tance nebo přesněji 

tance vycházejícího z odkazu Isadory Duncan a umělců, kteří se nechali inspirovat jejím 

novým přístupem a často ji ve svých výtvarných dílech zobrazovali.  

 Uplatnění praktického hledání způsobu zobrazení pohybu a jeho rozvíjení pomocí 

výtvarného projevu směřuji k mimoškolnímu vzdělávání a zájmovým činnostem. S tím, že 

pohyb je mnohotvárným a nevyčerpatelným zdrojem tématu pro výtvarné činnosti. 

Uplatnění výtvarných projektů provedu v taneční skupině Primavera.    

 Nakonec výtvarný přepis pohybu a tance se mi stává praktickou částí, tedy volným 

hledáním způsobů zobrazení pohybu v mé výtvarné tvorbě.  
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1.  TEORETICKÁ ČÁST 

 Vzhledem k rozsáhlosti tématu se nemohu plně věnovat všem uvedeným 

podtématům. Vybírám proto pouze ty, které se v zobrazování pohybu a tance úzce vážou 

k problematice vizualizace pohybu, vzhledem k mému tanečnímu zaměření také 

k I. Duncan a výrazovému tanci, dále k možnostem využití ve výtvarné výchově a také 

oblasti, které v umění svým tanečním projevem I. Duncan rozvíjí.  
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1. 1  Zobrazování pohybu 

První zobrazování pohybu přichází se vznikem prvního výtvarného projevu. V době 

Mladého paleolitu (40 000 – 10 000 let př. n. l.) vzniká velký počet rytin a maleb na 

stropech a stěnách jeskyň. Nalezneme je v Evropě oblasti Španělska – Altamira, 

Francie – Lascaux. 

 Malby a drobné rytiny se rozvíjí s lovem a sloužily jako rituální předměty, které 

měly zajišťovat dobrý lov. Na lovce v jeskyních malby působily jako motivace. Malíři 

nástěnných maleb byli šamani, kteří měli čas studovat a pozorovat zvěř, kterou malovali. 

Setkáme se se zobrazováním lovené zvěře ve statickém postoji, (obr. č. 1. str. 12.) ale 

mnohem častěji nalezneme malby zvěře, které naznačují pohybu v nějaké jeho fázi, (obr. 

č. 2, 3. str. 12.) přesněji v běhu či skoku. Tyto malby vznikaly záměrně a často byly 

přizpůsobeny povrchu skalní stěny. Například tvar zvířete kopíroval tvar skalní 

vypoukliny. Podobně tomu bylo u rytin. Řezba bizona v sobím parohu (obr. č. 4. str. 12.) 

nalezená v jeskyni La Madeleine ve Francii (muzeum v Saint – Germain – en – Laye). 

„Neobvyklá poloha hlavy, která patrně naznačuje, že si zvíře olizuje bok, je odvozena 

z tvaru použitého kusu materiálu. Velikost 10cm.“ (Pijoan, 1998, str. 11) Toto neobvyklé, 

ale přesto velice naturalistické zobrazení bizona nám poskytuje další obraz zobrazení 

zvířete ve fázi, kdy otáčí hlavu. 

 Tato zobrazení jsou odrazem doby. A tedy, že reálné zobrazení zvířete tak, jak 

se s ním pravěký člověk setkával, při lovu, bylo mnohem důležitějším tématem 

k zobrazení, než statický postoj zvěře, například při pozorování lovcem.  Vlastně veškerá 

pozornost pravěkého člověka se váže k lovu a k přípravě na lov. A je to logické, protože 

i když nalezneme jiné téma, např. sběrači medu, tak se opět dostáváme k potravě a tedy 

i k přežití. A možná právě být v pohybu, znamenalo přežít. 
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1. 2  Vnímání pohybu 

Vnímání pohybu pracuje na určitých zákonitostech, které ovlivňují naše chápání 

pohybu. Podle nich posuzujeme, zdali se předmět naší pozornosti hýbe nebo je v klidu. 

Rozdělujeme naše přesvědčení o předmětu, je – li v pohybu, v klidu, je – li statický nebo 

dynamický. Můžeme se zamyslet nad tím, že i statické zobrazení vypovídá o nějakém 

pohybu. Že klidná fáze je pouhé přerušení pohybové linie a my jej vnímáme jako 

zastavení, které naprosto nenaznačuje jakémukoli pohybu. Tak je možné statické zobrazení 

vnímat, protože příliš malý pohyb nevnímáme jako pohybs. Tušíme však, že pohyb se děje 

skrytě i když je předmět v klidu. Víme ale také, „že naše bezprostřední zkušenost vyznívá 

v přesvědčení, že pohyb a klid jsou – psychologicky – jakési absolutní vlastnosti, jimiž je 

možno charakterizovat určitý objekt“ (Kulka, 2008, str. 137). V jiném případě je pohyb 

vysvětlován z fyzikálního a jinak z biologického hlediska. „Fyzika vymezuje pohyb jako 

přemístění jednoho objektu ve vztahu k objektům jiným.“ (Kulka, 2008, str. 137). 

Z biologického hlediska je pohyb schopnost živočichů přemísťovat se z místa na místo, 

pomocí stahu svalových vláken.1 Tento pohyb, kterým může být i neustálé nadechování 

a vydechování, tak přesně odpovídá výše zmíněnému biologickému procesu vytvářející 

pohyb. Tyto důležité, leč málo zřetelné procesy těla, které neustávají ani ve spánku, jsou 

vnímány jako klid a to při jakémkoli zobrazení. 

Ale i statické zobrazení může vyvolávat napětí zobrazeného objektu a to především 

v naší interpretacis. Pro srovnání uvádím dva zcela rozdílné příklady obr. č. 1 – 4, 

a 5 – 7. str. 12 – 13, zastaveného pohybu.  V pravěkých nástěnných malbách má zobrazení 

zastaveného pohybu spíše nepodstatný význam, ale ve fotografiích jde o zachycení pohybu 

v mrtvém boděs, kde se tělo na chvilku zastaví a má prostor a čas na zdokonalení všech 

technických záležitostí. Jak ale vnímat tento klam podle všech definic, když víme, že 

některé tanečnice jsou v zobrazení statické, a vnímáme je jako nepohyblivé, ale vidíme, že 

se pohybují se nad zemí. Do procesu vnímání pohybu vstupuje zkušenost, která nám 

napovídá, o co se v zobrazení jedná. Přesto můžeme pohyb vnímat spíše v obr. č. 2, 3, 4, 5, 

7, str. 12 – 13, protože odpovídá fyzikální definici pohybu. Tu si nejspíš při interpretaci 

nějakého obrazu vykládat nebudeme, a spíše na sebe budeme nechat reprodukci působit, 

a na tomto základě budeme objekt vnímat jako pohybující se nebo nepohybující se. Také 

                                                                 
1  Čerpáno z: Barták, J.; kol.; Malá ilustrovaná encyklopedie, 1999.  
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proto, že nějakým způsobem zobrazený býk a slečna v červeném proniká do okolního 

prostoru a působí na nás jako dynamický objekt, i když jde o pohyb/ne – pohyb zastavený 

v nějaké fázi.  

V souvislosti s obr. č. 6. str. 13. mě napadá, že podobným způsobem působil na 

naše vnímání Y. Klein fotografií zveřejněnou v roce 1960 Malíř prostoru vrhající se do 

prázdna. Po čase nazývanou jen Skok do prázdna. I když se později zjistilo, že jde 

o fotomontáž, přišel Y. Klein s novým způsobem zacházení s tělem umělce v prostoru. 

A tak si u obr. 7. Skoku do prázdna a u obr. č. 6. str. 13. klademe stejné otázky. Je –

 li možné opravdu zachytit tělo v takovém pohybu.   

 „Vnímání pohybu je pro člověka velmi důležitým zdrojem informací. Pohyb jsme 

schopni zaznamenat dokonce dřív než tvar, […] Pohyb signalizuje dění, a proto přednostně 

přitahuje pozornost.“ (Kulka, 2008, str. 137). Statičnost, klid a dynamika nejsou však 

jediná kritéria. Důležitým prvkem je čas, který je v každém případě samozřejmostí, ale je 

vnímám jako zvláštní kvalita oproti prostoru. Právě v prostoru a čase vnímáme pohyb 

pomalý a tedy už méně definovaný jako pohyb nebo naopak pohyb, který se děje rychle. 

O tom, jak vnímáme pohyb, je mnoho napsáno v knize Psychologie umění Jiřího Kulky, 

z které často cituji. 

S těmito základními vymezeními a pojmy vnímání pohybu je nutno počítat. 

Od nich se odvíjí všechna další zobrazení. Uvědomění si, na jakých principech vnímáme 

pohyb, který se odehrává v klidné fázi a pohyb, který v zobrazení narušuje a rozbíjí 

prostor. Rozdílné vnímání statičnosti a dynamičnosti objektu vůči prostoru. Tyto principy 

nám pomohou vnímat obrazy na přelomu 19. a 20. st.  

Hraje velkou roli, vnímáme – li předmět jako statický nebo dynamický a na jakých 

principech tato rozdělení stavíme. Už víme, co je pohyb, jak se projevuje, i jak jej 

vnímáme. Ale existují ještě prostorové vlastnosti, které musí předmět mít, abychom je 

začali rozlišovat. Oddělení objektu od prostoru probíhá na základě zkušenosti automaticky.  
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1. 3  Pohyb ve výtvarném umění - Gesto  

 Z pohledu zobrazování pohybu je pro nás důležitý pohybový a gestický kód. 

„Pohyb je v každodenním životě zdrojem psychologických informací, 

je zprostředkovatelem verbální i nonverbální komunikace.“ (Kulka, 2008, str. 281). 

Doprovází nás od samého počátku kontaktu se světem, jeho prostřednictvím vnímáme 

a rozumíme okolnímu světu. 

Gesto je spojeno s komunikací, ale není jen ilustrací slova a textu „[…] ani 

mluveného, ani psaného. Je se slovem těsně spjato, ale přesto zůstává zvláštním 

a »svéprávným vyjadřovacím prostředkem ve skladbě díla tam, kde ostatní prvky zmlkávají 

a svou sdělnost ztrácí«.“ (Baleka, 2005, str. 11). O jeho existenci a významu v kultuře 

nelze pochybovat. Pokud bychom měli gesto, směr a prostor aplikovat na vizuální umění, 

nalézáme neustálé otázky na to, co je zobrazeno, ale především také proč je to zobrazeno. 

V naší kultuře existují ustálené formy významů těchto gest, směrů a prostoru, jinak kódů.  

Obecně mají kódy své významy vždy uvnitř oblasti národa, kulturního okruhu, 

či etnického společenství. A i přes to se mohou stát mnohoznačným, rozdílným a dokonce 

protikladným. Tyto významy se v průběhu vývoje měnily a stále mění. Ale v určitých 

časových úsecích měly větší či menší váhu tím, nakolik byly zobrazovány. Pokud 

porozumíme této významové mluvě prostřednictvím těchto kódů, můžeme nalézat 

významy tvarů, gest, směrů a uměleckých děl jakékoli podoby, vždy s přihlédnutím na 

oblast a dobu vzniku. Jsme v neustálém hledání, a proto již rozluštěným pohybovým 

kódům přikládáme význam. Přesto víme, že jen velmi málo rozumíme tomu, co nám 

smyslová zkušenost zprostředkovává.2 

S gestem je spjat i jiný významový kód, který vnímáme, a tím je prostor/strana, 

ve kterém se gesto pohybuje. V evropském měřítku existují ustálené formy zobrazování, 

například význam pravé a levé strany, jak vysvětluje Jan Baleka v knize Vlevo a vpravo 

ve výtvarném umění, 2005, se ve svých počátcích vážou k rodu Pelidů3 z antických bájí. 

Tento rod nosil na pravé straně roucha znamení otcovského původu po meči – pravice. 

Na levé straně pak znamení mateřského původu po přeslici – levice. Rozdělení 

na mužský/pravý a ženský/levý pak v průběhu dějinami nabíralo ještě mnohé „p řívlastky.“ 

                                                                 
2  Čerpáno z: Baleka, 2005. str. 13. 
3  Péleus, otec Achillea, zakladatel rodu Pelidů.  
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Pravice, mužská strana: spravedlnost, rovnost, řád, čin, moc, rozum, jasné vědomí, den, 

mužská plodivá strana, část nad pasem – nahoře, budoucnost. 

Levice, ženská strana: nezdárnost, křivost, nespolehlivost, nevypočitatelnost, vratkost, 

nejistota, noc, setba a sklizeň, zrození a zmírání, část pod pasem – dole, minulost. 

 Zdá se, že ženám je přisouzeno samé negativum, dnes by se toto rozdělení mohlo 

stát příkladem spekulací na genderové téma. Vždyť právě žena byla oním hybatelem 

k přerušení věčnosti a života v ráji. Žena dala muži jablko ze stromu poznání a nastoupila 

cestu k prvotnímu hříchu. Nezapomínejme ale také na to, že žena je nositelem tajemství 

zrození života a tím také smrti. Tyto principy nalezneme zakořeněné také v křesťanství 

a ikonografii starověku a středověku. Muž a žena si jsou doplňujícími polaritami, nestojí 

proti sobě, ale spolu, vedle sebe a zastupují svou stranu (obr. č. 8, 9. str. 17.). Svoje pořadí 

má i „vyslovení“ – Adam a Eva, muž a žena, vpravo vlevo, a odpovídá stranám a způsobu 

čtení zprava do leva ustálené v Evropě.  

 Na výklad stran v obraze je nutno se dívat z pozice z obrazu ven. Obraz je doslova 

zrcadlovým odrazem skutečnosti. Obr. č. 8 muž – Adam stojí na pravé straně, odkazuje na 

princip pravice, žena – Eva stojí po levici svého partnera, na levé straně a odkazuje na 

princip levice. „Nástěnná malba dokládající, že se již v této době vytvořili pro určité 

náměty ustálené vzory, - ikonografies, které se pak opakovali po celý středověk“.  (Pijoan 3, 

1978, str. 11.) A například (obr. č. 9. str. 17.) dokládá přidělení směrů nahoru a dolů muži 

a žene.  

 I dnes mužský/pravý a ženský/levý význam nalezneme. Obraz E. Muncha, Tanec 

života, (obr. č. 10. str. 17.) který se svou tématikou bude ještě hodně dotýkat části 1. 1. 9. 

Tanec jako námět a obsah, má svůj ústřední motiv v centru obrazu. Jde o tančící pár, 

který je středem naší pozornosti a jeho umístění tomu naprosto odpovídá. Z pohledu 

obrazu ven je muž na pravé straně a žena na straně levé. Může to být náhoda, přesto však 

při delším zamyšlení nad tématem obrazu je jejich spojení – v tanci života, známým 

spojením. V tomto případě odkazují na minulost, přítomnost a budoucnost a tím plně 

zastupují své role a své strany. Podobně můžeme uvést příklad obrazu Egona Schiele, 

Milenci (obr. č. 11. str. 17.). Muž a žena zastupují prostor nahoře a dole, stejně jako v obr. 

č. 9. str. 17. Samozřejmě nemůžeme tyto principy zobecnit plošně na veškeré umění, 

protože nalézáme podobné motivy s opačným vyobrazením. Ale tyto principy byly 



 

 

 
  16 

zkoumány a při zobrazování určitých námětů a motivů bylo dokázáno, že se užívá jisté 

zaběhnuté vyobrazení, na kterých tato teorie byla postavena. Nakonec i v tvorbě dalších 

umělců, z mnohých uvádím P. Picassa, který se příliš nevzdálil, v obraze č. 12. str. 18. 

Spící muž a bdící žena, od znaků stran, ani od pravidel „vyslovení.“ Kde „bdící žena“ může 

být metaforou ženy strážící, bdící nad krbem domova.  

Déle pak ustálené znaky usedají na poli náboženských témat, kde zůstávají vesměs 

neměnné do dnešních dob. Na stejném principu, který objasňuje ikonografii Ukřižování 

z doby vrcholného středověku, můžeme ukázat obraz č. 13. str. 18. Ukřižování z roku 1346 

– 50 z dílny Mistra Vyšebrodského cyklu, dále obraz č. 14. str. 18. Ukřižování z roku 1502, 

jehož autorem je M. Grünewald. A s nimi v porovnání obraz dnešních let č. 15. str. 18 

od K. Válové, Kristus, 1996. Který sice nenese přímo název ukřižování, přesto má všechny 

jeho známé znaky. Zobrazení Krista je vždy stejné. Obraz dělíme na pravou stranu, která je 

spojována s božstvím, věčným životem, levá strana s člověčenstvím a pozemským 

životem. Kristus náleží oběma stranám a je spojen s hrobem i s nebesy. Sklon hlavy 

odpovídá pravé straně a tedy přechodu do božského světa. Překřížení nohou podléhá 

stranám, upozaděna je levá noha, která v tomto případě znamená čas již minulý. U Krista 

K. Válové jsou zmíněné znaky stran jen mírně naznačeny v naklonění hlavy, přesto jsou 

ale velice čitelné. Nalezneme zobrazení stranově převrácené, například u rytin, kde kreslíř 

musí myslet na stranové převrácení při výrobě matrice. Záleží také na praváctví a leváctví 

malíře, kterému často tvorba podléhá. A také to souvisí s objevem optiky, čoček, 

dalekohledů a zrcadel, které se hojně v malířských dílnách využívaly. Jejich výskyt je ale 

natolik malý, než aby nás přesvědčil o opaku.4  

Gesta a gestikulace, která nás doprovází v každodenním životě, jsou odrazem lidské 

anatomie a psychiky, jsou běžné a opakovatelné.5 Jedná se o nonverbální komunikaci, 

které na okraji našeho vnímání v celku rozumíme. Přesto však „gesta, pohyby a postoje 

»vyňaté z každodennosti a vevázané v určitou soustavu« nabývají sdělnosti rituální, právní, 

etickou, psychologickou a prozrazují kulturní stupeň a povahu společnosti“ […] „poznání 

gest, pohybu, poloh a postavení lidského těla jsou klíčem k obsahovému pochopení“ těchto 

kódů […] „Gesto, pohyb a poloha jsou mnohem složitějším jevem než atribut a symbol,“ 

(Baleka, 2005, str. 27.) tím spíše v jejich pohyblivém poli. 

                                                                 
4  Čerpáno z: Baleka, 2005.  
5  Čerpáno z: Baleka, 2005. str. 27. 
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1. 3. 1  Gesto v pohybu 

S gestem pracuje mnoho uměleckých směrů, jedno již zmíněné je výtvarné umění 

a o dalších si povíme. Zaměřme se na pohybové umění, které nejvíce čerpá z tohoto 

proměnlivého pole gest, poloh a pohybů. Můžeme je rozdělit na: 

• sport 

• divadlo  

• tanec 

 Při bližším pohledu zjistíme, že se v  mnohém tyto tři disciplíny prolínají. Máme tu 

sportovní tance, které známe například ze soutěží tanečních párů, kam patří standardní 

tance a latinskoamerické tance. Dalším podobným, ale sólovým tancem/sportem je 

gymnastika, která se řadí do sportovních disciplín, ale často se do ní zařazují akrobatické 

a taneční prvky. Máme bojové umění, které se také místy dostalo do taneční polohy, jako 

je například Capuera, která je dnes nazývána taneční − bojové umění. A tanec samotný, 

který dělíme podle druhu, stylu, doby vzniku, etniky a množství tanečníků. Zajímavou 

skupinou tanců je tanec scénický. Který už svým názvem vypovídá o jeho zařazení na 

scénu, a tím také do divadla. A když se řekne divadlo, vybavíme si divadelní hru. Jde o 

uzavřený kruh, který má mnoho vrstev, které do sebe různě pronikají, inspirují se a čerpají 

ze sebe.  

Zůstaneme ale u tance. „Nemůžeš-li něco říci přímo, zatancuj to.“ (Kulka, 2008, 

str. 280.). Co nám tento citát říká? Že tanec je možným vyjadřovacím prostředkem. 

Samozřejmě, vždyť scénický tanec je svou taneční formou zaměřen na vyjadřování pocitů, 

myšlenky nebo příběhu, jde o výrazový tanec.  

Tanec je člověku blízký stejně jako výtvarné umění. Je spojen s kultivací těla, 

pohybem a gestem. A je základní vyjadřovacím prostředkem člověka. Baleka mluví o jeho 

podloží, které má vždy návaznost na „[…] existenční a existenciální situace, v níž se člověk 

a jeho společenství nacházejí, tanec proto nejen myšlenkově, nýbrž prožitkově a citově 

ozřejmuje mnohostrannost jedincových vazeb. Ozřejmuje hmotný a duchovní prostor 

a čas, který mu je osudově v jeho životě přisouzen“. (Baleka, 2005, str. 150.). „Pohyb je 

vždy bezděčným průvodcem pocitu.“ (Siblík, 1917, str. 7). 
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1. 4  Vznik a vývoj tance a umění 

 Tanec měl svůj dlouhý vývoj, na něm stojí jeho dnešní podoba, účel a způsob, 

jakým se projevuje. Vznik se váže ke stejně starému období, jako vznik umění a první 

kulturní projevy. Protože projevem kultury je umění a projevem života je tanec.6 Právě pro 

stejný důvod vzniku jsou tyto umělecké druhy navždy propojeny. Často toto spojení bývá 

vyzdvihováno, v průběhu dějin pak zase upadá, aby se mohlo znovu objevit. 

 Primitivního člověka můžeme chápat jako bytost zakládající své jednání na pudech. 

Za nejsilnější základní pudy, jinak emoce,7 dnes považujeme radost, strach, hněv 

a smutek.8 Z nich nejsilnější je radost, která se, jako každá emoce, promítá do vnějšího 

jednání prostřednictvím neuvědomělých gest.9 Projevy jsou stejné jak u dítěte, tak 

u zvířete. Výsledkem těchto vnějších projevů je jednak tělesný prožitek, který spočívá 

v uvolnění nahromaděných sil, tak duševní prožitek uvolněný z předchozího vnitřního 

tlaku. Podobně tuto problematiku rozvíjí E. Siblík v knize Tanec, 1917. 

 Člověk v době nejstaršího stupně vývoje byl závislý na jediném způsobu obživy 

a tím byl lov, jemu podmiňoval vše. Ovšem úspěšný lov ovlivňovala příroda a živly, které 

pravěký člověk považoval za nadpřirozené, a proto žil v neustálém strachu z nich. Právě 

v takových podmínkách vznikal prostor a snaha tyto přírodní zákony ovlivnit. Způsoby, 

jaké si pravěký člověk zvolil k zmírňování jejich projevů, byly obřadní rituály, malby10 

a oběti. Z pochopení a uvědomění si krásy gesta, vytváří ustálené pohybové vzorce, které 

rozvíjí. Inspirován přírodou experimentuje s napodobováním pomocí gest, 

a zakomponovává je do rituálů s vírou, že vyprávěný příběh se přenese do skutečného 

života. 

 Základním rituálem byl magický a lovecký tanec. Tím kmeny projevovaly radost 

z vydařeného lovu, strach z přírodních sil a přání ovlivnit je pomocí tance, tleskáním, 

zpěvem a pokřiky, které staví na základním prvku, rytmu. Stejné vlastnosti měly i obětní 

dary, a různé votivní předměty, které dnes považujeme za první kulturní projevy 

                                                                 
6
  Čerpáno z: E. Silbík 1917. 

7
  Více o emocích v části: Bližší pohled na propojení choreografie a obr. A, str. 86, 87. 

8
  Více o emocích v části: Bližší pohled na propojení choreografie a obr. A, str. 86, 87. 

9
  O gestu v kapitole: 1. 3 Pohyb ve výtvarném umění – Gesto str. 14 – 19. 

10
  Více v kapitole 1. 1 Zobrazování pohybu str. 9. 
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a umělecké předměty. Po úspěšném lovu následovaly tance zvířecí, které měly pobavit 

kmen. Účel těchto tanců přetrval dodnes, pouze jejich forma se změnila 

 V době prvních tendencí k hospodářství směřovaly magické obřady k  počasí. Jak 

vysoko tanečník při obřadu vyskočí, tak vysoko vyroste obilí. Později se obřady konaly 

kvůli obětem a modlitbám k bohům, které představovaly například totemy, kolem kterých 

se tančilo. Bohové slunce, deště a větru se dělili podle oblastí, které dělilo klima. Tanec byl 

improvizovaný a vycházel z rytmu bubnu. S narůstající životní úrovní se zvyšovala i 

komplikovanost obřadů. 

 Větší vývojová změna z okultních tanců přišla v době otrokářství, kde si zeměpáni 

kupovali otroky, které měli bavit jejich návštěvy. Prokazovali tím své postavení 

a bohatství. Tito otroci – hudebníci, zpěváci, tanečníci předváděli slávu pána, hrdinské 

příběhy z dob jeho předků. A původně zábavné slavnosti dostávají dramatický obsah, který 

si hledá vhodnou formu, jak co nejvěrněji a nejsrozumitelněji příběh přetlumočit. Tady 

přichází ve větší míře tanec, jako forma zábavy, se kterou už bude navždycky spojen. 

 V každé kultuře, Čína, Indie, (obr. č. 16. str. 23) Egypt (obr. č. 17. str. 23) má tanec 

své specifické znaky, které se po čase dostávají do Evropy. Například z klasického 

indického tance Mudry se přísné vytočení nohou přeneslo až do baletu, odpovídá tomu I. 

a II. otevřená pozice. Tanec se stal součástí každé významnější události a slavnosti. A také 

neoddělitelnou součástí zábavy šlechty, k těmto příležitostem vzniklo mnoho specifických 

tanců. Například smuteční tance při pohřebním obřadu v Egyptě, které vyjadřovaly smutek 

a žal nad zesnulým.11 Také akrobacie (obr. č. 19. str. 23.) byla oblíbenou součástí tamních 

tanců. 

 Že tanec hraje ve společnosti a v kultuře významnou roli, vypovídá i jeho časté 

zobrazování ve výzdobě chrámů a jiných důležitých staveb doby. Dále v dochovaných 

menších plastikách.  

 Z následující ukázky obr. č. 16. str. 23. vidíme otevřenou pozici indické tanečnice 

Devadasi, gestiku rukou a obličej, která hledí na diváka. Obr. č. 17. str. 23. vypovídá 

o tom, jak jsou tanečnice doprovázeny hudebnicemi, které tleskáním udávají rytmus, jsou 

vždy na levé straně reprodukce z pohledu diváka. Vytváří i klidný rytmus v kompozici 

                                                                 
11

  Čerpáno z: O. Markovičová, 1981. str. 15.  
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obrazu. Naopak tanečnice svou pohyblivostí prostor v pravé části obrazu narušují, a oproti 

hudebnicím jsou dynamickou součástí zobrazení.  

1. 4. 1  Krása a vážnost tance antického Řecka 

Dlouhé období vývoje antického Řecka12 je důležitým mezníkem pro rozvoj tance. 

Helénistickým ideálem se stala Kalokagathia,13 což je přesvědčení, že krásné a dobré patří 

k sobě, a v člověku tyto dvě ctnosti probouzejí harmonii pomocí tělesného a duševního 

rozvoje. S tímto ideálem Řekové pojímali i výchovu a vzdělání ve filosofii, astronomii, 

historii, řečnictví, poesii, dramatice, zpěvu, hudbě, tanci a gymnastice. Pomocí těchto 

zaměření mohl být vychováván krásný a duševně vyspělý jedinec, směřující ve svém 

životě k vyšším cílům. 

 Vynikat v nějakém uměleckém oboru byla veliká čest. A tak nejedna významná 

osobnost státu pěstovala aktivní umění. O tom, jak si Řekové cenili tance, vypovídají 

mnohé texty. Homér v Iliadě vypráví o tanci s úctou, když Aeneas hovoří se svým 

panovníkem: „I kdybys byl tanečníkem, trefil by tě můj šíp“.14 „Tanec má ze všech umění 

největší vliv na duši. Tanec je božský již svojí podstatou a je darem bohů.“  Platón.15 

„Jestliže člověk dostal smysl pro chorické16 umění zpěvu a tance od jmenovaných již bohů, 

pak nemůže při něm jíti, podle vývodů Platónových, o pouhou hru, nýbrž o vážné 

zaměstnání.“ (Siblík, 1937, str. 20.). A tak učení tance bylo pojímáno s veškerou vážností.  

A jak pravil Platón, Řekové věřili, že tanec je darem bohů, kteří jej vynalezli. Nejen proto 

byl spjat s ceremoniály, uctíváním, náboženskými obřady a slavnostmi. Podle nich také 

tance dělíme. 

2 základní typy tanců 

• Apollinské tance: charakterově ladné, vznešené, slavnostní, pokojné a něžné 

• Dionýské tance: v charakteru nevázané, groteskní, bujné17  

                                                                 
12 Počátky 3500 – 1000 př. n. l, Archaické období 1000 – 500 př. n. l, Klasické období 500 – 336 př. n. 
 l, až Helénistické a Helénské období 336 – 30 př. n. l. 
13

  Řecky: podstatné jméno καλοκαγαθία, ze spojení dvou adjektiv καλός - krásný, καί - spojka  
 a, αγαθός - dobrý 
14

 Čerpáno z: O. Markovičová, 1981. str. 18.  
15

  Zdroj: www.antika.avonet.cz 
16

  Úhrnné slovo  choros neboli plesat, radovat se, z řecké terminologie  
17

  Čerpáno z: O. Markovičová, 1981. str. 16. 
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  24 

 Řekové tanec rozvíjejí dál na mnoho různých příležitostných tanců. To vše se 

dozvídáme z mnohých archeologických nálezů,18 především z vázového malířství. 

Obyvatelé řeckých ostrovů rozvíjeli tanec, hudbu a zpěv, které byly součástí náboženského 

života, a proto se staly součástí námětů mytologických témat.  

Nejstarší podoby řeckých tanců nalézáme ve Spartě (jižní Řecko) a na Krétě.19  

Kde, na počest bohyně plodnosti Demeter, tančily kněžky tanec s koši na hlavách. Také 

závojové tance byly na počátku antické doby oblíbené (obr. č. 20. str. 26.).  

 Přes Mykény, jež definitivně kolem 1500 př. n. l. ovládly Krétu, se bohatá krétská 

taneční tradice dostala na pevninské Řecko. Tanec ovšem nebyl něco samozřejmého, 

a jako dnes, tak i v Řecku se za výuku tance platilo. Výše postavení athénští občané měli 

výuku tance, zpěvu a poesie už od dětství a za přítomnosti soukromého učitele. 

 Na Krétě a později na pevninském Řecku se rozvíjí styl tance v otevřeném 

a uzavřeném kruhu nebo spirály. V Athénách tanec nabýval tvaru řady či čtverce. A byl 

spojován se slavnostmi a hodováním, především o Dionýských slavnostech, (obr. č. 24. str. 

27.) kde tancovaly především ženy. Tancovalo se většinou okolo stromu nebo 

náboženského objektu, a tímto způsobem ze sebe antický člověk vypuzoval zlo. I dnes 

tanec funguje jako určitá forma katarzes, a nejen tanec, také divadlo. Na tomto principu 

pracuje např. danceterapie a theatroterapie.20 Divák prožívá při dramatu nevšední situace, 

může neškodně vybít své pocity a vášně. Tím se divadlo stává důležitou součástí života 

a veřejnou záležitostí a má společenskou podporu. 

Ve městě Sparta se styl tance odvíjel od samotné filosofie Sparťanů. Jednalo se 

o bojové tance, které měli přesný pochodový rytmus a tím nutně bojový charakter. Tanec 

měl dva základní typy: mírový tanec a válečný tanec. Vývoj tance vrcholí v klasickém 

období (obr. č. 24 – 27. str. 27.). A to i přes to, že v tomto období probíhají řecko – perské 

války. Patrné je především rozvíjení tragédie.21 S tímto vývojem tanec začíná rozdělovat na 

divadelní, náboženský, bojový, smuteční, symposionový22 atd. A jako divadlo mělo 

                                                                 
18 Které jsou už ale míň reprodukovány jak v odborné literatuře, tak v internetových portálech. 
19 Kde v letech 3000 - 1400 př. n. l. rozkvétala minojská civilizace. 
20 Jinak taneční terapie, a divadelní terapie, jiné druhy terapie: arteterapie, muzikoterapie. 
21 Vznikla v Řecku, jde o zpěv kozlů, který se postupným dramatizováním sborových zpěvů stal 
 tragédií – hrou, dramatem vážného obsahu. V Athénách se tragedie hrály o slavnostech 
 Dionýsových, vážou se tedy především k mytologickým tématům. 
22 Symposion (hostina) – řecká hostina. 
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tragédii a komedii, měly i tyto dva druhy her svůj typ tance. V divadlech tančili a hráli 

především muži a tato rozdělení platila i mimo jeviště, tanec byl rozdělen po všech 

stránkách na mužské a ženské tance. Tanečníci byli většinou amatéři, kromě těch, kteří 

bavili hodující hosty na Symposionu. „Sokrates v díle Symposium zmiňuje svoji lásku k 

tanci a přání dosáhnout tuto dovednost k dokonalosti; Platón zase v obou svých 

zákonodárných dílech (Stát a Zákony) tvrdí, že člověk, který neumí tancovat, je nevzdělaný 

a nekultivovaný a kritizuje sparťanskou tvrdost při výuce tance, dávajíc důraz na to, aby se 

učiteli tance staly ženy“.23 

 Apollón byl bohem umění, moudrosti, krásy a vůdcem Múz. Múzou tance se stala 

Terpsichoré a byla často zobrazována, jejím symbolem je lyra (obr. č. 21 – 23. str. 26.). 

 Tanec byl neoddělitelně spjat s životem Řeků. Provázel je každý den při veškerých 

slavnostech a důležitých událostech. Pro svůj pozdější vývoj prošel v Řecku důležitými 

změnami. Ustálily se různé choreografické celky, jako je tanec v kruhu, v řadě, okolo 

nějakého středu např. stromu. Tance vyjadřovaly různé pocity a byly sólové a skupinové.   

A tyto základy přetrvávaly do dnešních dob.24 

 Kolem 148 – 146, př. n. l. Římané postupně ovládají vojenskými výpravami celý 

tehdejší kulturní svět, a tak kultura Řeckého tance pomalu zaniká. Římané sice z řecké 

kultury převzali mnohé, ale tanec byl pro jejich „nadřazenou vážnost“ nevhodný.  Pozbyl 

proto takové význačnosti, která se mu dostávala v řeckém zájmu, a jeho novou funkcí bylo 

pouhé pobavení, vycházející z Dionýských slavností, ale které má […] “vyzývavé lascivní 

prvky, až […] umění postupně upadá do úplné oplzlosti.“ (Markovičová, 1981, str. 19 –

 20). 

 Tanec se později v renesanci25 rozvine do podoby baletu, který se ustálí a rozvíjí 

v baroku, rokoku, klasicizmu, romantizmu. V každém období má samozřejmě jinou formu, 

a jeho funkce se mění s duchem doby. Přesto patří volnému času a k vyšším vrstvám jako 

forma zábavy a prestiže. Rozvíjejí se divadla, scénografie, kostýmy a školy vyučující tato 

vznešená umění. Pomalu se zapomíná na to, jak se společně zrodilo umění tance a výtvarné 

umění. Vzniká tak užité umění ve prospěch tance, pomáhá tvořit kostýmy, ladit scény. 

A cesty, která kdysi byly úzce spojeny, se na nějaký čas rozchází. 

                                                                 
23 Zdroj: www.antika.avonet.cz  
24

  Typy řeckých tanců naleznete v příloze na str. 117 
25

  14. a 15. století renesance a humanismu 
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zobrazující Terpsikchoré 
450 – 420 př. n. l. 
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obr. č. 24, Sólový tanec při řecké hostině, výzdoba poháru Brygova, kol 500 př. n. l.  
Hudebnice hrající na diaulos a sólová tanečnice, výzdoba řecké vázy, kol. 350 př. n. l. 
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 obr. č. 26 

Kylix 
 zobrazující tančící ženskou 

postavu, 
 kol. 500 př. n. l. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

obr. č. 27 
Tancující nymfy s tamburínami 

                                                                 
26

  Zdroj: SIBLÍK, E.; Tanec. 1917 
27

  Zdroj: www.recketance.unas.cz blíže neurčuje dataci. 
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1. 4. 2  Odkaz antiky v tanci Isadory Duncan 

 Krása tance antického Řecka byla znovu objevena a přispěla k reformě tanečního 

umění na rozhraní 19. a 20. st. tehdy tolik staletí zavedeného baletu. Právě situace dlouho 

ustrnulého projevu baletu a celkové klima společnosti vedlo k mnoha změnám, jak 

ve výtvarném umění, tak v tanci. „Zdravotní a hygienické reformy […] vedly k rozvoji 

gymnastiky, odhození šněrovačky a stísňujícího oděvu, přispěly k popularitě fyzické 

zdatnosti všeobecně a zvláště tance. Obnovení starověkých Olympijských her v roce 1896 

posílilo mnoho z těch kulturních a zdravotních ideálů ve velkém mezinárodním měřítku.“ 

(Fangerová, Martinová a další, 1983, str. 9). A také „Darwinova důležitá biologická studie 

o chování Vyjádření emocí u člověka a zvířat /1872/ zkoumala zdánlivě spontánní tělesné 

znaky emocí.“ (Fangerová, Martinová a další, 1983, str. 9). Právě zjištění týkající se emocí 

přispěla k tomu, co již dávno bylo objeveno. Tedy, že tanec nemusí vytvářet nové 

formalizované výrazové prostředky, ale může bezprostředně čerpat z již ustálených 

gestických forem, které vychází z člověka samotného. Tehdy se do baletu a do tance, který 

se začíná nově vyvíjet, dostává výraz. Stejně jako umění se odvrací od iluze a nastává nové 

vidění plošné a hmotné.  

 Velký obdiv a senzaci vyvolaly dvě americké slečny, co by tanečnice 

s novátorským přístupem. Loie Fuller28 a Isadora Duncan. Loie Fuller se ve hře Quack 

r. 1890 objevuje v roli mladé vdovy, součástí role byl hypnotický tanec. Ten zaznamenal 

veliký úspěch, po něm se Loie vydává na cestu tanečnice. Bez žádné technické průpravy, 

experimentuje se spirálovitým pohybem a barvami, jinak také „serpentinový tanec, a tanec 

světla.“ (obr. č. 28. str. 31.). Sama se označuje za „fanatičku barev.“ […] uváděla vskutku 

impresionistické tance bez obsahu (Bílý tanec, Zelený tanec, Fialka, Motýl…) Fullerová 

tvrdila, že taneční technika a forma nemají žádnou úlohu, protože taneční umění závisí na 

vnitřní síle, které se podřizují pohyby těla.“ (Markovičová, 1981, str. 50). 

 Výrazný vzdor proti navyknuté taneční konvenci byl pak nový taneční projev 

Isadory Duncan (1878 – 1927), která se stala průkopnicí nového výrazového tance na 

přelomu 20. století. Tento přelom odpovídá tendencím a zlomům odehrávajících se i na 

poli výtvarného umění. „Její protest se nevztahoval na umění, ale bojovala proti veškerým 

společenským zvyklostem, nejvíce proti panující morálce.“ (Markovičová, 1981, str. 50). 

                                                                 
28

  Nar. 1862 – 1928, původně herečka na Broadway  



 

 

 
  29 

Isadora žila „tanečním životem,“ studovala tanec v různých dostupných podobách, dokonce 

baletní techniku, kterou však kritizovala pro nepřirozený tanec na špičkách, přehnaná 

gesta, strnulé pohyby a především pro přehnané nároky na techniku na úkor výrazu. 

Soudobý baletní projev tak nestačil její uvolněné duši a svazoval ji. Doslova, protože balet 

na přelomu století stále lpěl na sešněrovaných kostýmech, piškotách a přesných prvcích, 

které vychází ze schémat, které jsou baletu vlastní. Vytratilo se z něj scénické umění, 

zůstal jen pouhý formalismus a akrobacie. Soustředil se jen na virtuozitu nohou, 

zapomínaje na hrudník a paže, balerína se stala jakousi loutkou, která jen opakuje piruety a 

další baletní prvky.  

 Isadora hledala způsob, jak vrátit tanci volnost, vnitřní prožitek a přirozenost. Tedy 

vlastní způsob tanečního projevu, jež svázán je s přírodou a s tělem. Hledala rovnováhu, 

harmonii duše a těla. Přesvědčení o nové formě opírala o antické filosofy, které často četla 

(Platón, Aischylos, Sofokles a Euripides) a umění, jež poznávala na svých cestách po 

Londýně, kde objevila řecké vázy a Prerafaelisty (British muzeum a National Gallery). 

V nich se poučovala o tělesném rytmu a prostoru. Vyšla z ladnosti zobrazení antických 

mytologických příběhů, jež mají svůj půvab. Zula boty a bosa se přimkla k zemi, jako 

přirozený projev spojení s přírodou. Být bosí v antice znamená být v bezprostředním 

spojení se zemí s Matkou zemí.29 Protože spojení bosou nohou se zemí znamenalo také 

jistou svobodu pohybu. Říza, která se stala charakteristickým znakem duncanisms je pak 

přímým odkazem k antice (obr. č. 29 – 31. str. 31.). Skrze volný kostým nechává 

promlouvat hrudník a paže, které mohou volně dýchat. Loie Fuller uvedla jedno z jejích 

vystoupení pro tisk a umělce se slovy „Isadora není napodobitelkou tanečnic malovaných 

na etruských vázách a na pompejských freskách, jest živoucím uskutečněním toho, čeho 

jsou tyto malby zpodobením, a že zkrátka stejně jako originály, jichž tyto vázy byly jen 

kopiemi, i Isadora je inspirována duchem, který z nich učinil tanečnice.“ (Siblík, 1929, str. 

129).  

 Vším co Isadora znovu objevila, prosadila je ve prospěch těla, kterému vrátila 

přirozenost a krásu ve smyslu Kalokagathia. 30 Svým novátorstvím přispěla i ke změně 

v módě.

                                                                 
29 Čerpáno z: J. Baleka, 2005, str. 26. 
30

  Pojem Duncanismus je název tanečního směru čerpající z odkazu Isadory Runcán 
30

  Více v kapitole 1. 1. 5 Krása a vážnost tance antického Řecka, str. 22. 
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 V její filosofii a tanci jde o volnost těla a jeho přirozenou kulturu, která vyniká 

v liniích těla. „[…] tímto návratem k přírodě v tanci rozuměla především úzkou součinnost 

vzníceného nitra s vnější rytmickou plastikou těla. Pryč s bezduchou akrobacií, pryč 

s technickými výstřednostmi, nechť je tanec opět výrazem duševního zážitku každého 

tanečního umělce.“ (Siblík, 1929, str. 96, 97). „Moudrost a štěstí spočívalo tudíž v návratu 

k přírodě a v odhalení její prosté krásy a pak v sledování své vlastní přirozenosti.“ (Siblík, 

1929, str. 30). 

 Její základní pohybové možnosti vychází z přirozeného kroku, běhu, skoků, 

poskoků, podřepů a kleků, založené na švihu, impulsu a uvolnění. Tance, které vycházely 

s konkrétní myšlenky, kterými vyjadřovala své pocity. Tance jako Primavera, podle 

Boticelliho obrazu, Izoldina smrt podle opery R. Wagnera a mnoho dalších. Tančila na 

soudobou vážnou koncertní hudbu. 

 Celý život se kolem Isadory shromažďovali umělci všeho druhu, malíři, hudebníci, 

básníci. Tančila v sídlech smetánky a okruhu umělců. V Londýně, Německu, Francii, 

Řecku, Itálii, Švýcarsku, Rusku a také v Čechách – Mariánských Lázních 

a Karlových Varech, místy dokonce i za přítomnosti královského, nebo císařského dvora, 

byla oceněna dokonce i prezidentem Theodorem Rooseveltem. Když Isadora se svou 

setrou Elizabeth založily školy (převážně v Německu – Grünewald), pořádaly turné do 

Paříže, kam v určité dny mohly přicházet rodiny a viděly průběh výuky. Součástí byla 

i malá vystoupení, odkud odcházeli umělci s množstvím skic. 

 Ona sama vypadala jako z obrazů Burn – Jonese a Rosettiho a pro mnoho umělců 

byla velkou inspirací. Dokázala své blízké okolí, ale i diváky strhnout, takže jejich blízkost 

a přízeň nemusela vyhledávat. Její cesta k úspěchu a pochopení ovšem trvala velmi dlouho 

a vyznačovala se častým cestováním v naději, že jinde pochopí její taneční filosofii. 

Dlouho se zmítala v bídných podmínkách. Přesto kde zatančila, hned potkala pomocnou 

ruku, která ji zavedla do kruhu významných umělců, a tyto vazby ji vždy pomohly na 

cestu, kde mohla rozvíjet své umění. Velký umělecký vzestup zaznamenala Isadora 

Duncan především v letech 1902 – 1904. Její projev dovedl zaujmout, často ale také 

pobuřoval pro tělesnou přirozenost až nahotu, která v upjatých podmínkách doby byla 

rozličně vnímána. 
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I. Duncan, tančí v říze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 31 

I. Duncan, 1908 

tančí v Dionýsově divadle v Athénách 
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 Její taneční umění vyvolalo velkou vlnu pokračovatelů, a tak v Americe a v Evropě 

vznikají školy s odkazem Isadory Duncan, ještě za doby jejího života. Ty však špatně 

odhadly její záměr a svazovaly mladé tanečnice do systémů a schémat, která ve skutečnosti 

v Isadořině vedení neexistovala. Tato zjištění komentuje se slovy „nemám systému, mým 

jediným cílem a mou jedinou snaho je puditi každým dnem dítě, aby rostlo a pohybovalo 

se podle svého vnitřního impulzu, totiž podle přírody“ (Siblík, 1929, str. 180). Neměla sice 

schémat, ale měla postupy: tělesná cvičení, která upravuje dýchání, krevní oběh a výživu 

orgánů, tělesná výchova, směřující k rytmicko – estetické utváření charakteru, hudební 

vzdělání, ve prospěch chápání hudby po rytmické, melodické a harmonické stránce 

jazykové vzdělání, odpovídající hudebnímu smyslu, přírodovědecké vzdělání, pro základní 

anatomii a mechaniku lidského těla, a vzdělání výtvarné, které zajišťovala sama Isadora 

přímo v galeriích.31 „[…] tato výchova usilovala o znovunabytí ztracené harmonie 

vyrovnáním mezi tělem, duchem a duší“ (Siblík, 1929, str. 174).  

 Dancenismus má své pokračovatele, i když jeho forma se už značně proměnila. Což 

není v nesouladu s vizí Isadory, ba naopak. Do Čech se tento směr dostal s Jarmilou 

Jeřábkovou (8. 3. 1912 – 21. 3. 1989). Která zasvětila svůj život pravdivému ztvárnění 

a rozvíjení myšlenky Isadory Duncan. Většina přímých žákyň Isadory svým povrchním 

projevem způsobila, že se na duncanovský tanec právem pohlíželo s despektem. Naopak 

Jarmile Jeřábkové se, jako jedné z mála, podařilo na základě důsledného studia 

duncanovského tance a techniky ve škole v Klessheimu v letech 1929 – 1932 u Elizabeth 

Duncan ukázat, že úspěch Isadory nebyl náhodný a že její tanec je schopen vývoje a může 

dokonale vyjádřit postoje a myšlení současného člověka. Po tříletém studiu a absolutoriu 

založila Jarmila v Praze vlastní školu, která byla v padesátých letech přiřazena 

ke kulturnímu domu v Praze 1. V roce 1937 získala 1. cenu na Kongresu uměleckého tance 

v Paříži. K jejím žačkám patří Eva Blažíčková32 i Hanka Pivcová, která založila skupinu 

Primavera, a která i po její smrti pokračuje pod vedením nejstarších členek skupiny.  

 

                                                                 
31

  Čerpáno z: Siblík, 1929. str. 174, 175. viz Literatura 
32

  Která stále ještě učí tanec na Konzervatoři Duncan centra v Praze 
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1. 5  Isadora tančí  

 Isadory nový „nespoutaný“ tanec přitahoval jak smetánku, umělecké spolky ale 

i široké okolí. V těch, kdo její tanec spatřili, zanechala silný otisk. Mnoho umělců svoji 

tvorbu vědomě, či nevědomě pod novým uvolněným vlivem proměnili. Někteří jí věnovali 

velkou část své tvorby, další ji zaznamenali jen okrajově, přesto byla mnohokrát 

zobrazena, jak tančí. 

 Způsob, jakým tančila I. Duncan, našel svou odezvu i ve výtvarném umění, jinak 

zobrazovali umělci L. Fuller, a jinak I. Duncan, která byla ve svém tanci především ženou, 

která nepotlačovala svou fyzičnost a byla choreografkou vlastního těla. Naopak L. Fuller 

potlačila „[…] svou fyzickou přítomnost a proměnila jeviště v zdánlivě beztížný tok 

barevného hedvábí“ (Fragnerová, 1983, str. 15.). I proto její interpretace ve výtvarných 

dílech H. T. Lautreca jsou odproštěny od těla a zdůrazněna je především forma. O tomto 

příkladu pojednává následující kapitola 1. 1. 9. Tanec jako námět a obsah. 

  V Paříži se I. Duncan potkala s A. Rodinem a jeho asistentem E. A. Bourdellem, 

který jí poprvé viděl tančit v roce 1909. Po třiceti letech tvorby jeho sochy náhle ožily. Po 

té podnikl řadu jejích tanečních kreseb (obr. č. 32, 33. str. 35.), které se mu staly výchozí 

pro reliéfní výzdobu exteriéru divadla v Paříži na Champs Elysées v letech 1911 – 1913, 

(obr. č. 34, 35. str. 35) v kresbách i reliéfech postihl i filosofii Duncenovského tance, a 

řecká inspirace jakoby se znovu vracela do reliéfních zobrazení (obr. č. 36. str. 35.). V roce 

1927, kdy Isadora nešťastně zemřela,33 vytvořil bronzový pomník Výmluvnost (obr. č. 37. 

str. 35.). 

 A. Walkowitz rozený v Rusku, po emigraci americký (méně známý) umělec, který 

se také dostal do Paříže, kde jej oslovila novou formou pohybu I. Duncan, při setkání 

s A. Rodinem. Nalezl tak ideální formu pro své vize, které sdílí s Isadorou a jejími 

uměleckými ideály. Nechává se ve svých kresbách unášet plynulostí a uvolněností tance. 

Užívá linii, která může fungovat jako rozpoznatelný obrys těla, ale také jako stopa či cesta 

zanechaného tance v prostoru, s kterými zachází velice volně ve svých dalších 

kompozicích, které postupem vývoje geometrizuje do energických linií (obr. č. 40, 41. str. 

36.), a které vycházejí z expresních pohybů Isadory. Zkoumání aspektů tance I. Duncan se 

proměnilo do tisíců kreseb a akvarelů (obr. č. 38, 39. str. 36.). A stejně jako Isadory tanec 
                                                                 
33

  Uškrtila se na vlastním šátku, který se jí při jízdě autem zamotal do kola 
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mají i jeho kresby vnitřní prameny plynoucí emocionality a svobodu vyjadřování 

osobnosti. Nestal se větším umělcem své doby, přesto jeho oddanost I. Duncan, o kterém 

svědčí více než pět tisíc jejích kreseb, vypovídá o velkém díle, které za jejího života 

vytvořil. Milovníci a obdivovatelé Isadory se tak mohou těšit z dalšího umění, které díky 

jejich spojení mohlo vzniknout. V New Yorku v Zabriskie Gallery proběhla v době 25. 6. – 

10. 9. 2005 výstava A. Walkowitze – Isadora Duncan a tanec, kde bylo vystavovano 

mnoho jeho kreseb.34   

 Z dalších umělců, kteří kdy Isadoru ztvárnili, jsou: 

Francouzští umělci  

• A. Rodin sochař, André Dunoyer de Segonzac malíř a grafik, Eugène Anatole Carrière 

malíř, symbolista, Francois Emile Popineau sochař, Jean Paul Lafitte, Jules Grandjouan 

výtvarník (návrhy plakátů), Maurice Denis malíř a teoretik a člen skupiny Nabis, Henri 

Navarre sochař, Maurice Charpentier-Mio sochař  

Američtí umělci  

• John Sloan malíř, bratr Raymond Duncan výtvarník, spisovatel, básník a také tanečník 

Další 

• Edward Gordon Craig anglický herec, režisér, a scénograf a také milenec  

• Jose Clara španělský sochař 

• Léon Samoilovitch Baksta ruský malíř, scénograf, a kostýmní výtvarník 

• Saanen Algi rumunský architekt, malíř a scénograf 

 

                                                                 
34

  Zdroj: http://www.zabriskiegallery.com/exhibition.php?ex=18&page=15   
 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Walkowitz  
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obr. č. 32 

E. A. Bourdelle 

 I. Duncan 

1910 

  

 

obr. č. 33 

E. A. Bourdelle 

 I. Duncan 

1927 

obr. č. 34 

E. A. Bourdelle 

 studie k reliéfu 

1910 

 

obr. č. 35 

E. A. Bourdelle 

Tanec 

 Reliér v exteriéru 

Pařížského divadla 

1912 

 

 

 

  

 

obr. č. 36 

Řecké chrámové tanečnice Hieroduloi 

basreliéf z helenistické doby 

 

 

 

  

obr. č. 37 

E. A. Bourdelle 

bronzový pomník I. 

Duncan 

Výmluvnost 

1927 
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obr. č. 38 

A. Walkowitz 

I. Duncan 

akvarel 

 1910 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

obr. č. 43 

J. Clara 

I. Duncan 

tužka 

1913 

obr. č. 42 

J. Clara 

I. Duncan 

akvarel 

kol. 1910 

obr. č. 39 

A. Walkowitz 

I. Duncan se 

šátkem 

akvarel 

1912 

obr. č. 40 

A. Walkowitz 

Isadorables 

1936 

 

obr. č. 41. 

A.Walkowitz 

I. Ducan 

neznámé datum 



 

 

 
  37 

1. 6  Tanec jako námět a obsah 

 Mnoho umělců přitahovalo prostředí, které bylo svázáno s atmosférou a tancem 

různého typu. Edgar Degas byl věrný klasickému baletu. Tanečnice a baletky chodil 

studovat do baletní školy v Rue Le Peletier. Jeho tvorba má, především v pastelech, 

charakter jemné vibrace a chvění, které vypovídá o pomíjivosti. Jakoby měl obraz za 

nedlouho vyprchat. Ve skicách (obr. č. 44. str. 39.) se uplatňuje již vycvičená ruka malíře, 

který je schopen zachytit proporcionalitu a soustředí se tak na vedení záznamu, které 

v sobě nese svěžest a rychlost z povahy kresby. V komponovaných obrazech už ale 

zmíněná svěžest mizí na úkor barevnosti a modelace barvou (obr. č. 45. str. 39.). I přesto 

hledá tajemnou harmonii pohybu v kontrastu světla a stínu, obecenstva, jeviště a zářivé 

kostýmy, ze kterých lezou údy tanečnic někdy až nepřirozeně. Jeho snaha zachytit každý 

záchvěv těla v gestu je nedocenitelná. Proto je Degas jeden z největších malířů tance, více 

než polovina jeho tvorby zachycuje baletky, jak při představení, nebo nacvičování, 

v šatnách a ve chvílích odpočinku. Jako jeden z mála dokázal vytvořit vztah mezi malířem 

a modelem, díky němu vznikla opravdovost těla a prostředí.35  

 Trochu rozvernější prostředí Moulin Rouge a kabaretů představovalo jiný druh 

tance (jako byl např. Cancan), a také umělců. Do těchto míst, které zřejmě více odpovídalo 

charakteru a temperamentu malířů, přicházel Seurat (obr. č. 46. str. 39.) a H. Toulouse-

Lautrec. Zde se H. T. Lautrec seznámil s tanečnicí La Goulue, Jane Avril, a také s Loie 

Fuller, kterým věnoval ve své tvorbě značný prostor. V letech 1893 byl Lautrec svědkem 

vystoupení Loie Fuller ve Folies – Bergère, na které reagoval velkou sérií litografií, které 

zamýšlel vydat. Předvedl tak mnoho uvolněných barevných parafrází stejného námětu, 

kterými se vyrovnal s barevností, kterou L. Fuller na svých představeních vždy složitě 

vypracovávala se svým osvětlovačem. Harmonické linie nechal zaznít v ploše a rytmickém 

pohybu velkých spirál obkreslujících rotační pohyby L. Fuller. Dojem proměnlivého světla 

a linie máme z nejedné litografie. Loie svůj taneční projev postavila na linii a ploše 

prodlouženém šatu, který kopíruje pohyby ruky, vše dynamizuje ještě barva, která byla 

velice podporujícím prvkem. Osvětlené scény, kde barvy ulpívaly na pohyblivém šatu a 

celkový dojem byl tolik magický, že mnohé uchvátil. Lumière Brothers36 měli už tu 

možnost a zachytili Loie při jetím tanečním vystoupení - The Serpentine Dance (1899). 

                                                                 
35

  Čerpáno z: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=476  
36

  Ukázka video: http://www.youtube.com/watch?v=UkT54BetFBI&NR=1  
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Jinak se Lautrec postavil k tanečnímu projevu La Goulue, Jane Avril, které jsou v jeho 

kresbách, malbách a litografiích často velice kompaktní a ucelené, jak kresebně, tak 

malířsky. Hmota je podpořena barvou, která buď nepřímo koloruje či vytváří matérii, která 

byla bohatým doplňkem každé kabaretní tanečnice ověnčené volánky, krajkami a vrstvou 

spodniček. Barvy volily tanečnice podle druhu tance, Lautrec v přípravných a místních 

skicách často maloval v mnoha barvách, které v dalším malířském procesu postupně 

snižoval ve prospěch obrazu. Podobně uvolněnou formu výrazu užíval při rychlých 

náčrtech, jako např. v obr. č. 48. str. 39. Balet otce Chryzantémy, což bylo číslo se směsí 

japonských fantazií a módního směru, který v Paříži proslavila L. Fuller, postavené do 

manéže proměněné v bazén. Jistou podobnost formy s obr. č. 49. str. 39. vyvolávají 

vertikální černé tahy štětce.37 Pro éru umělců přelomu 19. a 20 století je příznačný příklon 

k tanci jako k technickému a formálnímu způsobu vyjadřování. Každý, ať Degas, Seurat, 

nebo Lautrec se přiklonili k nějaké formě tance a k té jako modelu využívali, zejména 

Lautrec i oblíbených tanečnic. Čerpají tak pouze z formy, nikoli však ze symbolického 

potenciálu, který v sobě tanec má. 

 Naopak vynikající umělci jako např. G. Moreau, A. Böcklin, jejichž výraz směřoval 

k symbolismu, pojímali tanec jako symbol, jež je spojen s životem a smrtí. Což můžeme 

pozorovat i v díle E. Muncha, který využívá symbolů dle svých potřeb v expresivním 

výrazu. Tanec života, tanec smrti, Samole tančí, to jsou symbolické náměty, které tito 

umělci hojně využívali. G. Moreau a obr. č. 50. str. 39. Salome tančí před Herodesem, 

známe v mnoha verzích, takové zaujetí bylo v tomto symbolickém motivu. K obsahovému 

spojení došlo na zajímavé výstavě Edward Munch a úzkost v Leopoldově muzeu ve Vídni, 

kterou jsem navštívila v říjnu 2009. Tady se setkáváme a námětem Tancem života a smrti 

v díle E. Muncha, F. Ropse, M. Klingera a dalších. Munchův Tanec života, (obr. č. 51. str. 

39) je klíčovým shrnutím cyklu Vlys života, který má „[…] svůj původ v pařížské tančírně. 

Při sledování tance a objímajících se párů vrátila se Munchovi s novou silou opět beznaděj 

setkání muže se ženou. Stojí za zmínku, že nástěnnou malbu v oválném »Festsaalu« 

berlínského Komorního divadla, kterou Max Reinhardt38 roku 1900 svěřil Munchovi, 

pojednal malíř formálně mnohem jednodušším cyklem Vlys života. Je možné, že plynoucí 

choreografie I. Duncan a jejích žáků, předvedená právě tehdy berlínskému obecenstvu, 

zanechala stopy na Munchově novém pojetí cyklu?“ (Fragnerová, 1983, str. 12).
                                                                 
37

  Čerpáno z: Vigué, 2005, str. 70, 74, 75. 
38

  Rakouský divadelní režisér a správce divadla. 
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 obr. č. 46 

G. Seurat 

La Chahut 

1889-1890 

 

  
  
  
  
  
 

obr. č. 47 

H. T. Lautrec 

Jane Avril 

1893

obr. č. 45 

E. Degas 

Taneční třída 

1873 – 1876 

obr. č. 44. 

E. Degas 

Baletka, skica, uhel 

1875 – 1879 
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obr. č. 48  

H. T. Lautrec 

 Balet otce Chryzantémy 

1892 

 

 

  

 

 

obr. č. 49  

H. T. Lautrec 

L. Fuller 

1893 

 

  

  

  

 

  

obr. č. 50 

 G. Moreau 

Salome 

1879 

  

 

 

  

  

  

 

  

obr. č. 51 

E. Munch 

Tanec života 

1900 
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 Přes obsah, který se nachází v choreografiích Isidory a jiných pozdějších tanečníků, 

dochází k dialogu mezi výtvarným uměním a tancem skrze kruh. Ten se v choreografiích 

objevuje velice často, vrací nás k prvním rituálním tancům kolem obětiny a jiných 

votivních předmětů. Nebo první kruhové stavby např. Stonehenge. V dětské kresbě je 

spojení linky do kruhu znakem inhibices a z kruhu se později vyvine hlavonožec a panák. 

Kruh je tedy významný symbol, který zaznívá ve všech dobách výtvarného umění. 

Zmíněný dialog přichází s novou sochařskou choreografií A. Rodina v Občanech Calais. 

„ […] původní myšlenka těchto velkých sousoší byla odvozena právě od kolových tanců. 

V konečné verzi každého uměleckého díla vytváří choreografické dispozice tvarů 

v prostoru nový druh soudržnosti, popírající tradičnější způsoby uspořádání a ovlivňující 

i výsledný význam.“ (Fragnerová, 1983, str. 12). Občané Calais obr. č. 52. str. 42. přímo 

vybízí diváka, aby si představil, jak dál se bude jejich kompozice měnit, když se budou 

drát do prostoru a rozvíjet pohyb vpřed. Rodin dokázal překvapivě zhodnotit všechny 

vlivy, které do jeho tvorby zasahovaly. Přesto neměl žádné schéma, i proto bylo jeho dílo 

ve své době málo pochopeno, ale jeho vliv byl veliký. Velký význam můžeme nacházet ve 

způsobu zpracování povrchu. Svoji pozornost Rodin směřoval ke svalstvu a celkovému 

výrazu těla, pro které vzruch, který se odehrával na povrchu, nesl velkou výmluvnost. 

Právě proto se Rodin stal velkým obdivovatelem I. Duncan, (obr. č. 53 – 55. str. 42.) 

i L. Fuller a dalších i exotických tanečníků, kteří navštívili Paříž. 

 Do kruhové kompozice se dostává i Tanec od H. Matisse (obr. č. 56. str. 43.), který 

sice ve fauvistické barevnosti řeší spíše figury, ale obsah, který obrazu tak minimalisticky 

vtiskl, je přeci Tanec. Také radost a emoce, o kterých svědčí intenzita prožitku figur, jak 

tělesného tak duševního. Neodpustím si tematické srovnání s dětskou kresbou Vítězný 

tanec kolem pštrosího vejce, obr. č. 57. str. 43.  

 Rytmus, který bývá základem každého výtvarného a tanečního díla, přísně 

dodržoval F. Hodler patrný v obr. č. 59. str. 43. Jeho obrazy mají symbolistní nádech 

a nemůžeme vyvrátit jistou možnost inspirace v nově vznikajícím tanci Eurytmie (obr. 

č. 58. str. 43.) a knihou Maurice Emnauela La Danca Grecque. Který se ovšem v mnohém 

shoduje s myšlenkami a východisky I. Duncan, také proto, že vzešel  z „[…] rekonstrukce 

ztraceného umění řeckého tance z dostupných váz a skulptur […] a zdůraznil, že princip 

eurytmie je v dokonalosti rytmu.“ (Fragnerová, 1983, str. 14) Na rytmu, který po fázích 

rozkládá pohyb, staví futuristé a kubisté. 
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obr. č. 52 

A. Rodin 

Občané Calais 
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obr. č. 54 

A. Rodin 

I. Duncan 

kresba 
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obr. č. 53 

I. Duncan tančí před Rodinem 

ve Vélizy 

foto Limet 

1903 

obr. č. 55 

A. Rodin 

I. Duncan 

kresba 

1910 
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obr. č. 56  

H. Matisse 

Tanec 

1910 

 

  

  

  

  

  

  

obr. č. 57 

Vítězný tanec kolem pštrosího vejce 

chlapec 9. let 

Tužka, A4 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

obr. č. 58 

F. Hodler 

Pohled do nekonečna  

1916 

obr. č. 59 

F. Hodler 

Stále naživu 

1892 
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2.  PRAKTICKÁ VYUŽITÍ TÉMATU 

2. 1  Myšlenková mapa možností a vizualizací pohybu 

 Pro uspořádání velké škály možností, které lze zpracovat, poslouží myšlenková 

mapa. V ní jsou témata dělena do skupin. Využívám pak propojení mezi výtvarným 

uměním a uměním pohybu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZUALIZACE POHYBU, TANEC 

Příroda 1. – pohyb, svět 

• Makrosvět: Vesmír 

Sluneční soustava 

Hvězdy nad hlavou  

• Příroda: 

Vítr a listí 

Vlny a moře  

Růst rostlin  

Pohyb plamenů 

Pohyb vody – kruhy na vodě 

• Mikrosvět: 

Pohyb elektronů kolem jádra 

Mikroby, viry 

Příroda 2. – pohyb, všední svět 

• Temperament (sangvinik, 
cholerik…) 

• Nálady, emoce 

• Vztahy (láska, nenávist)  

• Gesta  

• Sport  

• Tanec 

 

• Umění - pohybu  

Rituály (E. Nolde), (E. Doláková, Divoši) 

Balet (E. Degas) 

Isadora Duncan v pohybu 

Společenský tanec (E. Munch,  Tanec 
života) 

Gymnastika – napnutí svalstva 

Fotografie (F. Drtikol) 

 

• Umění – výtvarné, vizualizace 

Pravěk – Altamira (lovecké scény) 

Řecko – antické vázy 

Baroko – (Sv. Luitgarda B. Braun) 

Postimpresionismus – (Baletky E. Degas) 

Futurismus (G. Balla, U. Boccioni) 

Akční umění (J. Pollock, H. Hartung, 
G. Mathieu) 

Česká postmoderna (J. Načeradský, Běžící 
dívky) 
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2. 2  Využití tématu v praxi, mimoškolních vzdělávacích zařízeních, 

 (taneční kroužky) 

 Tanec a rytmický pohyb je jedním z oblíbených způsobů projevu mladého člověka. 

Projevuje se přirozeně, ať už skrze zájem o nějaký sport, procházku, výlet, nebo večer 

strávený na diskotéce či v klubu, kde v pozadí stojí nějaký rytmus nebo hudba, jako 

pohybový vyzyvatel. V tanci pak ukazují své schopnosti a třeba i navazují kontakty, nebo 

si užívají příjemných pocitů, které pohyb přináší. Pokud v sobě mladý člověk nalezne jen 

malou chuť se tanci věnovat ve svém volném čase, hledá vhodný styl, který vychází z jeho 

osobnosti a je podobný jeho projevu, nebo touze po dosažení nějakého tanečního umění. Je 

to přirozený projev, který se v takovýchto disciplínách vyjeví. Čas, který je pak věnován 

sportu či tanci, je zaměřen na pohybové nadání, schopnosti a dovednosti jedince a způsoby 

jak je rozvíjet. V těchto chvílích se mladý člověk seznamuje se svými pohybovými 

vlastnostmi, má možnost sledovat, chápat, trénovat a rozvíjet své pohybové možnosti. 

Porozumí principům, které doprovází každé pohybově zaměřené cvičení.  

 V tanečním kroužeku, který probíhá v rámci tréninků taneční skupiny Primavera, 

jsem se zaměřila na skupinu, kterou tvoří střední školní věk.39 Tuto skupinu, která má 

v rámci Primavery označení skupina B, vede choreografka Zdenka Bartošová už od roku 

2004, kdy ji převzala po smrti Hany Pivcové, která do té doby naši skupinu založila 

a vedla. Ve spolupráci s Z. Bartošovou již několik let pořádám výtvarné dílny, které spojují 

taneční a výtvarný projev a pomáhají při vzniku nových choreografií, improvizací, tvorby 

kostýmů, rekvizit a scénického vybavení. Tyto výtvarné dílny probíhají mimo tréninkový 

čas, mají vyhrazený prostor pro výjimečné aktivity a na víkendovém, nebo týdenním 

tanečním soustředění, je jim věnován několikahodinový blok. Proběhla témata: 

a) Masky, jaká maska, takový charakter a kostým.  

b) Blízký prostor, osobní prostor, jak se v něm cítím, jak se v něm chovám, jak 

se k němu vymezuji.  

c) Linie v hudbě, orientální hudba, prolínání linií v hudbě, v barvě a v lince. 

 

                                                                 
39

  Puberta (pubescence)  10/11 – 15/16 let 
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 a) 1, 2 květen 2007  

PROSTOR 

 Tato dílna proběhla v únoru 2008, byla součástí tvorby a improvizace k nově 

vznikající chorografii. Samotné vznikání chorografie může trvat i několik let, důležitý je 

proces, který obohatí choreografa a tanečníky. V něm můžeme využít zkoumání námětu 

v různých polohách. Můžeme dokumentovat, fotit, psát deníky, a samozřejmě tančit, 

improvizovat a výtvarně tvořit. Výtvarný projekt na téma Prostor představoval tvůrčí 

proces, kterému předcházela zážitková motivace a na kterou navazovala výtvarná reakce.  

Téma prostoru je velice široké, proto jsem pro naše zaměření vymezila prostor v několika 

bodech: 

• blízký a osobní prostor 

• známý a neznámý prostor 

• příjemný a nepříjemný prostor 

• jak se v něm cítím, jak se v něm chovám, jak se k němu vymezuji 

Východiskem nám jsou tyto body a k nim různé variace, jak vymezit blízký prostor. 

Pomáhali jsme si šátky a vlastními těly, kterými jsme tvořily různé překážky a omezující 

prostory vždy kolem jedné z tanečnic. Ta měla vždy dostatek času si ve vzniklém prostoru 

uvědomit, jak se cítí, jak se chová, jaké vlivy na ni vypůsobí a jak ji ovlivňují. 
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Veronika, (V.) v ukázce 

na žebřinách, měla pod 

sebou nás, jako fyzické 

překážky. Dolů mohla 

slézt kdykoli chtěla. My 

jsme postupem času 

odcházeli. Čím nás bylo 

méně, tím pomaleji jsme 

mizeli. Veronika si ale 

nakonec počkala, až pod ní 

nebyla žádná z nás. I když 

nás v určité chvíli mohla 

přeskočit. Z pocitů, které 

ji tento prostor a situace 

přinesla, čerpala ve své 

tvorbě a názvu díla. 

b) 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 2 autor Veronika – Strach o sebe samou a o ostatní, Pastel na balicím papíru 100x70 cm 
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Další prostor, který jsme 

vytvořili, patřil Marii (M.). 

Kolem M. jsme se postavili 

do kroužku, ruce podél 

těla, a skloněné hlavy. Přes 

sebe jsme byli ještě 

omotané lehkými 

průsvitnými šátky. M. se 

posadila na zem do 

tureckého sedu a tiše 

vnímala své najednou tak 

zmenšené okolí.  Její reakcí 

byl pak stejnojmenný 

název obr. ptáček v kleci, 

který byl uzavřený před 

okolním světem a přírodou. 

b) 3  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 4 autor Marie – Ptáček zavřený v kleci, Pastel na balicím papíru 100x70 cm 
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Další ukázka patří prostoru 

vytvořený pro Terezu (T.), 

která se stočila do klubíčka, 

dokonce si dala ruce v pěst, 

(jako miminko) a my jsme si 

lehali v její těsné blízkosti 

přes ni samotnou a kolem ní. 

Když vznikl z našich těl 

kompaktní tvar, byli jsme ještě 

obloženi šátky. Krátký čas 

jsem tak setrvali. Pak 

T. začala rovnou malovat, co 

ji přinesl tento zážitek. K dílu 

se nechtěla vyjadřovat, a tak 

kresba zůstala bez názvu 

a komentáře. Což je také 

naprosto v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) 6 autor Tereza, patel na balicím papíru 100x70 cm

b) 5  
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 b) 7 počátky tvorby, neomezený formát, výběr barev 

K této skupině B, která má stabilně 6 tanečnic, jsem směřovala výtvarnou řadu v rámci této 

bakalářské práce. Přihlížím k jejich tanečnímu vzdělání, některé tanečnice tančí 

v Primaveře už 8. rokem. Proto se mohu spolehnout na jejich znalost techniky a rozložení 

pohybu a vhodného zacházení s tělem jako s tvůrčím materiálem. „A přece tělo lidské je 

vlastním materiálem pro plastické tvoření v tanci.“ (Siblík, 1929, str. 93).   

Výtvarná řada je složena z několika tematických celků: 

•  Pohyb těla, prostřednictvím animace vytvořené lidské postavy z drátu. 

•  Tanec, jako časový záznam, který lze zachytit na fotoaparát, kde se pracuje 

s překrýváním člověka v prostoru. 

• Fáze a rozložení pohybu, který apeluje na taneční techniku. 

• Záznam choreografie, která je tvůrčím nahlédnutím do prostoru. 

• Stín, který je nositelem děje stejně jako samotný tanečník. Každé z těchto témat lze 

rozvést do další výtvarné řady. K čemuž jsem docházela při samotné animaci. 
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POHYB TĚLA  

Východiska a společný rozhovor s účastníky nad motivačními obrázky – prohlídni 

 si motivační obrázky. A odpovídej na otázky. Řekni vždy to první, co tě napadne. 

1. Co zobrazují? 

2. Čím se liší? 

3. Podle odlišností je rozděl. 

4. Jak bys charakterizoval pohyb, který je na nich zobrazen? 

5. Jak na tebe působí? 

Úkol – Vytvoř z drátu a daného materiálu lidskou postavu. Tvaruj ji, aby vyjadřovala 

 různé pohyby. Postupně zaznamenávej fáze pohybů promítaných přes lampičku. 

Výtvarný problém – Sledování proměn fází pohybu a jeho záznam. 

Výtvarná technika – Modelace z drátu, prostorový objekt, stínohra a její záznam. 

Materiál  – Drát, vlna, provázky, kleště a štípačky, lampička, fotoaparát, stativ. 

Východiska: pro interakce s uměleckými díly – Z. Sýkory, K. Malicha, A. Giacomettiho 

 a fotogr. záznamů pohybu tanečnic skupiny Primavera. 
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KRESBA FÁZÍ POHYBU  

Východiska a společný rozhovor s účastníky nad motivačními obrázky – prohlídni 

 si motivační obrázky. A odpovídej na otázky. Řekni vždy to první, co tě napadne. 

1. Popiš, co vidíš na obrázkách. 

2. Jsou ukázky něčím zajímavé? Co je na nich zajímavé? 

3. Jsou nějakým způsobem podobné tanci? A čím si jsou nebo nejsou podobné? 

Úkol – Vymysli si pohyb, který bude v nějaké fázi začínat a končit v jiné. Může to být 

 i taneční krok či prvek z nějaké choreografie. Zaměř se na to, jak můžeš pohyb 

 rozložit a rozfázovat. Čerpej ze své znalosti techniky. Přemýšlej nad zásadními 

 fázemi pohybu, které postupně budeš ve dvojici zaznamenávat na veliký balicí 

 papír. Ten můžeš mít položený na zemi nebo na stěně. Postup: práce ve dvojici, 

 jeden provádí pohyb, druhý ho obkresluje a naopak.  

Výtvarný problém  – Záznam zásadních fází pohybu rukou, nohou a celého těla. 

Výtvarná technika, materiál – Kresba mastným pastelem, balicí papír 100x neomezeno. 

Východiska: pro interakce s uměleckým dílem – První filmový/fotografický záznam  

       E. Muybridge. 
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ZÁZNAM CHOREOGRAFIE  (jeviště odpovídá formátu papíru) 

Úkol – Namaluj svou taneční cestu, tanec po prostoru v choreografii Pokoj. Která se skládá 

 z tanečních kroků a prvků. Použij linii, plochu, body, případně šipky a zástupné 

 symboly, kterými můžeš vyjádřit pohyb po prostoru, či daný krok.  

Východiska a motivace – Jako motivace ti může posloužit ukázka notace, kterou 

 používala H. Pivcová a D. Rovenská, a jako barevné východisko se můžeš 

 nechat inspirovat obrazy E. Degase. 

Výtvarný problém  – Časový záznamu pohybu, znak, symbol.  

Výtvarná technika – Malba temperou, čtvrtka, formát A1. 

Východiska: pro interakce s uměleckým dílem – Notace choreografie, H. Pivcová,  

     D. Rovenská, E. Degas. 
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POHYB PROSTŘEDNICTVÍM STÍNU  

Východiska a společný rozhovor s účastníky nad motivačními obrázky – prohlídni 

 si motivační obrázky. A odpovídej na otázky. Řekni vždy to první, co tě napadne. 

1. Co vidíš na obrázku? 

2. Vyjadřují ty obrázky nějaké emoce? Jaké? 

3. Čím je vyjadřují? 

4. A proč jsou ty obrázky černobílé, je to nějak důležité? 

Úkol – Pohyb může vyjadřovat emoce a stín je může zajímavě kopírovat a dotvářet. Proto 

 napiš emoce nebo nálady, které tě napadnou na kus papíru, každou zvlášť, může 

 jich být i víc. Po jednom si budete losovat náladu, kterou budete vytvářet. Ten, kdo 

 je na řadě a losuje, je iniciátorem celé skupiny. Nainstaluj lampičku, a promítej 

 stíny na zeď nebo závěs. Použít můžeš i různé rekvizity. Hledej rozmanitý pohyb, 

 zachycuj jej na fotoaparát. Rozpohybuj svoji skupinu.  

Výtvarný problém  – Deformace, gesto a emoce.  

Výtvarná technika – Fotografie, animace, skupinová spolupráce, akce. 

Východiska: pro interakce s uměleckým dílem – Černobílá fotografie F. Drtikol. 
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POHYB V ČASE  

Východiska a společný rozhovor s účastníky nad motivačními obrázky – prohlídni 

 si motivační obrázky. A odpovídej na otázky. Řekni vždy to první, co tě napadne. 

1. Co vidíš na obrázku? 

2. Čeho myslíš, že je to záznam? 

3. Jak myslíš, že ten záznam vznikl? 

4. Co v tobě ten obrázek vyvolává? 

5. Myslíš, že mají ty obrázky něco společného s tancem? 

6. A co mají a nemají společného? 

Motivace – Tanec probíhá v čase, proto je pomíjivý. Když se jej budeš snažit 

 vyfotografovat, pravděpodobně bude rozmazaný, ale tím víc bude reálný.  

Úkol – Zaznamenej tanec na fotoaparát pomocí dlouhého času, můžeš použít světelné 

 zdroje a jiné efekty. 

Výtvarný problém  – Časový záznam pohybu a tance po prostoru. 

Výtvarná technika – Fotografie na dlouhou expozici. 

Interakce s uměleckým dílem – Fotografie na dlouhou expozici. 
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2. 3  Výtvarné činnosti motivované pohybem – tancem (výtvarná dílna) 

 Výtvarných dílen se zúčastnily čtyři tanečnice, tři ve věku 16 a jedna v 18 let 

studující gymnázia. Dílna probíhala v prostorách mého ateliéru, kde je dostatek světla 

a prostoru. Z témat vhodná do tohoto prostředí jsem vybrala: 

•••• Kresba fází pohybu 

•••• Pohyb prostřednictvím stínu 

•••• Záznam choreografie 

Šlo o celodenní tvůrčí soustředění, kde proběhla všechna témata v rozmezí 10 – 16h. 

Zaměřila jsem se především na propojení taneční techniky s výrazovými prostředky. Při 

kterých jsem vycházela z tanečních postupů, které se mohou ve výtvarném projevu využít. 

Protože schopnost umět rozložit pohyb děvčatům umožňuje zaměřit se na to, co je důležité 

zobrazit a kde jsou důležitá centra.  

 Postup u všech bloků dílny probíhal stejně. Sedly jsme si na zem do kruhu a 

prohlížely si motivační obrázky.  

2. 3. 1  Kresba fází pohybu - Reflexe 

 V první fázi prohlížení a rozhovoru nad motivačními obrázky děvčata popisovala, 

co na nich je. Soustředily se pouze na primární vizuální znaky obrázku, na to co, kdo na 

obrázku je a co dělá.  

Ukázka: První filmový/fotografický záznam E. Muybridge. 

Otázka č. 1: Popiš, co vidíš na obrázkách.  

Reakce: „To je válka.“ „Nahej chlap, něco hází.“ „Perou se dva chlapi.“ 

Otázka č. 2: Jsou ukázky něčím zajímavé? Co je na nich zajímavé? 

Reakce: „Pohyb, sériový, postupný pohyb.“ 

Otázka č. 3: Jsou nějakým způsobem podobné tanci? A čím, jsou nebo nejsou podobné?  

Reakce: „D ěj.“ „ Pohyb, průběh pohybu.“ 
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Zadání úkolu. Rozdělení do dvojic. Skupina Lucie a Veronika, Kamila a Marie.40  

Průběh 

 Děvčata velkou část času věnují vymýšlení pohybu a jeho rozkladu. Přemýšlí 

o pohybu z místa a přizpůsobují nápadu formát. K. a M. volí složitý pohyb s rotací, který 

bude začínat u stěny a končit v prostoru na zemi. Balicí papír si proto odmotávají ve 

velkém množství, aby pokryl celou dráhu. L. a V. přicházejí na to, že se jim tam celý 

pohyb nevejde, protože si papír přilepily na zeď, ale kousek od země. L.: „Sme si to daly 

od země.“ V.: „Hm, tak si nadskočíš, nebo si vezmeš pod nohy polštář.“ V kresebném 

médiu mají k dispozici mastný pastel v mnoha barvách. A tu podrobují svému záměru a 

zkouší ji na vedlejší papír. K.: „Ten pohyb je tvoje nálada, jsi šťastná,“ vybírá a barvy a 

přiřazuje jim nálady „tohle bude štěstí, smutek, naděje světle modrá, k tomu smutku 

černou, nebo tmavou.“ Opět řeší techniku. M.: „p řipadám si jako mrtvola, když ji 

obkreslujou.“  

Skupině L. a V. vyšla z prvního obkreslení těla z boku tzv. „housenka.“ 

 
obr. č. 1 první linie z boku 

                                                                 
40

  V textu je budu označovat iniciálou křestního jména – L. V. K. M.  
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Nelíbí se jim, že jejich obkres není podobný člověku a po každém obkreslení sledují, co 

vzniklo, a zpětně do kresby zasahují. Ruší linii a kolorují, vyplňují obrys stejnou barvou 

v ploše. Hodně o tom mluví. Uvědomují si, že mají prostorový pohyb, který se rozhodly 

zaznamenat z boku, a že to asi nepůjde lehce. Hodně se zaměřují na to, jak jejich obrys 

vypadá, že mají moc hubený pas, nebo že nejsou vidět žádná prsa. A opět do kresby 

zasahují, po čase se v stejném pohybu vymění a začne obkreslovat V. a L. je model. 

 
obr. č. 2 výměna pozic v jednom pohybu 

Ve snaze, že se obrys změní. Nakonec trochu mění i původní pohyb. L.: „blb ě se to kreslí, 

je to pak takový překvapení.“ Děvčata dokončila pohyb. V.: „Ale ve finále to nakonec 

vypadá dobře.“  Přemýšlí jak zaplnit volnou plochu, která jim tam vznikla. A tak pohyb 

rozvádí dál. V. je v pozici a navádí L. aby to obtáhla až dolů. Volná plocha jim vznikla, 

protože vynechaly nějaké fáze pohybu a teď je tam zpětně doplňují. Opět si prohlíží dílo 

a zasahují do něj, i když není přesně vidět, o jaký pohyb šlo a co je zrovna v něm důležité, 

proto vyznačují šipkou pohyb boků. L.: „Tady ten pohyb není vidět.“   V.: „To mohl být 

nějaký impulz. Když obkreslíš člověka, měl by být jaký je, ale tady ho obkreslíš a je nějakej 

hubenej.“ Mají tento obraz hotový a přemýšlí, jaký budou dělat další. Aby se dostaly více 

k ploše, volí pohyb vleže na zemi. Prohlíží si postup a dílo K. a M., které na něm ještě 

pracují a vedou rozhovor nad tím, jestli to budou dělat také v liniích jako ony. Ale 
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pokračují dál ve svém postupu. L. ukazuje pohyb, zkouší ho i V. a nakonec je zase 

V. model. L.: „Obkreslím každý pohyb, co uděláš, bude se to dělat líp než na boku.“  Při 

dalším obr. se děvčata setkávají se siluetou, o které si myslely, že bude odpovídající. L.: 

„To vůbec nevypadá jako tělo! Ty první se nám nikdy nepovedou“.  

 
obr. č. 3 rozvíjejí debatu o tom co, jak na ně jejich dílo působí, co by mohlo znamenat, a jak by jej mohly 

nazvat, název – Modlitba

 

 
obr. č. 4 autor obr. Veronika a Lucie, název – Modlitba, 193x100cm 
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 Skupina K. a M. si také prohlédla první obkres, zkonstatovala, že není možné mít 

tak hubený pas a že to, co obkreslí, nevypadá jako skutečné tělo, ale pokračuje dál a 

s každým novým obrysem střídá barvy. Při větším množství obrysů se v tom děvčata 

začínají ztrácet. K.: „Máme to dost chaotický.“ M.: „Až to obtáhneme silně, tak se v tom 

vyznáme.“ M.: se vždy nastaví a řekne K., jak ji má obkreslit. Společně vybírají barvu, aby 

byla v kontrastu, protože dochází ke změně pohybu. Když se dostávají s pohybem na zem, 

obkresluje K. jen to, co je v kontaktu se zemí, nebo co je v její bezprostřední blízkosti 

a K. uzná, že je potřeba to zaznamenat. 

  
obr. č. 5, 6 obkreslování linií na zdi a na zemi 

 Když obě skupiny skončí, sami zhodnocují, jaký průběh měl jejich proces, a jak se 

jim to povedlo.  
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Společné zhodnocení 

Otázka: Co to s vámi dělá, když se na své dílo díváte? 

Reakce: Vidíme v tom příběhy.  

Otázka: Dalo vám to něco?  

Reakce: K.: „Spontánnost.“ V.: „Spoustu nových pohybů.“  V. L.: „V tom procesu jsme se 

zdokonalily, když jsme pak dělaly ten druhéj.“ M.: „M ě víc bavilo, když jsem mohla 

obkreslovat, protože jsem mohla víc tvořit.“ L.: „Mohla jsem si představovat a dokreslovat 

ty rysy.“ M.: „Je v tom nálada, nastavení a technika.“  

Otázka:  A jaké byste tomu daly názvy?    

Reakce: K. – Skok, M. - Zpomalený tance, L. V. – Modlitba, „a to druhý je lepší, to je 

život, nebo vitalita, zrození.“ A začínají popisovat, jaké příběhy v tom vidí. Jak je zelený 

obr. víceznačný. A mluví „o cestě z leva doprava a zprava do leva, jako o koloběhu života. 

Když se člověk narodí, jak roste a zase se zmenšuje a hrbí, až umře. Volba směru, volba 

cesty.“ 

 

 
obr. č. 7 výběr vhodné barevnosti, z leva – Lucie, Veronika, Kamila, Marie 
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Důležité poznatky a co mohlo být v zadání jinak 

• M. a K. se více zaměřily na techniku a proces, z čehož vyplývá i povaha názvu, 

Zpomalený pohyb a Skok, kterými vzniklá díla pojmenovaly. Jasným obtahováním 

vznikaly množené linie v mnoha barevných kombinacích. Které ve výsledku působí 

až příliš barevně.  

• Naopak L. a V. se hodně zabývaly tím, jak jejich těla po obkreslení vypadají, jak 

dostatečně tlumočí jejich představu o těle. A z tohoto důvodu do díla hodně 

zasahovaly, a přeměňovaly jej tak, aby s výsledkem byly spokojeny. V intencích 

vzniklých obkreslených figur pak spatřovaly příběhy a situace, které se opět 

promítly do názvů. Vitalita, Modlitba, Život. Jedná se o prekoncepty, které 

vyvstanuly na dojmech ze základních pozic siluet, které nakreslily. Vytvořily ale 

soudržný tým, který společně tvořil, řešil barevnost a prostor, a když došlo na 

vystřídání, vlastně se nevystřídaly.  

• Ve chvíli, kdy se ve dvojici vystřídaly, nedošlo prakticky k  žádné větší změně 

v rukopisu. Dvojice pokračovala jako tým, který už si našel a ověřil způsob, kterým 

pohyb zobrazí. Tedy šlo jen o další pohyb, který byl zobrazen, ale ne o další možný 

tvůrčí způsob zobrazení. Což v rámci skupiny – týmu, který tvořily, nevadilo, 

protože spolupracovaly, a právě spolupráce jim byla přínosem. Když jedna 

prováděla pohyb, měla možnost do tvůrčího procesu druhé zasáhnout výběrem 

barvy. A pohyb, který si jedna vymyslela, chtěla i druhá zkusit, aby si jej dovedla 

dobře představit.   

• Při výměně jsem mohla pravidla nastavit tak, že se promísí ve dvojicích, nikoli jen 

ve dvojici. Mohly tak vzniknout nové dvojice, které by třeba našly nový, nebo jiný 

způsob zobrazení pohybu v tomto zadání.  

• Při volbě barev jsem jim mohla zúžit výběr alespoň na 3 – 5 kusů.  

Čas 

• Úkol zabral rovné 2 hodiny, stačila by tedy dvouhodinová vyučující jednotka.  
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obr. č. 8 druhý obr. autor Veronika a Lucie, název Život, zrození, vitalita 178x100cm 

   
 obr. č. 9 model K. kreslí M. název – Skok obr. č. 10 model M. kreslí K. název – Zpomalený  

 255x100cm tanec, 419x100cm 
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2. 3. 2  Pohyb prostřednictvím stínu - reflexe 

Motivační obrázky se jim hned zalíbily, a tak se děvčata rozpovídala, dříve než jsem se 

stačila zeptat.   

Ukázka: Černobílé fotografie, Fr. Drtikol, obr. K – Imaginární foto, L – Duše,  

M – Tanečnice. 

Reakce: „Stín.“ „Tanečnice od nejsvětlejší do nejtmavší.“ M.: „To je jako, když vezmeš 

foťák a vyfotíš to rozmazaně, ta čmouha.“   

Otázka č. 1: Co vidíš na obrázku? 

Reakce: „Je to tanečnice, která tančí, která letí, ze smrti do života.“  

Otázka č. 2: Vyjadřují ty obrázky nějaké emoce? Jaké? 

Reakce: obr. K – Imaginární foto: „Energie, běžec, skok.“ „Láska, přátelství.“ L – Duše: 

„Touha po poznání.“ M – Tanečnice: „Souhra kolektivu.“ „Jednota.“ V.: „Radost.“ 

Otázka č. 3: Čím je vyjadřují?  

Reakce: (reakce na obr. L – Duše) letí nahoru, je černá, změní se ve světlou.“  „Táhne ji to 

mezi kruhy, nechává se unášet.“  

Otázka č. 4: A proč jsou ty obrázky černobílé, je to nějak důležité?  

Reakce: „Víc vyniknou ty emoce, na kontrastu.“  

Průběh 

 Po zadání úkolu děvčata sepisují na papírky emoce, vzniká debata, co všechno 

tento pojem zahrnuje. Přizpůsobujeme prostředí, zatemňujeme okna. Probíhají zkoušky, při 

které děvčata zkoumají, jak se s pohybem mění stín, na jaké místo se promítá a kde je 

vhodné místo pro focení. Všechna děvčata pojmy vysvětlují pomocí gest. Intuitivně 

vychází z gestických projevů, které si pod pojmy představují a které jako tanečnice vhodně 

taví do pohybové řeči.   
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obr. č. 11, 12 probíhají zkoušky, jak zasahovat do světla, aby vytvořil požadovaný stín. M. v zeleném triku 

staví skupinu do pozice, která odpovídá jejímu záměru   

 
obr. č. 13 úprava vlasů do rozcuchání, má odpovídat stavu Šílenství 



 

 

 
  66 

Důležité poznatky a co mohlo být v zadání jinak 

• V práci jim trochu bránila neznalost zacházení s fotoaparátem, protože jim 

k dispozici byla digitální zrcadlovka Canon se spoustou funkcí, které sice 

nepotřebovaly, ale mátly je. Základní nastavení, ISO, čas… jsem provedla před 

zahájením samotného focení stínů. 

• Měla jsem jim hromadně vysvětlit úplně základní zacházení s fotoaparátem 

(spoušť, namáčknutí, ostření, zoom, prohlížení), v průběhu hodiny jsem 

přistupovala ke každé zvlášť a bylo to zbytečně rušivé.  

• Málo pracovaly s prostorem, překrýváním a sčítáním stínů. Svoji skupinu 

a jednotlivce často otáčely jen z profilu.  

• Skupina, která měla být modelem, sama hned po zadání tématu hledala způsoby, 

jak daný pojem zobrazit ve stínu. Což bylo pro vedoucího skupiny, která měla fotit 

a skupinu navádět k pohybům, velice inspirující. Možná právě větší provázanost 

mezi vedoucím skupiny a skupinou mohlo vést k větší uvolněnosti projevu. A to 

především proto, že skupina neměla většího uplatnění, než jen stát tak, jak řekla 

vedoucí skupiny. Skupina nedostala možnost tvořit a tím se mohla i nudit. 

• Teprve až po několika procesech a focení, kdy se vystřídaly všechny, dokázala 

V. zúročit možnosti, které se v promítání stínů dají nalézt. Myslím si, že při dalším 

kolečku by děvčata byla více tvůrčí.  

• Na základě zkoumání, jak mezi sebou fungovala skupina a vedoucí skupiny, jsem 

dospěla k závěru, že skupině se měl zadat pojem a ona sama měla tvořit bez dalších 

zásahů. Vedoucí skupiny by najednou figuroval jako pozorovatel, který by fotil 

záznam stínů. Vybíral by si pohled i kompozici, která by odpovídala zadanému 

pojmu.  

Čas  

• Úkol zabral necelé 2 hodiny, stačila by tedy dvouhodinová vyučující jednotka.  
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obr. č. 14 autor foto. Veronika – Volnost 

 První jde Veronika, kterou jsem sama vybrala. Vytáhla si pojem volnost 

a s pojmem pracuje doslovně. Chvilku se ostýchavě rozmýšlí, učím jí s fotoaparátem a už 

si svou skupinu nastavuje. Fotky udělá jen dvě, trochu rozpačitě se zamýšlí, neví, jak dál 

by mohla pracovat a tak nechává jít další. 

 Vztažené a v prostoru uvolněné vlající ruce evokují volnost. Siluety jen mírně 

seskupuje, aby byly kompaktní. Zajímavě do obrazu vstupují nečekaná světla, která obrysy 

prořezává a ozvláštňuje.   

 Poslední zkouší ještě jeden pojem a tím je šílenství, které se velice povedlo. 

Ústřední postava se drží za hlavu, protože to co se v ní odehrává, je šílené šílenství do 

kterého můžeme nahlédnout v prostoru nad ní. Tam jsou zobrazena děsivá chapadla a ruce, 

které napadají hlavu a drtí ji. V. za pomoci rukou jako symbolických činitelů děje 

interpretuje to, co může být šílenství. 

  Při druhém focení je vidět, jak V dokázala vytěžit důležité poznatky od ostatních 

kolegyň a nechala se jimi inspirovat. Velice dobře hledá, odkud by mohla fotit, lehá si i na 

zem a vchází mezi svoji skupinu.  
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obr. č. 15 autor foto. Veronika – Šílenství 

 
obr. č. 16 autor foto. Veronika – Šílenství 
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M. a pojem touha. Jako druhá v pořadí 

zkouší skupinu různě nastavovat a vytváří 

tři kompozice. Na každé ze tří vybraných 

fotografií pracuje s jinými výrazovými 

prostředky. Na první zachycuje všechny 

tři postavy, které v diagonální kompozici 

směřují nebo se vztahují k nějakému bodu 

s určitým tužebným cílem. Pracuje 

s velikostí, se zakrýváním a svůj model 

posazuje na zem. Díky tomu se postava 

v přední části odlišuje, jak svou velikostí, 

tak intenzitou svého stínu. V druhé 

fotografii vybírá detail, kde se odehrává 

dotyk nebo spojení dvou dlaní. A ihned 

nachází vizuální podobnost s výjevem 

Stvoření Adama od Michelangela41  

obr. č. 17 autor foto. Marie – Touha 

 

 
obr. č. 18 autor foto. Marie – Touha 

                                                                 
41

  Michelangelo Buonarroti 1475 – 1564, představitel vrcholné italské renesance, nástropní freska 
 Stvoření světa vznikla v letech 1508 – 1512 v Sixtinské kapli ve Vatikánu.  
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z nástropní fresky v Sixtínské kapli ve Vatikánu, který nedávno navštívila. 

 
obr. č. 19 autor foto. Marie – Touha 

Poslední fotografie nese také klasické gesto prosby nebo modlitby, která je odpovídající 

pojmu touha. Samotná postava vyjadřuje určitou tužbu, vztahuje se k nebi, tím víc máme 

pocit, že jde o modlitbu.  

 Poslední na řadě byla L. s pojmem strach. Který zhmotnila do veliké postavy, která 

se nad ostatními sklání a pohlcuje je, experimentuje s velikostí a se zakrýváním. 

 
obr. č. 20 autor foto. Lucka – Strach 
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obr. č. 21 autor foto. Lucka – Strach 

 
obr. č. 22 autor foto. Lucka – Strach 

A vytváří různé parafráze téže kompozice se změnou postav, které se proti strachu 

vzpínají. 
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 K. pracuje s pojmem jako s projevem nenávisti, zkouší zachycovat i skok 

s kopnutím, který je pro tento pojem čitelný. Jde o děj mezi dvěma lidmi, jeden se zlobí 

a s nenávistí na druhého vyskočí a vykopne. Naopak druhá fotografie nás uvádí do 

rozpaků, najednou tu jsou dvě osoby, které se drží za ruce, třetí osoba se snaží toto pouto 

přetrhnout násilím, je to také projev nenávisti, přesto pokud se odehrává jen mezi dvěma 

lidmi, je mnohem čitelnější.  
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2. 3. 3  Záznam choreografie – reflexe 

Průběh 

 
obr. č. 25 

 L. se z časových důvodů už nemohla zúčastnit posledního úkolu. Zadání 

předcházely motivační obrázky, které tentokrát nevybízely k rozhovoru, ale sloužily jako 

inspirační zdroje k samotné práci. Zadání bylo tentokrát méně pochopeno a V. si nebyla 

jistá, co přesně má dělat. A tak se ještě hodně ptala, proto jsme si o tom znova pohovořily. 

V zadání se děvčata měla držet choreografie Pokoj, protože v té tančí všechny, znají své 

role a svůj pohyb po tanečním prostoru. Všechny se zadání držely, kromě K., která se 

nechala inspirovat nově vznikající choreografií na hudbu Zuzany Lapčíkové. K. „Mám to 

nějaký moc barevný, bude to veselá choreografie.“ Nijak jsem to ale neodmítala, chápu, že 

pokud se K. skladba líbí a má ji čerstvě „pod kůží,“ bude její práce více imaginativní. A to 

se mi také potvrdilo.  

 M. si po záznamu chorografie uvědomuje, jaký prostor nevyužívá a který naopak 

využívá více a nahlas toto zjištění komentuje. V. si není jistá způsobem, jakým 

zaznamenává svoji roli v choreografii, ale přesto maluje a při tom komentuje své dílo slovy 

„nevím, co to dělám, ale tohle, to je jak jdeme M. zrovna mučit.“ Samotný záznam vznikl 
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velice brzy, protože děvčata postupovala podle toho, jak se v choreografii pohybují 

a zpětně se do fází a nevracela a nezasahovala do toho, co již namalovala. 

Důležitou součástí byl také zpětný popis a výklad své práce, kterou děvčata zahájila po 

skončení své výtvarné tvorby.  

Důležité poznatky a co mohlo být jinak 

• Barevnost staví na základních barvách, které intuitivně přiřazují stavům, či 

náladám. Nejčastěji zastupuje žlutá štěstí, modrá klid, a červená nějaké rozčilení. 

• Už po 20 minutách mají namalováno a přemýšlí, jak dál, do čeho ještě zasáhnout, 

a většinou už se do ničeho nového nepouští. 

• S rychlostí, s jakou měly práci hotovou, jsem usoudila, že v zadání bylo málo 

prostoru pro další vývoj, kromě samotného vizuálního popisu cesty tanečnice. 

Která se vzhledem k povaze věci rychle vyčerpala. Zároveň jsem si ale uvědomila, 

na jak velkém ložisku inspirace v tomto zadání sedím. A ihned mě napadla celá 

výtvarná řada, která by celé zadání obohatila a rozšířila. (Proto kdybych měla 

později příležitost toto téma rozvinout, hned bych se do toho pustila).  

• Návrhy na další hodiny by mohly vycházet z této choreografie, a je jich celá řada. 

Ta, která by ještě více mohla rozvíjet tento úkol, pracuje s vrstvením 

a překrýváním. Každá tanečnice by namalovala svoje dráhy, na průhledné fólie, ve 

výsledku by se mohly překrývat a došlo by tak ke sčítání všech nákresů, směrů, 

cest, tance a znaků, které si děvčata zvolila pro jednotlivý krok, skok, běh apod.  

Čas 

• Na toto zadání by stačila jedna vyučující jednotka.  
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obr. č. 26 autor obr. Kamila, název – Hledání, Touha, na hudbu Z. Lapčíkové, tempera na bílé čtvrtce vel. 

100x70cm 

Kamila nazvala svůj záznam choreografie Hledání, Touha. „Jde o zrod choreografie, tady 

jsou ty tečky, to je intenzita chůze, to běžím, a jak jich ubývá tak jen jdu. Tady je příprava, 

běh přes most a skok. Tady jsem sama, vítám a vyhlížím a jsem smutná. Tady jako toužím 

směrem k divákům, křížek jako že nic nedostanu a tak. No a celá ta cesta je jako červená, 

sem tam je i modrá a kde je červená, modrá a žlutá tak to je jako štěstí.“ 

 O tom co K. maluje, se vyjadřovala už v průběhu záznamu. Tato choreografie je 

v současné době rozpracovaná a spíše než přesné kroky se na hudbu improvizuje, rodí se 

myšlenka a dojmy z hudby a tance. Proto i záznam o ní pomocí barev je prozatím na 

improvizační rovině, je hodně abstraktní a každá část choreografie má jiný charakter 

malby.  Je svěží, nezatížená přesnými kroky a velice barevná. Jak se zmiňuje K. „Mám to 

nějaký moc barevný, bude to veselá choreografie.“ Jako vedoucí barvu, která určuje cestu, 

volí K. červenou, která je základem, někdy samotná a důrazně vedená, jindy jen doplňuje 

ostatní zvolené barvy.  V rozhovoru nad obrazem na ni K. upozorňuje, je pro ni důležitá, 

dává cestě směr a jednotu.  
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obr. č. 27 autor obr. Marie, název – Pokoj, podle choreografie Z. Bartošové, na hudbu I. Stravinský – 

L´Historie du soldat, Danse du diable, tempera na bílé čtvrtce vel. 100x70cm, (pohled dole odpovídá 

pohledu diváka) 

M. popisuje svoje dílo. „ Červená, to je, že jsem hrozně naštvaná, tady jsem doma, tak jsem 

už v klidu a jsem modrá. Běhám sem a tam, proto je to taková rozmazaný. To žlutý je, jak 

letí ten ubrus, tady bojujem, převalím se (znak očka, nebo kličky, jako na tkaničce) 

vylekám se, spirála, protože mě tam mučej, hezký žlutý, hezký modrý.“ 

 V choreografii Pokoj „jde o obraz člověka, který má stále strach, že ho někdo 

pronásleduje, vždy utíká před okolním světem do svého bytu, kde se cítí v bezpečí. Jednou 

však ani ve svém bytě nenalezne svůj očekávaný klid a začne cítit úzkost a strach. Zjišťuje, 

že se jeho nábytek mění v ohyzdné patvary, které se ho snaží polapit. Jeho byt se 

zmenšuje, strop se snižuje a on nemá kam uniknout, má strach že se zadusí. Jsou to ale 

jeho vlastní představy, které ho nakonec dostanou“…42 

M. má v chorografii roli právě onoho člověka, který má tyto představy.  

                                                                 
42

  Text z programu k vystoupení Tančím životem, aneb 20 let s Primaverou  
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obr. č. 28 autor obr. Veronika, název – Pokoj, podle choreografie Z. Bartošové, na hudbu I. Stravinský – 

L´Historie du soldat, Danse du diable, tempera na bílé čtvrtce vel. 100x70cm, (pohled dole odpovídá 

pohledu diváka) 

V. „Já jsem židle, tohle je znázornění toho mučení, tady je to takový roz to. Tady je 

taškařice s Aničkou, to modrý jsou přísuny, a velká rotace. A tady, jak jsem žlutá, se 

vracím šťastná, že jsem ji umučila.“ 

 Nakonec ke každému z vzniklých obrazů by mohla vzniknout legenda se znaky, 

které děvčata při záznamu choreografie použila. Právě u V. je hodně čitelné, že linka 

odpovídá pohybu z místa a tečka nebo bod znamená zastavení. S dalšími znaky, které 

k červeným bodům přibyly, přichází zpráva o tom, jaký se odehrává pohyb, skok, na místě 

či z místa. 
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3.  PRAKTICKÁ ČÁST 

3. 1  Vizualizace pohybu  

Jakákoli snaha o vizualizaci pohybu bude neustále oscilovat mezi popisným zobrazením 

a výtvarným přepisem. V takovém případě se nabízí možnost základního rozdělení: 

• Popisné zobrazení 

• nápodoba 

• podobenství 

• výtvarný přepis 

Popisné zobrazení 

Je způsob zobrazení, který pracuje s reálným prostředím, reálnými proporcemi, reálným 

modelem a figurou. A výsledný dojem zobrazuje rozeznatelnou skutečnost, zachycení 

okamžiku nebo pohybu.  

Výtvarný p řepis 

Je zcela volný a tvůrčí přepis reálného prostředí, proporcí, modelů a figury.  

Nápodoba 

Je napodobování skutečnosti v zobrazujícím popisu. Nebo ve výtvarném přepisu, kde 

můžete rozvádět jakoukoli představitelnou i nepředstavitelnou část světa.  

Podobenství 

Je formou alegorie, která ke svému zobrazování využívá příběh nebo jiný vzorový příklad. 

Součástí bývají i vžité symboly. 

 Zobrazující a výtvarný přepis jsou tedy častěji zvolenou formou pro nějaké 

zobrazování. Přičemž nápodoba a podobenství může být jak zobrazujícím popisem, tak 

výtvarným přepisem. 

 Ovšem teorie nápodoby v zobrazujícím přepisu, nabízí se též užití realistický 

způsob zobrazení, je poněkud zavádějící. Zaměřuje se na model pouze podle toho, jak se 

jeví, ne jaký je. Ale definice o tom, jaký předmět jest, se značně rozchází. Je to v důsledku 
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neschopnosti upřesnit, co má být zobrazeno.43 Proto také budu užívat pojmu zobrazující, 

nikoli realistický.  

3. 2  Propojení výtvarného umění a tance prostřednictvím pojmů  

 Existují pojmy, které ve výtvarném umění mají podstatnou roli, pojmy jako prostor, 

čas, výraz, rytmus, dynamika, rovnováha, kontrast, proporce a anatomie. Můžeme je 

s velkou výmluvností užít při popisu nějakého vizuálního díla, například figurálního nebo 

abstraktního obrazu, ale stejně tak dobře fungují ve spojení s tancem. Vlastně nás k němu, 

prostřednictvím pojmů, přímo navádí. Abstraktní obraz může mít, stejně tak, jako tanec 

dynamiku, výraz a prostor. Samozřejmě každý z pojmů bude mít jinou platnost, protože 

v každém druhu umění se bude jinak uplatňovat. 

 V malířství hraje hlavní roli organizace prostoru v ploše. V hudbě je naopak 

nejdůležitější organizace času. A v tanci jde o spojení obou, prostoru a času.  

3. 3  Koncepční vymezení 

Výtvarné práce jsou rozděleny do dvou částí a využívají: 

1. Výtvarný p řepis 

2. Zobrazující popis  

První pracuje především s výrazovými prostředky, které ve výsledku určují, jak bude 

výtvarné dílo působit. Pro povahu tématu jsem jako první v pořadí zvolila zkoumání média 

v malbě a později v kresbě.  

 Vycházím z možnosti dlouholetého působení v taneční skupině Primavera.44 Kde 

jsem tanečnicí, pedagogem, choreografem, výtvarným poradcem a grafikem. K příležitosti 

20. výročí založení skupiny proběhlo 13. 12. 2009 taneční vystoupení, s názvem 

Tančím životem. Pro toto vystoupení jsem, kromě menší hromadné choreografie Sen, 

připravila i sólovou choreografii, později nazvanou Vzácné chvíle. Tuto choreografii 

rozvíjím v klasických médiích malby a kresby v praktické části bakalářské práce. Protože 

v době, kdy jsem na ni pracovala, mě podněcovala k neustálému zpracovávání a výtvarný 

projev byl dalším možným způsobem projevu, který se mi nabízel. 
                                                                 
43

 Čerpáno z: N. Goodmen, 2007, str. 25 
44 www.primavera.motion.cz a www.20let.najevisti.info/index 
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Základní údaje o skladbě 

• L. Bernstein, Divertimento, 2,05nim. ukázka, příloha: video 

 Sama choreografie vznikala od října 2008 a vyvrcholila na Ladronka fest 

19. 9. 2009 a na tanečním představení 13. 12. 2009.  Její vizuální zpracování pak vznikalo 

od února, v letním semestru 2009 do zimního semestru, prosince 2009. A tak propojení, ke 

kterému docházelo v taneční a výtvarné tvorbě, mělo oboustranný přínos. 

3. 4  Mezi skladbou a obrazem  

 Každý počátek konceptu se zakládá na nějaké inspiraci, což bývá povětšinou 

myšlenka. Začínají první poznatky o budoucím díle, zatím neurčité formy. Vzniká jakási 

mozaika poznámek, spletitých myšlenek, náčrtů a barev. Ty se, zatím, od vizuálního 

a tanečního projevu neliší, protože tato fáze je jim společná. Později přichází hledání 

nových tvarů, znaků, způsobů a prostředků vyjadřujících neustálou proměnu tvůrčího já 

v pohybu. A zde, ve volbě těchto prostředků se tanec a vizualizace tance začíná odlišovat, 

proto aby se v konečné fázi opět spojily.45 Má ale ještě další fáze, které je spojují. 

Prostor 

 Tanec probíhá v prostoru a čase a tyto pojmy jsou jeho hlavní determinantou. 

Tanec sám je prostorově omezen v několika rovinách.  

• Pohybovými vlastnostmi a dispozicemi tanečníka, ten vytváří tanec v nejbližší 

rovině, který tvoří osobní prostor a tanec vztahuje k sobě samému. 

• Tanec, který tanečník směřuje k vyhrazenému prostoru, k místům v prostoru či 

k jinému tanečníku.  

• Samotný prostor pro tanec, který je omezen vždy. Ať jde o jeviště, tělocvičnu nebo 

louku. 

 

 Na scéně je veškerý pohyb orientován na diváka, jde o jevištní tanec. Při tvorbě 

choreografie se sleduje, z kterého pohledu je daný pohyb nejzajímavější a nejčitelnější pro 

svůj záměr. Celá skladba se pak orientuje na stranu, z které bude „čtena“ a sledována. Tím 

je vyhrazován prostor pro její orientaci a skladbu. Pohledové omezení je pak méně platné 

                                                                 
45

 Rozvedeno v části Bližší pohled na propojení choreografie a obr. A str. 86 
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při improvizaci. Přesto probíhá určitý daný způsob orientace člověka v prostoru, který 

vychází z jeho zkušenosti s daným prostorem a způsobem pohybu oka po prostoru. Oko se 

pomocí dvou až tří pohledů po prostoru zorientuje a bezpečně pustí tělo vpřed. Pak je to 

také orientace na strany vlevo a vpravo, vpředu a vzadu, časté využívání rohů, středu 

a třetin prostoru. Tyto orientace jsou stejně určující v tanečním prostoru jako na ploše 

plátna. 

 Prožitek prostoru je závislý na pohybu a čase. Jeden bez druhého nemůže být. 

Tanec je neustále se pohybující linie gesta, která mění svůj záměr, rychlost a tvar. Na jeho 

rychlosti závisí naše pozornost, kdy jej vnímáme jako zásadní změnu, a kdy se jeho linie 

jen loudavě a nezajímavě táhne. Každý pohyb vypovídá o nějaké změně, působí na nás 

svou intenzitou a zajímavostí. Má vždy mnoho podob interpretace, avšak recipient si najde 

svoji cestu a svůj výklad daného tance, či choreografie. 

3. 5  Centrum pohybu tance a výtvarného záznamu malby 

 Obrazu A. předchází mnoho skic a různých záznamů, na kterých si ověřuji, jak 

dalece se hodí pro záměr vizualizace tance ten a jiný způsob malby. Prvním z nich je rozdíl 

mezi způsobem malby pravé a levé ruky. Protože tanec nerozlišuje ruku jako jediný 

výmluvný prostředek, v tanci je důležité hrudní a břišní centrum. Od těchto center dostává 

tělo impulsy a může dál rozvádět pohyb k jakékoli části těla, ubírat jejich intenzitu 

a dynamiku. Ve výtvarném projevu se činným hybatelem stává pouze ruka. A to je 

najednou velice malé centrum všeho pohybu, na který je kladen veliký důraz. Můžeme do 

procesu záznamu samozřejmě zapojit váhu těla, rameno, loket, zápěstí a konečky prstů. 

A sečtení těchto různých impulzů dává konečný charakter záznamu. Ale výsledný efekt 

jako v tanci nenastane, protože plocha plátna je pouze dvourozměrným prostorem. Tady 

nastává první překážka rozdílu prostoru ve smyslu 2D a 3D. Plocha nemůže zcela zachytit 

rozmanitý prostorový pohyb tance. Musí jej transformovat do výtvarných prostředků 

zobrazení. A pak, je-li záznam veden levou nebo pravou rukou, je méně významné. 

 Přesto jsem tento způsob malby v přípravných skicách uplatnila, a tak se do dialogu 

dostává projev pravé vycvičené ruky, která zkouší uvolněný pohyb. A naopak projev levé 

ruky, která se snaží o pohyb vedený, v důsledku nevycvičení, poněkud těžkopádný 

a kostrbatý. Zacházení ruky přes všechny její kloubní ohebné části má vliv na tlak a sílu 

tahu. K tomu se přidává i zkoumání druhů a síly štětců, zdali bude pro můj záměr lepší 
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kulatý, plochý, velký, malý, syntetický, vlasový nebo štětinový. Každý z nich má určitý 

charakter, který se ve výsledku může víc než vhodně projevit.  

 

                    
 obr. č. 1 první skica k malbě, oranžová barva: tlustý plochý štětec, levá ruka, poznámky: 

 „gestická, naštvaná, úderová ruka“, žlutá barva: hubený plochá štětec, pravá ruka, poznámky: 

 „hledá tah ruky, zabírá centrum, lopatky, zvedá se loket do výšky ramen, pak vede předloktí“, 

 85x60cm 
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obr. č. 2 druhá skica k malbě, hustý kulatý štětinový štětec, poznámky: „podklad, namalovat si jeviště, 

baletizol,
s 

závěsy tmavé, zasadit do prostředí“, zatím stále opisem choreografie, 85x60cm 

 
obr. č. 3 třetí skica k malbě, rozvedení do plochy, střídmější barevnost, změna ve způsobu zacházení 

s výrazovými prostředky, 85x60cm
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obr. č. 4 tato skica se stala výchozí pro olejomalbu, olej na čtvrtce 85x30 cm 

 
obr. č. 5 poslední skici, ve kterých jsem si ujasnila výmluvnost obdélníkového formátu a barevnost, olej na 

šepsované čtvrtce 85x30 cm 

 Nelze si však myslet, že tanec je nezachytitelný. Jde jen o způsob zacházení 

s médiem a vhodnou volbou prostředků, která se ovšem zakládá nejen na zkušenostech 

a výtvarném cítění, ale také na sugestivním prožitku a zkoušení. 

 Tento proces je nezbytným vývojem, který patří v zásadě ke každému výtvarnému 

projevu. Protože i tanec má před zásadní a konečnou podobou řadu improvizací, na kterých 

se ověřuje sdělnost a výmluvnost daných pohybů v choreografii. V těchto tvůrčích 

procesech se mysl i tělo malíře, či tanečníka mění a přizpůsobuje novému prostředí tvorby. 

Je to také čas, který si žádá změnu ve prospěch nového cíle. Právě proto existují díla, která 

vznikají i řadu let. A výsledek odpovídá posunu ve vývoji tvorby, techniky v malbě, kresbě 

a v tanci. 



 

 

 
  85 

Malba obr. A.  

 obr. č. 6 Tanec, olej na plátně 107x40cm 

 

 V době, kdy vznikal obr. A, byla vývojová fáze chorografie spíše na emoční rovině.  

Začínala jsem do hudby vkládat výrazy a prožitky, celou skladbu rozdělovat a koncepčně 

konstruovat, tak aby gradovala. A tak se první fáze choreografické tvorby stává odrazem 

v obrazu. Ten, už pro zvolené médium malby, je postaven na barvě, která odpovídá emoční 

vrstvě skladby.  

 Obsah – tanec – pohyb si hledá formu – způsob zobrazení. V první řadě stojí 

prožitek, konkrétní pohyb a choreografie převedená do výrazových prostředků. Malba 

tance nemá být jen přepisem nějakého tance. Je způsobem hledání odpovídajícího 

zacházení s médiem a především vychází z prožitku konkrétního děje. Ano, způsob 

zacházení se štětcem je pak volba, která mohla být různá. Jde o převedení barevné plochy 

do určité formy sdělení. Tak, aby v divákovi byl vyvolán dojem nějakého pohybu. Pokud 

jde o diváka, mluvím o aktivním divákovi, který přistoupí k obrazu a je schopen se mu 

otevřít. Protože dojem vyvolá jen jeho zážitek, jeho vzpomínky a tak je to v pořádku. 

K tomu má sloužit tento typ obrazu tak, aby čtenáři vytvářeli vlastní interpretace. A ty 

mohou být velice rozdílné.  

  



 

 

 
  86 

Bližší pohled na propojení choreografie a obr. A.  

 obr. č. 7 rozdělení do částí odpovídajících v choreografii, části gradace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 obr. č. 8 osvětlení scény v časovém rozvržení 

 Tanec této skladby je jakousi ozvěnou, jinou interpretací, či „přebásněním“ 

choreografie do výrazových prostředků, které jsou nesmírně různé. Ale jejich volba 

kompozice a barevnosti má své opodstatnění jak v obraze, tak v choreografii. 

 Tak, jako choreografie má své časové rozvržení vycházející s hudební skladby, 

s kterou je spojená a která má části (a, b, ab …). I obr. A má roviny, které odpovídají fázím 

chorografie. Má kostru, která sleduje emoční stránku děje a ta je podložena zvolenou 
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barevností. Barvy vychází a reagují na emoce skladby. Protože se jedná o základní emoce46 

i barvy, které jsou užity v obraze, jsou barvy základními.47 Přičemž každá z nich má své 

psychologické působení a vlastnosti. Jde o barvy teplé a studené, klidné a vzrušivé. 

O jejich vlivech mluví J. Kulka v Psychologii umění, str. 108. Z těchto důvodů jsem při 

volbě vhodného osvětlení scény mohla čerpat z obrazu. Znovu se tak propojil obraz a tanec 

v jedno. 

Kompozice a její fungování 

 Způsob koncepce odpovídá čtení obrazu evropského způsobu, odvíjí se od psaní 

a čtení, tak jak je známe zleva doprava. Tímto způsobem postupujeme při čtení obrazu. 

Nemusíme se ale vždy pokoušet obraz přečíst, někdy stačí ho na sebe jen nechat působit, 

a neklást si zbytečné otázky „co tím chtěl básník říct?“ Pokud se od tohoto faktu vzdálíme, 

může obraz dobře fungovat i v různých způsobech čtení a v dalších pohledech a nabývat 

různé dynamiky, která je počtem obrácení obrazu omezená na čtyři nové pohledy. Ne však 

v každé pozici je obraz srozumitelný. Naše přirozené výtvarné cítění nebo vizuální 

zkušenost nás může ve vnímání obrazu hodně ovlivňovat. Oko často rozmanité a nové 

pohledy či kompozice hůře snáší, čímž nás upozorňuje na jejich nesrozumitelnost. A proto 

nás bude neustálým těkáním a naváděním na části v obraze rozptylovat. 

 Kompozici48 […]„lze pochopit ve všech jejích původních významech, neboť prvky 

výtvarné řeči jsou v uměleckém textu uspořádány tak, aby vytvářely řád, vyváženou 

skladbu. Kompozice je důležitým estetickým faktorem.“ (Kulka, 2008, str. 257) Má 

psychologické účinky pozitivní i negativní ve smyslu působení na člověka, který si obraz 

prohlíží. V důsledku kompozice a dalších částí obrazového textu, barev a tvarů různě 

působí. Plocha a prostor […]„levá, pravá, horní a spodní část obrazu mají různý 

psychologický význam. Uplatňuje se jednak základní orientace lidského těla (levá a pravá 

stana, […] jejich vztah k funkční asymetrii – leváctví a praváctví) jednak zvyk číst z leva 

doprava. Levá strana je považována za začátek, pravá za konec. Pravá strana je pociťována 

jako aktivnější, otevřenější světu než strana levá, která není vnímána jako tolik expanzivní. 

Ještě zřetelnější rozdíl je vnímán mezi dolní a horní částí obrazu. Nahoře je světlo, vzduch, 

dole je tma, země. Protože gravitace směřuje směrem dolů, je prostor nahoře lehký dole 

                                                                 
46

  Základní emoce jsou popsány v kapitole 1. 4 Vznik a vývoj tance a umění str. 20. 
47

  Základní barvy červená, modrá, žlutá.   
48

  Z latinského slova „compositio“ znamená složení, uspořádání, dohodu 
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těžký.“ (Kulka, 2008, str. 258). Pak také vzestupnost a sestupnost po diagonále vytváří 

gradaci.  

 Všimněme si, jak dobře na naše vnímání působí barevné zatížení ve spodních 

částech obrazu. A jak naopak působí obraz těžce, když se tmavé barvy a členité plochy 

pohybují v horní části obrazu. Pokud obraz ještě zrcadlově otočíme, tím víc nás některé 

pohledy nebudou zajímat vůbec. Stranově obrácené pozice obrazu jsou v levé části ukázky. 

 
obr. č. 9 stranová a zrcadlová převrácení obr. A.  

 To vše vypovídá o tom, že kompozice není náhodného zrodu, ale odpovídá záměru 

gradace postavené na diagonále a dalším kompozičním principům. Její působení nemá být 

rušivé, ale přesto vás má uvádět do malého napětí. 
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3. 6  Využití gestického a výrazového projevu v kresbě 

 Kresba je poněkud odlišné médium než malba. Svoji výmluvnost staví na linii 

a lince. A přesto se může samostatně vyjadřovat. Záleží jen na způsobu zacházení 

s kresebným materiálem.  

 Můj kresebný projev se už příliš dlouho zabýval jen studijní kresbou, zkoumáním 

modelu a jeho převodu do kresebné formy jako zobrazující projev a snaha o realistické 

zobrazení. Jen málo mých kresebných tendencí se odklánělo od tohoto způsobu zobrazení 

a vedlo ke svébytnému uměleckému projevu jako k samostatnému dílu. Proto jsem se ve 

vizualizaci pohybu snažila prozkoumat výrazové možnosti kresby, které by nebyly opisem 

reality. Ale měly samostatně vypovídající hodnotou. Čas, který byl věnován skicám 

a zkoumání výrazových prostředků odpovídá konečné podobě díla, které si žádalo vývoj 

v technice a jiné zacházení s uhlem a jisté osvobození od zobrazujícího způsobu projevu. 

Posun znamenal také jiný koncept a myšlenka, kterou v rámci modelu mohu rozvíjet. 

 V mnoha skicách hledám a třídím gestické49 a výrazové prostředky, které mají 

nekonečnou škálu zacházení. Mým záměrem je přenesení tance na plochu. To vyžaduje víc 

než jen popis pohybu. Když se díváme na tanec, vidíme jen jeho konečnou podobu, vidíme 

taneční pohyb po prostoru. A s touto představou můžeme ihned začít pracovat, opět se ale 

budeme pohybovat jen v části opisování a popisování toho, co vidíme. Za samotným 

pohybem stojí mnohem víc. Je třeba vidět, co se děje pod a kolem pohybu, protože pohyb 

je výsledkem procesu, který proběhl před tím, proces, který se týká jak pohybu, tak vztahu 

k prostoru. Tento pohyb není jednoznačně skrytý pozorovateli, jeví se pouze jako 

nečitelný. Z důvodu rychlého, přesto skrytého průběhu, nebo naopak tak pomalého, že je 

není možno, bez velkého soustředění zaznamenat a vnímát jako pohyb. To samozřejmě 

není vůbec na závadu, naopak. 

 Vztah člověka k prostoru je vnímán na základě zkušeností, ale i způsobu myšlení. 

Člověk pohybující se v prostoru jej rozděluje, dělí a vytváří kompozice. Snáze představit si 

to můžeme například na skicách k choreografii v následující ukázce obr. č. 10, 11. str. 90.   
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  Více o gestu v kapitole 1. 3 Pohyb ve výtvarném umění – Gesto str. č. 14 
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obr. č. 10 skici k choreografii Sen, Listopad 2008, autor Dana Rovenská 

 
obr. č. 11 náčrty k choreografii Volání do světla a do tmy, 2000, autor Hanka Pivcová 
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 Tyto skici určují směr a zastavení a ve znacích specifikují pohyb. O tzv. notaci 

mluví v knize Jazyky umění Nelson Goodman, 2007. Jedná se o znaky, které ve svém 

širokém tanečním prostředí určují co, jak, odkud a kam se pohybuje. Každý s autorů těchto 

přípravných skic má pak různá svá značení, která se odvíjí od jeho rukopisu jako u kreslířů 

a malířů. Siblík mluví o podobných záznamech Isadory Duncan […] „Isadora každý tanec 

předem komponovala. A aby nezapomněla jeho evoluci, pořizovala si nákresy, vykazující 

málo čitelným pro laika způsobem jednak směry pohybů, jednak i gesta schematickými 

figurkami. Toto mentální schéma vyjádřené náčrtem bylo jí v mechanismu jejího tvoření 

oním magnetem, který […] vybírá ze spousty prachu železné pilinky.“ (Siblík, 1929, str. 

162, 163). Skicovitý záznam choreografie můžeme považovat za samostatné výtvarné dílo, 

ale o tom by mohla pojednávat další samostatná práce tohoto typu.  

 Tak, jak se tanečník po prostoru pohybuje, zanechává v něm určité víření. Teplo 

a energii, která po čase vyprchá. Pohyb různě rozráží vzduch a prostor. Tento proces je 

možné zachytit například na termokameru, s touto formou výtvarného projevu pracuje 

například Margita Titlová – Ylovsky.50 V galerii Školská 2851 představila v listopadu 2008 

Projekt Irbis – malba novými technologiemi.52 Podobně jako Titlová, která zachází 

s teplotou těla, i já pracuji s prostorem, který se formuje společně s pohybem a energií 

tanečníka. Pracuji s pocity, které nejsou viditelné, přesto jsou. A ve výtvarném projevu 

představují dominantní determinantu. 

                                                                 
50

  Česká umělkyně nar. 1957, vystudovala AVU, dnes vyučuje na FAVU 
51

  www.skolska28.cz  
52

  „Pro vizuální formu je použita termovize, která přes digitální technologie transformuje tepelné 
 zóny prostředí do barevné vizuální podoby. Tato technologie dává možnost vidět to, co můžeme 
 cítit dotykem a pocity. Obrazy jsou malovány různými tepelnými materiály, jsou časové omezené, 
 dalo by se říci, že chladnou a mizí. Teplo, které nevidíme, se přes digitální technologie projevuje 
 jako barevný svět“. www.skolska28.cz    
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 obr. č. 12 

 Projekt Irbis 

 Margita Titlová Ylovsky 

 

 Gesto ve smyslu energie, kterou s sebou nese pohyb ruky, zanechává na ploše také 

jistou stopu. Protože rychlost, síla a energie s jakou pracujeme, se do obrazu zákonitě 

promítá. Vedením pohybu, zanecháváním linie a vrstvením vznikají prostory a plány 

obrazu. Linie je sčítána a násobena podle toho, kolikrát se na jednom místě zopakuje. 

Podle síly linek je zdůrazňována její naléhavost a důraznost oproti ostatním. Naopak 

v celku se jejich počet sčítá do celků a ploch, společně tak tvoří hloubku a prostorovou 

dynamiku obrazu. Linie jsou zanechanou energií tanečníka v prostoru, která je kresebně 

zachycována a vrstvena přes všechen jeho pohyb po tanečním prostoru. V mnoha vrstvách 

pak vznikají prostory a průhledy v negativu. Jsou to místa, která nejsou záměrně vytvářena, 

ale formováním přilehlého okolí se sami vytvoří. Z ničeho se udělá něco. Můžeme do 

plochy vcházet i narušováním jejího rovného povrchu, tím vytvářet nové a nové vrstvy či 

struktury se změnou v podkladu. Smazáním a znovu nanesením plochy a linie, střídáním 

suchých a mastných černých pigmentů pak vytváříme různé struktury v kombinování 

s užitým médiem. Vzniká tak kresba, která je členitá na plány prostoru, materiál a sílu 

linky, která podléhá technice kresby.  
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Vyobrazení skic a jejich postupný vývoj k samotnému obrazu  

 obr. č. 13 skica velká, 89x62,5cm 

 obr. č. 14 skica velká, 84x55cm 

 obr. č. 15 skica malá, 10x4cm 

 obr. č. 16 skica malá, 23x11cm 
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 obr. č. 17 skica velká, 63x31cm 

 
obr. č. 18 skica velká, 88x31cm 

 
obr. č. 19 skica velká, 88x31,5cm  

obr. č. 20 obraz vycházející ze skic, 202x68cm 
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3. 7  Zastavení pohybu a realistické zobrazení  

 Jak už jsem se zmínila v části 3.1 zobrazující popis je způsob, který pracuje 

s konkrétním modelem a ve výsledku je model rozeznatelný. V takovém případě postačí 

jen několik kresebných studií k tomu, aby se do kresby dostaly řádné proporce a tím se 

zachytil pohyb tanečnice v nějaké fázi. Vycházet můžeme ze studie modelu, či z fotografie, 

pokud vybraný model například nemůže pózovat, jde o zpětný časový záznam, nebo je 

pohyb tak složitý, že jinak ani zachytit nelze. Je ale jasné, že fotografický záznam 

poskytuje nekonečné časové možnosti. Můžeme zachycený pohyb na fotografii studovat 

tak, jak by se při jeho běžném provedení nedalo. Ale pohyb zachycený na fotografii není 

ani tak pohybem samotným, ale je jen malou fází, fyzickým otiskem pohybu. Může se ale 

stát, a často to tak bývá, že takové kresby bývají strnulé. Postrádají svěžest a rychlost 

zachycení. Protože jen samotné nakreslení pohybu neznamená pohyb a dojem pohybu. 

Také proto, že abychom pohyb zachytili, musíme zkrátit jeho časový úsek na minimum, 

jinak by byl rozmazaný, to za nás vytvoří fotografie, a tak jejím překreslováním 

nevytváříme jiné hodnoty, ale pouze zase opisy. Pak máme také možnost rychlých skic 

přímo v tanečním dění. Zde se z povahy věci klade důraz především na rychlý záznam, 

anatomie je často stylizovaná. A na rozdíl od kreseb z fotografie nepostrádá rychlý záznam 

svěžest a uvolněnost, která je při tanci tolik důležitá. Tím, že je tanec pomíjivý, je právě 

tím víc reálný, i když je rozmazaný.  

 

 Máme tedy několik různých podnětů, které mají zásadní vliv na způsob projevu při 

zachycování pohybu, tance. S každým způsobem zobrazení lze dobře pracovat. 

• druh kresby: skica, studie 

• druh modelu: živý model, fotografie, pohybující se tanečnice 

• od druhu kresby se odvíjí i způsob kresby: stylizovaná figura, realistická figura 

 

V rámci Primavery navrhuji pozvánky, později vzniklo i logo a jiné potřebné grafiky 

1. pozvánka – Doteky tance, 2002. Logo 2002 

2. pozvánka – Odraz mé touhy, 2006 

3. pozvánka – Odraz mé touhy, večer věnovaný Haně Pivcové, 2007 

4. pozvánka – Tančím životem, aneb 20 let s Primaverou, 2009 

5. návrh na „vykrajovátka“ (pro perník, linecké těsto) 2009       (ukázka na následující str.)  
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3. 8  Návrh na pozvánku – 2009 Tančím životem, aneb 20 let 

 s Primaverou  

 Poslední návrh na pozvánku byl tematizován 20. výročím založení skupiny, které 

v sobě skrývá mnoho let vývoje. V našem tanečním kolektivu to bylo velice diskutované 

téma, protože pozvánka na sebe kladla velké požadavky. Právě proto, že oslava 20 let je 

něčím velice výjimečným v oblasti tanečních skupin. Byl to také čas ukázat, jak jsme si 

s odchodem naší zakladatelky Hany Pivcové poradili. Jak jsme se po 5. letech bez jejího 

vedení vyvinuli, čeho jsme dosáhli a kam jsme se posunuli. Neměl to být jen obrázek 

s tanečnicí, který vypovídá o názvu a téma vystoupení. Návrh musel postihovat především 

20 let existence taneční skupiny, s jejím vznikem a dlouholetým vývojem.  Měl být také 

určitou filosofií a budoucností Primavery. 

 Návrh proto pracuje se základními prekoncepty, minulost a budoucnost a jim 

přisouzené strany, cesta, černá a bílá, jako základní protipóly. Základem jsou kresby, 

vycházející z tanečních fotografií Hany Pivcové z jejích mladých let (bohužel 

nedochované datace). V obraze se odehrává jakási taneční cesta z minulosti, která je již 

odžitá a známá, přechází přes přítomnost do budoucnosti, která je nejasná a tomu odpovídá 

ztrácející se, nebo průhledná, nejasná postava. Cesta vede z minulosti, levé strany, 

k přednímu plánu, kde se postavy zhmotňují a zvětšují, jako by byly v naší přítomnosti 

a odchází doprava do budoucnosti. Cesta představuje oněch 20. let tance a Primavery.  

Hana Pivcová r. 1989 založila taneční skupinu 

a vedla ji, až do své smrti r. 2004. Ona, jako 

nejdůležitější osoba skupiny je jedinou 

zobrazenou tanečnicí, přibližně ve věku 

současných členek skupiny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. č. 21 počítačová grafika Cesta – Tančím životem, aneb 20 let s Primaverou, 2009  
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Závěr 

 Závěrečná práce mého bakalářského studia mi umožnila systematicky se věnovat 

tématům, která mě dlouho zajímala. Až teď jsem do nich pronikla a zdaleka ne v celé 

jejich šíři a velice mě překvapilo, jak jsou bohatá. Mé objevování dalších a dalších 

souvislostí neustalo ani při dokončení práce a upřímně doufám, že dostanu příležitost 

prozkoumat i zbylá témata, která jsem objevila, a která jsou uvedena v první mapě této 

práce.  

 Je samozřejmě velice relativní do jaké míry I. Duncan ovlivnila umění na přelomu 

19. a 20 st. Myslím si ale také, že jsem uvedla příklady, které se zakládají na zdrojích 

literatury, které se na prolínání umění a tance zaměřují. Často se uvádí, jak změny v klima 

doby a různé průmyslové objevy měli vliv na vývoj umění. Jsou to hmatatelná fakta 

a vynálezy jako parní stroje a železnice, první fotografie, čočky a optika, chronofotografie 

a další. Méně se pak uvádí, že někdo přišel s revolucí v tanečním pohybovém projevu, 

které tolik zapůsobilo na výtvarný projev v umění. Tím spíš jsem chtěla zviditelnit vazby, 

které byly tolik opomíjeny. A že tance jde ruku v ruce s uměním, i když místy už jen 

vzdáleně. Stále se ovšem dá z tohoto proměnlivého pole výtvarného umění a tance mnoho 

vytěžit. Jak pro samou výtvarnou tvorbu, tak jako inspiraci v choreografické tvorbě 

a především pak ve výtvarných činnostech a výtvarné výchově.   

 

 

Hana Pivcová jednou řekla „miluj tanec v sobě, ale ne sebe v tanci.“ Tato krásná slova 

znějí a já říkám „maluj tanec v sobě, ale ne sebe v tanci.“  
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Obrazová příloha 

 Obr. č. 22. Tanec, obr. A, olej na plátně, 107X40cm, 2009.  

 Obr. č. 23/13. kresba mastným pastelem na čtvrtce skica velká, 89x62,5cm, 2009. 

 Obr. č. 24/14. kresba mastným a suchým pastelem na čtvrtce, skica velká, 84x55cm,  

  2009. 

 Obr. č. 25/17. kresba uhlem a rudkou na čtvrtce, skica velká, 63x31cm, 2009. 

 Obr. č. 26/18. kresba uhlem a rudkou na čtvrtce, skica velká, 88x31cm, 2009. 

 Obr. č. 27/19. kresba uhlem a rudkou na čtvrtce, skica velká, 88x31,5cm, 2009. 

 Obr. č. 28/20. kresba uhlem a rudkou na čtvrtce, 202x68cm, 2009. 

 Obr. č. 29. Odraz mé touhy, 13x15cm, 2006. 

 Obr. č. 30. Odraz mé touhy, A4, 2007. 

Přípravné kresby k návrhu na pozvánku 2009 (obr. č. 21. praktické části str. 97) 

 Obr. č. 31. Hanka Pivcová, kresba bílou křídou na černý papír, A4, 2009. 

 Obr. č. 32. Hanka Pivcová, kresba bílou křídou na černý papír, A4, 2009. 

 Obr. č. 33. Hanka Pivcová, kresba bílou křídou na černý papír, A4, 2009. 

Návrhy na vykrajovátka (pro perník, linecké těsto) 

 Obr. č. 34. Tanečnice z loga, A4, 2009. 

 

Další 

 Obr. č. 35. Tanec truchlících žen, 5. st. př. n. l, detail z hrobky Rivo di Puglia, It.  

   Etruskové, zdroj: BECKETTOVÁ, W.; Toulky světem malířství. Praha:  

   Fortuna Print, 2002. ISBN 80-7321-260-9. str. 18. 
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obr. č. 24/14 
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obr. č. 25/17 

kresba uhlem a rudkou 

na čtvrtce 

skica velká 

63x31cm 

2009 
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obr. č. 26/18 

kresba uhlem a 

rudkou na čtvrtce 

skica velká 

88x31cm 

2009 
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obr. č. 27/19 

kresba uhlem a 

rudkou na čtvrtce 

skica velká 

88x31,5cm 

2009 
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obr. č. 28/20 

kresba uhlem a 

rudkou na 

čtvrtce 

202x68cm 

2009 
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Návrhy na pozvánky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. č. 29 Odraz mé touhy, 13x15cm, 2006 obr. č. 30 Odraz mé touhy, A4, 2007 

 

Přípravné kresby k návrhu na pozvánku 2009 (obr. č. 21. praktické části str. 97) 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. č. 31 Hanka 

Pivcová, kresba bílou 

křídou na černý papír, 
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obr. č. 32 Hanka Pivcová, kresba bílou křídou na černý papír, A4, 2009 
 

 
obr. č. 33 Hanka Pivcová, kresba bílou křídou na černý papír, A4, 2009 
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Návrhy na vykrajovátka (pro perník, linecké těsto) 

obr. č. 34 Tanečnice z loga, A4, 2009 
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Slovníček pojmů 

Baletizol – speciální lino pro tanec a balet přizpůsobené pro měkký dopad 

Duncanismus – je názvem tanečního směru čerpající z odkazu Isadory Duncan 

Interpretace – výklad, výpověď 

Inhibice – proces, který brzdí, omezuje, zadržuje, zamezuje, utlumuje nebo zpomaluje 

Ikonografie – se zabývá popisem, klasifikací a interpretací různých zobrazení 

Katarze – z řeckého katharsis, očištění, vnitřní očista člověka 

Mrtví bod  – krátká chvíle, kdy se těleso vyhozené do vzduchu zastaví. V tu chvíli mu 

 dochází jeho vlastní síla, která jej nese vzhůru, nebo setrvační energie, pak se těleso 

 na malou chvilku v mrtvém bodě zastaví a zpět na zem je přitahováno zemskou 

 přitažlivostí 

Nápodoba – napodobování skutečnosti v zobrazujícím popisu. Nebo ve výtvarném 

 přepisu, kde můžete rozvádět jakoukoli představitelnou i nepředstavitelnou část 

 světa  

Podobenství – forma alegorie, která ke svému zobrazování využívá příběh nebo jiný 

 vzorový příklad. Součástí bývají i vžité symboly 

Pohyb – z pohledu fyziky: přemístění jednoho objektu ve vztahu k objektům jiným. 

  – z pohledu biologie: je schopnost živočichů přemísťovat se z místa na místo, 

 pomocí stahu svalových vláken 

Tanec – specifický pohybový projev, který se váže ke kultuře a její době  

Zobrazující popis (popisné zobrazení) – způsob zobrazení, který pracuje s reálným 

 prostředím, reálnými proporcemi, reálným modelem a figurou. A výsledný dojem 

 zobrazuje rozeznatelnou skutečnost, zachycení okamžiku nebo pohybu  

Výtvarný p řepis – zcela volný a tvůrčí přepis reálného prostředí, proporcí, modelů 

 a figury  
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Typy řeckých tanců 

• Pyrichický tanec (Πυρριχίος) – vyučoval se v Athénách a Spartě. Nejznámější 

z válečných tanců, byl součástí základních vojenských dovedností. 

• Gymnopaedia (Γυµνοπαιδεία) – tancovaný každé ráno na Sparťanské agoře (tržnici) 

jakožto každodenní rozcvičení.  

• Ierakio (Ιεράκιο) – tanec ženský, tancovaný během festivalů na Héřinu počest.  

• Epilinios (Επιλήνιος) – tanec dionýský, tancovaný v sudech s vinnou révou během 

sešlapávání vína. 

Divadelní tance 

• Emelia (Εµµέλεια) – tancoval se během tragédií.  

• Kordax (Κόρδαξ) – tancoval se během komedií.  

• Sikkinis (Σίκκινις) – tanec, předváděný během satirického dramatu. 

Ostatní tance 

• Imeneos (Υµέναιος ) – svatební tanec, který tancovala nevěsta společně s matkou 

a přáteli. Byl velice rychlý s otočkami a zvraty. 

• Hormos (Ορµος) – tanec pro mladé muže a ženy, tvořili řetěz. Tanec vedl muž, 

a naznačoval bojové pohyby, za ním tancovala žena, které byla symbolem vážnosti 

a slušnosti. 

• Iporchima (Υπόρχηµα) – kombinace tance, pantomimy, zpěvu a hudby – pochází 

z Kréty. Tancovali ho chlapci a děvčata, a zpívali u něj chórické básně.53
 

                                                                 
53

  zdroj: www.antika.avonet.cz           obr. č. 35
         Tanec truchlících žen, 5. st. př. n. l, detail z hrobky Rivo di Puglia, It. Etruskové.  
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 E – E. Muybridge, nahá těla v pohybu 1877 – 1885,      

  http://cefn.com/blog/muybridge.html, (vyhledáno 8. 3. 2010).  

 F – Hana Pivcová, náčrt choreografie Volání do světla a do tmy, 2000. 

 G – Dana Rovenská, náčrt choreografie Vzácné chvíle, 2009. 

 H – E. Degas, Dvě tanečnice 1900, 51x79 cm, www.kunstkopie.de, 

  (vyhledáno 7. 3. 2010). 

 I –  E. Degas, Růžové tanečnice, kol. 1880, zdroj: www.kunstkopie.de  

  (vyhlednáno 7. 3. 2010). 

 J –  E. Degas, Dvě tanečnice, 1890, http://static.howstuffworks.com/gif/paintings-by-

  hilaire-germain-edgar-degas-14.jpg, (vyhledáno 7. 3. 2010).  

 K – F. Drtikol, Imaginární fotografie, 1930,       

  http://www.skolska28.cz/info.php?event_id=134 (vyhledáno 10. 10. 2009). 

 L – F. Drtikol, Duše, 1930,         

  http://images.worldgallery.co.uk/i/prints/rw/lg/2/5/Frantisek-Drtikol-The-Soul-- 

  1930-250160.jpg, (vyhledáno 10. 10. 2009).  

 M – F. Drtikol, Tanečnice, 1930, 11,4x7,5 cm, (vyhledáno 10. 10. 2009).  

  http://www.ambrosiana.cz/en/obr/portfolio_imgs/pfe7.html 

 N – D. Rovenská, Světla na Vánočním stromečku, 2007. 

 O – D. Rovenská, Světla vozů v zácpě, 2008. 

 P – D. Rovenská, Světla na Vánočním stromečku, 2007. 

 R – M. Titlová Ylovsky, Projekt Irbis. 2008,       

  http://www.skolska28.cz/info.php?event_id=191, (vyhledáno 11. 2. 2010). 
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Kresba fází pohybu 

 Obr. č. 1. první linie z boku, březen 2010. digi. foto.  

 Obr. č. 2. výměna pozic v jednom pohybu, březen 2010. digi. foto. 

 Obr. č. 3. rozvíjejí debatu o tom co, jak na ně jejich dílo působí, co by mohlo znamenat, 

  a jak by jej mohly nazvat, název – Modlitba, březen 2010. digi. foto. 

 Obr. č. 4. autor obr. Veronika a Lucie, název – Modlitba, březen 2010. digi. foto. 

 Obr. č. 5, 6. obkreslování linií na zdi a na zemi, březen 2010. digi. foto. 

 Obr. č. 7. výběr vhodné barevnosti, z leva – Lucie, Veronika, Kamila, Marie, březen  

  2010. digi. foto. 

 Obr. č. 8. druhý obr. autor Veronika a Lucie, název Život, zrození, vitalita, březen  

  2010. digi. foto. 

 Obr. č. 9. model K. kreslí M. název – Skok, březen 2010. digi. foto.  

 Obr. č. 10. model M. kreslí K. název – Zpomalený tanec, březen 2010. digi. foto. 

Pohyb prostřednictvím stínu  

 Obr. č. 11, 12. probíhají zkoušky, jak zasahovat do světla, aby vytvořil požadovaný  

  stín. M. v zeleném triku staví skupinu do pozice, která odpovídá jejímu  

  záměru, březen 2010.   

 Obr. č. 13. úprava vlasů do rozcuchání, má odpovídat stavu Šílenství, březen 2010. 

 Obr. č. 14. autor digi. foto. Veronika – Volnost, březen 2010. 

 Obr. č. 15. autor digi. foto. Veronika – Šílenství, březen 2010. 

 Obr. č. 16. autor digi. foto. Veronika – Šílenství, březen 2010. 

 Obr. č. 17. autor digi. foto. Marie – Touha, březen 2010. 

 Obr. č. 18. autor digi. foto. Marie – Touha, březen 2010. 

 Obr. č. 19. autor digi. foto. Marie – Touha, březen 2010. 

 Obr. č. 20. autor digi. foto. Lucka – Strach, březen 2010. 

 Obr. č. 21. autor digi. foto. Lucka – Strach, březen 2010. 

 Obr. č. 22. autor digi. foto. Lucka – Strach, březen 2010. 

 Obr. č. 23, 24. autor digi. foto. Kamila – Nenávist, březen 2010. 
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Záznam choreografie  

 Obr. č. 25. digi. foto. březen 2010. 

 Obr. č. 26. autor obr. Kamila, název – Hledání, Touha, na hudbu Z. Lapčíkové, tempera 

  na bílé čtvrtce vel. 100x70cm, digi. foto. březen 2010. 

 Obr. č. 27. autor obr. Marie, název – Pokoj, podle choreografie Z. Bartošové, na hudbu 

  I. Stravinský – L´Historie du soldat, Danse du diable, tempera na bílé  

  čtvrtce vel. 100x70cm, (pohled dole odpovídá pohledu diváka), digi. foto. 

  březen 2010. 

 Obr. č. 28. autor obr. Veronika, název – Pokoj, podle choreografie Z. Bartošové, na  

  hudbu I. Stravinský – L´Historie du soldat, Danse du diable, tempera na bílé 

  čtvrtce vel. 100x70cm, (pohled dole odpovídá pohledu diváka), digi. foto. 

  březen 2010. 

3. Praktická část 

 Obr. č. 1. první skica k malbě, oranžová barva: tlustý plochý štětec, levá ruka,  

  poznámky: „gestická, naštvaná, úderová ruka“, žlutá barva: hubený plochá 

  štětec, pravá ruka, poznámky: „hledá tah ruky, zabírá centrum, lopatky, zvedá 

  se loket do výšky ramen, pak vede předloktí“, olej na čtvrtce, 85x60cm, 2009. 

 Obr. č. 2. druhá skica k malbě, hustý kulatý štětinový štětec, poznámky: „podklad,  

  namalovat si jeviště, baletizol, závěsy tmavé, zasadit do prostředí“, zatím  

  stále opisem choreografie, olej na čtvrtce, 85x60cm, 2009. 

 Obr. č. 3. třetí skica k malbě, rozvedení do plochy, střídmější barevnost, změna ve  

  způsobu zacházení s výrazovými prostředky, olej na čtvrtce, 85x60cm, 2009. 

 Obr. č. 4. tato skica se stala výchozí pro olejomalbu, olej na čtvrtce 85x30 cm, 2009. 

 Obr. č. 5. poslední skici, ve kterých jsem si ujasnila výmluvnost obdélníkového  

  formátu a barevnost, olej na šepsované čtvrtce 85x30 cm, 2009. 

  Obr. č. 6. Tanec, olej na plátně 107x40cm, 2009. 

 Obr. č. 7. rozdělení do částí odpovídajících v choreografii, části gradace, upraveno  

  v grafickém programu, 2010. 

 Obr. č. 8. osvětlení scény v časovém rozvržení, A4, 2009. 

 Obr. č. 9. stranová a zrcadlová převrácení obr. A. upraveno v grafickém programu,  

  2010. 
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 Obr. č. 10. skici k choreografii Sen, listopad 2008, autor Dana Rovenská, A4. 

 Obr. č. 11. náčrty k choreografii Volání do světla a do tmy, 2000, autor Hanka Pivcová, 

   A4. 

 Obr. č. 12. Projekt Irbis, Margita Titlová – Ylovsky, 2008. 

 Obr. č. 13. skica velká 89x62,5cm, 2009. 

 Obr. č. 14. skica velká 84x55cm, 2009. 

 Obr. č. 15. skica malá, 10x4cm, 2009. 

 Obr. č. 16. skica malá, 23x11cm, 2009. 

 Obr. č. 17. skica velká, 36x31cm, 2009. 

 Obr. č. 18. skica velká, 88x31cm, 2009.  

 Obr. č. 19. skica velká, 88x31,5cm, 2009.  

 Obr. č. 20. obraz vycházející ze skic, 202x68cm, uhel na šepsovaném papíru, 2009. 

 Obr. č. 21. počítačová grafika Cesta – Tančím životem, aneb 20 let s Primaverou, 2009.  


