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obrazů jednoho konkrétního člověka. 

Předvádím osobní pojetí tématu, ve kterém obraz chápu jako viděné, 

které stojí na začátku tvorby a může potom být zobrazením zachyceno. 

Východiskem práce se stala praktická část, která následně přechází 

v část teoretickou, ve které vlastní tvorbu dávám do souvislostí 

s umělci českého výtvarného umění, u kterých hledám podobnosti. 

Následně směřuji k výuce výtvarné výchovy. 

Důležitým záměrem diplomové práce je tedy nejen pohled do mé 

tvorby, vlastní sebereflexe a hledání vazeb na výtvarné umění, ale 

i pokus o využití mé inspirace ve výuce výtvarné výchovy. Možnosti 

využití vlastní inspirace a výtvarné práce v přístupu k výuce, ověřují 

výtvarné náměty realizované se žáky střední školy. 
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didactic part. 
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the theoretical part I look for connections between my Picture and 
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ÚVOD 

Téma „obraz jako fenomén" je velice široké a pokud by bylo vzato ve 

své nekonečné šířce pro svoji souvislosti s vizualitou, mohlo by se pod 

něj zahrnout vše, co se nám jeví. Slovo obraz má mnoho významů, 

a proto nabízí spoustu možností, jak ho uchopit. Při pohledu do 

výkladového slovníku výtvarného umění se dozvíme, co se pod pojem 

obraz obsáhne. 

obraz "v estetickém smyslu specifický odraz objektivní skutečnosti v lidském 

vědomi, kterým je přisvojován svět v noetických, gnoseologických, sociálních, 

třídních, etických, smyslových aj. aspektech bytí a jeho praxe. Ve výtv. um. 

v širším smyslu též sochařské, malířské, grafické, architektonické aj. dílo, které 

obraz výtvarně zhmotňuje; v užším významu též dvojrozměrné umělecké dílo, 

tj. deskový, závěsný či nástěnný o., mozaika, vázové malířství apod., jehož 

výrazovými prostředky jsou především linie a barva. V tomto užším významu 

může být o. definován též mezními pojmy jako malba obrazová nebo malba 

ornamentální, z jiného hlediska jako závěsný o. (jehož samostatnost 

zvýrazňuje rám) nebo dekorativní panel (který rám potlačuje či vytlačuje) 

apod." (J. Baleka, 1997) 

Pro tak široce vymezený význam pojmu obrazu, jsem dlouho 

přemítala o tom, čím vším se mohu v souvislosti s obrazem zabývat, 

napadaly mě různé možnosti, téma se rozšiřovalo a já jsem se v něm 

ztrácela. Nakonec jsem ve své práci vyšla z toho, co je mi nejblíže, ze 

svých vlastních obrazů, protože i v nich se alespoň zčásti musí odrážet 

to, co je pro obrazy podstatné. 

Jejich interpretace naplňuje první část, ve které se o nich pokouším 

vypovědět. Potřeba zformulovat je do slov, mě vedla k tomu hledat 
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správné nebo alespoň přibližné výrazy, které by obrazy postihovaly. 

To mi pomohlo ujasnit si myšlenku, kterou sleduji ve druhé části. 

Obrazy, kresby čerpají námět z jednoduchých objektů, především 

z lineárních tvarů v přírodě, ale i v hmotné kultuře lidské civilizace, 

proto je v mých pracích dominantní především linie, která je 

základním motivem mých obrazů a současně i hlavním prostředkem 

pro vyjádření. Tak výchozí část ukazuje na vazbu kresby a zobrazení 

a moji inspiraci čárou. 

Ve druhé části přecházím od vlastních obrazů k hledání obecných 

souvislostí a vazeb na české umění. K tomu si vymezím dvě tendence, 

expresivní, kterou by v mém pojetí lépe charakterizoval výraz citová, 

a tendenci konstruktivní. K jedné z nich vztahuji své práce a druhou 

chápu jako kontrastní. 

Hledala jsem umělce, kteří by mi byli blízcí svojí tvorbou a projevem. 

Utvořila jsem volné skupiny výtvarníků, které jsem zařadila pod obě 

tendence. Jednotícím hlediskem, které jsem u nich sledovala, se stalo 

směřování k jednoduchému výrazu související s redukcí výtvarných 

prostředků. 

Třetí didaktická část předvádí výtvarné náměty, jež vycházejí z vlastní 

inspirace. Některé z námětů byly realizovány na škole s dětmi. 
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1. PRAKTICKÁ ČÁST 

1.1. ZAMYŠLENÍ NAD OBRAZEM 

Obraz je místem, kde se setkává člověk se světem, a stává se prostřed-

níkem mezi nimi. Člověk se svými myšlenkami a city se v obraze 

střetává s vnějším světem, který ho obklopuje, z kterého vychází a 

čerpá surovinu, i když ji někdy zásadně přetváří. 

Citlivě si všímáme toho, co je nám blízké a co se nám líbí, vtom 

hledáme i sami sebe. Každý něco sleduje a vnímá, podle své 

přirozenosti si vybírá ze světa to, co je mu bližší a co se nějak promítá 

i u něho samého. Proto jsou naše obrazy různé a liší se od člověka 

k člověku. Někdo častěji sleduje cestu, která mu utíká pod nohama, 

vnímá její zemitost, hlínu, kameny, dláždění, louže, stopy. Někdo hledí 

spíš vzhůru, pohlíží na okna, střechy, oblohu a hvězdy. 

Často si neuvědomujeme, že v nás některé obrazy zůstávají a trvají, 

jsou ale chvíle, kdy se objevují a vrací se zpět, stačí k tomu třeba pouhé 

slovo, hlas, vůně nebo sen. Obrazy máme v hlavě a nosíme je s sebou. 

Někdy už ale nestačí mít je jenom pro sebe, jednou zatoužíme vydat je 

ven a uchopit je, doslova vzít svoje představy do rukou. Je to proces 

zajmutí viděného a jeho následné vypravení kamkoli, co nabízí svoji 

plochu, na plátno, papír, stěnu, desku. 

Vlastní obrazy mohu sdělit třeba slovy, písmem, obrazem, sochou, 

kresbou. Každý způsob má své vyjadřovací prostředky, každý ze 

způsobů, je něčím zvláštní a výjimečný, čím se odlišuje od ostatních, 

nabízí něco jiného a něco mu oproti nim schází. 

Je složité rozumět obrazům druhého člověka, ale možná stejně tak 

těžké je rozumět jeho slovům, tomu co nám chce říct. Jsme si téměř 
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jistí, že si rozumíme, ani nepochybujeme, že chápeme, co nám blízký 

říká, protože známe slova, která užívá. Ale je to možná podobně těžké, 

jako číst v obrazech. Přesto má člověk touhu ukázat je někomu 

druhému. Nemít je jenom pro sebe, ale sdělit je a mít radost z toho, že 

to co vidím já, umí vidět někdo jiný a skrze to mi rozumět. Obraz tak 

v sobě spojuje potřebu samostatnosti i sdílení, člověk chce říct něco 

sám za sebe, ale potřebuje druhého, aby ho poslouchal. 

Naše vidění obrazů světa není stejné, ale někdy se sobě blížíme. 

S někým můžeme nalézt blízkost, můžeme se k sobě z části i velmi 

přiblížit podobným viděním. Proto se setkávají lidé, kteří jsou si blízcí 

svým myšlením. 

Obraz je na začátku je čistou bílou plochou, mohu ji porušit jediným 

dotekem, podobně jako led nebo zasněženou stráň. Ledová plocha je 

porušena prvním bruslařem, který po ní přejde a zanechá za sebou 

novou stopu. I když třeba nevědomě, dává o sobě zprávu. Stopa, je 

signaturou chodce; já jsem byl tady a tím směrem jsem kráčel. 

Tak jako po ledu přejede první bruslař a první čarou vstoupí do 

prázdna, tak první čarou vstoupíme do plochy a tím začíná i obraz. 

Provází nás při tom ale i strach z té čistoty a obava, že se poruší něco 

tak jasného. 

Vladimír Kokolia o něčem podobném hovoří v rozhovoru s J. Typltem. 

„Obraz je od začátku, od té bílé plochy, absolutně pokažený, pak už ho jenom 

tak nějak zachraňujeme. Chyba byla hned v tom, že tu věc vůbec musíme 

malovat, že by bez malování s námi ani nebyla. Takže aby věc byla zase dobrá, 

přesná, krásná, normální a moje, tak ji musím namalovat." (J. F. Typlt, 2002) 
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1. 2. OBRAZY 

Výsledný cyklus obrazů odráží moji inspiraci lineárními tvary, které 

intenzivně sleduji a vnímám kolem sebe. Proto se linie stala základním 

prvkem, který mé obrazy sjednocuje a provází; obrazy vycházejí 

z lineárního tvaru a jsou na linii postaveny. Tomu odpovídá i technika 

kresby, která pracuje s čárou, jako se svým nejzákladnějším prostřed-

kem. 

1. 2.1. INSPIRACE LINIÍ 

Zajímá mě linie, lineární tvary v přírodě, stébla trav, tenké kmeny 

stromů, větve stromů na zimu oproštěné od listí, nejrůznější kovové 

konstrukce mostů a staveb, lešení, dráty a koleje. Jedná se o linie 

v přírodě i v hmotné kultuře kolem nás. Ohromuje mě jejich běh, 

křížení, sbíhání, střetávání i míjení, jejich křehkost a síla, jemnost 

i strohost, která se v nich spojuje. Stále se mi vrací představa linie, 

upoutává mě a zneklidňuje. 

Linie je pro mě třeba cestou, po které jdu a zanechávám za sebou 

stopu, představuji si ji jako linii kroků, která po tom, co projdu, na 

místě dlouho zůstává a trvá. Naprosto znatelná je v blátě nebo ve 

sněhu. Když napadne sníh a jdu se podívat ven, každý z kroků zůstane 

za mnou jako otisky bot ve sněhu. Pokud vyjdu na cestu města, bude 

se moje linie mísit s liniemi ostatních lidí. Když ale zajdu na prázdná 

klidná místa, kam nevstoupí člověk tak často jako do ulic, bude tam 

jenom moje značka samotná. Když půjdeme dva, zůstanou na místě 

dvě značky spolu. 
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Ještě konkrétnější linie stopy po cestách v lesích zanechávají za sebou 

běžky, jejich stopa je kontinuální, trvá a je pořád stejná. Zatímco stopa 

chůze je rozbitá na jednotlivé kroky, stopa běžek zůstává stálá. Cesta 

a stopa je linie v linii, obě běží spolu a jsou horizontální. 

Cestou potkávám stromy, které se právě setkávají s horizontem cest 

a jsou na ně kolmé. Pohledem výš vidím jejich koruny, které v zimě 

vypadají jako shluky čar, krouží kolem sebe, proplétají se a mají v sobě 

provázanost a řád v silné a slabé. Svým kroužením dávají koruně tvar 

a vymezují její prostor, chytají do sebe světlo a tmu. Větve jsou různé, 

někdy prudce vystřelují vzhůru, některé drobné jdou nahoru opatrně a 

pomalu. Vzdáleným pohledem mi připadají tenké a drobné, skoro 

ostré, ale pohledem zblízka se mění. 

Les je celek z mnoha stromů a spousty kolmic jejich kmenů. 

Násobením kmenů vytvářejí veliké napětí a kroužením korun se 

vzájemně proplétají a vymezují svůj prostor lesa. 

Nová cesta s podobným začátkem může směřovat na jiné místo, 

k liniím konstrukcí, lešení nebo mostů. Ty jsou pravidelné, pro někoho 

možná strohé a ostré, ale mě se zároveň s tím zdají křehké i jemné. 

Mají v sobě chladnost výpočtu a chladnost kovu, jsou ale krásně 

zvonivé a silné. Jejich sílu ustavují drobné detaily, které drží 

pohromadě větší části a společně vytvářejí celek. Pohledem z dálky se 

ztrácejí a konstrukce vypadají jako sítě a pavučiny, které obklopují 

domy nebo překlenují řeky. Jejich liniemi probíhá dálka, která nemá 

omezení, takže se zdá, že nekončí a směřují do nekonečna. 

Jsou ale i linie utvořené pohybem padání, třeba padáním sněhových 

vloček nebo kapek deště. Znovu je tu pohyb po kolmici, ale i pohyb 

v kroužení, když padají vločky sněhu, které nemíří přímo dolů k zemi, 

let vloček je těkavý a třepotavý a jejich cesta může být klikatá. Je to 
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pohyb mezi začátkem a koncem, který zmizí dopadem na zemi. 

Nejvýrazněji se objeví v noci, v kontrastu černé a bílé, nebo třeba na 

pozadí rozsvícené lampy. 

Při prudkém a rychlém pádu jsou čáry znatelnější. Takový pohled 

znám z okna, do kterého se často opírá déšť. Proudy vody hnané 

větrem se ještě zachytí na jeho skle a pomalu stékají dolů. Jsou už to 

znatelnější linie, které se mění jak přibývají další a další pramínky. Na 

skle se kapka na chvíli zastaví, zpomalí se její padání, kapka se 

„natáhne a rozbalí" a utvoří vodní linii. 

V obrazech, o kterých píšu není druhý člověk, jsem v nich sama. Cítím 

z nich velké ticho, které se rozprostírá kolem. Ticho ale není prázdnem, 

vytváří prostor, který je naplněný rytmem kroků nebo bubnováním 

a šuměním deště. 

Podobný zvuk je slyšet při kreslení, trochu drsný a zvonivý, jak uhel 

dře povrch papíru, někdy je jemný, když zaznamenává tenkou stopu. 

Jeho charakter se mění s tím, jak se mění rytmus kresby. 

Rytmus je ve všem o čem píšu, v lidské chůzi, když se střídá jeden 

krok za druhým, v kmenech stromů a jejich korunách, v dopadu kapek 

i vloček, potom je i v kresbě. 

Takové obrazy vidím v přírodě, po cestě, kde se setkávají horizontály 

s vertikálami, nebo za oknem už jako v orámovaném obraze. Snažím se 

je zaznamenat na plochu papíru, zachytit v nich přímost a pohyb linie, 

její křehkost, rytmus a střídání napětí, a také ticho, které z nich plyne. 

Výchozím motivem se může stát cokoli. Mě inspirují hlavně drobné, 

nepatrné jevy a prosté objekty, které mě přitahují svojí obyčejností 
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a všedností. Hledám u nich něco jiskřivého, co je potřeba objevovat. 

Důležitý je potom zážitek, který s těmito objekty mám, nemám na 

mysli prožitý příběh, ale umět je prožívat, umět si jich všimnout 

a cítit je. 

V souladu s jejich jednoduchostí používám i výrazové prostředky kres-

by, které v sobě mají také svoji omezenost v linearitě, v černé a bílé. 

1. 2. 2. LINIE KRESBY 

Snažím se zaznamenat svoji představu probíhajících linií a zachytit 

jejich křehkost. Proto jsem se rozhodla pro kresbu jako hlavní 

výrazový prostředek, zdála se mi svojí bezprostředností 

a jednoduchostí nejpřirozenější technikou pro záznam mých obrazů. 

Kresbu vnímám jako nejzákladnější z přístupů ke skutečnosti, je první 

možností, jak zobrazit myšlenky, nálady, pocity. Je na začátku skoro 

každého zobrazení, je nejprvnější možností jak zaznamenat nápad 

nebo představu, myšlenku. V okamžiku, kdy nás napadne, vezmeme 

do ruky tužku a papír a svůj nápad zběžně nakreslíme. Stačí náznak 

takové chvíle a potom si pohledem na letný náčrt vzpomeneme, na co 

jsme mysleli nebo co jsme viděli. Skica je v tomto ohledu podobná 

poznámce, zápisu slova nebo věty. Dává možnost syntetizovat, 

zvětšovat, redukovat, potlačovat, pamatovat. 

Kresba může být při prvním setkání s detailem, které je důvěrným 

objevením jeho krásy, zdánlivé drobnosti, jako je nepatrné chvění, 

zvláštní stín, odraz světla, které snadno přehlédneme. 
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Pomocí čáry mohu uchopit tvar, anebo ztvárnit svoji představu tvaru. 

Je to prosté a přímé zachycení, které není komplikováno barevností 

a zatěžkáno významem barev. 

„Kresba dává možnost okamžitého záznam myšlenky, možnost při níž umělec 

překonává jen málo technických problémů a může se soustředit na podstatu. 

Samotná technika klasické kresby nutí ke koncentraci a kázni, které přispívají 

přehlednosti vyjádření." (J. A. Brabcová, 1992) 

„Kresba může být i samostatným, dovršeným dílem. Ať už je skicou nebo 

ucelenou výpovědí, je v její moci podat zprávu o doteku absolutna o věcech 

a dějích, které přesahují náš svět." (M. Vítková, 2004) 

Čára mi dovoluje zachytit moji myšlenku o stéblech trav, větvích 

stromů, tažených drátech i pevných konstrukcích. Proto podstatu 

mých obrazů tvoří jemná linka. Nepracuji s tónově a valérově 

bohatými přechody, ale jde mi o lineární stopu. 

„Linie a díky ní kresba vždy realitu abstrahuje. Jako pohyb matematického 

bodu v ploše či prostoru, přímý i různě zakřivený, je časovým prvkem 

kompozice. Směry a vyrovnanost tahu nesou prvky napětí či klidu a mají i své 

symbolické významy." (M. Vítková, 2004) 

Linie může být cestou, stopou taženou v písku, stopou psanou na 

záda, brázdou cítěnou v polích. Existuje mnoho možností, čím může 

být a spousta prostředků, kterými čáru utvoříme. Podle toho jaký 

prostředek zvolíme, bude mít stopa jiný charakter. Tradičním 

materiálem zůstává uhel, tuha, rudka, pastel. Jsou to jednoduché 

prostředky, kterými lze dosáhnout silného výrazu. Také podklad může 

být různý a určující pro charakter stopy. Hladký nebo drsný papír, 

struktura dřevěné desky, hrubý povrch zdi, mohou ovlivňovat ulpění 

materiálu. 
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Kresba umožňuje pracovat s jednoduchou linií nebo kupením čar, 

šrafováním, kterým se dá docílit modelace. Může potom působit 

lineárně nebo malířsky. 

Pro mě je čára jednoduchým prostředkem, podobně jako se zdá být 

jednoduché třeba stéblo trávy. Hledám souvislost mezi kreslenou 

čárou a lineárním tvarem v přírodě. 

Snažím se zachytit charakter linearity, vtom ohledu jsou mi blízké 

skici a studie, které jsou letmým záznamem skutečnosti. Často 

vynechávají detaily, které při rychlém záznamu nelze sledovat, 

a postihují podstatné rysy důležité pro charakter zobrazovaného 

momentu. 

Podobný skicovitému zobrazení se mi zdá stín vržený na zem. Není 

rozbitý a dokáže odrážené věci sjednotit. I když zkresluje, protahuje, 

zkracuje nebo rozšiřuje a zužuje, zůstává v něm charakter odráženého 

objektu. 

Na užitou techniku kresby má vliv i má inspirace černou a bílou. 

Temné linie vystupují intenzivněji právě v zimě, kdy dojde k velkému 

kontrastu mezi zasněženou plochou a temnou siluetou kmene stromu, 

větve nebo rákosu. Inspiruje mě jejich kontrast v přírodě, sněhové 

vločky v noci, větve stromů a jejich stíny, dešťové kapky na skle, 

zasněžená pole. 

Může to působit syrově a drsně. Jsou to „přívlastky" kresby, které jsou 

samy o sobě jednoduché a minimální. 
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Také rytmus a pohyb je v kresbě důležitý. Čára je pohyblivá a fyzická, 

má v sobě něco z našeho pohybu, který jí utvářel. Jako je pohyb ruky 

na začátku i po celou dobu kresby, je potom i v samotné linii. 

„Čára, jež vyběhla z hrotu tužky, má svoji vnitřní dynamiku, která v ní trvá 

jako náboj sdělené a sdělné energie." (M. Míčko, 1971) 

1. 2. 3. CYKLUS 

Výslednému cyklu obrazů předcházely kresby provedené na velikém 

formátu (uhel, balicí papír), ty vycházely z čistého tvaru vertikály, 

horizontály nebo kruhového tvaru. Kresby byly založené pouze na 

rovné linii, která směrem ke středu nabývala na intenzitě. Po nich 

následovaly drobné kresby, které vznikaly během několika let, 

nesoustředěné a nezávisle jedna na druhé, nesledovaly žádné jednotné 

téma. Přestože nevytvářejí společný cyklus, spojuje je výraz i užité 

výtvarné prostředky, kresebná linie a technické provedení. Kresba mě 

provázela stále, ale až nyní jsem se vrátila k většímu formátu, který byl 

v začátku. 

Postupně se mi ujednotila představa i zaznamenaný námět, až jsem 

dospěla ke konečné sérii kreseb, na které jsem pracovala poslední rok. 

Prvotní kresby byly důležité, postupně se mi v nich ukazoval základní 

motiv pro konečný cyklus. Patří sem nutně i kresby, které zašly do 

slepých ulic, a ze kterých jsem se vracela zpátky. 

První kresby byly provedeny uhlem na balicím papíře, jednalo se 

o menší formáty, zpočátku rozměrem nesjednocené. Později jsem se 

rozhodla pro větší sjednocený formát, ale stále jsem pracovala na 

stejném typu papíru. Pro konečné kresby jsem použila silnější lepenku. 

Namísto přírodního uhle jsem pracovala s uhlem ve dřevě, který má 
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tvrdší hrot, zanechává tenčí stopu a její charakter tak lépe odpovídal 

mé představě. 

Větší formát vyhovuje rozmáchnutí ruky, pohybu celé paže. Jedná se 
v 

o gesto vedené nejprve volně a bez nějakého záměru. Cáry utvořené 

tímto způsobem plní plochu papíru, potom se začíná objevovat tvar 

vertikál, který vystupuje, ten dál komentuji přibývajícími liniemi. 

Každá linie je stálá a nelze ji změnit ani vymazat, postupné přidávání 

čar vede k zaplňování kresby a tím se do ní dostává světelnost. 

1. 2. 4. POHLED NA KRESBY 

Nashromážděné představy se obměňovaly. Dřív se v mých pracích 

objevovalo téma klidného horizontu polí a cest, které se teď vytratilo. 

Stačilo by ale obraz otočit a je tu násobený horizont brázděného pole. 

Podobně jako lze otáčet obraz kolmic, a ptát se zda směřují vzhůru 

nebo dolů. M. Lamač v monografii o Františku Kupkovi píše 

0 umělcově tužkové studii k obrazu Vertikální plány I. „kterou Kupka 

podepsal a otitulkoval vzhůru nohama ve vztahu k dnešnímu „čtení" obrazu, 

naznačuje, že otázka směru pohybu po vertikále byla pro něho spíše 

irelevantní." (M. Lamač, 1984) 

Nakonec jsem došla k vertikálnímu prvku, na kterém je založena celá 

série. Tento ustálený námět se potom variuje. Kolmice je aktivní 

a vzpíná se do prostoru „V kolmici je všechna majestátní statičnost, výška 

1 hloubka jsou v ní obsaženy. Spojuje a dělí prostor horizontálně. Rozmnožený 

v četné rovnoběžky, stávají se kolmice výrazem úzkostného a němého 

očekávání šířícího se horizontálně." „Slavnostní kolmice je páteří života 

prostoru." (M. Lamač, 1989) 

Opakující se vertikály v kresbách mohou být vyjádřením reflexe lesa, 

který je naznačen kolmicemi a kroužením, proplétáním čar větvoví. 
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Není lesem, který by byl zaznamenán přímo na místě, ale je dojmem, 

který ve mně zůstal. 

Kresby se, podobně jako les ve své pravidelnosti kmenů směřujících 

vzhůru, mohou zdát stále stejné, bez nějaké obměny. Ale jsou různé 

s nepatrným odlišením, jako jsou různé lesy. Některé kmeny jejich 

stromů jsou silné a pevné, a jistotně se vzpínají. Vedle nich jsou jiné, 

křehké, které ve svém kmeni nemají tak přímý pohyb vzhůru, 

naklánějí se a ztrácejí za svými větvemi. Taková nepatrná různost je 

naznačena i v kresbách. 

Kolmice vyjadřují napětí a pohyb, který je nezachytitelný. Víření čar 

a opakování vertikál naznačuje rytmus, plocha obrazu se plní v rytmu 

přibývajících čar, vrství se, až vyvolávají pocit kmitání a vlnění. Pohyb 

ruky se přenáší do kresby, z plynoucích linek se vystaví tvar, takže 

samostatné linie jsou ve skutečnosti provázané, drží pohromadě a je 

mezi nimi kontinuita. 

Při pohledu na kresbu, sledujeme očima jednu linku, ta se ztrácí mezi 

dalšími, chceme sledovat jinou a zase se ztrácíme. Až celková struktura 

linek vytváří náš dojem o kresbě jako celku. Z odstupu se plocha 

obrazu sjednocuje a vystupují z ní vertikály. 

Zpočátku byly vertikály silné a pevné, sledovaly stejný směr, někdy se 

nakláněly do diagonály, což stupňuje napětí a vyvolává pocit pohybu, 

čekáme, že musí padnout. Postupně jsem dospěla ke křehkým liniím, 

které jsou v porovnání s předchozími kresbami jemnější. Větší roli 

začala mít bílá místa, která prosvětlují mezi čárami. Tvar není 

promodelován, je spíš naznačen zesílením čar v konkrétním místě, tak 

aby dovolil vystoupit světlejším sousedním místům. 

Kolmice se během své cesty vzhůru naklánějí, prohýbají a vlní, někdy 

se přibližují nebo oddalují. Směrem vzhůru nebo dolů během své 
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délky se postupně vynořují z kroužení čar, místy sílí, intenzivní a pak 

se zase ztrácí. Vystupující kolmice, které jsou vystaveny z jednotlivých 

čar, vzbuzují pocit, že jsou vpředu a tak vytvářejí prostor obrazu. Za 

nimi prosvítá světlo, které nevychází z jednoho bodu, ale z celého 

pozadí. Obrazy mají svůj centrální bod, je jím buď jedna kolmice, nebo 

pomyslné místo, ze kterého se vertikály šíří ne obě strany. 

20 



2. TEORETICKÁ ČÁST 

V následující části přecházím od vlastních obrazů a jejich interpretace 

k obecným vazbám na české výtvarné umění především 2. poloviny 

20. století. Hledám souvislosti mezi mými obrazy a tvorbou vybra-

ných umělců. Zaměřila jsem se na dva zdánlivě odlišné přístupy, 

expresivní a konstruktivní, a na to, jak se oba přístupy u jmenova-

ných výtvarníků projevovaly. 

Mé práci je blízká tendence expresivní, která přistupuje ke světu přes 

city a subjektivitu člověka. Naproti ní jsem vymezila, postavila 

tendenci konstruktivní, která je k první v kontrastu, „.. .jde o umělecká 

směřování zaměřená spíše racionálně a romanticky; opírající se spíše o rozum 

než o pocity." (J. Hlaváček, 1993) 

Proto je mezi oběma přístupy vztah napětí, jeden z nich přistupuje ke 

skutečnosti přes emoce a druhý přes rozum. Přesto si pro svůj rozdílný 

přístup nejsou až tak vzdálené, u některých umělců se oba přístupy 

propojují. 

Společný mají střídmý a skromný přístup, nejsou výmluvné, 

nevyprávějí ani na sebe nijak neupozorňují, jsou tiché a silné. Mají 

potřebu dobrat se k něčemu podstatnému. 

Jednotícím prvkem, který souvisí s mými obrazy - kresbami, a který 

sleduji u obou tendencí, je směřování k jednoduchosti výrazu, 

k minimalizaci výtvarného vyjádření i námětu. Jednoduchost 

výrazových prostředků je vlastní konstruktivní tendenci a v mém 

pojetí i tendenci expresivní. Potřeby redukce však mohou vycházet 

z různých příčin. 
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Konstruktivní tendence základními výtvarnými prostředky usiluje 

o čistotu projevu a o zachycení podstaty reality. V tak oproštěném 

výrazu jdou potom stranou subjektivní pocity i náhoda. Přesto „... pro 

tuto tendenci je charakteristické velké vnitřní napětí mezi racionálně 

technicistní orientací a vírou v duchovní, intelektuální i emocionální potenci 

výtvarného gesta a znaku." (J. Sekera, 1993) 

Tendence směřuje k redukci, která se týká barevnosti, užívá 

neutrálních čistých barev a jejich protikladů nebo kontrastu černé 

a bílé, nčkdy jde až do nebarevnosti. Zjednodušení se týká i tvarů, 

které jsou často omezovány na základní geometrické útvary. Z toho 

vychází (zdánlivá) strohost, neosobnost a chladnost konstruktivismu. 

Souvislost s minimalismem, který vedl k maximálnímu oproštění 

obrazu, uměleckým dílem mohla být velmi jednoduchá struktura, 

jednoduchý geometrický útvar nebo objem. S takovým oproštěním 

souvisí i redukce materiálu (monochromie v malířství, v sochařství 

práce s jednoduchými objemy). Pracuje s principem opakování 

stejných elementů, nebo užívá určitého posunu či změny u opakujících 

se prvků. 

Konstruktivismus se u nás začal utvářet v 1. polovině 60. let 20. století. 

V českém umění neměl přímé předchůdce ani tradice, nebyl tak 

jednoznačně vyhraněný jako v zahraničí, proto se spíš než 

o konstruktivismu hovoří o konstruktivních tendencích, které „na čas 

spojily řadu velmi různorodých uměleckých projevů". (J. Sekera, 1993) 

Mezi konstruktivisticky orientované umělce, o kterých se zmiňuji, patří 

Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Hugo Demartini. 

Expresivní přístup vyjadřuje myšlenky a pocity, klade důraz na 

zvýšenou niternost. V mém zaměření by mu spíše odpovídalo 
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označení citový přístup, ve kterém je citová stránka v souznění 

s rozumovou. Potom v obrazech nepřevažuje výrazová a emocionální 

složka nad formální a racionální. 

V mém pojetí se tedy nejedná o nijak exaltovaný a divoký výraz, který 

by využíval deformace tvarů, nadsázky, neuspořádanosti ani destru-

kce forem. Není to rozervaná, revoltující exprese, ale její druhý pól, 

který je mlčenlivý a jeho emocionalita je zároveň kontrolována 

intelektem, takže je ve svém výrazu střídmý. 

Přesto oba mají společné hledání podstatného, které je skryto uvnitř 

člověka, v jeho „psychickém ustrojení", a touhu nahlížet za „fasádu věcí". 

(A. Potůčková, 2005) 

Jednoduchost ale nemusí vždy znamenat neosobní, chladný přístup 

(neznamená to ani u neokonstruktivistů). Potřeba minimalizace 

výtvarných prostředků pramení z jiných příčin než u konstruktivní 

tendence. Má své opodstatnění třeba v pokoře a skromnosti (J. John, 

V. Boštík), ve snaze postihnout důležité, podstatné a nenanášet na 

výraz balast estetizace (A. Šimotová), užití jednoduchých výtvarných 

prostředků může být v souvislosti s prostotou námětu (J. Svobodová). 

V mých kresbách úspornost výrazu koresponduje s vlastní inspirací a 

zaujetím jednoduchými, prostými objekty, které jsou pro mě zajímavé. 

Vnímám je velice intenzivně a snažím se je potom v jejich jednoducho-

sti zachytit. 

Konstruktivní přístup obdivuji pro jeho jednoduchost, jasnost 

a strohost. Vztah kněmu mám pro svoji inspiraci konstrukcemi 

kovových lešení, mostů a staveb. Ale i přes přiznanou inspiraci, je můj 

přístup ke skutečnosti a ke zvolenému námětu citový., který potom 

zachytím v kresbě, citový. 
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K problému, který jsem vymezila na začátku kapitoly - projevy jedno-

duchosti výrazu v expresivní a konstruktivní tendenci - se, s postup-

ným seznamováním s tvorbou vybraných umělců, přidal druhý 

problém, prolínání se emocionality s racionální složkou. 

Měla jsem v úmyslu, vymezit své kresby na základě vztahu 

příbuznosti a odlišnosti k oběma tendencím (citové a konstruktivní). 

S ohledem na to jsem si vybírala umělce, kteří by mi byli blízcí pro 

svoji „citovost". Zařadila jsem je do volně vytvořené skupiny pod 

expresivní přístup. 

U vybraných výtvarníků druhé tendence jsem se zaměřila na jejich 

tvorbu, která patří do období změny (J. Hlaváčkem nazývaný „druhý 

zlom"), kdy došlo k proměně „čistých konstruktivistických tendencí", 

do chladného řádu a snaze o objektivitu, vyhnout se jakékoli náhodě. 

„Zmíněný druhý zlom, jímž se konstruktivní tendence (téměř v každém 

jednotlivém případě po circa deseti letech) obracejí jinam, modifikují svou 

podobu nebo akcentují dotud pomíjené i potlačované aspekty, má ostatně 

silnou motivaci vnitřní i vnější." (J. Hlaváček, 1993) 

Objevil se aspekt prostupování objektivních tendencí se 

subjektivismem v rámci konstruktivní tendence, o který se můj 

původní záměr rozšířil. 
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2.1. EXPRESIVNÍ TENDENCE 

Uvádím umělce, kteří jsou mi blízcí výrazem svých prací. Mají ve své 

tvorbě lyrickou a citovou výpověď, která vede k minimalizaci 

výtvarných prostředků, tak že oprostili svoji výrazovou řeč. 

Obrazy Jiřího Johna jsou ovlivněny jeho hlubokým vztahem ke 

krajině, ze které si často vybírá nepatrné děje a prosté přírodní motivy, 

v nichž je schopen vidět nevšednost a zvláštnost. Krajina i přírodní 

detaily jsou zjednodušeny až získávají symbolický charakter, jedna věc 

tak zastupuje všechny ostatní. Proto jsou i nejmenší předměty občas 

zobrazeny větší. 

Zvětšený přírodní detail, který vystupuje z krajiny, se potom stává 

zřetelnějším, zůstává ale stále její součástí, protože jsou spolu vzájemně 

provázány. Mizí tu rozdíl mezi tím co je velké a tím co je malé, protože 

malé se stává velkým, důležitým. 

Jeho pohled míří převážně dolů, na zemi, ve které je život a tajemství. 

Země je místem, kde se odehrávají nepatrné příběhy. Někdy sleduje její 

povrch, někdy pohledem míří do spodnějších vrstev země, odkud 

vychází život, který je u Johna zachycen v podobě témat klíčení, rašení, 

období předjaří, ale i zimy, která je naopak spojena s procesem 

zanikání. Zachycuje tak stálý koloběh přírody s její neustálou obnovou. 

S temnotou země souzní i barevnost Johnových obrazů a jeho grafik, 

ve kterých pracuje s temnou černí zatíranou do jemných vrypů, které 

klade těsně vedle sebe, a tak plochu zaplňuje jemnými šrafurami. 

Citlivým opakováním krátkých, většinou přímých linek staví struktury 

krajin a polí. Různou intenzitou vrypů a jejich vrstvením dosahuje 

nejrůznějších odstínů šedi. V pozdějších grafikách se objevují ostré 
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kontrasty černé a bílé, v důsledku toho jak některé plochy zůstaly 

prázdné a jinde se linie spojily v černou plochu. 

Z jeho grafik je cítit napětí, které vzbuzuje zvláštní kontrast velikosti 

krajiny propojené s tak malým a nepatrným detailem. Napětí je dáno 

i chvějivými šrafurami. „Neklid a napětí šrafur jeho grafik je příkladem 

napětí a neklidu hmoty, napadené životem." (J. Chalupecký, 1994) 

Přestože pracuje s prostými prostředky, dociluje silného výrazu. 

„Vyhýbá se větším barevným nadsázkám a vůbec neužívá novotvarů. 

Nedovede fabulovat, poněvadž si neumí vymýšlet, příběhy ani situace. Nemá 

smysl pro výpravnost - na prázdné scéně jeho obrazů se takřka nic neděje, 

příliš, příliš často je tam jen velké ticho. Přitom je John všechno jiné než 

nevýrazná povaha. Ale nejvýraznější na něm je právě ticho a jemnost." 

(J. Zemina, 1992) 

Johnova citovost spočívá v jeho vztahu ke krajině, k přírodě, který je 

založen na veliké úctě a pokoře, ta se obráží v jeho obrazech. J. Zemina 

píše o „čistotě tvůrčí kázně, pokory a prohlubující se prostoty". (J. Zemina, 

1992) 
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Jiří John, Krajina s jádrem, 1964 



Potřeba úsporného vyjádření byla vlastní Václavu Boštíkovi. Ve svých 

obrazech pracuje se základními tvary krychle a kvádru, kruhu, čtverce, 

které jsou umístěny na holém pozadí nebo prázdném imaginárním 

prostoru. Jednoduchosti tvarů odpovídá i jednoduchá barevnost jeho 

obrazů, která je často tvořena jednou barvou a bílou, ještě častěji tam 

barva ani není a je nahrazena černou a šedou. Někdy zůstává pouze 

šedá a její nejrůznější odstíny, hlavně světlé a jemné, které vzbuzují 

představu světelnosti, malba působí zdánlivě nehmotně. „Běl zobrazuje 

ticho, prostor a světlo." (J. Zemina, 1981) 

Pocit ticha vychází jak z barevnosti, tak z námětů a předmětů 

zobrazení, ve kterých není nic výpravného dějového. Pro Boštíkovy 

obrazy je příznačný umělecký výraz, který je charakteristický 

úsporným zacházením s výrazovými prostředky. 

„Boštikova umělecká velikost se nepochybně zakládá i na jeho mimořádné 

senzibilitě, jeho osobnosti pak tkví ve spojení této senzibility s minimalistickou 

koncepcí obrazu. A dalo-li něco jeho citlivosti punc novosti, byl to právě jeho 

vpravdě bytostný minimalismus a elementarismus, v českém prostředí tak 

neobvyklý, jenž je však na hony vzdálen jakékoli asketičnosti." (J. Zemina, 

1981) 

Svým minimalismem se řadí ke konstruktivní tendenci, je dokonce 

považován za jednoho z hlavních reprezentantů. Nejen proto, že 

pracuje s geometrickými formami a do koncepcí svých obrazů občas 

zapojoval matematiku, ale především pro potřebu hledání tvaru a jeho 

významu. Autor stojí mezi oběma tendencemi, nedá se jednoznačně 

zařadit, protože se u něho spojují emoce s intelektem. 

Geometrický přístup mu pomáhá řešit uspořádání obrazové plochy. 

Nese s sebou oproštění od perspektivy a potlačení modelace tvaru, 
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vede k řazení předmětů vedle sebe a nad sebe a rozvíjení jejich tvarů 

do plochy. 

V Boštíkových obrazech nazvaných Pole jsou rozostřené body, které 

jsou řazené vedle sebe i nad sebe, vytvářejí strukturu, kterou lze číst 

různými směry, lineárně nahoru, dolu, diagonálně. Nezobrazují 

prostor, ale naopak přiznávají plochu obrazu. 

Pracuje s liniemi, lehkými, mlžnými, rozostřenými čarami, které někdy 

spíš připomínají skvrny. Jsou nehmotné a vzbuzují pocit, že by se při 

doteku rozplynuly a zmizely, podobně jako mizí světlo. „Boštíkovy 

obrazy začínají ze záření světla a kmitání barvy, až se ustalují v průsvitné 

a nepevně ohraničené barevné konfiguraci, vlnění a vrstvení, kruhy a čtverce, 

skvrny a sítě, nebo dokonce v kresbách na rastrovém papíru v pouhé chvění 

světla: jsou evokací událostí kosmu a oslavou jeho bytí." (J. Chalupecký, 

1994) 

Veliké napětí je dáno, právě chvějivostí tvarů, nemůžeme najít pevnou 

hranici, které bychom se zachytili. To se objevilo už v obrazech krychlí 

a kvádrů, které jsou měkce modelované. 

Jednotlivé skvrny, linie nebo body jsou samostatné a přitom svázané 

společným světlem, jež jimi prozařuje, a energií, která je mezi nimi 

a působí, že se vzájemně přitahují. 
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Václav Boštík, Rýhování, 1973 



J. John i V. Boštík jsou často dáváni do souvislosti s Josefem Šímou. 

Šímovu tvorbu už od začátku také provází lyrismus, projevil se hlavně 

v obrazech krajin z konce 20. let minulého století. Obrazy jsou 

inspirovány přírodními zážitky zYěbles, kde nějaký čas žil, nejsou 

popisným záznamem krajiny, ta nebyla přímou předlohou obrazů, ale 

východiskem a zdrojem malířovy imaginace. 

Byla v nich důsledně redukována barva i tvar do několika základních 

poznávacích znaků. Země, vegetace i mraky mají podobu barevných 

obdélníků a trojúhelníků, vznášejí se prostoru obrazu. Navzájem se 

překrývají, splývají nebo plují nad prostorem. 

Motivy se kombinují, proměňují se barevně i tvarově, a tak vytvářejí 

rozmanité krajiny. Nepravidelné obdélníky země, trojúhelníky mraků, 

chvějivé skvrny keřů a modré hladiny, stébla trávy, která spojují nebe 

se zemí, Šíma je vysvětlil, jako čáry, které „ protknuly krajinu při 

spodním pohledu na trávy. Jsou to stébla travin, která, ležíte-li na louce 

a ztratíte-li měřítko, se nám zdají vrůstat až do oblak a nést na svých křehkých 

stoncích tíži nebeské klenby." (J. Machalický, 1991) 

Elementární prvky skoro ztratily hmotnost. Nehmotné povaze tvarů 

přizpůsobil i techniku, užívá temperu a průsvitnou lazuru. 
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Josef Šíma, Krajina, 1929 



V této kapitole dávám do souvislosti umělce, kteří se ve své tvorbě 

zabývají předměty a objekty z přírody. Každý z nich k nim má svůj 

přístup a hledá v nich různé souvislosti. Je to dokladem toho, že věci 

v sobě mohou skrývat mnoho možností k nahlédnutí do nich 

samotných. 

Jedním z nejsilnějších motivů tvorby Adrieny Šimotové je stopa, která 

zůstává po člověku, může jí být otisk lidské tváře, nebo věc, která je 

svědkem lidské přítomnosti. 

V 90. letech vytvořila cyklus prací nazvaný Magie věcí. Autorka věci 

chápe jako prostředníky vzpomínek na lidi. Ve věcech hledá člověka 

a jeho příběh, který je v nich zaznamenán. Prostřednictvím dotyků 

a otisků vyvolává nepřítomné události a jejich ozvěny, které se 

odehrávaly ve vztahu k věci a samotná věc měla na příběhu svůj podíl. 

Otiskem tajemných předmětů zachytila jejich tichý život, který byl 

utvořený člověkem, tak věci vyzařují jeho radost i smutek, bolest, štěstí 

i neštěstí. V cyklu proto zachytila věci, kterých se nejčastěji dotýkáme, 

nádoby, šaty, části dveří a oken. 

O jejím přístupu vypovídají i soubory prací, které se váží k tváři 

a vyjadřují emocionální stavy člověka (Pláč, Křik). Někdy sleduje 

pouze část tváře, vznikly tak soubory detailů oka a úst. 

Autorka do tvorby převádí své myšlení a vlastní konkrétní zážitky. 

Sleduje skutečné sdělení a opravdovost, která není skryta v žádné 

estetizaci. Kvěci nebo k zážitku se přibližuje tak blízko, až se ho 

dotýká a dotýkáním ho ztvárňuje, doslova ho vyhledává v materiálu; 

vymačkáváním, frotážováním zaznamenává to, co cítí. 
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Zaznamenává stopu vlastních myšlenek, zážitků a tajemství ve stopě 

pigmentu, mačkání a perforování, takže to vypadá, že je vlastním 

tělem v kontaktu s tématem, se zážitkem prostřednictvím materiálu. 

V rozhovoru s Karlem Hvíždalou v knize Stopy Adrieny Šimotové 

hovoří přímo o setkání s tajemstvím, o kterém tuší, že přichází, které 

potom drží v ruce a následně ho realizuje. 

Vrstevnatost jejího projevu odkazuje i k vrstvám paměti, ve které jsou 

uloženy vzpomínky. 

O barevnosti svých obrazů se malířka zmínila v již uvedené knize: „Až 

do 1970, 1972 jsem používala opravdu zářivé barvy. Pak se mi vše najednou 

odbarvilo, má práce byla monochromní, ale přesto bych nemohla říci, že barva 

umě v té době nehrála roli. S malými nuancemi šedých či žlutavě šedých jsem 

pracovala. Nebyla to jen černá a bílá. Vždy tam bylo mnoho mezistupňů 

barev, ale velice tlumených, téměř neviditelných..." (K. Hvíždala, 2005) 
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Adriena Šimotová, Z cyklu Magie věcí VI (Židle - Pašije), 1991 



Jitka Svobodová se ve své práci zaměřila na vztah člověka k věcem, 

které ho v běžném životě obklopují. Předměty nepopisuje, ale ukazuje 

jejich vlastnosti, které jim přisuzujeme, nebo naše představy, které jsme 

si o těchto předmětech vytvořili. Tím, že předměty izolovala z jejich 

běžného prostředí, vytratila se jejich původní funkce. 

V dřívějších pracích věci nezobrazuje v logických vztazích k člověku 

a k prostředí, ani v konkrétních situacích, na které jsme zvyklí, ale 

právě je vyjmula z běžné reality a zachytila je v základní podobě, ze 

které oddělila geometrické formy čtverce a obdélníku, které 

zpodobovaly cihly a trámy, tvar kruhu vycházel z kabelů, tyčí a rour. 

Objekty zaznamenává technikou kresby, která odpovídá její snaze 

o maximální zjednodušení výtvarné formy. 

Zprvu ji inspirovaly především průmyslově vyrobené produkty -

kabely, trubky, drátěné ploty, traverzy a tramy. Objekty vyjmuté 

z městského nebo krajinného prostředí, zaznamenávala ve strohých 

černobílých kresbách tužkou, ve kterých je „barevnost" omezena na 

neutrální odstíny šedi. 

Od černobílých kreseb přešla k jemným pastelům velkých formátů, ve 

kterých zobrazila monumentální, zvětšené předměty z blízkého 

a známého světa, které jsou mnohokrát pozorované a zažité a jejichž 

přítomnost si často přestáváme uvědomovat. Jsou to předměty 

denního života, jako šálky, talíře, lžičky, konve a la vory. 

Prostřednictvím jejich zobrazení „proniká za smyslové hranice předmětů, 

vymaňuje je z danosti a podmíněnosti okolního světa a přechází k zobecněné 

věci, zbavené kauzálních a funkčních vztahů." (K. Srp, 2003) 

Věci na jejích obrazech ztratily tíhu a vymkly se gravitaci, volně tkví 

v prostoru, nebo jsou v pohybu. Jsou různě nakloněné, někdy tak, že 

vtahují pohled do své hloubky, vzbuzují pocit propadu do nitra věcí. 
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Jindy jsou natočeny vnějším objemem a pohled sleduje obvodové 

strany předmětů. 

Aktem kreslení si věc buduje z prázdné plochy, věc se potom stane 

součástí světa kresby a je vyjata ze svého běžného prostředí. Takovým 

způsobem věc oprostila od jakýchkoli přidaných souvislostí a snaží se 

ji nově uchopit. Přistupuje k ní jinak, než jako k předmětu, který by 

mohl být modelem ke kresbě a dostává ho do nových vztahů, které 

jdou za hranice běžných zkušeností s předmětem a za vlastnosti 

samotné věci. 
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Jitka Svobodová, Rozvinutý papír, 1992 



Vladimír Kokolia se ve své habilitační přednášce nazvané Úžas 

zamýšlí nad vztahem věcí a pojmenováním. Má dojem, že jména stíní 

věci a že vidíme pouze to, co umíme pojmenovat. Pro co označení 

nemáme, to je pro nás neviditelné. „Takové spojení nás samých s něčím 

jiným však není bez rizika. Neustálým vyslovováním jména věci se proto 

zaříkáme před vším, co je ve věci nepojmenovatelné." Úžas přináší 

nepoznání jména, ke kterému můžeme dojít, pokud se nám „podaří 

potlačit automatismus neustálého pojmenovávání". (V. Kokolia, 1998) 

Jeho malba je aktem setkání s věcí, jde mu o to nahlédnout ji jinak, než 

jak jsme zvyklí a než běžné děláme. Snaží se proniknout za systém 

naučených a zažitých znaků, pronikání za věci Kokolia ve svých 

obrazech naznačuje spletí linií, které nás vedou od povrchu do 

hloubky obrazu a zase zpátky, tak se prostor otevírá do nekonečna. 

Maluje složitě konstruovaný systém siločar, který se skrývá za 

konvenčně viděným povrchem věcí. Jeho obrazy jsou vytvářené 

energickými tahy hustou barvou a vyzývají k pomalému proplétání se 
v t labyrintem linií. Casta je zemitá a potemnělá barevnost. 

V posledních obrazech vychází ze zážitků s přírodou, vlastní zahradou 

a lesem. Maluje houštiny, kořeny pod zemí, trávu, vytrhané pahýly 

bezů, podzimní korunu obrovské břízy. V rozhovoru s J. Klusákovou 

v knize Rok s Kokoliou vypráví o inspiraci obrazem kořenů: „Loni jsem 

musel na zahradě vykácet prales, pak jsme vytrhávali kořeny. Nejdříve 

traktorem, já z nich vytloukám hlínu - prostě je kolem toho hodně práce. 

Pořád koukám do obrácených těl stromů a pak mám večer „promítání": 

ulehnu a pořád to vidím. Vpálí se mi to do hlavy, nějak se to tam poskládá do 

obrazu. Vidím vždycky konkrétní místo, můžu ukázat na milimetr přesně, 

odkud byl ten pohled, ale zároveň jsou tam ty kořeny všechny." 

(J. Klusáková, 2005) 
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2. 2. KONSTRUKTIVNÍ TENDENCE 

U výtvarníků řazených ke konstruktivní tendenci sleduji předěl, který 

nastal v jejich tvorbě, ve kterém se konstruktivní tendence obrací jiným 

směrem. Proměna u nich nastala zhruba ve stejné době (na začátku 

70. let). 

Zlom nastal v tvorbě Karla Malicha od 70. let, když přestal tvořit plné 

reliéfy a věnuje se prostorovým odhmotněným kresbám, knimž ho 

inspiroval zážitek z průletu bouří. 

Došel postupně k volně zavěšeným drátěným plastikám, které 

zobrazují proudění vzduchu a energie. Plastiky vypadají jako kresby, 

jejichž linie se odpoutaly od dvourozměrné plochy obrazu i od jeho 

hranic. Linie se dostaly do prostoru, ve kterém se utváří do tvaru a ten 

se rozpíná všemi směry. 

Dráty konstruují v prostoru tvar a tak vymezují i svůj vlastní vnitřní 

prostor, ale i prostor vnější, kterého jsou součástí, a ze kterého se 

ustavují. Vztah prostorů je někdy značen v barevnosti drátů, kde barvy 

znamenají různé fáze pohledu a značí dynamiku mezi oběma prostory. 

„Vytvořil plastiku jen z prostorů vyznačených ve vzduchu liniemi barevných 

drátů." (J. Hlaváček, 1993) 

Linie pozinkovaných a často barvených drátů jsou jako viditelné 

siločáry, ve kterých proudí energie. Jeho odhmotněné drátěné plastiky 

vyjadřují touhu po překonání gravitace a navozují pocit sounáležitosti 

člověka s vesmírem. 

Jedním z důležitých motivů krajiny, ke kterému se vracel, byl tvar 

oblouku, který je obrysem kopce. Tento prvek se opakuje v některých 

jeho plastikách. 
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Malich vychází z krajiny, „Krajina byla pro něho od počátku napětím 

a proměňováním přírodních živlů a stejně pak svou plastiku chápal jako 

dynamický prostor neviditelných energií." (J. Chalupecký, 1994) 

Ve svých skicácích, které tvoří podstatnou část jeho práce, si 

zaznamenává svoje nápady, jedná se o kreslené i psané záznamy. 

V jednom si poznamenal myšlenku o stromech, ve které se odráží jeho 

intenzivní vnímání energie, dynamiky, proměny, konstrukce 

a prostoru. „Stromy, charakter, některé jen v zimě, stavba větví v prostoru, 

jiné nekonstruktivní chvění listí, jiné větve s listím, komponované do jakýchsi 

oblaků s měkkým stínem - při slunci zářivým, chvějícím se okrajem, jak jsou 

lemovaná oblaka při prudkém slunci. Okraje se chvějí, vnitřek objemu oblačný 

stín. Funkce starých alejí, které dnes obdivuji, zdá se čistě praktická, 

s estetickým citem. Jinak jak klenba chrámu, ale otevřená živlům." 

„Stromy: konstruktivní 

oblačné (země-vzduch) 

kinetické" 

(K. Srp, 1994) 

Malich přisuzuje základním geometrickým prvkům prastarý význam 

a přikládá jim osobní obsah. Proto Malichovu tvorbu nelze jednotná-

čně zařadit ke konstruktivistickým tendencím. 
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Karel Malich, Vnitřní světlo I, (Pohled do sebe), 1977 



K podobnému zlomu dochází v tvorbě Zdeňka Sýkory. V 60. letech 

tvořil geometrické obrazy založené na kombinatorických vztazích 

opakovaných základních geometrických elementů. Odhaluje 

nekonečnost a nevyčerpatelnost kombinovaných prostředků, může tak 

vytvořit komplikované struktury z mnohonásobně provázaných 

prvků, které lze stále opakovat. Struktury tak dávají možnost rozvíjet 

je do všech stran. 

V 70. letech plošné geometrické struktury vystřídaly liniové obrazy, 

které využívají principu náhody. Sýkora je konstruuje na základě 

náhodných čísel, které determinují charakter čáry (výchozího bodu, 

průběhu, délky, barevnosti a šířky, směru a křižování linií). „To se 

odvíjelo vždy v rámci vymezení zadaného autorem, ale náhoda se stala 

konstitutivní složkou obrazu." 

Podobně jako u struktur i tady jde o zobrazení části dění, z něhož je 

viděn jeden výřez. 

Linie, která s sebou nese nezvyklé ale přitažlivé prvky náhody, 

hybnosti a nespoutanosti se v jeho obrazech stala základním 

výrazovým prvkem a současně tématem. 

„Co však padne do očí, to je strhující spontánnost, nepředvídatelnost 

a fascinující životnost liniových obrazů ve srovnání se strukturami, daná 

evidentně tím, že se od preference řádu, přešlo kpreferenci náhody." 

(J. Hlaváček, 1993) 
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Zdeněk Sýkora, Linie č. 87,1991 



Zhruba v téže době, kdy došlo k proměně tvorby u předchozích autorů 

K. Malicha a Z. Sýkory, nastala obdobná situace proměny v díle Huga 

Demartiniho. 

Na konci 60. let začal Demartini realizovat demonstrace v prostoru, 

happeningy a akce v přírodě. Akce v přírodě, při kterých chromované 

koule položil do oranice, jindy do rozmáčené předjarní stráně. Na 

zrcadlovém povrchu koulí se odráželo všechno, co se dělo kolem, 

plynoucí mraky, proměna světla, přechod dne ve stmívání a noc, 

spodní zem pole. 

„Stojí zde přírodní procesy proti technicistnímu chladnému řádu, nahodilost 

proti pravidlu, tvorba přestává být násilím vykonávaným podle předem 

daného záměru na pasivním materiálu (což může být jedna z definic 

struktury)." (J. Hlaváček, 1991) 

V zrcadlech se odráží okolní svět, který je ale deformovaný, někdy 

dokonce převrácený vzhůru nohama. Odrazem prostředí objekty 

komunikují s celým prostorem. 

To se jevilo jako protiklad k dřívějším chromovaným reliéfům 

sestrojovaným kombinací konvexních a konkávních i plochých zrcadel 

polokoulí. 

V Demonstracích (Akcích v prostoru) se důraz přesouvá od chladného 

řádu k neuspořádanosti. Byly to akce, při kterých vyhazoval do výšky 

nejrůznější geometrické prvky, pásy, pruhy, špejle, dřevěné tyčky nebo 

papírové trubky. V průběhu pohybu je nechal fotografovat, a potom 

i v okamžiku jejich dopadu na zem, kde vytvářely náhodné kompo-

zice. Zajímal ho proces i výsledek uspořádání tvarů, které se utváří bě-

hem, vyhození i pádu a jejich nahodilé seskupení při dopadu. Při 

Demonstracích dochází ke konfrontaci geometrických útvarů a volné 

přírody. 
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Hugo Demartini, Demonstrace v prostoru 1968 (pád) 



2. 3. SHRNUTÍ 

Pokusila jsem se ve vztahu ke dvěma tendencím vymezit svůj přístup 

a své vidění světa. Ukázalo se, že jedna ke druhé nejsou protikladné, 

ale že se navzájem prolínají, prostupují v tvorbě některých zmiňovano-

vaných výtvarníků. 

Objevila jsem pro sebe blízkost obou přístupů, která připomíná 

blízkost citovosti a rozumové stránky v člověku, jejich neustálé střetá-

vání a zápolení, mezi nimi vytváří rozpory a vyvolává v člověku 

„pocity rozervanosti". Není možné je od sebe oddělit a to ani třeba 

v tvorbě obrazů. Nelze jednu vyloučit ani vypustit, možná potlačit, 

když jedna ustupuje druhé. 

Z uvedených výtvarníků, které jsem zařadila do expresivní tendence, 

je mi každý svým způsobem blízký, oslovuje mě a nacházím u něho 

východiska pro vlastní práci. 

I když si kladou jiné otázky a mají rozdílné směřování, vybírám si od 

nich, to, co je pro mě inspirativní. Proto se v mé práci vedle sebe setkali 

různí umělci i různé výtvarné techniky, grafiky J. Johna, malba V. 

Kokolii, kresby J. Svobodové, objekty K. Malicha. I když se jedná 

o malbu, kresbu, grafiku nebo objekt, jsou ve své podstatě kresebné 

a vycházejí z kresby. 
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3. DIDAKTICKÁ ČÁST 

Dosud jsem psala o vlastních obrazech, nyní se ukáže fenomén obrazu 

v dětských pracích, kdy se každý z výstupů bude lišit od ostatních. 

Objeví se v nich rozdílnost a různost možností pohledu na okolní svět, 

prostředí. Podle individuality dětí budou jejich obrazy různé a výrazo-

vě bohaté. 

Východiskem pro práci s dětmi se stala má inspirace linií a přírodou, 

o které se zmiňuji v začátku práce, vycházejí z ní potom i jednotlivé 

náměty. Tentokrát se ale v různosti obrazů dětí ukáže kolik možností 

zobrazení nabízí. 

Skrz náměty se snažím dětem poodkrýt možné nahlížení na svět, přes 

jednoduché, prosté objekty a jevy a letmé momenty. Zdánlivě o nich 

víme, připadají nám jako samozřejmé, ale pro jejich „nepodstatnost" 

jsem si jich ještě nestihli všimnout. Postupnými kroky se knim 

přibližovat a odkrývat jejich tajemství. 

Na základě své inspirace jsem vytvořila námětovou mapu, ze které 

jsem, zvolila dvě možné cesty a vydala jsem se po nich, abych hledala 

náměty pro práci ve škole. Každá z cest - výtvarných řad společně 

s dalšími, i těmi na jejichž realizaci nedošlo, se vzájemně proplétají 

a vytvářejí celek, který odhaluje tajemství čar, prostě čarování světa. 

Tematicky zaměřené cesty jsou vstupem ke každému jednotlivému 

námětu, které postupně zpřístupňují schované, ale tušené detaily. 

Vybrané náměty jsou jako jednotlivá zastavení na cestě, společně 

utvářejí volně uspořádanou řadu, která by mohla být dál rozvíjena. 

Několik prvních úkolů tak ukazuje její charakter a nabízejí se další 

možná pokračování, směřování. 
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Přestože se hlavním tématem stala linie, linearita, výtvarným proje-

vem není vždy nutně kresba, jako přednostní technika pracující s linií. 

Záměrně jsem zvolila úkoly, ve kterých by si děti vyzkoušely práce 

s různými materiály. V některých úkolech si vyzkoušejí malbu, 

instalaci a akci, až po vytváření objektů. 

Cílem výuky bylo uvolnit fantazii dětí, která by se projevila v jejich 

pracích. V jejich obrazech se objevila obrovská rozmanitost a origina-

lita v přístupu k tématu. Takže se jednotlivé výtvory lišily vzhledem 

k různým osobnostem tvůrců. 

Většinu námětů, úkolů jsem měla možnost realizovat na gymnáziu 

Karla Čapka v Dobříši. 
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3.1. Výtvarná řada: POHYB A RYTMUS 

Jedna výtvarná cesta se zaměřila na pohyb a rytmus linie, který vidíme 

v přírodních dějích, v proudění vody, crčení z okapů. 

Linie v pohybu je viděná v padání drobných trhaných papírků, které 

vyvolávají dojem sněžení. Zavěšené nitky a provázky s korálky 

a drátky zase zdání zastaveného deště, jindy třeba malovaného na skle 

okna. Podobně jako malovaná tráva s porušovanou pravidelností. 

Výtvarný námět: SNĚŽENÍ, 12 let 

Za okny právě sněžilo a vločky se pomalu snášely k zemi, to se stalo 

jednoduchou motivací pro náš úkol. 

V prvním námětu byla představa sněžení vyjádřena akcí, na které se 

společně podílely všechny děti, trháním, vyhazováním a sledováním 

padání papírových lístků. Následně byl dojem sněžení zaznamenám 

na malé formáty papíru. Akce se zvrtla do divadelní scénky, 

představení, ve kterém skupiny dětí předváděly proměnu zimy v jaro, 

nebo příběh člověka ztraceného v závějích. 
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Výtvarný námět: PODOBY DEŠTĚ, 17 let 

Opakováním čar a jejich rytmickým přidáváním měly děti vyjádřit 

pohyb přírodního jevu pršení a uvědomit si různé podoby deště (liják, 

krápání, stékání...). 

Současně s tímto úkolem probíhal druhý nazvaný STRUKTURA 

TRAV, ve kterém děti měly vyjádřit rytmus, jaký je ve stéblech trávy, 

rozličné struktury travin (posečená, zdupaná, rostoucí...). 

A porušením řazení čar vyjádřit nepravidelnost obou jevů. 

Úkoly byly provedeny malbou na sklo. Pohledem z okna se díky 

transparentnosti skla spojila malba deště s nebem a stromy viděnými 

z okna. Takže se zdá, že kapky dopadají na zem. Podobně i tráva 

vypadá, že zarůstá a halí venkovní dění. 
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Výtvarný námět: VĚTVENÍ, 17 let 

Úkol, ve kterém se instalovaly větve stromů do okna mezi pruhy 

a linie provázků. Děti se pokusily do provázků a motouzů zakompo-

novat přírodní materiál, tak aby spolu souvisely - kmen břízy a bílý 

obvaz tenké větve a provázek. Mohly tak naznačovat další 

pokračování jejich větví, nebo být jednoduchou, prostou výtvarnou 

hrou s různými materiály. Studenti dovedli použít vhodný materiál. 

Opět se zde objevil jako důležitý pohled z okna přes objekty, které 

v nich studenti vytvořili. Najednou jsme viděli různost linií v řádu 

budovy a proti stojících stromů, s tímto pohledem se prolínaly objekty 

studentů, které zachytily něco obdobného. 
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3. 2. Výtvarná řada: PROSTORY 

Druhá cesta tentokrát směřuje k pravidelnosti konstrukce. Hledala 

jsem vhodný objekt, který by byl obecně známý a jednoduchý ve své 

tvaru, až jsem došla k žebříku nebo štaflím. Ty se staly námětem pro 

několik úkolů. 

Výtvarný námět: ŠTAFLE, 12 let 

Úkol, ve kterém se štafle staly modelem pravidelnosti a řádu svojí 

stavbou, ve které se kombinují kolmice a horizontály, jež potom 

společně utvářejí plochy. Odhlédlo se od jejich funkce a sledovalo se 

pouhé dělení prostoru liniemi latí do ploch obdélníků a trojúhelníků 

a různých geometrických útvarů. 

Tvar objektu štaflí zůstal v některých pracích zachovaný, v jiných zmi-

zel a zůstaly pouhé plochy a čáry. 

Pracovalo se pastelem, v závěru děti své práce na štafle nainstalovaly. 
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Z podobného námětu vycházela i výtvarná řada, kterou jsem 

realizovala během pedagogické praxe. Tentokrát se hlavním námětem 

stala „židle", k ní se vztahovaly jednotlivé výtvarné náměty, které byly 

směřovány jiným směrem, k jejímu ozvláštnění. Vznikaly tak úkoly, ve 

kterých se židle měnila v zebru, ta se potom stala objektem pro kresbu 

představy stáda zeber. V jiném námětu, úkolu si děti představovaly 

proměnu židle nebo jejího stínu. 
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ZÁVĚR 

Uzavírá se cesta, která je sevřeným uvažováním o obraze, ve kterém 

jsem jeho fenomenalítu nahlížela skrze vlastní inspiraci přírodou 

a jejím kresebným zaznamenáním. Následně přes obrazy vybraných 

umělců českého výtvarného umění, až po obrazy dětí, které s mými 

spojují výchozí náměty. 

Mým úmyslem nebylo sepsat obecné vědění o obrazech, ale snažila 

jsem se o vlastní pohled na vybrané téma, které se zabývá jedinečností 

obrazu. V mém pojetí se k sobě spojuje obraz viděného a obraz ve 

smyslu fyzicky uchopitelného artefaktu, u kterého mě poutá jeho 

možnost zpřístupňovat ostatním, co sami nevidí. 

To mě přivedlo k zamyšlení nad vlastními obrazy a přimělo 

k citlivějšímu vnímání a snaze o jejich vyjádření, či sdělení někomu 

druhému. Ukázalo se, že je to jeden z důležitých momentů třeba ve 

výuce výtvarné výchovy při komunikaci s dětmi, ve které je důležité 

umět si vzájemně sdělit své pocity. 

Doufám, že se mi alespoň zčásti podařilo fenomén obrazu uchopit. 

Mé psaní je tedy směřování od obrazů jednoho člověka až po obrazy 

jiných lidí, vždy je v nich individualita a jedinečnost člověka sjeho 

myšlením a pocity. Ale je tu také podobnost, která nás spojuje a poutá 

k sobě, proto si mohou být některé obrazy blízké, i když bude každý 

odlišný. 

Na plochu obrazu se vejde nekonečně způsobů vyjádření vlastního 

vidění světa. Je jich nespočetně, ale plocha obrazu to všechno dokáže 

uchopit a zadržet různost člověka. Proto se na obrazech můžeme 

setkávat s jinými přístupy, než je ten náš a učit se je číst. 
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