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ÚVOD
Je příjemné stát před obrazem, dívat se na něj a užívat si ten pohled. Někdy jsou v obrazech
až násilně hledány významy a nadčasové hodnoty. Proč se tedy neradovat z barevnosti a
různých způsobů zobrazení? V mnoha případech to nejde, vyvstává zde totiž jeden problém a
to, že většina obrazů až tak radostně nepůsobí, nejsou jen líbivé. Začneme-li se mezi
výtvarnými díly pohybovat častěji, začneme pociťovat mnohem širší škálu pocitů. Často
k nim patří i nejistota a neklid. Zneklidňuje nás snad někdy nereálná barevnost či proporce?
Nebo jsou to i opakující se prvky, u kterých nechápeme, proč se opakují, ale tušíme, že
bezdůvodné to asi nebude? Proč má třeba Panna Marie pokaždé modrý plášť, to tu modrou
tak milovala? A proč jsou některé postavy tak malé oproti ostatním? To přece nedává smysl.
Ale přesně toto kladení otázek smysl dává. Je počátečním bodem, kdy nám přestává stačit
radost z viděného, a začínáme pátrat po tušeném vědění.

Nyní se pouštíme do hledání

významů a odpovědí na otázky. Jsme nadšení, když zjistíme, že modrá opravdu není jen
Mariinou oblíbenou barvou, ale že skrývá zde zcela jiné odkazy. Najednou k nám obrazy
promlouvají mnohem více, sdělují to, co před tím tajily. K potěšení z vizuálního působení
dostáváme teď navíc mnoho příběhů a významů. Je téměř jisté, že nás toto nadšení bude hnát
dál a dál za zjišťováním a obohacováním se.
Ovšem nic netrvá věčně, ani tato radost. Najednou se dozvíme, že ne vždy můžeme obraz a
jeho části tak jednoznačně a bezezbytku „vysvětlit“. Setkáme se často i s nejasnostmi, rozpory
a obsáhlejšími symboly, které nám žádná příručka nevyloží. Je zde zkrátka něco víc, nebo je
toho víc dohromady. Jakoby se radostné poznávání a „výřečné“ obrazy měnily opět ve změť
čehosi nepochopitelného. Již po několikáté propadáme beznaději a máme pocit, že jsme zašli
až příliš hluboko do bludiště, ze kterého není cesty ven. Nyní nám nezbývá nic jiného, než se
dále ubírat touto cestou a doufat, že dosáhneme cíle. V této fázi by nám totiž už návrat
nestačil, už bychom se nedokázali radovat jen z toho, co na obrazu vidíme, když už víme to,
co víme. A tak se snažíme své poznání prohlubovat a vstřebávat více vědění.
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TEORETICKÁ ČÁST

1. Znamení kolem nás
Zde je vhodné začít citátem z knihy Jméno růže, která je velmi bohatá na symbolické prvky
doby, o které píše. To napovídá již vyjádření františkána bratra Viléma svému písaři a žáku
Adsonovi: „Můj výtečný Adsone“, řekl mistr, „ po celou cestu tě učím rozpoznávat stopy,
skrze něž k nám svět promlouvá jako velikánská kniha .... „1.
Z úryvku vyplývá, že symboly jsou všude kolem nás. Někdo je k jejich vidění a čtení
vnímavější, jako Vilém a jinému jich spousta uniká, jako Adsonovi. Ovšem znaky a symboly
jsou součástí mnoha míst a situací, aniž bychom si to vždy uvědomovali. „Nápadné kameny,
skupiny stromů, stromy a studna v určitém místě, určitý typ stromu na určitém místě v určitém
počtu, to všechno jsou místní označení, která lze „číst“. … Předmětová znamení jsou také
informace, které ještě dnes lze vysledovat. Dar prstenu má jasný symbol.“2 Toto je jen nástin
toho, kde se se znaky a symboly setkáváme. Jelikož je jejich výskyt velmi široký a po celou
naši historii pro lidstvo nesly značný význam, je tedy logické, že publikací zabývajících se
touto tématikou je nespočetné množství. Nejpodrobnějšími a nejúžeji zaměřenými teoriemi,
které se zabývají těmito pojmy, jejich vztahy a používáním jsou studie Rolanda Bartherse,
Umberta Eca, Charlese W. Morrise, Charlese Peirce, Ferdinanda de Saussura a mnoha
dalších.
Dalším zdrojem informací, který nás může seznámit se světem symbolů a znaků, jsou různé
slovníky. Těmi se také budeme zabývat a používat je. Jejich obsah je totiž druh informací,
který je přístupný a srozumitelný i pro žáky a studenty základních a středních škol. Proto je
vhodné stavět text a didaktickou část právě na jejich definicích.
Příkladem populárnosti tohoto tématu mohou být i diplomové práce vzniklé na této katedře.
Každá z nich se zabývá určitou oblastí znaků. Proto se zde např. oděvem a komunikací
budeme zabývat jen v rozsahu, který je pro nastínění dostatečný. Blíže se např. tématu
komunikace, gest a dalších lidských projevů věnují práce Kláry Zíbové, Význam symbolu v
současném výtvarném projevu: Obrazový znak jako motivace pro vlastní tvorbu a výtvarné
činnosti žáků a studentů, Konkretizace: Řeč těla jako forma komunikace z roku 2005 a
1

ECO, Umberto. Jméno růže, s. 25

2

DYTRTOVÁ, Kateřina. Celostní vnímání - tvar, zvuk, barva a gesto, str. 85
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Gabriely Kyselové, Znak, symbol a komunikace ve výtvarném umění, z roku 2008.
Náboženským symbolům a rituálům se věnuje text Veroniky Stojnekové, Symbol, z roku
2002. Najdeme zde však i práce hledající znakovost a symboličnost v novějších médiích, jako
je např. fotografie. Tomuto tématu se věnuje diplomová práce Kateřiny Pavelkové, Znak, kód,
symbol ve fotografii: Znaky, kódy, znamení, z roku 2006. Z novějších prací nalezneme např.
Vyprávění v obrazech, od Jiřího Husáka z roku 2010. Vyprávění můžeme často pochopit jen
díky „rozluštění“ symbolů v obraze, proto je sem tato práce zařazena, ačkoli by z názvu
nemusela být souvislost patrná. Poslední zmíněná práce zaměřena na konkrétnější znakový
systém, a to písmo v jeho různých polohách: Písma, obsahy a čas; Vizuální komunikace od
Lenky Tojnarové taktéž z roku 2010.

1.1 Odívání
Stejně jako jakékoli lidské jednání je i odívání, výběr oděvů a jejich kombinování společně
s celkovým dotvářením našeho vzezření, silně individuální záležitostí. Každý tomuto procesu
věnuje jinou pozornost a přikládá mu jiný význam.
Jistě se shodneme na tom, že právě svým vzezřením vysíláme do okolí signály, které pro
ostatní předznamenávají určité vlastnosti a styl chování. A právě díky pozornosti věnované
odívání můžeme do okolí vysílat různé signály vědomě, ale taktéž nevědomě. Vzhledem ke
znalostem a uvědomování si těchto signálů jsme potom schopni očekávat a reagovat na
chování ostatních vůči naší osobě. Riziko představuje situace, kdy vysíláme svou vizáží
signály protikladné k našemu charakteru a pak jsme zaskočeni tím, jak nás ostatní vnímají a
reagují na nás.
Mimo výše zmíněných signálů povahy náš vzhled reprezentuje naše společenské postavení.
Ovšem konkrétně prezentace vyššího postavení se ve společnosti pozměnila. Dříve bohatší
lidé dávali najevo své postavení skrze výrazné třpytivé šperky, kožichy, lesklé látky a
okázalost. Tento styl se ovšem postupem času dostal skrze náhražky do chudších vrstev, které
se snaží právě tímto vzezřením přiblížit, připodobnit vrstvám výše. Ovšem dochází
k paradoxu, že tyto bohatší lidé poněkud styl změnili. Bohatství se již nehlásí z dálky leskem
a okázalostí. Naopak se snaží působit střídmě a především vkusně. Dalo by se dokonce říci, že
lidé z vyšších vrstev vypadají „obyčejně“ a zvláštnost v jejich střídmě působících oděvech je
v drahých materiálech. Současně se také rozšiřuje trend, kdy si na vkus svých domů, zahrad a
9

šatníků zjednáváme odborníky (návrháře, stylisty a vizážisty). Tento stav samozřejmě není
platný plošně, ale zcela jistě se v naší společnosti vyskytuje.
Uvedený příklad jen naznačuje, jaké signály může vysílat náš vzhled a tím ovlivňovat
vnímání nás samých pro ostatní. Více tato otázka nebude rozebírána. Jak bylo zmíněno výše,
symbolika jednotlivých částí oblečení a jejich vlastností je k dispozici v mnoha jiných
publikací a tudíž není nutné se jí zde věnovat.

1.2 Dva směry komunikace – univerzalita a originalita
Komunikace, v jejím nejširším pojetí: „poměrně široký a různorodý obraz procesů, činností
nebo procedur zajišťujících informační transfer, a to nejen informační transfer mezi lidmi, ale
také mezi lidmi a skupinami, organizacemi nebo institucemi spojujícími nebo zastřešujícími
různé typy činností a společenských funkcí. Komunikačním procesem tudíž není jen rozhovor
mezi lidmi, dialog nebo jednání v rámci určité skupiny osob, jakékoliv smysluplné a cílově
orientované užití jazyka a jazykových prostředků, ale také jiných znaků a znakových systémů,
grafických forem, obrazů, gest a dalších artefaktů se znakovou funkcí“3, je dalším aktem
plným znaků a symbolů. Patří sem nejrůznější gesta, jejichž symboliku si dovedeme
představit asi nejlépe, dále výraz tváře, hlas a jeho zabarvení i volba komunikačních
prostředků. Mimo nastínění dvou směrů komunikace, bude dále pojednáno o vztahu písma a
obrazu. Pozornost bude věnována také komunikaci mediální. Zde bude jen naznačen fakt, že
ne každý vývoj se ubírá jedním směrem. Ba naopak se mohou vedle sebe vyvíjet zcela odlišné
proudy sdělnosti.
Jistá univerzalita znaků bývá posilována především pro rostoucí mezijazykovou a
mezikulturní komunikaci. To způsobuje používání různých piktogramů např. smajlíků.
Rovněž se využívají různá označení např. dnes již běžné WC, open, close, OK, atd. Jak je
vidět, většinou užívané zkratky a označení vycházejí z anglického jazyka, který se stává
jazykem světovým. Umožňují tedy téměř komukoli rychlou a jasnou orientaci v jakémkoli
prostředí, snižují potřebu komunikace a její délku.
Naopak snahu o originalitu můžeme pozorovat v osobní volbě jazykových prostředků, které
užíváme v komunikaci. Tím, že např. používáme vulgární slova, „poangličtěná“, či výhradně
3

TONDL, Ladislav. Půl století poté: pohledy na problémy sémantiky a sémiotiky v posledních
desítiletích, str. 21.
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česká, nebo zastaralá, se snažíme vyniknout v davu a být díky našemu mluvenému i psanému
projevu rozpoznatelní.
Univerzalita se týká nejen užívaných označení, ale např. i nadnárodních firem a životního
stylu. Na tento moment, kterým skrze nadnárodní podniky oslabujeme svou identitu, reaguje
např. Jan Pfeiffer svým dílem „From“ z roku 2008. Sám svou práci komentuje takto: „Každý
předmět v instalaci je složen ze dvou částí, z nichž každá byla vyrobena v jiné zemi. Vypadají
totožně, ale vznik každého dílu je zcela odlišný. Globální obchod potlačuje lokální styly a
tradice a vytváří nepřirozené multikulturní spojení.“4 Stejně univerzální jsou i další předměty,
jimiž se obklopujeme, mimo nábytku jsou to
dekorativní předměty, účes, oblečení a další.
Na druhou stranu víme, že právě svůj styl si
většina snaží vybudovat co neoriginálnější.
Dokazují to i dnes rozšířené polotovary, které
nám umožňují dotvořit si zakoupený výrobek
podle našich představ. Typické je také to, že se
touto originalitou chceme stejně jako u výše
zmíněné verbální komunikace zviditelnit a

Jan Pfeiffer, From, 2008, talíř: Rumunsko - Čína,
židle: Malajsie - Čína, stůl: Polsko – Litva

vystoupit tak z davu.
Ovšem nabízí se otázka, zda je výběr stylu komunikace vskutku originální nebo zda se
všichni nevědomě zařazují k již vytvořeným stylům. Tuto otázku podporuje i paradox, že
většinu výrobků a oděvů, kterými se tedy snažíme vyniknout, jsou produktem právě
nadnárodních firem. Málokdo si oblečení či nábytek tvoří sám, takže i ti „originální jedinci“
pouze vybírají ze sériové nabídky obchodů.
Tyto odlišné proudy jsou úzce spjaty s naším postavením ve společnosti a rolí, kterou v ní
zastáváme a chceme zastávat. V souvislosti s tím určitým způsobem přijímáme symboly v
komunikaci a rovněž je vytváříme. „Proces socializace individua předpokládá určité
vystavení se symbolům, jejich přijímání a zacházení s nimi, zatímco proces individuace je
provázen samotným tvořením symbolů."5

4
5

From/2008. Jan Pfeiffer [online]. [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://janpfeiffer.info/from-2008/
BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu, str. 22

11

2. Symbol, znak
Zde budou definovány jednotlivé pojmy, které k problematice symbolů neodmyslitelně patří.
K definicím jednotlivých termínů samozřejmě patří také jejich vznik, vývoj a podmínky jejich
užívání a platnosti.
Existují znaky, které jsme schopni rozpoznat a dešifrovat bez hlubších znalostí. Týká se to již
symboličnosti barvy, jejíž možné významy jsme schopni určit poměrně snadno. Vychází totiž
především z naší zkušenosti. „Ačkoli každý člověk má svou vlastní barevnou stupnici, vlastní
klíč ke své jedinečné osobnosti, obecné významy barev jsou stálé. Příslušníci nejrůznějších
národů, staří i mladí, muži i ženy, vzdělaní i nevzdělaní, všichni dávají odpovědi, které se
překvapivě shodují. Významy barev jsou totiž založeny na jejich fyziologických i
psychologických účincích a na vlastnostech, které jim lidstvo připsalo na základě tisíciletých
zkušeností.“6 K těmto podobnostem a rozdílům se ve stejném duchu vyjadřuje stejně jako P.
Pleskotová, také J. Baleka. „Symbolika barev, významové chápání barev, založené na jejich
psychofyziologické působivosti. Je podmíněna vlastní povahou barvy, asociacemi, jež
vyvolává na základě prosté zkušenosti (modř – nebe – dálka; červeň – krev – život – oheň),
estetickým systémem světového názoru, v němž je barvě přisuzován určitý význam. Je dále
podmíněna historicky, tj. dobově a místně, a jednotlivé kulturní okruhy proto vykazují vedle
shod i rozdíly v chápání symbolického významu barev.“7
Obdobná shoda se objevuje i při přiřazování významů a názvů tvarům. Důkaz nám poskytl ve
20. letech 20. století jeden ze zakladatelů
tvarové

psychologie

Wolfgang

Köhler.

Prováděl výzkumy na různých místech, kde
žádal

účastníky

výzkumu

o

přiřazení

následujících pojmů k tvarům. Všichni lidé
napříč všemi kulturami i společenským
postavením odpovídali stejně. Své výzkumy
zobecnil jako "bouba/kiki efekt". Tento příklad dokazuje, že v našem mozku již existuje
souvislost mezi tvarem a zvukem. Dá se říct, že některá kresba i zvuk působí měkce, ostře,
pichlavě, těžkopádně, atd. Z toho můžeme vyvodit, že i čtení znaků ovlivňuje jejich tvar.

6
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Tvrdší a ostřejší tvary budeme tedy číst spíš jako útočné než jako milé. Tyto významové
složky již startují naše hledání a přiřazování významů.
Znaky a symboly, které už je třeba více studovat, a pátrat po jejich významech nejen v naší
intuici se budeme zabývat dále.

2. 1 Definice a etymologie
„Symbol a jemu příbuzné termíny jako obraz, metafora, podobenství, analogie, ale i alegorie
tvoří řadu pojmů, ve které jednotlivé pojmy stojí vedle sebe a vzájemně do sebe přecházejí.
Vzhledem k rozličné míře „mocnosti“ ovšem přitom nezaujímají všechny pomy stejně
„prostoru“ ani nelze přesně stanovit jejich „postavení“.“8 Nejenže jednotlivé termíny z
oblasti „označování“ zaujímají rozdílný prostor, který se mnohdy překrývá. Dokonce i
jednotlivé termíny zaujímají pokaždé jiné postavení. Jednotlivé definice bývají velmi odlišné
a někdy až protichůdné.
Tyto definice se liší nejen místně, ale i časově a podle způsobu a oblasti jejich užití.
Jako jednoduchý příklad nám poslouží třeba čísla, která mohou být použita jako číslovky
v matematických a jiných vzorcích, na druhou stranu však například v křesťanské architektuře
a malbě přejímají symbolickou funkci. Zde je patrné, že stejný prvek nemá vždy stejný
význam. Významnou roli v tom hraje kontext a další prvky kolem použitého znaku. Takže
budou-li vedle "trojky" stát rovnítko, plus a další číslice, máme jasno a snadno tuto trojku
odlišíme např. od „nejsvětější trojice“.
Etymologie slova symbol bývá vykládána shodně, jen s rozdíly v detailnosti. „Slovo symbol
se odvozuje z řeckého slovesa symballein, „dát do hromady“ nebo „složit“; příslušné
podstatné jméno zní symbolon. Slovo „symbolon“ poprvé nacházíme na staroegyptské
olověné značce, jaké se v antice z různých materiálů používaly jako průkazní známky –
latinsky testera.“ Takto uvádí vznik slova symbol U. Becker ve svém slovníku, další příklad
nabízí J. Rejzek: „V antice totiž býval poznávacím znamením předmět rozdělený na dvě části,
které do sebe musely – při identifikaci příslušných osob – zapadnout.“9
„Zároveň se však slovo symballein používalo v obratech, které opisovaly sbírání, skrývání
nebo zastírání. Znamení, jež se stalo symbolem, tedy šifrovalo, maskovalo zjevný smysl
8
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znázornění nebo výpovědi: Nezasvěcený pozorovatel již takto zakódovanou výpověď nebyl
schopen chápat.“
V Beckerově slovníku jsou uvedeny i další možnosti „označování“, jako např. atributy,
alegorie a metafory. Jedinečnost symbolu však Udo Becker vidí v tom, že „může poskytnout a
také vždy poskytuje ucelenou výpověď.“10
Slovo znak je spojeno spíš s významem. „Znak je odvozeno od znati, tedy původně asi „co je
známo, domluveno“.“11
„Symbolický význam se zcela liší od konvenčních a náhodných znaků a nezávisle na
intelektuálních poznatcích a znalostech odkazuji k jiné rovině bytí. Pokud je takový symbol
pravý, bude se nutně týkat pouze „vyšší“ roviny bytí: symbol reprezentuje více, než
znázorňuje.“12
Z těchto slov, bychom mohli shrnout, že znak nabízí užší význam. Zatímco symbol problém
spíš rozšiřuje, odkazuje na další roviny, znak nabízí pochopitelnější, jednodušší spojení a
odkazy. Ovšem obě tato vyjádření nám nabízejí vyjádření komprimovanou formou. Tedy
skrze jeden výtvarný prvek vyjádřit širší obsahy a sdělení.
Někdy se stává, že tyto pojmy bývají zaměňovány s dalším pojmem „zastupování“a tím je
alegorie. „Alegorie (řec. allégorein – vyjádřit jinak), ve výt. um. zpravidla lidskou postavou
zosobněný obecný pojem, vlastnost, kosmologická představa apod. Bývá převážně ještě
slučována s atributem či jinými prvky, jež význam zpředmětňují, např. s mluvící páskou
(titulus), věcmi, symbolikou barev roucha, významem gesta, geometrických znaků, symbolů
písmen a čísel apod. … Alegorie se stala rovněž v křesťanství důležitou složkou zobrazivého a
naučeného poslání nauky, např. v alegoriích Ctností a Neřestí.“13
Tyto tři pojmy jsou z oblasti „označování a zastupování“ ty nejzákladnější. Samozřejmě, že
výše uvedené stručné, slovníkové vysvětlení neshrnuje poznatky a otázky teorií výše
zmíněných autorů. Ovšem pro naše účely bude stačit. Ovšem není možné zde vynechat nauky
a metody zabývající se znaky a symboly. Rozdíly mezi nimi budeme opět definovat pomocí
výkladových slovníků. Metodami zkoumajícími znaky a symboly, jsou ikonografie a
ikonologie. „Ikonografie (řec. ekon – obraz, grafem – psát, popsat), … v současném dějepise
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umění je metodou výkladového popisu výtv. děl zabývající se určením témat, motivů, osob,
zvířat, věcí, atributů, alegorií, symbolů, barev, obrazců, čísel, gest, mýtů, věrouk (ikonografie
středověkého malířství, ikonografie krajinářského umění).“ 14
„Ikonologie (řec. eikon – obraz, logos – slovo, vědění, nauka), původně soubor
ikonografických vzorů – alegorií, personifikací, atributů, symbolů – sloužících jako vzorník
pro uměleckou práci; … ve 20. stol. nabyl termín jiného významu a označuje
uměleckohistorickou metodu významového výkladu uměleckého díla z hlediska světového
názoru, který jeho vznik podnítil. Název použil 1912 A. Warburg při rozboru fresek paláce
Schifanoia ve Ferraře, a byla proto zprvu nazývána též warburgovskou metodou.“15
Obě tyto metody se tedy zabývají výkladem výtvarných děl skrze jejich obrazné prvky a
výrazové prostředky. Rozdíl je ovšem v tom, že ikonologie do tohoto výkladu zapojuje také
společenské souvislosti, které vznik i význam díla ovlivňují a podněcují.
Naukami zabývajícími se symboly a znaky jsou sémiotika a sémiologie. Zde je rozdíl
podobný, jako u ikonografie a ikonologie. Sémiotika je nauka zabývající se znakovými
systémy obecně. Jejím zakladatelem je Ch. Peirce. Sémiologii definoval F. de Saussure. Jde v
podstatě také o nauku zabývající se znakovými systémy, ovšem ve vztahu k společnosti a
života znaků v ní.
Samozřejmě, že i tyto definice a rozdělení jsou velmi zjednodušená. Např. U. Eco se zabývá
tím, zda je vůbec sémiotika oborem, či disciplínou, ovšem našim potřebám toto rozdělení plně
vyhovuje.

Symbolika koně
V předchozím textu je uvedeno, že jednotlivé symboly nabývají vzhledem k době, místu i
společnosti různých významů. Proměnlivost výkladu jednoho symbolu si ukážeme na
příkladu koně. Proč právě motiv koně? Kůň je totiž obsažen ve dvou reprodukcích, které jsou
inspiračním zdrojem v didaktické části diplomové práce.
„Kůň patří k nejstarším domestikovaným zvířatům. Ve starověku je spojován s válkami, méně
s účely hospodářskými. Byl atributem vyššího společenského postavení (např. stav jezdců
v Římě). Zapřahován býval do bojových vozů egyptských faraonů, později do triumfálních
14
15
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vozů římských triumfátorů a císařů. Helénistickou a římskou tradici zobrazování slavných
vojevůdců a císařů na koni (např. Marka Aurelia na Kapitolu v Římě) pak převzal středověk,
a již nikdy vlastně nebyla opuštěna, jak o tom svědčí jezdecké portréty či pomníky.“16 To, že
je kůň domestikovaným zvířetem a že v historii i dnes sloužil k jízdě a zapřahání v bojích i
mimo ně, bychom asi dokázali bez problémů zformulovat i bez širších znalostí. Ovšem k
následujícím významům bychom se již museli dopracovat studiem jiných zdrojů.
„V slovanském prostředí (polabští a pobaltští Slované) se věštilo pomocí posvátného koně,
který překračoval kopí. Zdá se, že takovýmto věštným koněm mohl být i kůň Libušin, který
podle kronikáře Kosmy vedl poselstvo do Stadic. Kůň patřil k posvátným zvířatům
slovanských bohů: Svantovíta, Svarožiče a Radegasta“17
„Koně vystupují často v antické mytologii. … Podle legendy stvořil koně (bělouše) Poseidón
zaražením trojzubce do rákosí, jak to máme zobrazeno např. na obraze Jacoba Jordaense ve
florentské galerii Uffizi.“18 Další výklad zrození koně, konkrétně okřídleného Pégase nabízí
tato citace: „Bájný okřídlený kůň Pégasos, považovaný novodobou tradicí za symbol básnické
inspirace, se zrodil ze spojení Poseidóna a Gorgóny. Vyskočil prý z Gorgónina trupu, když jí
Perseus uťal hlavu. Pod úderem Pégasova kopyta vytryskl pramen Hippúkréné na Helikónu,
pahorku Múz.“19
Skrze Pégase se dostáváme k již konkrétním vyobrazením koní. K jejich rozpoznání je znalost
příběhů s nimi spojenými nutná. V těchto příbězích bývá popsáno místo a doba, v níž se
odehrával příběh a bývá zde popsána jedinečnost a vlastnosti konkrétního koně. Mimo
„živého“ Pégase zná téměř každý tzv. Trojského koně: „obrovský dřevěný kůň se stal
nástrojem lsti Řeků před Trójou.“ 20
Tyto ukázky se týkaly spíš koní, kteří hráli určitou roli a zastávali významnou funkci v
příběhu. Ovšem nedá se o nich říct, že se jedná o symboly. Ačkoli zrádnost daru spojená s
Trojským koněm je dnes přeneseně spojena s výrazem „Danajský dar“. Danajský proto, že
Řekové ukrytí v dřevěném koni byli z Danaje. Ale již „složitou symboliku mají koně
v dialogu Faidros, kde Platón přirovnává trojici tvořící spřežení, totiž koně bílého, černého a
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vozataje, ke třem složkám duše: bělouš symbolizuje pozitivní složku, vraník negativní, vozataj
pak vůdce, který obě složky uvádí v soulad.“21
Kůň a jeho symbolika se, jak vidíme, objevovala již v dávné historii. A není tomu jinak ani v
době, která je na symboly velmi bohatá a tou je doba křesťanství. „V Novém zákoně kůň
vystupuje také jako znamení panské pýchy a panovnického triumfu, proto Kristus jako král
pokoje vstoupil do Jeruzaléma na oslici. … Na různobarevných koních (bílém, ohnivém,
černém, sinavém) přijíždějí podle knihy Zjevení čtyři apokalyptičtí jezdci přinášející neštěstí.
Na bílém koni se nakonec objeví Mesiáš, v doprovodu nebeských vojsk na bílých koních. Bílá
barva je barvou vítězství, čistoty a nebeské slávy. “22
Zde máme i zmínku o tom, z čeho lze různé významy a vlastnosti koní vyvozovat. „Podle
Augustina je kůň symbolem pýchy, kterou prý prokazuje pohazováním hlavou, a symbolem
chlípnosti, neboť při spatření ženy údajně žádostivě ržá.“23
Kůň bývá také atributem svatých, slouží tedy s dalšími předměty k jejich rozpoznání a
pojmenování. „Na koni je zobrazován také sv. Martin (též patron chovatelů koní), sv.
Theodor a od 17. stol. také sv. Václav. Na koni vystupují i patroni lovců, jako např. sv. Hubert
a sv. Eustach.“24
Obecně se však dá říct, že „dvojice koní, bílý s pozitivním významem a černý s negativní
symbolikou, pak ovládá výtvarné umění až do současnosti.“25 Může tedy zastupovat
prapůvodní hodnoty dobra a zla, bez souvislosti s konkrétním příběhem.

2.2 Čitelnost, platnost symbolu/znaku
Zde by bylo vhodné určit, co všechno musí daný obrazný prvek splňovat, aby mohl být
znakem či symbolem. Protože pokud bychom řekli, že symbolem či znakem je vše, co něco
zastupuje, tak bychom v podstatě nic nedefinovali. Protože je téměř nemožné najít předmět či
znak, který by nic nezastupoval.
Možná se zdá nevhodné používat u vizuálního vyjadřování sloveso číst. Avšak „říkáme-li, že
obraz čteme, není to nevlastní způsob vyjadřování, protože v okamžiku, kdy říkáme, co obraz
21
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„znamená“, co obraz „říká“, a dokonce i tehdy, když jenom říkáme, co na obraze vidíme, je
už porozumění obrazu nějak čtením, protože je zprostředkováno znakovým systémem jazyka,
tedy porozuměním, jehož modelem je text, a nikoli obraz.“26
Následující řádky nejsou vyčerpávajícím popisem znaků a symbolů a jejich vlastností. Ovšem
nabízí příklady toho, co z jednotlivých tvarů a figur tvoří ony symboly a znaky
Kontext
Jak již bylo řečeno, některé symboly rozpoznáme bez dalších indicií. Příkladem je např.
červená barva spojená s krví, životem a ohněm; nebo černý a bílý kůň coby představitel
negativní a pozitivní symboliky.
Ovšem pro mnoho symbolů, jejichž symboličnost vychází z konkrétního příběhu a v něm
hrané role, je kontext nutný. Příklad kontextu jako rozhodující vlastnosti viděného nabízí
Jarmila Doubravová. Jde o příklad muže v tramvaji s taškami v rukou a plnovousem. „Teď si
uvědomuji, že teprve v souvislosti s celkově lehce zanedbaným, nikoli však např. znečištěným
ošacením bylo možné soudit, že se jedná o obyvatele útulku. Jinými slovy: Abych mohla
rozhodnout, jedná-li se o muže na nákupech, nebo o muže-bezdomovce, musím posoudit
kontext všech viditelných znaků. V kontextu posuzuji i módnost oblečení, obuvi, čapek
apod.“27 Tento příklad je dostatečně výstižný a bude jistě i přijatelnější pro žáky při výkladu
symbolů a znaků.
Sdělnost/zobrazivost
Vyváženost těchto vlastností symbolů je důležitá, ovšem velmi těžko se určuje a rozpoznává.
„Estetická kvalita symbolu a s ní i komunikativní náboj jsou zachovány tehdy, je-li symbol
vystaven určitému napětí mezi prostou prezentací a komplikovaným diskursem."28
Příkladem, který je často diskutován a přesto je nemožné jej vyřešit, představují především
barokní zátiší.„Předměty v malířství soustřeďujícím se na zátiší obsahují v tomto období
skrytou alegorii, buď pomíjivosti věcí tohoto světa a nevyhnutelnosti smrti (téma „vanitas“),
nebo – rozšířením – alegorií křesťanského umučení a vzkříšení. Tohoto významu je
dosahováno užitím předmětů, většinou běžných a všedních, jež mají vedlejší symbolické
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významy."29 Ve stejné publikaci však najdeme tvrzení opačné: „Zbývá dodat, že takovéto
předměty nejsou v zátiší nezbytně dokladem vědomé alegorizace ze strany umělce; patrně
nenaznačují nic víc než existenci tradičního repertoáru předmětů, který byl navyklý kreslit.“30
Zda tedy nesou obrazná vyjádření i sdělení, není snadné rozhodnout a v tom případě musíme
přihlížet k již zmíněným kontextům a dalším pramenům. Ačkoli, jak je vidět, ani to
nezaručuje úspěch.
Jsou ale i znaky, které mají značně abstraktnější podobu. Názorným příkladem je písmo. To
samozřejmě sdělení nese, ovšem vzhled znaků je tak vzdálený reálné předloze, že k jejich
přečtení musí být adresát plně seznámen s významy jednotlivých znaků. „Již od počátků
umění je možné vysledovat dva směry - realismus a abstrakcionismus. Schopnost abstrahovat
je ekvivalentní symbolické činnosti člověka."31 Ale asi se shodneme, že přirozenější je symbol
než písmo. Jeho podoba je bližší fyzické zkušenosti z předmětu a tudíž je niternější než čistě
abstraktní text. Problematikou slova a obrazu se budeme podrobněji věnovat v kapitole
Dialog textu a obrazu.
Objektivita/subjektivita
Asi se shodneme na tom, že ve znacích a symbolech musí být něco objektivního, co je
schopný rozpoznat širší okruh lidí. Obsahem je tedy nějaké obecnější sdělení, zkušenost. „To,
co je v aktu tvoření do symbolu zašifrováno má dvojí povahu
-

jednak

jde

o

nevědomá

archetypická

schémata,

koncentrující v sobě kolektivní zkušenost a jednak jde o
expresivní výraz osobní zkušenosti, jenž je vždy v určité
dimenzi

neopakovatelný."32

Skloubení

objektivity

a

subjektivity může být často i nevědomé. Může se stát, že i
když se snažíme o významově nezměněný přenos znaku, jeho
čtení změníme již naším rukopisem a stylem naší kresby,
malby. K pozměnění významu může dojít i pouhou
neznalostí původního významu, kdy znak přenášíme jen na
základě jeho vizuální podoby.
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HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, str. 498
HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, str. 498
BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu, str. 33
BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu, str. 23 - 24
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Příkladem

„ne

zrovna

zdařilého“

přejímání

znaku,

je

obraz

Ukřižování

od

mistra Třeboňského oltáře. Zde je rytíř zobrazen se štítem ve tvaru mužské tváře. Toto
zobrazení bylo zřejmě původně inspirováno obrazy řeckých hrdinů, kteří si své štíty „zdobili“
hlavou Medúzy, která měla nepřátelům nahnat strach a odradit je. Náš autor však pověst o
Medúze zřejmě neznal a proto pouze překreslil štít s tváří. Tato desinterpretace jistě pobaví
žáky a pobídne je k uvolněnější práci s citovanými reprodukcemi.
Ke chtěným i nechtěným proměnám dochází v historii velmi často. Můžeme ještě zmínit např.
zobrazování jablka jako zakázaného ovoce, ačkoli v Bibli se mluví pouze o plodu obecně, a
mnoho dalších.
Zkreslení se projevuje v podstatě při každém předávání informací a sdělení, ať jde o všem
známou tichou poštu či pověsti a mýty předávané mluveným slovem.
S formální změnou se však shledáváme i bez proměny zapříčiněné časem. To nám dokazuje
např. i rukou psaný text. Ačkoli se všichni učíme psát podle vzoru a tudíž by jakýkoli psaný
text od kohokoli měl vypadat stejně, vidíme v něm výrazné rozdíly. Co však způsobuje tyto
odchylky? Jde o pouhou nedokonalost oka a ruky, nebo se v našem písmu projevuje
podvědomě naše osobnost?
Počet „uživatelů“
Kvalitu symbolu nebo znaku zřejmě počet jeho uživatelů neovlivňuje. Své symboly může
používat i jen dvojice osob. Počet osob, schopných znaky a symboly číst a vytvářet, ovlivňuje
jen to, kde a v jakém množství mohou být použity, budeme-li žádat jejich srozumitelnost a
pochopení.
Potřeba diváka
V případě uměleckých děl se často vedou diskuze o významu a nutnosti diváka, aby dílo
mohlo být uměním. U znaků je tento moment jasnější, ty jsou totiž nespornými nositeli
informace, takže je s divákem/čtenářem počítáno již při tvorbě znaku, symbolu. Bohužel
nejvýznamnější postavení má divák v případě reklamy. Ta totiž používá své znaky a symboly
s jasným cílem. O tom však více v části nazvané Mediální gramotnost.
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3. Kódy, kódování
Kód je vyložen, jako „systém znaků pro přenos informace.“33 „Obecně je kódování
přetvářením, transformováním nejrůznějších informací.“34 Konkrétněji jde o jisté
„překládání“ z jednoho jazyka do jazyka jiného. Nemluvíme zde však o překladu z angličtiny
do češtiny, apod. V tomto případě jsou pojmem „jazyky“ míněny různé znakové systémy.
Můžeme konstatovat, že pokud chceme o nějakém předmětu či jevu hovořit, musí mít název
anebo být popsán. Právě název a popis stvrzuje jeho existenci. Dalo by se říct, že co není
nijak zaznamenáno (zobrazeno, zapsáno), jakoby neexistovalo a nezasloužilo si diskuzi. Toto
tvrzení se týká věcí konkrétnějších, ale i abstraktnějších. Ovšem v současné době se u
hmotných předmětů objevila další potřeba a to potřeba kódu. Kdybychom např. v obchodě
našli výrobek, který by měl svůj obal s názvem, složením, atd. bez čárového kódu, nedalo by
se s ním prakticky nijak manipulovat, prostě by jej nebylo možno koupit a jako zboží by
ztratil smysl.
Možná by se dalo říct, že existují různé typy existence. Každý chápeme fyzickou existenci,
jako něco hmatatelného s různými vlastnostmi. Psychická existence se týká věcí, o kterých
přemýšlíme, vnímáme je, ačkoli jsou nehmatatelné. Dále by se také dalo mluvit o existenci
systémové, která právě souvisí s kódy a hesly. V dnešní době nejsou okódovány pouze
výrobky, ale také my všichni. Snad každý, je někde zaregistrovaný, má své číslo občanského
průkazu, telefonní číslo, číslo služební či studentské, atd. Výjimku tvoří pouze několik
„neregistrovaných“ osob, které však pro systém neexistují.
Čárové kódy v nás mohou vyvolávat protichůdné pocity. Na jednu stranu pro nás představují
jistotu, protože jsme v systému, jsme součástí něčeho většího. Na druhou stranu jsou však pro
nás kódy nečitelné, nesrozumitelné, nevíme co je jejich obsahem.
Tato nejistota však může vznikat u všech kódů. Rozpoznáme-li, že jsou informace určitým
způsobem zakódovány a my tomuto způsobu nerozumíme, nebo dokonce nerozumíme ani
znakovému systému, může v nás tato zakódovaná zpráva vzbuzovat velmi negativní pocity.
Ovšem umíme-li sdělení dekódovat, můžeme ho číst bez negativního zaujetí způsobeného
špatným porozuměním. „Dekódováním rozumíme obecně použití takové transformace na

33
34

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, s. 292
KULKA, Jiří. Psychologie umění: Obecné základy, str. 216
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zakódovanou zprávu, kterou by se obnovila zpráva původní“35 V případě umění je původní
zpráva nejen sdělení, ale také prožitek umělce při tvorbě, jeho pocity, představy a postoje.
„Interpretační fáze vnímání navazuje bezprostředně na dekódování uměleckého sdělení a
představuje zařazení vnímaného díla do kontextu života a osobnosti recipienta.“36
Interpretace však bude detailněji pojednána v
kapitole Vizuální gramotnost
Z výtvarné scény reagují na kódy a jejich systém
např. Jiří Skála a Alena Foustková.
Jiří Skála se ve své práci zabývá komunikací
v různých jejích podobách a proměnách. Ovšem
konkrétně se ke kódované komunikaci vztahuje Jiří Skála: Otcova ústa, 2008, video
dílo Otcova ústa z roku 2008. Jde o video o délce
16 minut, ve kterém dva herci čtou binární kód
fotografie lidských úst, přičemž nula je zaměněna
za ne a jednička za ano.
Alena Foustková se zabývá přímo čárovými kódy,
které zpracovává různými postupy a prostředky.
Přetváří je do obrazů a objektů. Zabývá se jejich
obsahovou i formální stránkou, která navzdory Alena

Foustková,
44.5×28.5cm

Barcode

in

space,

svému čistě funkčnímu určení působí velmi
esteticky.

Její tvorba „mapuje různá mediální témata a druhy
masových médií od seriózních novin po bulvární
informace. Je to interaktivní komunikace, která se
snaží o propojení s divákem. Záměrem autorky je
sociální rovina komunikace.“37

35
36
37

Alena Foustková, Multiplied Barcode_42x29cm

KULKA, Jiří. Psychologie umění: Obecné základy, str. 217
KULKA, Jiří. Psychologie umění: Obecné základy, str. 218
Alena Foustková: OCUĎ POCUĎ. ATALK.CZ. Artalk: aktuálně o výtvarném umění [online]. 29. 3.
2011. [cit. 2013-06-06]. Dostupné z: http://www.artalk.cz/2011/03/29/tz-alena-foustkova-2/
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„Část tvorby je zaměřená na rovinu významů čárového kódu. Je to silný znak charakteristický
pro současnou dobu konzumu a komerce. Definuje do velké míry naše vnímání a je portrétem
komercializace naší společnosti. V rovině komunikace
mne zajímá změna jeho polohy významovými posuny
od původního kontextu znaku spojeného s informací o
produktu do vizuálních informací výtvarného díla jako
takového.“38
Svým způsobem do této skupiny patří i Zdeněk
Sýkora. Především struktury, kterými se zabýval v 60.
a na začátku 70. let, se vizuálně podobají kódům.

Alena Foustková, Soft Barcode I._68x42cm

Podobnost navíc podporuje fakt, že jeho obrazy původně
vycházely z přírody, jejich inspirace tedy pochází
z reálného, hmatatelného světa. Na druhou stranu
výsledné struktury a později linie jsou produktem
počítačového

programu,

který

výslednou

podobu

generoval na základě daných parametrů.
„Generalizací přírodních forem dospěl k abstraktnímu
výrazu a od počátku 60. let maloval kompozice založené
na vztazích základních geometrických tvarů. V roce 1963
vznikla první z řady struktur - Šedá struktura. Ve stejném
roce se stal jedním ze zakladatelů výtvarné skupiny Zdeněk Sýkora, Černo-bílá struktura,
Křižovatka. "Pro organizování geometrických elementů 1965
ve svých strukturách používal kombinatorický princip a v polovině šedesátých let ve
spolupráci s matematikem Jaroslavem Blažkem zapojil do své práce počítač, a zařadil se tím
mezi světové průkopníky této metody," připomněla Hudečková.“39 Ovšem v Sýkorově tvorbě
hrála velkou roli náhoda, která se u produktových kódů jeví jako nežádoucí.
Ještě by bylo vhodné zamyslet se nad tím, proč jsou vůbec kódy používány, co nám nabízejí.
Kódování obecně umožňuje autorovi sdělení, aby jej zašifroval podle konkrétních pravidel,
systému, jak je zmíněno na začátku této kapitoly. Výhoda zakódované informace je v tom, že
38

39

Alena Foustková: OCUĎ POCUĎ. ATALK.CZ. Artalk: aktuálně o výtvarném umění [online]. 29. 3.
2011. [cit. 2013-06-06]. Dostupné z: http://www.artalk.cz/2011/03/29/tz-alena-foustkova-2/
Zemřel malíř a grafik Zdeněk Sýkora. © 1996–2013 ČESKÁ TELEVIZE. Česká televize: Kultura
[online]. 13. 7. 2011 12:00. 13. 7. 2011 16:40 [cit. 2013-06-06].
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/130048-zemrel-malir-a-grafik-zdenek-sykora/
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ji může přečíst, dekódovat jen ten, kdo obdržel klíč, tedy zná systém kódování. Kódována
budou tedy především sdělení, která je zapotřebí částečně nebo zcela utajit. Informace, které
jsou přístupné jen určité skupině lidí. V podstatě obdobnou roli hraje kódování – ve smyslu
pravidel – v uměleckém díle. Svá sdělení kódují, aby nebyla prvoplánově vyřčena. Tento
„výkřik“ by totiž málokdy postihl celou šíři sdělení. Proto musíme obraz nejprve dekódovat,
pochopit pravidla jeho vzniku a až potom můžeme přejít k samotné interpretaci.
Čárové kódy, ačkoli jsou také svým způsobem znakovým systémem, mají jiný cíl.
Nepředpokládáme, že by si výrobci zboží a prodavačky s čtečkou kódů chtěli vyměňovat
informace nepřístupné pro ostatní osoby. Předností čárových kódů je schopnost jejich čtení
právě zmíněnými čtečkami. Ty jednotlivé typy (šířka, rozmístění, vzdálenost,..) čar rychle
rozpoznají a převedou do znakové soustavy užívaného jazyka, takže se na monitoru kasy
objeví slovy popsané zboží včetně základních parametrů a požadovaných údajů. Právě tato
podoba čárových kódů je tedy používána pro svou rychlost, přesnost a univerzalitu.
V následujícím textu se budeme zabývat dalšími znakovými kódy, kterých jsme se již
několikrát dotkli a těmi jsou kód verbální a vizuální.

4. Dialog textu a obrazu
Pojmem text zde chápeme jakýkoli záznam tvořený znaky našeho jazyka (písmena, číslice,
slova, interpunkční znaménka, aj.). I slovo obraz zde bude používáno v jeho širokém
významu, a sice jako jakékoli hmotné vizuální vyjádření vnímané a přijímané zrakem, tedy
umělecké obrazy, ilustrace knih i mediálních produktů, fotografie a film (i když
nehmatatelný).
Velmi často se setkáváme s propojením textu a obrazu. Ovšem ani si tento moment
neuvědomujeme, není pro nás ničím zvláštní, protože se vyskytuje v nejběžnějších médiích,
jako jsou tiskoviny nebo televize. Ale i toto pro nás nijak zajímavé spojení skrývá dlouhý
vývoj a v umění má stále své postavení a mnoho otázek, kterými je třeba se zabývat.
Často jsou informace nesoucí tyto vyjadřovací prostředky shodné. „Ve skutečnosti je možné
vyjádřit daný obsah jak vyjádřením /slunce vychází/, tak jiným vizuálním výrazem, složeným
z horizontální čáry, půlkruhu. Bylo by však nepochybně mnohem obtížnější pomocí téhož
vizuálního prostředku vyjádřit, že /slunce také vychází/ a zcela nemožné by bylo vizuálními
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prostředky vyjádřit, že /Walter Scott je autorem Waverley/.“40 Dalo by se tedy říct, že
verbální jazyk je primárním způsobem sdělení a rozhodně efektivnějším, než sdělení vizuální,
tedy druhotné. To podporuje i tvrzení, že „nejen každou lidskou zkušenost, ale také každý
obsah, vyjádřený pomocí jiných sémiotických prostředků, lze přeložit do termínů verbálního
jazyka, zatímco opak není pravda.“41 Tato přednost verbálního dorozumívání je způsobena
širokými možnostmi variování jednotlivých jazykových znaků i kombinací jejich složenin.
Zakódovaná sdělení však nesdělují pouze obsah, jak jsme zmínili již výše, nýbrž také pocity,
prožitky a popř. i ponaučení a hodnoty. Z toho vyplývá: „Je pravda, že každý obsah
vyjádřený verbální jednotkou lze přeložit do jiné verbální jednotky; je pravda, že větší část
obsahu, vyjádřeného nonverbálními jednotkami, lze také přeložit do verbálních jednotek; ale
je rovněž pravda, že existuje mnoho obsahů, vyjádřených složitými nonverbálními jednotkami,
které nelze přeložit do jedné nebo více verbální jednotek (jinak ne pomocí velmi slabé
aproximace).“42
Možnosti sdělnosti těchto komunikačních prostředků a jejich
překrývání znázorňuje následující ukázka. „Garroni (1973)
předpokládá, že existuje množina obsahů, které jsou
přenášeny množinou jazykových prostředků J, a množina
obsahů,

které

jsou

obvykle

přenášeny

množinou

nejazykových prostředků NJ; obě množiny přispívají do
podmnožiny obsahů, které jsou přeložitelné z J do NJ nebo
naopak, nicméně takový průnik nechává stranou velkou část
„nevýslovných“, ale nikoliv „nevyjádřitelných“ obsahů.“43
Tato ukázka jednoznačně dokazuje jedinečnost obou znakových systémů, jak vizuálního, tak
verbálního.

40
41
42
43

ECO, Umberto. Teorie sémiotiky, str. 197
ECO, Umberto. Teorie sémiotiky, str. 198
ECO, Umberto. Teorie sémiotiky, str. 198
ECO, Umberto. Teorie sémiotiky, str. 198
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4. 1 Vztah obrazu a textu
Výše jsme naznačili jedinečnost obrazných a jazykových sdělení i jejich schopnost vzájemné
zástupnosti a nahraditelnosti. Tyto poznatky a nejen ty, budeme dále rozebírat v této kapitole
a většinu z nich se pokusíme doložit konkrétními ukázkami.
Důležitým momentem v této kombinaci je vztah obou forem. Ten totiž může být rovnocenný,
ale většinou bývá spíš jedna forma nadřazena druhé. Často se může stát, že jedna forma může
tu druhou zcela zastínit, pohltit a odstranit. Což je např. pro zastánce čistě vizuální kultury
velmi závažné, když se stále více objevují výstavy představující text.
Toto propojení můžeme vídat v různých formách. Počínaje iluminacemi, ilustracemi,
využitím písma v obrazech kubistů, pop artistů, v tvorbě street artistů, v komiksech, a dalších.
V neumělecké podobě se setkáváme v již zmíněných tiskovinách, televizi, PC hrách, filmech
s titulky, ale např. již v raném věku v čítankách, kdy některá slova bývají suplována obrázky.
Myslím, že výše zmíněné příklady asi nejsou překvapující. Ale obraz s textem se setkávají
např. i na čistě obrazné výstavě. Zde se sice text uskromňuje pouze v popisku daných obrazů
a dalo by se říct, že je tedy podřadný, vedlejší. Ovšem ani to nemusí být zcela pravda, protože
název, který nesou na lístku vytištěné grafémy, nám velmi často slouží, jako klíč ke čtení
obrazu. Minimálně toto čtení často pozmění. Zde jsme tedy zpochybnili čistou nadřazenost
obrazu nad popiskem. Ovšem zanedbatelný není ani prostor mezi nimi. „Zvyčajne na
stránkach nejakej knihy nevenujeme pozornosť tomu malému prázdnemu priestoru, ktorý sa
rozprestiera nad slovami a pod kresbou a slúži im ako spoločná hranica pri ustavičných
prechodoch: veď tam, na niekoľkých milimetroch beloby, na pokojnen piesčine strany sa
medzi slovami a tvarmi rodia všetky vzťahy označovania, pomenúvania, opisu a
klasifikácie.“44

Opakem k nejisté podřazenosti popisku je ilustrace. Stává se, že si nějakou knihu pamatujeme
spíš podle ilustrací, ačkoli zde by hlavní roli měl hrát písemný obsah. „Gustave Flaubert
myšlenku, že by slova měla být doprovázena obrazy, jednoznačně zavrhoval. Po celý život
odmítal ve svých dílech jakékoli ilustrace: domníval se totiž, že vizuální obrazy redukují

44

FOUCAULT, Michel. Toto nie je fajka, str. 31
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univerzální představy na zcela konkrétní skutečnost.“45 Z výše uvedeného je zřejmé, že
hranice, která určuje váhu textu a obrazu je velmi křehká a stojí za to se jí zabývat.
Zajímavým je z tohoto hlediska jistě kaligram, který text a
obraz

v podstatě zrovnoprávňuje.

„Tisícročná

tradícia

pripisuje kaligramu trojakú úlohu: kompenzovať abecedu;
opakovať bez pomoci rétoriky; chytať veci do pasce dvojitého
zápisu. Predosvšetkým zbližuje, ako sa len dá, text s figúrou:
línie, ktoré vymedzujú tvar predmetu, skladá z tých linií, čo
usporadúvajú postupnosť písmen; výpovede vkladá do
priestoru figúry a spôsobuje, že text hovorí to, čo kresba
reprezentuje. Na jednej strane alfabetizuje ideogram, zapľňa
ho diskontinuitonými písmenami a nemotu neprerušovaných
línií privádza takto k tomu, aby prehovorila.“46

Guillaume Apollinaire: Báseň z 9. 2.
1915

Postavení textu a obrazu vůči sobě ovlivňuje beze sporu pořadí jejich vzniku. Rovnocenně
budou působit spíš spojení vznikající zároveň, jako je kaligram, komiks a mnoho dalších.
Hlavní roli bude hrát text především v knihách a vzniklý obrazový záznam bude textem
určován a svým způsobem definován. Sem bychom tedy zařadili ilustrace, film podle knihy a
velmi významným příkladem je Bible. „Křesťanství je náboženstvím slova, v jeho kosmogonii
je tvořivé slovo prvotní a rozhodující. Bylo a zůstalo náboženstvím kázajícím morálku slovem,
a přesto rozvinulo právě ve spojení se slovem svou ikoničnost, zahrnující též gesta
kodifikovaná liturgií.“47 Poslední kombinaci může tvořit první, určující obraz a doplňující
slovo. Do této skupiny spadají nejrůznější komentáře, výklady a titulky obrazů, i např. filmů.
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MANGUEL, Alberto. Čtení obrazů: o čem přemýšlíme, když se díváme na umění?, str. 17
FOUCAULT, Michel. Toto nie je fajka, str. 19
BALEKA, Jan. Vlevo a vpravo ve výtvarném umění, str. 74
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4. 2 Použití textu jako obrazu a naopak
Častým postupem vyskytujícím se v umění je práce
s textem jako s obrazem a opačně.
Jako příklad bych ráda uvedla např. Jiřího Koláře. Ten
svými kolážemi, rolážemi, chisamážemi a jinými postupy
měnil čtení a význam obrazů. Spojování a prolínáním
více obrazů propojoval také jejich obsahy. Postupně do
svých děl včleňoval také text. Zprvu jej využíval pro jeho
obsah, avšak postupně s ním začal pracovat jako
s obrazem. Obsah stále více ustupoval vizuálnímu účinku
Jiří Kolář: Kurt Schwitters (strojopis),
1964

textu.

Dalším příkladem tohoto opačného postupu, zde práce s obrazem jako s textem, je tvorba již
zmiňované autorky Aleny Foustkové. Uvedena zde budou i díla, ve kterých autorka tyto
komunikační kanály kombinuje. Jejich kombinacemi jsme se již zabývali a ještě budeme. A.
Foustková ve svých obrazech reflektuje text a jeho postavení v naší společnosti a současné
kultuře přehlcené reklamami a zbytečnými pseudoinformacemi.

Alena Foustková, Vizualni

Alena Foustková, Pořád stejný

Alena

Foustková,

Redukce,

poezie, papírová koláž, 29.5

vzor, Same pattern, 120 × 140,

Reduction, 120 × 140, olej, 2009

× 41.5cm

olej. 2009
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A ačkoli si to uvědomujeme, i my používáme
podobný postup, kdy z grafémů tvoříme obrazy. Tato
metoda, zvaná ASCII art, spočívá v používání
počítačového textu jako výtvarného média. Obrázky
bývají

tvořeny

především

z interpunkčních

znamének. Nejběžnější a nejjednodušší formou jsou
emotikony (hovorově smajlíci). Jejich cílem je citově
podbarvit psaný text. Ovšem pomocí písmen a
znamének lze vytvořit i složitější obraz. Je možné
také fotografii či jiný obraz převést do tohoto
znakového formátu. Je zde tedy použit náhodný,
„bezvýznamný“ nebo záměrný a konkrétní výběr
písmen a znamének a je
z nich
obraz.

vytvořen

daný

Obraz M. Pěchoučka z cyklu
Time for bed, převedený do
formátu ASCII ART na adrese:
http://www.degraeve.com/img2txt.
php - vlevo detail

Umělecká díla často ztvárňují otázky a problémy, ale i radosti, které se nás bytostně dotýkají
a jsou naší každodenní součástí. Stejně tak pracují a vymezují se vůči novým technikám a
možnostem. Stejně je tomu tak v případě tisku, reklam a dnes velmi rychlé a bohaté
manipulaci s obrazy a texty. Někteří autoři těchto „novinek“ využívají s nadšením a zkoumají
hranice jejich možností a schopností. Na druhém břehu však stojí autoři, kteří v těchto
vynálezech vidí hrozbu, a tudíž s nimi pracují ironicky nebo s nimi zachází tak, aby zdůraznili
jimi obsažené nebezpečí. Tím, jak mohou tyto změny a vývoj ovlivňovat naše vnímání se
budeme zaobírat ještě v dalších částech textu. Již zde si ale můžeme říct a přiznat si, že nás
právě tyto změny a kultura, ve které žijeme, ovlivňují. „Náš evropský způsob, jak zachytit
myšlení, je odlišný od jiných kultur. Zajímavější než toto sdělení je však myšlenka, že tento
způsob záznamu zpětně ovlivňuje naše myšlení a tím časem i systém našich hodnot. Evropská
kultura je ta, která si vybrala k záznamu myšlení kód sestávající z 27 písmen, kód, který již
s sebou nenese žádné jiné informace, než že označuje zvuk, ne symbol, ne obraz věci, na
29

kterou myslím, ne citlivost gesta, kód, který se vlastně stal čistou racionální abstrakcí tvarů,
taková kultura časem změní k svůj systém uvažování, myšlení, hodnot.“48 Uvedený výběr
autorů dostatečně ilustruje tyto postřehy a jistě u nich můžeme najít i rozdílné vymezování se
k právě vyřčeným postojům k naší komunikaci v různých formách.

4. 3 Čtení a působení textu a obrazu
Mimo rozdílu ve vztahu textu a obrazu, jejich nadřazenosti či podřazenosti, existují také
rozdíly mezi čtením a působením těchto druhů sdělení. Nyní se zkusíme zaměřit na to, v čem
spočívá tento rozdíl, jak ovlivňuje naše vnímání obrazů a jeho působení na nás. A v
posledním bodě se zmíníme o tom, jak u těchto znakových systémů zapojujeme svou fantazii.
Čtení obrazu a textu
Způsob čtení těchto dvou forem se liší tím, zda analyzujeme či syntetizujeme. Při čtení textu
uplatňujeme syntetizující postup. Nejen že z jednotlivých písmen skládáme slova a dále věty,
ale též z popisu jednotlivých scén skládáme celý příběh. Postup při čtení obrazu je opačný.
Postavíme-li se před obraz, vidíme celou scénu. Postupně začneme analyzovat jednotlivé
části, výrazové prvky a detaily obrazu. Zajímavé je, že bychom stejně postupovali i při popisu
obrazu slovy, tedy za použití verbálního znakového systému. Nejprve bychom také popsali
scénu jako celek a k detailům bychom došli až postupně. Mohli bychom říci, že text tedy
plyne v linii tvořené slovy, kdežto obraz vnímáme v ploše a jejích obrazných prvcích. „Na
rozdíl od obrazů psaná slova trvale plynou mimo rámec stránky: desky knihy nestanoví
hranice textu, který nikdy neexistuje zcela jako fyzický celek, leda snad v úryvcích nebo
shrnutích. Letmou myšlenkou jsme schopni vybavit si verš z Coleridgeova Starého námořníka
nebo dát dohromady dvacetislovné shrnutí Zločinu a trestu, ale nedokážeme si tak vyvolat
celé knihy: jejich existence spočívá ve stabilním proudu, který drží slova pohromadě, jak
plynou od začátku do konce, od první do poslední stránky, v čase, který těmto knihám při
čtení věnujeme.
Obrazy se však našemu vědomí představují v jediném okamžiku, sevřené svým rámcem –
stěnou jeskyně nebo stěnou muzea.49“

48
49

DYTRTOVÁ, Kateřina. Celostní vnímání - tvar, zvuk, barva a gesto, str. 84
MANGUEL, Alberto. Čtení obrazů: o čem přemýšlíme, když se díváme na umění?, str. 22
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Působení obrazu a textu
Právě tyto rozdílné postupy ovlivňují také účinek daného díla. Informaci čerpanou z textu
přijímáme postupně, řízeně. Oproti tomu obraz na nás působí velmi silně a emotivně, protože
ho vidíme a tudíž i vnímáme celý najednou. A asi se dá říct, že proces dívání se na obraz je
možné kontrolovat (tempo, prožitek, organizovanost, atd.) hůře než čtení textu. „… vizuální
texty obvykle představují souvislé (kontinuální) pole, v němž de facto již (až při recepci či
interpretaci nacházíme jisté celky, které „poznáváme“ jako znaky zastupující něco jiného.
Tyto znaky jsou rozloženy v jednom časovém okamžiku. Oddělit od sebe jednotlivé
vyseparova(tel)né znaky je tedy složitější.“50 Tím nemohou být zřeďována obrazová sdělení,
jak autor uvádí, a tím působí mnohem naléhavěji než psané informace. Ovšem nedá se říct, že
by tyto znaky byly čteny jako celistvá plocha. Čtením nás totiž vede např. už kompozice.
I přes jisté vodící prvky v obraze, jeho celistvost napadá naše smysly rozhodně intenzivněji
než psaný text. Tato působivost spočívá také v bližší podobě k realitě. „Obraz-ikona je
v lidském nitru uložen hlouběji než slovo, obraz-ikona je prvotní a tím základní.“51
Fantazie při čtení obrazu a textu
Při čtení děl se zapojuje také naše fantazie a spouští se různé asociace. Zde je zajímavý
protiklad. Obraz na nás sice působí velmi silně, jak jsme si řekli, ale omezuje naši fantazii
svým více méně popisným zobrazením. Text je tvořen znaky, které vizuálně vůbec nesouvisí
s předmětem, jsou více abstraktní, a tudíž nám umožní vytvořit si jakoukoli představu o
podobě daného předmětu. Samozřejmě i toto tvrzení platí jen v určitých případech, proto nyní
uvedeme konkrétní příklady tohoto momentu. K tomuto postřehu nás dovedla pedagogická
praxe na gymnáziu, kde jsme se se studenty snažili pojmenovat rozdílné působení textu a
obrazu. Jelikož tento úkol činil žákům značné obtíže, bylo zapotřebí připravit si pomůcku.
Tou byly dva listy papíru. Na jednom bylo napsané slovo „ovoce“, na druhém bylo vyfocené
zátiší s ovocem.
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FORET, Martin. O interpretaci vizuálního textu. In: BOČÁK a Juraj RUSNÁK. Média a text II, str. 40
BALEKA, Jan. Vlevo a vpravo ve výtvarném umění, str. 187
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Díky této názorné demonstraci písma a obrazného vyjádření se žákům podobnosti i rozdíly
hledaly lépe. Právě jedním z rozdílů, které jmenovali, byl ten, že u psané podoby ovoce si
mohou představit jakékoli (druhy ovoce, barevnost, stupeň zralosti, apod.), kdežto fotografie,
ale i realistická malba ovoce nabízí možností méně. Samozřejmě že tyto nároky a možnosti
fantazie platí pouze u jednotlivých prvků, jednoho konkrétního slova, jednoho konkrétního
zobrazení. Kdybychom však srovnávali detailní popis např. jablka a expresivní zobrazení bez
konkrétních tvarů, vznikly by představy a asociace zcela odlišné.
Hodnota informace nesoucí text a obraz
Kromě již zkoumaných rozdílů v působení a používání fantazie při čtení textů a obrazů,
zkusíme zhodnotit, jaké hodnoty mají informace, které nám poskytují tyto rozdílné zdroje.
Mimo jejich hodnoty se budeme zabývat také jejich protichůdností, zde spíš protiřečením si a
také rozdílnou věrohodností.
„Významy pochopitelně doprovázejí všechny formy komunikace, nejen komunikaci řečovou
(tedy s využitím přirozeného jazyka). Ve skutečnosti nelze vyloučit, že nás obrazy ovlivňují
daleko silněji než slova, mimo jiné proto, že se daleko víc podobají skutečnému světu, v němž
žijeme (a skutečně jen podobají – nezapomeňme, že i fotografie jsou interpretace a jejich
„věrnost předloze“ je šálivá, takže čím věrnější je fotografie, tím více je zastřena její
„obsahová“ podstata).“52 Přesto však býváme ke čtení textů kritičtější nežli ke čtení obrazů.
Tomuto riziku a potřebě jeho snížení se budeme věnovat ještě v kapitole Mediální
gramotnost.
V běžném životě se často setkáváme s rozporem sdělení textu, nápisu a obrazu, předmětu.
Tato protichůdnost může být chybou či záměrem. O chybu se většinou jedná ve výrobě, kde
očekáváme, že se název (označení) shoduje s obsahem, s vizuální a hmotnou částí výrobku.
Proto považujeme za klamnou informaci, najdeme-li na roztíratelném rostlinném tuku název
„máslo“, nebo když na balíku se čtvrtkami stojí název „výkres“. Je zvláštní, že nás tento
rozpor skutečně znejistí a nevíme, co nese pravdivou informaci, ačkoli je to často zjevné.
Názvy a informace nesoucí text pro nás mají často větší hodnotu a věříme jim víc než
samotným předmětům.

52

BURTON, Graeme. Úvod do studia médií, str. 37
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Ovšem v umění se tento postup využívá běžně.
Dalo by se říct, že i tento postup má diváka
znejistit, což je v umění běžný postup – nejistota,
iluze, překračování hranic, apod. Nejvhodnější
ukázkou bude Magrittovo dílo s nápisem „Toto
není dýmka“. Samozřejmě, že myšlenka tohoto
díla není založena na prostém protiřečícím si
sdělení. Otázky, které toto dílo otevírá, jsou René Magritte, Zrada obrazů, 1929
mnohem komplikovanější. Jejich podrobným rozborem se můžeme prodírat v knize Michela
Foucaulta: Toto nie je fajka.
Ačkoli nás tato protichůdná tvrzení zneklidňují, nenutí nás tato nejistota učení se vizuálním
produktům rozumět. Přitom obrazů se v naší komunikaci objevuje čím dál víc. „V úvahách o
současné kultuře i mediální sféře se velice často mluví o rostoucím vlivu vizuality, příp.
audiovizuality, o posledním století se uvažuje jako o éře obrazu. … Zmiňme na úvod pro
ilustraci tohoto tvrzení elementární příklad novin, které se z čistě „testové“, verbální, byť
později ilustrované formy stále více mění ve formu „plakátovou“, s řadou fotografií a jiných
grafických, vizuálních prvků.“ 53
Nesmíme se však nechat mýlit, přestože vidíme růst významu obrazu oproti slovu, není pro
nás obraz ničím novým. Naopak obraz byl jedním z prvních komunikačních médií. „Na
počátku civilizace byl právě obraz prvním pokusem o znázornění skutečnosti. Po rozvoji
verbální komunikace (nejprve orální, později i graficky fixované) se stal obraz doménou
především výtvarného umění. Zatímco slova si osvojovali (postupně) všichni, vyjadřování
obrazem se stalo čímsi exkluzivním – verbálně se vyjadřoval každý, vizuálně jen „umělec“,
který byl spíše na úrovni „básníka“ než jen „běžného mluvčího“. Obraz jako médium usilující
o reprezentaci reality nabýval historicky mnoho forem a podob a i jeho role a funkce, stejně
jako jeho vztahy k dalším médiím, především ke slovu, se samozřejmě měnily (nejen
v závislosti na vývoji technologií).“54 Obraz hrál významnou roli již v prvních projevech naší
komunikace, jak Martin Foret uvádí. Během našich dějin se postavení obrazu v našem
dorozumívání měnilo až do dnešní doby, kdy opět nabývá velkého významu, jak potvrzuje
např. Božena Šupšáková s Michaelou Syrovou: „Kým stredoveký človek vnímal svet cez
hovorené a počuté slovo, renesančný a barokový vzdelanec (a stále viac i menej učený)
53
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FORET, Martin. O interpretaci vizuálního textu. In: BOČÁK a Juraj RUSNÁK. Média a text II, str. 36
FORET, Martin. O interpretaci vizuálního textu. In: BOČÁK a Juraj RUSNÁK. Média a text II, str. 37

33

vnímal svet cez tlačené a čítané slovo, dnes vnímame ces obrazy, zanechávame obrazy a
prostredníctvom nich vnímame svet. Celkom prirodzene používame obrazové skratky,
piktogramy na vyjadrenie emócii, fotografie a filmy na získanie informácií. Denne, každú
minútu sme atakovaní zrakovými podnetmi.“55 Ačkoli tedy vizuální jazyk již není pouze
doménou umělců, naopak ho dennodenně všichni užíváme jako příjemci či autoři, jednáme
tak často nevědomě a nepromyšleně. Přestože, se tedy obrazná sdělení opět výrazně prosazují
v naší kultuře, nevnímáme je jako podněty ke čtení, nýbrž jako bezobsažné „vizuální
doplňky“.
Z tohoto důvodu nás odporující si vizuální a verbální tvrzení znejistí. To, že obraz je
tvrzením, si neuvědomujeme. Tyto momenty rozporu přijímáme někdy kladně a jindy
záporně. Někdy se nám dokonce stane, že nás obrazné vyjádření zklame, protože
nekoresponduje s naší představou. Toto zklamání pociťujeme např. při porovnání knižního a
filmového zpracování, či u ilustrace v textu. Ovšem stává se také, že film či ilustrace nás
překvapí a dodá psanému podání jiný rozměr.
Velmi známým autorem pracujícím s různými
formami vyjádření je konceptuální umělec Joseph
Kosuth. Mezi jeho nejvýznamější díla patří např.
„Jedna a tři židle“, která se prezentuje třemi
způsoby: realistickým (fyzicky přítomný objekt),
zobrazivým (fotografický záznam) a pojmovým
Joseph Kosuth, Jedna a tři židle, 1965

(psaný text, definice židle).

K tendenci opětovnému učení se čtení obrazů především mediálních skrze jejich tvorbu a
používání se vrátíme v kapitole Mediální gramotnost. Nyní se však zaměříme na čtení obrazů
jako takové a možnosti jejich interpretace.

5. Vizuální gramotnost
„Vizuální gramotnost se používá jako základní termín při studiu dějin umění, ikonologie a
vizuální kultury již delší dobu. Je to silná a zdánlivě nevyhnutelná metafora, která srovnává
nabývání rozdílných úrovní znalostí ve vizuální oblasti (dovedností, kompetence a odborných
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ŠUPŠÁKOVÁ, Božena a Michaela SYROVÁ. Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrení detí a
mládeže, str. 19 - 20
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znalostí) se znalostí jazyka a literatury. Podle ní je vidění něco jako čtení. … Zaprvé, meze
této metafory. Pokud mají vidění a čtení něco společného, je to jen na nejelementárnějších a
nejzákladnějších úrovních. Čtení nám připadá jako mnohem obtížněji získaná dovednost.
Většinou se můžeme začít učit číst nějaký jazyk teprve tehdy, když jsme se jím naučili mluvit.
Pokud má jazyk fonetický systém psaní, je potřeba se nejprve naučit abecedu, která spojuje
mluvené slovo se zapsaným: můžeme si všimnout, že umění psát je vlastně předně vizuální
dovednost, jelikož se týká schopnosti rozlišit jednotlivá písmena abecedy a jejich spojování
s příslušnými zvuky. Pokud soustava není fonetická, ale ideografická nebo piktografická, pak
jsou požadavky na vizuální systém ještě větší. Čínština má přes dva tisíce znaků, které je třeba
si zapamatovat, než člověk začne jazyk číst, tím spíše jazykem psát. Vidění se naopak zdá být
snadnou a přirozeně získanou dovedností, alespoň na základní úrovni.“56 Přesto, jak jsme již
několikrát zdůrazňovali, je potřeba číst i podněty přijímané zrakem v obrazné podobě a toto
čtení se učit a zdokonalovat jej.
V umění i znakové řeči obecně, hraje velkou roli doba vzniku a čtení. Jde zde totiž o způsob
myšlení, který se v průběhu času výrazně mění a může pak docházet k neporozumění nebo
v některých případech špatnému čtení zaznamenané informace. Někteří autoři mluví o tzv.
„dobovém oku“. „Pro komunikaci uměním je dále příznačné, že neprobíhá obvykle při
změnách rolí původce a příjemce sdělení, nýbrž že je většinou jednosměrná, směřuje od
umělce k příjemci. To neznamená, že by zde chyběla zpětná vazba. … Dozví-li se však umělec
něco o působení svých děl na vnímatele později, je komunikační kruh také uzavřen, byť
v jiných časových relacích.“57 Právě tento časový předěl může způsobovat již zmíněnou
změnu čtení. V případě čtení staršího díla, je potřeba nahlédnout ke kontextům. O kontextu
jsme mluvili již při čtení symbolů a znaků. Zde je situace obdobná. Musíme obraz prohlížet
jako celek, včetně všech jeho částí a k tomu bychom se měli pokusit dohledat další okolnosti
a údaje podstatné pro vznik a výklad díla. Právě tato analýza jednotlivých částí a výrazových
prostředků díla včetně vztahu ke kontextům a našeho osobního postoje, se dá považovat za
interpretaci.
„Staří malíři považovali své náměty za závažnou záležitost. Je pravda, že se často obraceli
k tradičním předlohám, ale vždy usilovali o to, aby divák uvěřil, že znázorněná příhoda se
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skutečně udála a že stojí za to ji připomenout. Kompozice, kresba i barva měly činit tato
témata živějšími a srozumitelnějšími.“58 Toto si mnohdy dostatečně neuvědomujeme, že
obrazy vznikají z umělcovy nutnosti. Že jsou pro ně sdělovaná informace či příběh velmi
důležité a proto bychom je neměli jen letmo „přejet“ očima a dál se jimi nezaobírat. Ačkoli
k tomu velmi často dochází, což dokazuje pohyb a zaujetí návštěvníka galerií. „Kominikácia
obrazom prestáva byť komunikáciou – dialógom. Je len monológom, kde sa prijímateľ stáva
konzumentom, a to konzumentom nenáročným. Je to také lákavé. Vizuálny jazyk je však
zložitý, mnohovrstevný, štruktúrovaný. Nepoznať jeho nuansy nás oberá o možnosť plne
využiť jeho krásy, môcť sa sám vyjadriť, vyjadriť plnosť svojho prežívania života.“59 Stojí tu
však tvrzení, že díla jsou tvořena právě divákům a jejich „čtenářům“ a bez nich není dílo
nikdy hotové. „Niektorí teoretici prichádzajú tak ďaleko, že stavajú přijímateľa diela na
miesto (nie na úroveň, ale na miesto) tvorcu. Odôvodnením tohto tvrdenia je poznanie, že
dielo je v plnosti dokončované až pri jeho dekódování. Až čitateľ vytvára nanovo obsahy
diela, keď číta, vidí, porozumie a pochopí. Dielo je kompletné až po jeho intepretácii.“60
Z výše uvedeného je snad dost zřejmé, jak důležité čtení obrazů je a jak se bez něj při
návštěvách galerií, či pouhém listování publikacemi o umění, ochuzujeme. Možná, že tento
téměř dvoustránkový, ale i v jiných částech textu obsažený apel působí násilně a přehnaně.
Ovšem vede nás k tomu nejen naznačená situace slábnutí vizuální gramotnosti, ale také úděl
současného učitele výtvarné výchovy. Jeho každodenním úkolem je motivace žáků
k důkladnějšímu rozboru a citlivějšímu vnímání uměleckého díla. To mu samozřejmě
znesnadňuje častý odpor žáků a otázky po zdůvodnění jeho požadavků a „praktičnosti“ a
uplatnitelnosti čtení vizuálního jazyka. Snad mu tedy výroky mnoha autorů zmiňované
v tomto textu, alespoň trochu pomohou své požadavky obhájit a své žáky přesvědčit a
nadchnout pro tvorbu se znakovými a obraznými kódy.
Nyní se však již zaměříme na samotný proces čtení obrazu, jeho interpretaci a její možné
ovlivňování. Vše začíná, když se v galerii, či jiném prostředí postavíme před obraz. „Moderní
psychologie již zcela opustila předtím ve fyziologii obecně rozšířenou představu o průběhu
procesu vnímání: totiž že naše smysly dodávají mozku prvotní impulsy, které jsou dále
zpracovávány ve výsledné vjemy skutečnosti, prověřeny zpětnou vazbou a uloženy v paměti.
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Došla totiž postupnými výzkumy k závěru, že vnímání světa má konceptuální, hypotetický
charakter. Obecně dnes uznávaná „ohromující složitost vidění“ (E. H. Gombrich) pramení ve
vzájemně neustále probíhající interakci mezi smysly a mozkem, které si společně před světem
sestavují určité hypotézy, očekávání, jež si vyžadují ověření nějakou další zkušeností. Ta je
buď potvrdí, nebo vyvrátí.“61 Z toho tedy vyplývá, že nikdo z nás nezačíná obraz číst ze stejné
„startovní pozice“. Již v prvních vteřinách před obrazem stojí zcela odlišní lidé se zcela
odlišným přístupem a možnostmi čtení. Ovšem důležité také je, že ani my sami
nepřistupujeme k témuž obrazu vždy stejně a pokaždé ho čteme jiným způsobem a nacházíme
v něm různé významy. „Naše interpretace i vnímání se mění s životními zkušenostmi, úrovní
vzdělání, ovlivňuje ji náš původ, vyznání, společnost, ve které žijeme a která nás utváří.“62
Toto uvědomění by v nás mohlo vzbudit zklamání, že není univerzální čtení významů obrazů.
Kdyby však tato univerzalita umění ovládala, ztratilo by veškerou přitažlivost a podněty
k odhalování. V dílech jsou to především skryté významy ať symbolické či nikoli, které nás
přitahují a „baví“.
Ovšem fakt, že čtení obrazů je rozdílné u každého z nás a dokonce i u jedné osoby v různém
čase a situaci, nabízí pedagogům dokonalou zbraň, v dobrém slova smyslu. „Lze se totiž
důvodně domnívat, že kladnou odezvu našich citů, naší mysli a našich smyslů na dílo, kterou
pociťujeme jako bezprostřední a mimovolnou, je možno předem zcela racionálně a
systematicky připravit zásobováním našeho vnímání zkušenostmi, vizuálními, ale i verbálními,
které příslušně „naladí“naši psychiku na nový podnět, který bude vycházet z naší předchozí
zkušenosti (psychologický termín naladění, něm. Einstellung, angl. set). Jestliže je pro
vnímání umění důležité poznání a předchozí zkušenost, pak je pro individuální zážitek tváří
v tvář výtvarnému dílu a pro následnou odbornou interpretaci zcela rozhodující, s jakými díly
se člověk již předtím setkal, jak je chápal, jak jim porozuměl pomocí výkladu jiného
interpreta, pomocí kontextu výstavy, na níž je spatřil, pomocí kontextu původního prostředí,
v němž je in situ uviděl – a jaký vztah k nim zaujal. … Vnímání díla, totiž reakci smyslů, citů a
mysli vnímajícího na dílo je možno předem v jeho mysli připravit slovním, výkladem,
zprostředkováním díla slovy, slovní interpretací.“63 Uvědomíme-li si, že je možné žáka na
čtení díla připravit a nejen snažit se vyložit význam díla po jeho shlédnutí, nabídne nám
vizuální kultura ve všech jejích podobách nepřeberné množství „pomůcek“. Potom si můžeme
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cíleně vybrat, kterými díly a autory u žáků začneme a ke kterým budeme směřovat. Je často
vhodné, začít staršími díly, ke kterým nacházíme více pramenů informací, ve kterých bývají
důkladněji vyložena. Ovšem někdy současní žáci přijímají starší tvorbu obtížněji. Důvodem je
již zmiňované „dobové oko“ a „nesoučasné“ technické zpracování. Proto bychom si při
plánování a přípravě měli důkladně promyslet cíle naší výuky. S připraveností a „naladěním“
žáků můžeme však pracovat i více způsoby. Budeme-li chtít pracovat s prvním dojmem –
ačkoli víme, že není zcela bezprostřední – přivedeme žáka rovnou k dílu. Budeme-li však
chtít, aby k dílu žák přistupoval již s určitým zacílením pro následné úkoly, musíme vybrat
vhodný výklad s obrazovými ukázkami, viz výše. Mimo výklad můžeme k naladění žáka
využít i jiných forem vyjádření, např. hudby, film, drama, aj. K „ladění“ žáků bezesporu patří
i již běžně používané etudy, tedy drobnější výtvarné práce.

5. 1 Mediální gramotnost
První podobnost vizuální gramotnosti mířené na umělecká díla a mediální gramotnosti
potřebné ke čtení mediálních textů a obrazů je jejich odstup od „čtenáře“, jako partnera
komunikace. „Tvůrce i vnímatel jsou od sebe časově i prostorově vzdáleni, umělec se
neobrací na jedince, nýbrž na publikum (posluchače, diváky), informační proud je
jednosměrný, divák či posluchač si volí podle vlastních potřeb, zájmů a možností, která díla
bude konzumovat, kdy a kde, jak dlouho atd.“64 Shoda je zde především v odstupu
prostorovém. Časový rozestup mezi tvůrcem mediálního sdělení a jeho příjemcem je značně
menší. Dalším rozdílem je, že volba v mediální komunikaci je méně svobodná. Nemáme zde
prostor pro výběr mediálního nosiče (tisk, televizní či radiové vysílání, atd.), mediální
produkty jsou totiž všude. Dokonce nemáme téměř ani možnost mediální sdělení nepřijímat.
V tomto ohledu je komunikace mediální oproti umělecké velmi odlišná. V umění máme totiž
svobodnou volbu, který druh výstavy navštívíme a které formy uměleckého vyjádření na sebe
necháme působit, zda to bude videoart, malba, kresba či objektová tvorba. Média se naopak
snaží, abychom si koupili a zabývali se právě tím konkrétním produktem. Tato snaha prosadit
se, se týká především reklam. Mohli bychom říct, že např. tisk, televizní a radiové vysílání i
navštěvované webové stránky, si můžeme vybírat svobodně. Ovšem stejně jsou nám určité
mediální produkty nabízeny více a používají agresivnější prostředky k našemu „podmanění“.
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Dalším společným bodem při návštěvě galerie a listování si např. časopisem, je v dekódování
vizuálního sdělení. „Ve skutečnosti platí, že v každém obraze je víc významů, než kolik jsme
jich zaznamenali na první pohled.“65 A to i v
„obraze mediálním“. Ten totiž nikdy nebývá
prvoplánový a málokdy jsme schopni pouhým
pohledem rozpoznat a přečíst jeho sdělení. Přesto
však k obrazům v médiích přistupujeme mnohem
méně

kriticky

než

k obrazům

uměleckým.

V médiích jsou nejčastěji používány fotografie a
film. „Svět reflektuje sluneční a jiné paprsky, které
jsou prostřednictvím optických, chemických a
mechanických zařízení zachycovány na citlivých
površích a jejichž výslednicí jsou technické obrazy,
Duane Hanson, Žena s nákupním vozíkem,

to znamená, že se zdánlivě nacházejí na téže úrovni 1969, malované plexisklo, polyester a kusy
oblečení, vozík s běžně baleným zbožím, figura

skutečnosti jako jejich význam. Co se na nich vidí, cca 166 x 70 x 70 cm
zdánlivě tedy nejsou symboly, které by se musely dešifrovat, ale symptomy světa, jejichž
prostřednictvím je možné svět, byť i nepřímo, shlédnout. Tento zdánlivě nesymbolický,
objektivní charakter technických obrazů vede diváka k tomu, že se na ně nedívá jako na
obrazy, ale jako na okna. Důvěřuje jim jako vlastním očím. A proto je také nekritizuje jako
obrazy, nýbrž jako světové názory (pokud je vůbec kritizuje). “66 My však víme, že mediální
obraz může nést stejnou míru zabarvení jako obraz umělecký. Rozdíl je zde však v tom, že
umělecký obraz používá manipulaci k dosažení sdělení určité informace, pocitů a prožitků.
Svou manipulaci neskrývá, naopak ji často zdůrazňuje a vědomě s ní pracuje, jako např. v
plastice Hansonovy Ženy s nákupním vozíkem. Kdežto obraz mediální se nám manipulací
snaží „zalíbit“, získat si naši přízeň a popř. nás přesvědčit o potřebnosti nejrůznější produktů a
výrobků. To všechno činí skrytě. A ačkoli často se fotografie a filmy v médiích jeví jako
dokumentární, není tomu tak. „Veškerá mediovaná sdělení jsou interpretace (novináři sdělují
své interpretace toho, kdo je důležité a co je významné, autoři televizních seriálů předkládají
divákům svoje interpretace toho, co je lidské, jak si vytvářet vztahy k ostatním, jak řešit
konflikty apod., inzerenti se ve své interpretaci světa snaží příslušníky cílových skupin
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přesvědčit, že mají nějaké obtíže a že je s pomocí jejich služby či produktu možné je snadno a
rychle překonat).“67
Proč jsou zde stále srovnávány umělecké a mediální obrazy? Z prostého důvodu a tím jsou
opět možnosti využití pedagogem výtvarné výchovy. Jsou jakýmisi dvěma stranami téže
mince. Tyto sdělovací prostředky využívající společný vizuální jazyk se mohou vzájemně
podporovat. Skrze posilování vizuální gramotnosti a rozpoznávání výtvarných prostředků,
které umělci používají a dávají na odiv, můžeme lépe rozpoznat tyto prostředky i
v mediálních sděleních a tím je snáze interpretovat. „Zájem o symboly nám může pomoci najít
prostředky a cesty, jak vidět za věci a jak vzájemně propojovat vizuální a verbální
manifestace našeho podivuhodně rozmanitého a mnohovrstevnatého světa.“68 Někoho by
mohlo vyděsit využívat tvorby jako prostředku k mediální výchově. To samozřejmě není
cílem tohoto textu. Výtvarná výchova si má stále zachovávat svou jedinečnost, avšak může
napomoci i jiným cílům vzdělávání.
Média mohou naopak výtvarné výchově nabídnout své technické možnosti, ale i výtvarné
postupy. Vzájemnou inspiraci umění a masové kultury můžeme sledovat již od Pop-artu a
možná již dříve. Není proto důvodu, nevyužít tohoto propojení i ve výtvarné výchově, která
by beztak měla vycházet ze současného výtvarného umění a aktuální kultury.
Někdo by však mohl namítat, že tomu tak mnohdy bývá, že se v hodině výtvarné výchovy
pracuje s výstřižky z novin a časopisů, či videozáznamem. Děje se tak často bez vysvětlení
oněch významových složek. Vznikají pak koláže a filmy bez prohloubení vizuální či mediální
gramotnosti.
Navíc „mediální gramotnost, tedy kvalita pohledu, s nímž je jedinec schopen přistupovat
k médiím, je jednou z podmínek rozvíjení občanské společnosti.“69 A kompetence občanské
patří ke klíčovým kompetencím obsaženým v kurikulárním dokumentu současného školství.
A proti čemu vlastně bude naše kvalita pohledu stát při komunikaci s mediálními autory? To
si zkusíme představit v následující části.
Výrazným znakem médií je zacílenost, to jsme si již řekli. Téměř vždy se dá určit, na kterou
cílovou skupinu se dané produkty snaží zapůsobit a jaké pro tento účel volí prostředky.
Novinkou pro nás asi nebude, že vizuální stránka jednotlivých tiskovin je velmi odlišná.
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V některých časopisech, televizních stanicích i webových stránkách, nalezneme účelné
ilustrace v potřebné míře doplňující sdělení textu. Ovšem na druhé straně stojí obrazové
přílohy, které působí velmi nereálně, snaží se nám vnutit a
navíc bývají velmi často nadpoužívané a chaotické. Tento
„chaos obrazů“ bývá navíc doplněn stejně nepřehlednou
volbou typografie. Pak je možné nalézt na jedné stránce
časopisu čtyři styly písma v pěti různých barvách a to
v podobě normální, kurzívy i tučné.
Zaměříme-li se však na to, čím se nás snaží mediální
produkty nalákat, bývají jejich prostředky velmi pestré,
vypadají „přitažlivě“ a „luxusně“. Snaží se také působit
přátelsky a přístupně, to podporuje např. velké množství
usměvavých tváří. Ty však dle mého názoru mohou někdy Fotografie z časopisu Fitstyl, dubenpůsobit až příliš nepřirozeně a mohou tím spíš vzbuzovat

květen 2013, str. 18

nedůvěru.
Pokusíme se zhodnotit mediální obrazy podle obdobných kritérií, jako obraz ze světa umění.
Např. barevnost a světelnost obrazových příloh se snaží vycházet z reality. Avšak je mírně
upravena (rozjasněna, rozzářena, tvoří víc kontrastů, apod.), aby byla příjemnější a lákavější.
Samozřejmě nalezneme i média, která se svými vizuálními částmi pracují výtvarně. Svou
manipulaci používají viditelně a naopak jí obrazná sdělení a tisk zhodnocují. Výraznou se zde
stává kompozice a úhel pohledu fotografa. Často se totiž můžeme setkat s tím, že postavy
v časopisech na nás koukají „zvrchu“. To samozřejmě není náhodné, dívá-li se na nás někdo
shora, získáme pocit, že ví víc a že nám může a má čím poradit. Souvisí to s tím, do jaké role
se staví samotný mediální produkt vůči nám.
Chová-li se jako starší sestra a radí nám, nebo jako
přemoudřelý

dospělý,

nebo

jako

rovnocenná

kamarádka se stejnými problémy a hledá s námi
společné řešení. Toto je jen náznak toho, jak by
mohl vypadat rozbor mediálních obrazů. Obecné
shrnutí vlastností a postupů je totiž vzhledem
k nezměrnému množství těchto produktů téměř
nemožné. Proto by se ve výuce mělo pracovat

Ztohoven, Mediální
červen, 2007

realita,

film-strip,

17.
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s konkrétními obrazovými ukázkami.
Jedině porozuměním mediálním sdělením můžeme lépe ovládat jejich vliv na nás. Pak
budeme schopni snáze jejich působení mírnit nebo naopak podporovat. Oba postupy však
budeme moci provádět vědomě. Tato možnost je tu však pouze v tom případě, že přijímání
informací z mediálních prostředků není pasivní, ale aktivní proces. Jedná se tedy o druh
komunikace, ve kterém bychom měli být také aktéry a ne jen příjemci. Již v předchozím textu
jsme říkali, že umělci reagují na současnou kulturu a její možná nebezpečí. Příkladem tohoto
činu by mohla být například akce výtvarné skupiny Ztohoven a jejího zásahu do živého
vysílání televizního pořadu.

6. Používání autorského díla při tvorbě – citace, parafráze, ad.
Předešlé kapitoly nás postupně přibližovaly k hodinám výtvarné výchovy, které je plně
věnována níže uvedená část.
Různé způsoby používání „cizího“ výtvarného díla v procesu vlastní tvorby můžeme nalézt
v celých dějinách výtvarné kultury. Např. ve středověké kultuře byl běžným postupem malířů
jistý „opis“, použití stejného námětu. Nešlo zde však o špatný čin, ve středověku totiž nebyla
cílem originalita, jak je tomu v dnešní době. Cílem všech obrazů bylo předat slovo Boží.
Příkladem může být již představované Ukřižování ze sv. Barbory
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(kapitola Čitelnost,

platnost symbolu/znaku).
Také asi nebudeme odporovat tvrzení, že jednotlivé styly reagují na ty předchozí. „V poslední
době se v odborných kruzích stále častěji setkáváme s názorem, že navazování na blízkou i
vzdálenější minulost je jednou z nejmocnějších inovačních sil umění (E. H. Gombrich).
V procesu tvorby dochází velmi často nejen k přímému navázání na bezprostřední tradici
předanou umělci jeho učitelem nebo uměleckým okolím (survival), ale také k záměrným
návratům do minulosti (revival).“71 Samozřejmě že tyto reakce mohou být pozitivní a
negativní. Pozitivním vymezením se vůči předchozímu stylu je zřejmě navázání na něj a jeho

70

Obraz je umístěn v Národní galerii v Praze, původně v kostele sv. Barbory nedaleko Děbolína u Jindřichova

Hradce.
71

DANIEL, Ladislav. Umění vidět umění: úvod do interpretace obrazu, str. 63
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rozvíjení. Naopak negativní postoj vyjadřujeme tím, že začneme tvořit kontrastně ke stylu
předešlému a používáme zcela jiné prostředky s cílem opačného sdělení.
Ovšem používání díla a jeho citace, transformace a další proměny používá nejdůsledněji
postmoderna. Zde by bylo vhodné uvést vyjádření K. Dytrtové k možnostem postmoderního
přístupu k nabídce dějin umění. „Nadchla mě emocionálně vyjádřená představa práce ve
škole jako „rabování spižírny světové kultury“, kde si odmysleme mírně negativní tón autora
a užijme si energie, s jakou by učitel mohl tento obor učit.“72
Jak však můžeme s autorským dílem pracovat ve výtvarné výchově? O tom, že sem patří, asi
není pochyb. Způsobů, jak můžeme výtvarná díla žákům nabízet a jak s nimi mohou pracovat,
je mnoho. Některé vycházejí ze zkušenosti s reálným dílem, které můžeme vídat jen
v galeriích či muzeích. Výsledkem setkání s reálnými díly, mohou být mimo zážitku, výstupy
slovní či výtvarné. Slovními výstupy máme na mysli různé recenze výstav, či popisy
jednotlivých obrazů, který mohou vycházet z námi kladených otázek, které žáky navedou a
pomohou jim dílo analyzovat. Své postřehy pak mohou studenti prezentovat ústně či
v písemné podobě. Výtvarné výstupy vznikají např. na dnes oblíbených animacích.
Animační programy spojují prohlídku výstavy a plnění nejrůznějších úkolů, které žákům opět
pomáhají odhalit skryté významy a hodnotu jednotlivých děl. Bývají obvykle kombinované
slovní úkoly s úkoly tvořivými. Často se na těchto animačních programech můžeme setkat
s pracovními listy. Zde žák může doplňovat odpovědi na otázky i zaznamenávat výtvarné
úkoly, vyhovuje-li jim tento formát. Většinou však tvorba nabývá větších rozměrů a často
bývá plněna kolektivně. Velkou výhodou pracovních listů je, že se při následné práci
v hodinách výtvarné výchovy nemusíme spoléhat jen na paměť svou a svých žáků, ale
můžeme pracovat s informacemi zaznamenanými přímo v galerii před reálnými výtvarnými
díly.
Setkání a seznámení se s reálnou tvorbou autora je nepochybně ideální formou. Ovšem
bohužel tato podoba bývá časově i organizačně náročná a tudíž ji využíváme méně často.
Běžnější podobou setkání s výtvarnými díly bývá reprodukce. Reprodukcí ať promítanou či
tištěnou většinou doprovázíme svůj výklad. Výkladem seznamujeme s dějinami umění a
v neposlední řadě jím žáky motivujeme k vlastní tvorbě.
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DYTRTOVÁ, Kateřina. Interpretace umění ve výtvarné výchově, str. 17
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Tato motivace a inspirace může také nabývat různých podob. Inspirovat se můžeme téměř
každou částí obrazu a tu můžeme následně použít a transformovat. Inspirací v díle nám může
být např. technika. To je celkem běžný postup, že se skrze nápodobu obrazu učíme novou
techniku a zdokonalujeme své manuální dovednosti. Ovšem inspirací nám může být např. jen
jeho část: kompozice, barevnost, malířský styl nanášení barvy, námět, typ postav, aj. Samotná
tvorba vycházející z těchto inspirací pak může probíhat pomocí překreslení kompozice, či
typu postav. Nebo můžeme pracovat s tištěnou reprodukcí díla, kterou žáci mohou
nejrůznějšími výtvarnými postupy měnit a upravovat. Volba výběru jednotlivých částí obrazu,
nástrojů i postupů by měla být částečně řízená, aby se žáci „neutápěli“ v možnostech a
nepropadali tak nejistotě. Na druhou stranu by však v jejich tvorbě měla hrát značnou roli
svobodná volba výše zmíněných částí tvorby. „Výběr je názorným a rozhodným
interpretačním aktem, volbou jednoho a zavržením jiného uměleckého díla. …
V pedagogickém procesu zaujímá klíčovou funkci, neboť pedagogem vybraná díla mohou
zásadním způsobem kladně nebo záporně ovlivnit vztah dětí k umění.“73
Ukázku takového postupu můžeme vidět v didaktické části této práce. Hlavní výhody
v manipulaci s tištěnou reprodukcí, je fyzický kontakt. Skrze něj si mohou studenti obraz, i
když jen reprodukovaný, osahat, tedy prohlédnout, prostudovat. Mají možnost ho lépe
prozkoumat včetně všech jeho částí a detailů. Další výhodou je, že toto „deformující pokoření
díla“ může žákům pomoci překonat ostych z tvorby a ostych z autorských děl, jenž na nás
někdy v galerii mohou působit jako něco posvátného, k čemuž se nemůžeme přiblížit ani
fyzicky, natož vlastní tvorbou.

7. Dětský výtvarný projev
V této části bude shrnuto, to čeho jsme se dotýkali v průběhu celého textu a připraví nás
k lepšímu pochopení didaktické části práce, která představuje již uskutečněné podoby výuky
včetně jejich variant.
Řekli jsme si, že vzdělávání obecně plní dvojí funkci, a to vzdělávací a výchovnou.
Následující vyjádření J. Vančáta shrnuje obě tyto funkce, jak by je měla plnit výtvarná
výchova. „V důsledku obrovského rozmachu vizuálně obrazného vyjadřování v současné
době je pojetí výtvarné výchovy, uplatněné v rámci oblasti Umění a kultura (UaK)
73

DANIEL, Ladislav. Umění vidět umění: úvod do interpretace obrazu, str. 58
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Rámcového vzdělávacího programu, zaměřeno nejen na oblast výtvarného umění, ale na
všechna znaková vyjádření, která mají vizuální podstatu – oblast zájmu výtvarné výchovy se
rozšiřuje na vnímání, tvorbu, interpretaci a komunikační užití všech vizuálně obrazných
vyjádření (tedy i na oblast působnosti nových obrazových médií, reklamy apod.).“74
Vzdělávací funkce je zde naplňována zaměřením na oblast výtvarného umění. Funkce
výchovná se ve výtvarné výchově naplňuje výchovou k zodpovědnosti za vlastní činy, zde
tvorbu. Dále rozvojem manuálních dovedností a hledání svých možností, skrze ně si žák hledá
své postavení. Jistě by sem spadala i pracovní odpovědnost, jako např. nošení pomůcek, jejich
příprava a úklid v průběhu hodiny. K těmto úkolům výtvarné výchovy navíc přibývá výše
uvedený rozvoj mediální gramotnosti, která žákům nabízí nástroje k rovnocenné komunikaci
mezi nimi a médii. Znovu by zde mělo zaznít, že se tak bude dít bez ztráty specifického
postavení výtvarné výchovy. Ačkoli bychom si také měli uvědomit, že výtvarná výchova není
„izolovaným umělcem“, je součástí celého vzdělávacího systému a proto by s ním měla být
schopná a ochotná spolupracovat. A proto by měl učitel výtvarné výchovy žáky upozornit na
možnost využití schopností procvičovaných ve výtvarné výchově (interpretace a čtení obrazů,
znaků, symbolů a schopnost tvořivě s nimi pracovat) i v jiných předmětech. Ušetří tím čas
učitelům ostatních předmětů (např. výchovy ke zdraví – mediální gramotnost) i studentům,
kteří by se tak museli učit v podstatě stejnou schopnost v různých předmětech, proč tedy tyto
zkušenosti nesdílet. „Jak prohlásil Bacon, bohužel (anebo bohudík) vidíme pouze to, co jsme
v určitém tvaru nebo formě již viděli. Dokážeme vidět jen to, pro co již máme v zásobě
identifikovatelné představy, stejně jako jsme schopni číst v jazyce, u něhož již známe syntax,
gramatiku a slova.“75
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VANČÁT, Jaroslav. Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech,

str. 5
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MANGUEL, Alberto. Čtení obrazů: o čem přemýšlíme, když se díváme na umění?, str. 23 - 24
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DIDAKTICKÁ ČÁST
Výtvarná řada je zaměřena na „jazyky umění“. Snaží se přiblížit fakt, že umění je druhem
komunikace. Ovšem protože komunikace vyžaduje vždy víc než jednoho komunikačního
partnera, musíme se umělecké dílo naučit vnímat jako sdělení. Tomuto sdělení se snažíme
porozumět a popř. na něj odpovědět, reagovat. Studenti se tedy nejprve s jazykem umění
seznamují skrze příklady, postupně přejdou k vlastní tvorbě, která je vždy reflektována
diskuzí a ověřováním informační hodnoty jejich sdělení ve vzniklém artefaktu.
Některé z níže uvedených etud jsem odučila, jiné jsou jen návrhy a alternativy. U většiny
témat se snažím navrhnout více variant. Ne každá mnou odučená hodina totiž dopadla dle
mých představ, proto se ve variantách snažím určitá pochybení napravit a přípravu vylepšit.
Také vycházím z toho, že každá skupina žáků reaguje na úkoly odlišně a má zcela jiné
schopnosti. Proto nabízím více variant s obdobnými cíli. Jako první by si žáci měli uvědomit,
skrze jaké prvky k nim dílo promlouvá. K tomu slouží první činnost nazvaná: „Co všechno
tvoří obraz“. Zde studenti zjišťují, že i ve zdánlivě svobodném umění existují pravidla a
dohodnuté významy. V další části: „Zkoušíme tvořit symboly“ již s těmito dohodnutými
významy, znaky a symboly pracují sami a vytváří je. Další krok spojuje obrazné znaky
s velmi abstraktním vyjádřením a tím je písmo. Kombinaci těchto dvou sdělných forem si
vyzkouší v části: „Písmo vs. obraz“. V posledních úkolech by si žáci měli uvědomit, že
pravidla tvorby neplatí jen pro dílčí části obrazu, ale i pro obraz jako celek. Vyzkouší si zde,
že celý obraz bývá vytvořen v určitém kódu a jak se tyto kódy dají převádět a měnit. Tyto
dovednosti si vyzkouší v poslední části řady nazvané: „Tvoříme podle pravidel, aneb
kódujeme“.
Neuvádím zde, pro který ročník je tato řada určena. Jelikož zde představuji více variant různé
náročnosti, může si učitel vybrat, kterou etudu pro který ročník zvolí. U etud, které jsem
s žáky realizovala, uvádím ročník žáků a následně reflektuji vhodnost pro tento věk.
Jednotlivé části jsou popisovány v kategoriích: námět, cíle, postup, RVP, technika a
materiály, kultura a inspirace, výsledné práce, reflexe a varianty. Odkazy k RVP uvádím
proto, že se jedná o současně platný dokument, podle kterého na školách probíhá výuka. Proto
je vhodné uvést, které kompetence a výstupy může učitel pomocí těchto výtvarných úkolů
naplnit. V podbodech jednotlivé výstupy a kompetence konkretizuji k danému úkolu.
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8. Co všechno tvoří obraz
NÁMĚT
Symbolismus – Jan Preisler „Černé jezero“ – význam díla a jeho proměny (výtvarná hra)

CÍLE:
Cílem bylo zjistit a ověřit si, co všechno určuje konečný obraz a tím ovlivňuje i jeho
interpretaci. Nápomocným nám byl příběh obrazu, který se studenti snažili v díle vyčíst, a tím
jim usnadňoval interpretaci. Ovšem v neposlední řadě jsme se snažili číst jednotlivé prvky
v obrazu symbolicky a to i za pomoci slovníků symbolů a dalších zdrojů a pomůcek (např.:
pořad ČT 24 NÁRODNÍ GALERIE NIKDY NEZAVÍRÁ - Jan Preisler: Černé jezero http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/140604-jan-preisler-cerne-jezero/).

POSTUP
V první části jsme se studenty hovořili o obrazu od J. Preislera „Černé jezero“. Zde jsme
vlastně hned začali s naplňováním cílů, které se týkaly interpretace, významu, příběhu obrazu
a částečně i symboliky.
Poté jsem studentům rozdala reprodukce Preislerova obrazu „Černé jezero“ formátu A3. Tu
měli následně měnit, podle zadání úkolu, jehož číslo získali hodem kostkou. Úkolů bylo tedy
6. Jednotlivé proměny měli mít samozřejmě promyšleny a měli se snažit udržet symboličnost
sdělení obrazu.
Úkoly plněné studenty:
1. Změň barevnost
2. Změň kompozici prvků
3. Změň typ postav
4. Uber prvky
5. Změň prostředí/pozadí
6. Přidej prvky
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Po splnění úkolů následovala společná diskuze a reflexe. Chtěla jsem, aby si žáci zkusili
ověřit své interpretační a tvůrčí schopnosti, proto jsem nejprve nechala u každého obrázku
tipovat ostatní studenty, co se asi změnou jejich spolužák snažil vyjádřit a až potom jsme se
na interpretaci zeptali jeho samotného. Bylo to velmi zajímavé, ovšem časově náročné a stihlo
se tímto způsobem jen několik prací.

RVP
výstupy – žák…
rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň
vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci
Pojmenovává účinky obrazu, interpretuje ho. S těmito informacemi dále
pracuje a posouvá změnou obrazu jejich význam.
pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi
pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání
Různými změnami upravuje význam obrazu a snaží se ho interpretovat.
rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století
do současnosti), z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a
dalších vizuálně obrazných vyjádření
Seznamuje se se základními údaji o symbolismu, konkrétně o Janu Preislerovi.
klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Na základě úkolů mění obraz, ovšem jakým způsobem si volí sám. Tento
způsob si musí následně obhájit vysvětlením pozměněného významu. Změny
tudíž provádí vědomě a promyšleně.
Kompetence komunikativní
Chápe obraz jako informační prostředek, skrze formální změny mění obsah a
jeho sdělení.
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TECHNIKA, MATERIÁL
Práce s reprodukcí A3, posuny – stříhání, lepení, malba

KULTURA, INSPIRACE

Jan Preisler a Černé jezero
„Ve svém díle dokázal syntetizovat
obsahovou stránku, kde odkazuje na
křesťanská

témata,

mytologii

i

dobovou náladu, ale i formální
stránku obrazu.“76

Jan Preisler, Černé jezero, 1904

VÝSLEDKY TVORBY
Třída: Kvinta A, Gymnázium Jaroslava Heyrovského
Práce se ubíraly více směry. Některé rozvíjely již zmiňovaný příběh obrazu a skutečně
představovaly jeho pokračování. Jiné pozměňovaly působení obrazu. Některé práce však byly
žáky zpracovány až satiricky .
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Jan Preisler: Černé jezero. ČESKÁ TELEVIZE. ČT 24: Kultura [online]. 30. 10. 2011 [cit. 2013-0602]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/140604-jan-preisler-cerne-jezero/
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REFLEXE
Reflektivní otázky:
Které z prací se od předlohy nejvíce liší a čím?
Který úkol byl pro vás nejtěžší?
Který úkol podle vás nejvíce změnil vzhled obrazu a jeho význam a naopak?
Bylo pro vás snazší interpretovat původní nebo pozměněný obraz?

Co se týče symboliky, bylo mým cílem žákům spíše ukázat možnost tvorby, která využívá
symbolů. K tomu jsem využila právě symbolického díla od symbolisty J. Preislera. Ovšem
myslím si, že je to velmi složité téma, kde je úzká hranice mezi znakem, symbolem či pouhou
asociací. Proto by tato problematika vyžadovala jistě více času, aby žáci používání symbolu
pochopili a zažili. Ovšem jako ukázka způsobu tvorby to jistě postačilo. V tomto případě mi
nešlo o úplné pochopení symbolismu a symboliky.
Avšak čtení obrazu a jeho částečná interpretace šla žákům mnohem lépe. K tomu jim
dopomohlo především vymýšlení příběhu obrazu, se kterým většina pracovala i dále. Tyto
tendence jsou většinou vlastní každému, je to nejpřirozenější chápání obrazu, jako zachycení
příběhu, děje. „Prostor vymezený rámem rozšiřujeme o nějaké to před a po a díky umění
vyprávět příběhy (o lásce nebo o nenávisti) propůjčujeme neměnnému obrazu věčný a
nevyčerpatelný život.“77
Můžeme konstatovat, že schopnost žáků interpretovat byla rozhodně na konci výuky lepší než
na začátku, kdy jsme se pokoušeli interpretovat Preislerův obraz. Studenti dokázali mnohem
lépe přemýšlet o obrazu a jeho významu. Proto jsem přesvědčena, že cíl týkající se rozvoje
schopností interpretace jsme s žáky naplnili.
Posledním cílem bylo, aby si žáci uvědomili, co všechno obraz tvoří. Z jakých formálních
prvků je obraz sestaven. Tento cíl jsme naplnili až na konci výuky při závěrečné reflexi.
Studenti sice s formálními prvky v úkolech pracovali a měnili je, ovšem tento proces jsme si
pojmenovali a shrnuli až na konci. Při reflexi jsme se zabývali právě tím, které formální
změny obraz nejvíce proměnili. V této souvislosti jsme si shrnuli a pojmenovali formální a
obsahovou část obrazu.
77
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Trochu rušivě v průběhu hodiny působila rozdílnost náročnosti jednotlivých úkolů a to jak
z hlediska času, tak i náročnosti na zpracování, dovednosti malovat. Stalo se potom, že někteří
studenti zápasili po dobu obou bloků s jedním úkolem a ještě byli nespokojeni s jeho
provedením, nedokázali navázat na autorův styl malby. Jiní zase splnili tři úkoly a do dalšího
se jim již nechtělo.

VARIANTY
Varianta I. - řešení potíží s časem a nejistotou některých žáků při zpracovávání
Časové potíže se týkali nerovnoměrnosti jednotlivých úkolů i celkové časové náročnosti.
Nejistota je pochopitelná, protože obvykle symbolicky nemyslíme, ani netvoříme, z tohoto
důvodu to některým žákům tvořilo nesnáze.
Nabízenou možností je tvorba ve skupině, aby o řešení mohli žáci diskutovat. Skupinu by
tvořilo cca 5 – 6 žáků. Každá skupinka by dostala lístečky s popisy částí obrazu. Na jednom
by např. byl popis kompozice a rozvržení jednotlivých prvků, na druhém popis barevnosti a to
skrze symboliku barev (např.: plášť postavy má barvu, která „téměř vždy a téměř všude byla
první barvou,… symboliku jí propůjčují krev a oheň, je to barva životní síly, … později se
stala symbolem lásky a vášně, …v křesťanské symbolice je jedinou barvou, u níž se rozlišuje
odstín: karmazín značí lásku, purpur mučednictví,… je také barvou krvavého násilí, barvou
válek a válečníků“)78, další lísteček by např. popisoval gesta a výraz tváře postav, jiný zase
počasí a celkovou barevnost obrazu.
Lístečky by si žáci rozdělili a každý se věnoval hledání informací a tvorbě návrhů k dané
kompozici, barvě apod. K dispozici by měli různé slovníky symbolů, internet a samozřejmě
vlastní zkušenosti a znalosti. Po určité, stanovené době by si informace i návrhy představili a
vytvořili společné dílo. V tomto případě by nebyla nutná snaha o realistické zobrazení, jen u
některých detailů, např. výraz tváře, apod.
Posledním úkolem by bylo, že se studenti sejdou na jednom místě a rozloží své výtvory.
K nim bych přiložila cca 20 reprodukcí různých obrazů s podobnými náměty. Studenti by
zkusili přiřadit svá díla k reprodukcím. Tento poslední krok by tvořil i reflexi. Nejen tím, zda
by se díla dala přiřadit, ale také popisem, v čem se jednotlivé dvojice liší a v čem podobají.
Samozřejmě by někdo mohl namítnout, že obrázky žáci snadno poznají již podle postav,
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ovšem třeba v křesťanském umění můžeme najít stejné výjevy vytvořené zcela odlišnými
výrazovými prostředky (př. již Panna Marie bývá zobrazována různými způsoby, od strnulosti
a chladného výrazu tváře, přes láskyplný výraz matky, až k útrpnému výrazu matky trpící).
Myslím si, že křesťanská symbolika je celkově nejvhodnější pro seznámení se symboly.
Jednotlivá pravidla jsou zde často jednoznačná a dohádatelná v již zmíněných slovnících.
Samozřejmě nechci říct, že křesťanské obrazy jsou tvorbou podle příruček, „pole estetických
zájmů středověkých lidí bylo širší, než jak je tomu dnes, a jejich pozornost vůči kráse věcí
byla často stimulována právě povědomím krásy jakožto metafyzické záležitosti.“79 Avšak
křesťanská symbolika bývá velmi detailně popsána a nalezneme k ní mnoho pramenů.
Na této variantě vidím velký klad ve skupinové práci. Ta je dle mého názoru ve výtvarné
výchově často opomíjena, když žáci tvoří svůj vlastní výkres, objekt. Zde je však komunikace
a spolupráce nedílnou součástí a podmínkou celé tvorby. Samozřejmě, že je tato forma výuky
náročnější především z organizačního hlediska. Proto je vhodnější, aby tato hodina byla
realizována ve třídě, kterou jako učitelé známe a víme, že žáci jsou schopni spolupracovat a
k tvorbě přistupují zodpovědně.

Varianta II - hra bez tvorby
Studenti by obdrželi skupinu reprodukcí s různými symbolickými obrazy. Úkol by byl opět
plněn ve skupině. Jeho cílem by bylo pomocí svých znalostí, slovníků a dalších knih,
dohledat, která postava, popř. příběh je na obrazu ztvárněn. Aby nedocházelo ke zbytečným
časovým průtahům, úkol může být časově omezen a pojat jako soutěž a výběr reprodukcí
spojen např. skrze jeden symbol. Pro představu si uvedeme obrazy se symbolem koně. Žáci
by touto cestou zjistili, že ne každý obraz s motivem koně je stejný a na co všechno je
potřebné se zaměřit, budeme-li chtít obraz dekódovat. Po tomto cvičení by pak žáci měli
vědět, že: „na známém obraze Jana Preislera Černé jezero symbolizuje bílý kůň na pozadí
černého jezera vztah či protiklad života a smrti.“80; „římský voják na koni skákající do
propasti je Marcus Curtius. Jezdec spadlý z koně, někdy v římském pancíři, je Pavel; viz také
pýcha. Jezdec na bílém koni a dva andělé vychánějí Héliodóra z chrámu. Vladař na koni
držící kříž je Heraklius. Bojovník na koni zabíjející draka je Jiří; je-li na okřídleném koni,
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Perseus či Bellerofón, jedoucí na Pegasovi. „Rytíř“ na vychrtlém koni, doprovázený
venkovanem na oslu, je Don Quijote. Kůň, kterého krotí hrdina s kyjem, Herkules.“81

9. Zkoušíme tvořit symboly
NÁMĚT
Symbolické doplňování obrazu – inspirace renesancí

CÍLE
Cílem tvorby bylo vědomé doplňování obrazu a symbolická volba barev, kompozice, vztahu
jednotlivých částí obrazu a dalších prvků ovlivňujících význam a interpretaci obrazu. Studenti
měli skrze vlastní tvorbu a proměnu symbolů pochopit jedinečnost a vlastnosti symbolického
sdělení.

POSTUP
Žáci měli k dispozici reprodukce od renesančního malíře Raffaela Santiho, konkrétně obraz
Sv. Jiří bojující s drakem, Sixtinská madona. Každý si měl vyříznout část obrazu a nalepit jej
na čtvrtku. Následně měl zbytek obrazu doplnit sám. Cílem však nebylo doplnění obrazu
podle předlohy, ale podle vlastní fantazie. Toto doplnění, dokončení mělo nést symbolické
sdělení. K základnímu seznámení s problematikou symbolů měla sloužit krátká motivace na
začátku, kdy jsme si stručně např. řekli, co představuje a jak působí červená barva na obraze,
pozice postav, atd. vybraných Raffaelových obrazů. Např.: Proč si myslíte, že je výš sv. Jiří
než drak, co to znamená? Co by to znamenalo, kdyby to bylo opačně? Co představuje modrá
barva na plášti madony? Proč jsou jednotlivé postavy různě velké, co to představuje (zde
vzdálenost – ve starších obrazech postavení a význam osoby)?
Žáci měli za úkol přemýšlet a vědět, proč používají právě tu barvu, právě tyto postavy a jak to
působí. Svou proměnu a volbu prostředků měli být žáci schopni zdůvodnit.
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RVP
výstupy – žák…
• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině
subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu.
• Žák popisuje symboliku vybrané části obrazu.
• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a
hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných
vyjádření.
• Žák skrze změnu vizuálně obrazných vyjádření mění význam díla a ověřuje ho
v následné reflexi.
• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků.
• Žák porovnává konkrétní výtvarné prostředky a náměty historické a současné.
To se děje především v tom případě, že někteří žáci posunou výřez obrazu do
současného světa. Zde se pak mohou např. porovnávat symboly ženství doby
současné i minulé.
klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů
• Žák musí sám zvolit formální změny v obraze a musí být schopen změnit a
obhájit význam změněného obrazu. Vybraný výřez se snaží zakomponovat do
své tvorby, aby vznikl jednotný obraz.
• Kompetence komunikativní
• Žák chápe symbolické sdělení jako způsob komunikace a tak s ním také
pracuje.

TECHNIKA, MATERIÁL
čtvrtka A3, reprodukce A4, tempery/vodové barvy
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KULTURA, INSPIRACE

Sv. Jiří bojující s drakem, Raffael Santi,

Sixtinská madona, Raffael Santi,

1505, olej na dřevě

kolem r. 1512 – 1514, olej na plátně

VÝSLEDKY TVORBY
Třída: Sekunda A, Gymnázium prof. Jana Patočky
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REFLEXE
Reflektivní otázky:
Které z prací se od předlohy nejvíce liší a čím?
Co pro vás bylo na tomto úkolu nejtěžší?
Který obraz se podle vás nejvíce vzdálil od obrazu původního?
Který obraz podle vás obsahuje symbolické prvky?
Od žáků jsem samozřejmě nečekala plnohodnotné pochopení symbolické tvorby a její
využívání. To totiž ani není možné v tak krátkém čase. Ovšem i tak se mým představám a
promyšlené tvorbě přiblížila cca polovina žáků. Chybou dle mého názoru byla krátká
motivace. Sémiotika je velmi náročným a obsáhlým oborem a proto je potřeba se jí věnovat
dlouhodobě a do hloubky. Potíž mohla být také v nižším věku žáků, možná že ve vyšších
ročnících by tvorba dopadla lépe.
Ovšem i přes kratší motivaci a nižší věk dokázali někteří studenti vytvořit kvalitní práce
včetně promyšleného rozmístění postav a výběru barev. Příkladem může např. být kombinace
Panny Marie a symbolů současné společnosti nebo sv. Sixtus vzhlížející k nebi, držící si
odstup od pálených knih.
Ale i práce s méně symbolickou povahou dokázali žáci obhájit a vysvětlit svůj záměr.

VARIANTY
Varianta I. - hlubší rozbor symbolů
Velmi významným prvkem výuky s těmito cíly by měl být hlubší a delší výklad na téma
symbolů v umění. Z tohoto důvodu by bylo vhodné vybrat si užší okruh symbolů. Např. jen
barvy, nebo např. jen vztah matky a dítěte, apod.
Jako oporu bychom u tohoto výkladu mohli použít slovníky, jako v prvním úkolu. K obrazu
Sixtinské madony bychom pak mohli najít např.: Definici tiáry: „tiára je obecně atributem
papežů“82, anděla „duchovní bytost stvořená Bohem, čirý duch bez hmotného těla. Základním
úkolem anděla je být božím poslem“83, oblak: „objevují se jako Boží poslové požehnání i
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kletby.“84, nebo symboliky použitých barev: „u Krista a Panny Marie dominují modrá a
červená; jsou to barvy nebe a ranních červánků, druhá z nich jako poukaz na všeslitovnou
lásku a utrpení Páně. Zelená je nejen barvou naděje, nýbrž i vyvolených.“85
Samotná tvorba by pak mohla být jen rychlým náčrtem v poslední části výuky. Bylo by zde
vhodné zkusit symbolický obraz vytvořit se zaujetím, na osobní téma. Pak by pro žáky mělo
být snazší vyjádřit potřebné emoce a vztahy v obrazu. Práci s obecnějšími symboly si totiž
žáci zkusili již v předešlé části: „Co všechno tvoří obraz“.

Varianta II - impresa
Osobnější formou tvorby znaku/symbolu by pro žáky mohla být impresa, která odráží
osobnost svého majitele. „Impresa byla „znak“ sestávající z jednoduchého vyobrazení a
s ním spojeného mota užívaly jej především vzdělané vrstvy v renesanční Ilátlii. Na rozdíl od
erbu, jenž sloužil k identifikaci rodu prostřednictvím po sobě jdoucích generací, impresa měla
být hlavně osobním znakem, jejž si jednotlivec zvolil nebo mu byl někdy i udělen, aby
připomínal nějakou významnou událost z jeho života, jako například válečný čin nebo
milostnou záležitost, nebo demonstroval charakteristickou stránku povahy.“86

Varianta III. - "aktualizování" symbolů vybraných obrazů
Inspirací pro uvedenou formu by mohla být i tato ukázka. „Dvě rokokové boucherovsky
laděné

nahé

krasavice

uzřely

labuť.

Ecovou

„encyklopedií,“ tedy sumou všeobecných znalostí
vybavený

divák

reaguje

takřka

automatickou

identifikací námětu: to je přece Léda s labutí! Na
základě této encyklopedie ví, aniž by nad tím musel
uvažovat, že labuť je v tomto případě proměnou Dia,
nejvyššího z bohů antického pantheonu, který se
v tomto přestrojení vydal za jednou z žen, které ve Pavel Reisenauer - Reflex "H5N1", duben
svém dlouhém životě svedl. … Tradiční interpretaci 2006
však v divákových očích okamžitě podvrací aktuální rozměr díla, který na základě
84
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„encyklopedie“ v Ecově slova smyslu neodhalíme. Kdo bude za několik let vědět, že se labutě
v Čechách staly v březnu roku 2006 prvními identifikovanými nositelkami viru ptačí chřipky,
z jejíž mutace do podoby přenosné mezi lidmi panoval celosvětový strach? A kdo bude vědět,
že pouze subtyp tohoto viru označený H5N1 byl snadno přenosný ze zvířete na člověka?“87
Jednotlivé aktualizace by také mohly inspirovat dodnes používaná rčení, čímž by si žáci
mohli uvědomit, že ačkoli si to neuvědomujeme, symboly a znaky v určité podobě používáme
a tudíž nám nejsou ničím tak vzdáleným a cizím. Pro představu je zde několik známých
příkladů: „Být někomu andělem (strážným, mít na něj dobrý vliv, být mu ochráncem,
přímluvcem. Stál při něm anděl strážný, nic se mu nestalo. Být čí anděl, andílek, andělíček
(strážníček): k vyjádření vděčnosti n. něžného vztahu (též v oslovení). Být (jako) anděl, být
ušlechtilý, dobrý, krásný, hezký, vůbec dokonalý člověk. Být nevinný jako anděl, být andělsky
nevinný, čestný, někdy též nebýt nevěrný, řidč. nemít dosud sexuální styk. Tvářit se jako anděl,
tvářit se nevinně (často ironicky, hanlivě). Zpívat, hrát jako anděl, krásně, čistě.“88„Mýt si
ruce, prohlašovat svou nevinu, odmítat odpovědnost (narážka na počínání Pontia Piláta při
procesu s Ježíšem).“89 „Aktualizování“ symbolů předvedli někteří žáci při tvorbě "Zkoušíme
tvořit symbolyů.

10.Písmo vs. obraz
NÁMĚT
Modelace řezu dutých plodů – reliéf na podložce(ovoce, zelenina)

CÍLE
Uvědomění si vlastností plodin – jejich nápodoba, popis
Kontrast – písmo – objekt, chladné – barvité, smyslové
Zaměření se na text – forma, typ, umístění…
Hlavním cílem byl rozvoj poznávacích schopností za pomocí smyslů. Cílem hodiny mělo být,
že studenti podrobně popíší daný plod a popis spojí ještě s osobními prožitky např. při
87
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konzumaci plodů. Dle mého názoru je rozvíjení smyslových schopností velmi důležitý. To se
koneckonců ukázalo i tím, že pozorování, následná modelace a popis činili žákům značné
potíže.
Dalším z cílů bylo porovnání vlastností obrazu s vlastnostmi písma. Zde šlo především o
popis viděného.

POSTUP
První fází byla diskuze nad vlastnostmi plodů. Studenti měli popisovat vlastnosti donesených
plodů vnímané všemi smysly: zrak, čich, sluch, chuť i hmat. Další fází byla tvorba samotných
reliéfů. Ty žáci vytvářeli pomocí kašírování různých druhů papíru. Díky rozdílným typům
(tvrdost, síla, barva, struktura,…) papíru se žáci mohli co nejvíce přiblížit vlastnostem plodu.
Během tvorby jsem se se žáky snažila popsat rozdíly a shody obrazného a slovního vyjádření.
Nejprve jsem žáky seznámila se stručnou historií této kombinace. Začala jsem iluminacemi,
pokračovala přes kubismus, pop-art, komiks a další ukázky. Výjimku netvořily ani kombinace
v našem životě, jako jsou tiskoviny, počítačové hry, aj. Jako poslední jsem zmínila tvorbu
Jiřího Koláře, která byla naší tvorbě vizuálně nejbližší.
Po letmém seznámení s historií, se žáci snažili popsat rozdílné působení těchto dvou
vyjadřovacích prostředků. To zprvu činilo žákům značné potíže. Proto jsem si jako pomůcku
připravila na jednom listu vytištěné zátiší ovoce od Caravaggia a na druhém listu vytištěné
slovo ovoce. Chtěla jsem, aby mi žáci popsaly, čím se text a obraz od sebe odlišují a v čem
naopak shodují. Jaké představy jim jednotlivé listy nabízejí a jak je omezují? Jaké pocity
v nich obraz a text vyvolávají (např.: teplo, chlad, život, rozum, slast, aj.)? Tato část nakonec
proběhla dobře, studenti se rozpovídali a některé jejich odpovědi mě skutečně mile
překvapily.
Posledním úkolem byla samotná tvorba a umístění textu. Tento text měl obsahovat popis
vlastností vnímaných všemi smysly kromě hmatu. Ten byl totiž vyjádřen povrchem objektů.
Forma i umístění textu na vzniklý reliéf byla čistě v režii žáků.

RVP
výstupy – žák…
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při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření;
porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční
vztahy a jiné)
Žáci popisují vlastnosti plodů – povrch, barvu, atd.
nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu
zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i
prostorové tvorbě
Při modelaci vybírají vhodný typ papíru pro co nejvěrnější nápodobu předlohy.
Snaží se zachovat proporce a tvar předlohy.
osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně
obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně
volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného
umění)
Žáci si sami volí formát textu, kterým sdělují vlastní pocity při konzumaci
daných plodů. Vzniklý text sami umísťují k vzniklému modelu, aby co nejvíce
podporoval jejich pocity
klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Samostatně modelují podle předlohy – volí měřítko, proporce vzhledem
k podobnosti, ale i ke stabilitě objektu.
Sami si volí typ papíru a formát textu – řeší jeho umístění.
Kompetence komunikativní
Skrze text sdělují své pocity a smyslové zážitky spojené s danými plody, čímž
dokazují svou schopnost a stupeň smyslového vnímání.

TECHNIKA, MATERIÁL
Kašírování, polepování psaným textem.
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KULTURA, INSPIRACE

Jiří Kolář, Autokoláž, chiasmáž na dřevě,

Jiří Kolář, Stupně vítězů, koláž

1992

VÝSLEDKY TVORBY
Třída: Kvarta A, B, Gymnázium Jaroslava Heyrovského
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REFLEXE
Reflektivní otázky:
Který reliéf podle vás nejvěrněji napodobuje svou předlohu – tvarem, povrchem?
Který text se vám zdá nejzajímavější a proč?
Čím se vzniklé reliéfy liší a naopak podobají dílům od představených autorů – jaké
nesou významy?
I přes prvotní potíže při popisu vlastností plodů nakonec žáci vytvořili velmi kvalitní práce.
Jak se nakonec ukázalo, potíže s popisem vnímaných vlastností velkou mírou ovlivnil ústní
projev a zřejmě i stud. Písemný projev byl mnohem zajímavější a bohatší než projev ústní.
Příjemně mě nakonec potěšily vzniklé reliéfy, které skutečně věrně napodobovaly své
předlohy a dokonce i text popisující další smysly vnímané vlastnosti potravin, jako jsou právě
chuť, vůně, hutnost, povrch, apod.
Jediné, co průběh hodiny a tvorby narušovalo, bylo zdlouhavé modelování řezu. Nedokázala
jsem odhadnout, ačkoli jsem si sama model zkoušela vytvořit, kolik času žáci stráví modelací.
Ke konci byli již hodně znudění stále stejnou technikou.
Jednoznačně pozitivně však hodnotím konečnou schopnost popisu vlastností plodin. Jako
přínos rozhodně vidím procvičení si modelace podle předlohy. Ovšem ještě zajímavější a
přínosnější byla tvorba textu. Zde vidím hodnotu v rozvoji smyslového vnímání a vyjadřování
pocitů. Jako přidanou hodnotu, bych zde viděla mezioborový přesah mezi výtvarnou
výchovou a českým jazykem, která zde byla zastoupena volbou formy a typu textu.

VARIANTY
Varianta I. - úprava měřítka modelu/úprava možnosti techniky
Vzhledem k časově náročné modelaci plodu by bylo nutné upravit buď měřítko modelu, nebo
upravit možnosti techniky např. přidáním drátěné konstrukce, apod.
Změna by mohla být také provedena v použití písma, např. místo popisu vlastností mohou
povrch plodů pokrývat slova suplující vybranou vlastnost (paprika popsaná slovy červená,
červená, přecházející do oranžová – zelená).
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Pokud bychom netrvali na trojrozměrnosti díla, je možné se nechat inspirovat dílem Reného
Magritta a vytvářet obrazy, kde by se vzájemně suplovala slova a obraz.
„V Magrittovom diele je veľa príkladov na tieto
substitúcie,

na

tieto

substanciálne

asimiláte.

V Postave kráčajúcej k horizontu (1928) je odzadu
zobrazený známy človiečik, klobúk na hlave, tmavý
kabát, ruky vo vreckách; je medzi Putimi darebnými
skvrnami; tri z nich sú na zemi a italikou sú na nich
napísané slová fusil, fauteuil, cheval; ďalšia je nad
jeho hlavou a nazáva sa nuage; na hranici neba a
země je napokon jedna nejasne trojuholníková, a tá

René Magritte, The Apparition (1928)

sa volá horizon90. … Vôbec tu nejde o to, pospletať zo znakov a priestorových figur jedinečnú
a úplne novú formu; slová sa nespájajú priamo s inými výtvarnými prvkami; sú to iba nápisy
na skvrnách a tvaroch: ich rozdelenie vľavo a vpravo, hore a dolu zodpovídá tradičnému
usporiadaniu obrazu: horizont je, pravdaže, v pozadí, mrak hore, puška je postavená vľlavo a
vertikálne. … Tieto «nosiče slov» sú hrubšie, hmotnejšie jako predmety samy, sú to sotva
sformované věci (neurčitý trojuholník pre horizont, obdĺžnik pre koňa, ničeo zvislé pre
pušku)“91

Varianta II. - z naturalistického obrazu vytvořit abstraktní znak
Jde o určitý „přerod“, kdy bychom mohli z původně naturalistického obrazu vytvořit
abstraktnější znak a dále s ním pracovat, např. jako s písmem. Vytvářet díky němu různá
sdělení a vzkazy. Abstrakce bychom mohli dosáhnout několika způsoby. Prvním by mohlo
být postupné překrývání původního obrazu pauzovacím papírem a obkreslování obrysů, až by
vznikl abstraktní znak „nepodobný“ své předloze. Další možností by mohlo být opět
obkreslování obrysů na průsvitnější papír ovšem pomocí takového nástroje, který by nám
neumožňoval obkreslit detaily. Příkladem může být kresbě nepřiměřeně široký nástroj
(špachtle, tlustá křída, tlustý štětec), nebo tzv. závěsný nástroj (list či pramen vlasů zavěšený
na klacku, apod.). K této abstrakci bychom mohli použít i počítač a jeho schopnosti obraz
„rozpixelovat“ při špatném rozlišení.
90
91

puška, kreslo, kôň, mrak, horizont (pozn. prekl.).
FOUCAULT, Michel. Toto nie je fajka, str. 48 - 49
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11.Tvoříme podle pravidel, aneb kódujeme
NÁMĚT
Dotváření prostředí k výřezu – výřez jako inspirace pro návrh domu, módního doplňku, apod.

CÍLE
Cílem je, aby žák navázal na kód, styl výřezu fotografie, který obdrží na papíru. Výřezy jsou
vizuálně pestré (geometrické tvary, organické, jasné, rozmazané, atd.). Žákům tato pestrost
umožňuje vyzkoušet si různé druhy zobrazení a zároveň jim umožní „vyzkoušet si“, čím se
inspirují návrháři (příroda, struktura, …). Podle typu výřezu žák volí vyjadřovací prostředky,
nástroje s potřebným typem stopy, aby dokázal na výřez navázat a zakomponoval jej do svého
návrhu. Umělci, architekti, návrháři se často inspirují oblastní, motivem mimo jejich obor –
častou inspirací je příroda, někdy naopak technika, apod. Žákům budou inspirací tvary
obdobných kvalit – geometrické, organické, apod. Výřez vždy vychází z reality, jde o výřez
fotografie. Cílem však není „uhádnout“, co na fotografii je, nýbrž se inspirovat tvary a
rytmem fotografie.

POSTUP
Nejprve jsem žákům vysvětlila úkol a přidala ukázky neobvyklých staveb, módních obleků a
doplňků (interiér, exteriér, módní doplňky, šaty, nábytek, apod.), které hledali inspiraci
v přírodě a technice. Společně jsme se snažili popsat, jaké prvky si jednotlivé modely a
návrhy převzali od svých inspiračních zdrojů.
Poté studenti dostali papíry A4, na kterých budou vytištěny výřezy černobílých fotek. Úkolem
bylo dokreslit k danému výřezu (navázat na něj) zbytek stavby, modelu. K dokreslování je
zapotřebí pouze tužka, fix, uhel a další nástroje s černou či šedou stopou. Daný výřez musí
hrát v kresbě inspirativní roli, musí „splynout“ se zbytkem obrazu – je možnost zasáhnout i do
výřezu, ale minimálně (např. jen zvýraznit obrysy apod.). Žák se snaží o vizuální návaznost, o
dodržení daných zobrazovacích pravidel – odstín, tvar, charakter výřezu (geometrický,
organický,…).
Poslední fází tvorby byl popis vzniklé kresby a popř. její název.
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RVP
výstupy – žák…
• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření;
porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření
vhodná volba nástrojů a technik pro navázání výtvarného stylu výřezu
klíčové kompetence
• Kompetence k řešení problémů
samostatná volba výrazových prostředků, vlastní návrh oděvu, budovy,
atd.

TECHNIKA, MATERIÁL
Kresba, papír s výřezy, tužka, fix, uhel, aj.

KULTURA, INSPIRACE + ukázka výřezů:

Turning Torso - kresebná

Luis Luna, stínidlo

Naruse Inokuma pro Tendo

skica, S. Calatrava

„house party“

Mokko, design nábytku - židle
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Šaty od Blanky Matragi

Nádraží TGV a letiště v Lyonu - přední pohled, S. Calatrava

VÝSLEDKY TVORBY
Třída: 6. třída, ZŠ nám. Curieových
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REFLEXE
Reflektivní otázky:
Které z prací podle vás nejlépe navázali na strukturu výřezu?
Co pro vás bylo na tomto úkolu nejtěžší?
Který úkol vám připadá nejoriginálnější?
Který z návrhů by podle vás šel a který nešel zrealizovat?
Splňují návrhy pravidla, která mají splňovat – stavba, šaty, …?

Žáci zprvu na dokreslování reagovali nejistě. Zpočátku se hodně snažili rozpoznat, co je na
výřezech fotografií, což k tvorbě vůbec nebylo zapotřebí. Ba naopak by jí to spíš ublížilo.
Proto jsem se snažila je od rozpoznávání odlákat a namotivovat k tvorbě, protože
nerozpoznatelnost jednotlivých výřezů byla výhodou, neovlivňovalo je to při vymýšlení
návrhu a mohli se držet jen neidentifikovatelné struktury. Většina žáků tvorbu zvládla dobře a
dá se říct, že i s nadšením oproti prvotním rozpakům. Výjimkou nebyla ani díla, v níž někteří
žáci vytvořili postavu, která byla kombinací stroje a živého tvora.
Byli ovšem i žáci, kteří si s řešením moc nevěděli rady, nebyli tolik schopni rozpoznat
charakteristické vlastnosti výřezu. Nedokázali rozpoznat, že fotografie ve výřezu je
geometrická, organická, spíš chaotická či pravidelná, apod a tudíž na tento řád nedokázali
navázat.

VARIANTY
Varianta I. - rozbor jednotlivých výřezů
Odstranění nejistoty, u některých žáků až bezradnosti by jistě pomohl delší rozbor
jednotlivých výřezů. Někteří žáci totiž nedokázali rozlišit výrazové prostředky a popsat
vybraný výřez. Bez rozlišení vlastností se na ně samozřejmě těžko navazuje. Proto by
společný rozbor a popis viděných vlastností jistě pomohl nejistým žákům.
Varianta II. - proměny kódů
Rozdílným jazykem, kódem „mluví“ např. předmět užitný a jiným předmět estetický (např.
obraz, plastika), mají odlišnou formu splňující odlišné podmínky. Jiná pravidla má také
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dvourozměrný a trojrozměrný artefakt. Z tohoto faktu vychází následující úkol. Každý
z těchto typů má jiná pravidla a musí plnit odlišné podmínky.
Žáci by si vybrali svou práci z předchozích hodin výtvarné výchovy, popř. si přinesli nějaký
výtvor z domova. Žák předmět vybírá podle svého uvážení, musí však počítat s jeho destrukcí
a deformací. Dalšími fázemi úkolu je vyměňování si předmětů mezi žáky a následná přeměna.
Posun by měl daný předmět uvádět do jiného kódu, jiné formy. Studenti by tedy stříháním,
rozbíjením, lepení, ohýbáním a dalšími proměnami přetvářeli např. původní obrázek do
podoby hry, následně do podoby užitného předmětu a následně např. do uměleckého objektu.
Každá proměna by byla reflektována a hodnotilo by se plnění a neplnění pravidel podstatných
pro jednotlivé typy předmětů. Tvorba by vzhledem k časové náročnosti mohla být realizována
ve skupinkách.

Varianta III. - převádění obrazu do kódové podoby
Tato varianta pracuje se současnými kódy a vyjadřovacími prostředky. Jednoduchou možností
je např. převádění obrazu do podoby ASCII ART (více viz kapitola Písmo a text) a jejich
kombinace.
Ještě zajímavější by pro žáky mohla být práce s čárovými kódy. Buď s klasickými, které
nacházíme na výrobcích, nebo s tzv. 2D, QR kódy. Zde by postupovali žáci obdobně jako u
ASCII ART a mohli kombinovat kódy, obrazy i text. Do čárových kódů i ASCII ART je
možné převést mnoho informací, např. text, webové stránky, čísla, atd. Programy pro
převádění do čárových kódů i ASCII ART jsou volně dostupné na internetu. Sdělení v práci
s texty, ASCII ART i čárovými kódy mohou žáci volit buď pravdivá, protiřečící si, kontrastní,
atd. (viz má tvorba s čárovými kódy a názvy).

ASCII ART – vygenerováno na:

QR KÓD - vygenerováno na:

http://www.degraeve.com/img2txt.php

http://zxing.appspot.com/generator
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PRAKTICKÁ ČÁST

Právě praktická tvorba byla impulsem k této diplomové
práci. Byly jím samozřejmě i přednášky, které se velmi
často chtě nechtě tématu symboliky dotkly a tím u mě
vyvolaly zájem o další studium této oblasti. Ovšem
důležité pro mě bylo zpětné uvědomění si, že má
tvorba, kterou jsem vytvářela pro studijní účely, je
založena na znacích a symbolech.92 Původně jsem tedy
využívala podvědomě zástupných symbolů, které měly
Osobní vztah, Tempera,barvy na sklo,
háčkovaná dečka na plátně, 2009

asociovat s nimi spojené významy.

V počátečních fázích mé tvorby byly práce na téma
Osobní vztah týkající se alkoholismu.
Další práce byly na téma manželství. Zde jsem skrze
jednotlivé

symboly

vyjadřovala

různé

vztahy

a

postavení, „role“ jednotlivých osob v páru.

Ano, asambláž, akryl na plátně, 2010

Nebeská…, asambláž, akryl na plátně, 2010
92

Cukrouš, asambláž, akryl na plátně, 2010

Vybrané ukázky jsou většinou výběrem ze sérií.
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Dalším z námětů prací byly symboly ženy a její měnící se postavení ve společnosti.

Tento obraz mohla nmalovat pouze žena,
vodové barvy na dřevě, 2011

Bez názvu, kresba tužkou, 2010

Poslední prací z předešlých let, kterou bych zde
chtěla představit, je tvorba s čárovými kódy a
označováním obecně. Jednalo se o zásahy do
přírody,

kterou

jsem

k současné

společnosti

Konkrétně

systému

stavěla
a

kontrastně

jejímu

systému.

označování

různých

spotřebních produktů.
Čárové kódy, názvy, tisk na papíru,
street art, 2010

První částí práce bylo označování části lesa
jednoduchými pojmy jako: strom, rostlina, aj.
Druhou částí bylo klamné označení lesa, jako
poukázání na to, že často věříme víc pojmům,
faktům než vlastním pocitům, zraku. V této
lokalitě jsme tedy mohli najít na rostlině „strom“,
na stromě „pařez“, atd. Poslední část lesa byla
označena čárovými kódy. Pojmy byly stejné jako
u předchozích částí, jen převedeny do čárových
kódů, tudíž lidskému oku nečitelné.

Dalším krokem bylo již vědomé používání symbolů. Tato část byla tvořena již pro účely
diplomové práce a se symboly zacházela již vědomě a cíleně. Výsledkem byla drobná série
kreseb a koláží. Zde jsem si ke zpracování vybrala téma rodičovství, které jsem zpracovala
různými způsoby. Jednou z výsledných prací byla konfrontace tématu rodičovství s postavami
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Marie, Josefa a Ježíška jako symbolu láskyplné rodiny. Zde jsem měnila prvky se snahou
změnit i čtení vztahů v této rodině. Tyto nové vztahy měly prezentovat různé situace
v rodinách, se kterými se běžně setkáváme.
Různost zobrazovacích stylů a prostředků, představuje chaos, který je pro současné
rodičovství charakteristický. Vymizení přirozenosti nemusí vždy způsobovat, postupné
slábnutí až ztráta. Naopak, může to být také naprostá přesycenost, chaotičnost a přehlcenost
danou situací a okolnostmi. Tak je tomu i v mém tématu. V podstatě se zabývám ztrátou
přirozenosti v rodičovství. Přirozenost zde zastupuje Marie s Josefem a Ježíš. Opakem
přirozenosti je nepřirozenost a ta je zastoupena znaky charakterizujícími rozmazlenost, kult
dítěte, kult dokonalé matky, týrání, finanční rozmazlenost, zanedbávání, apod.
Při tvorbě těchto prací jsem využívala jakoby „deníkové kresbičky“, které vystihují výše
zmíněné momenty současného rodičovství. Častým prvkem je zde asambláž a částečně koláž.
Podstatným znakem mých postmoderních "komentářů" zvoleného tématu je napětí formy a
obsahu sdělení. Cílená práce s povrchy materiálů, s jejich fádní až lacinou, odpudivou a
povrchní podobou kontrastuje s citovým potenciálem lidských vztahů. Komunikační
schopnost díla je částečně dána naplněním či nenaplněním divákova očekávání. Zacházení se
známými symboly osobního prožitku (Marie - matka) v neosobních souvislostech průmyslově
vyráběných materiálů (plastový rámeček) vyvolává pocit prázdnoty a ztracení tam, kde má
být přítomno naplnění, přijetí a láska. Vnímání díla se tak vlastně děje v prostoru mezi dvěma
symboly - starým, původním a novým. Mezi obrazovou informaci je včleněn též text, který
diváka o viděném (vnímaném) ujišťuje nebo ho naopak dále znejišťuje. V souvislosti s tím
bych ráda uvedla Evu Koťátkovou, která se zabývá (ne)přirozeností a rolí ženy, jako takové.

Bez názvu, koláž, 2011

Bez názvu, koláž, 2011

Bez názvu, koláž, kresba,
2011

Bez názvu, kresba uhlem,
suchým pastelem, 2011
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Poslední práce tvoří jakýsi vzorník k jednotlivým tématům této diplomové práce a to různých
jejích částí, především však didaktické. V tvorbě jsem si sama zkusila pracovat s reprodukcí a
různými způsoby ji proměňovat a posouvat její význam a čtení. Pro své proměny jsem si
zvolila tvorbu Michala Pěchoučka. Tato volba má hned několik důvodů. Prvním jsou užívané
oděvy, které můžeme vidět, jak v jeho sérii Time for bed, tak v sérii Filmogram. Dá se říct, že
jsou symbolem určité doby, ale také situací signalizujících čas jít spát. Druhým důvodem je
také to, že Pěchoučkova tvorba je velmi pestrá a sama již nabízí odlišné přístupy, které je
možné kombinovat. Díla jsou tvořena na základě mnoha námětů. Na druhou stranu najdeme i
obrazy s obdobným námětem, ovšem zpracované různými technikami. Těchto všech předností
jsem využila a vyzkoušela si jeho reprodukce kombinovat s QR kódy a ASCII ART. Dále
jsem se pokusila o jistou aktualizaci jeho obrazů tvořených podle sexuální příručky ze
sedmdesátých let do plakátové formy a vyzývavější podoby pomocí výraznějších a lesklejších
barev. Dalšími postupy jsou různé kombinace, vzájemné nahrazování částí obrazů,
zmnožování a další.

Bez názvu, obtisk, 2013

Bez názvu, koláž, 2013

Bez názvu, koláž, kresba, 2013

Bez názvu, koláž, 2013

Bez názvu, koláž, 2013

Bez názvu, koláž, 2013

Bez názvu, koláž, 2013
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ZÁVĚR
Těžko říct zda byla sladší nevědomost a přirozená radost z viděného, než neustálé tápání a
nejistota ve snaze pochopit dílo a třeba je i interpretovat dále. Cestou jsme několikrát kolísali,
ale také jsme často opět zažili to potěšení ze zjištění něčeho nového, z poznání nových
pravidel a řádu, který nabízí zcela nové možnosti čtení obrazů. V okamžiku, ve kterém se nám
spojily některé souvislosti a nabídly nám zcela nový úhel pohledu, posunuly naše vnímání a
postoje nejen k umění ale k celému světu o stupínek výše; v tomto okamžiku jsme zapomněli
na předchozí kolísání a byly jsme zcela nabití novou energií k dalšímu poznávání.
Všichni už asi tušíme, že cílem této cesty není východ z bludiště, ale je jím právě cesta
samotná. Ačkoli by toto zjištění mohlo někomu připadat již „ohrané“, není tomu tak. Jedná se
především o uvědomění si této cesty. Nikdy totiž nedokážeme rozluštit a pochopit všechna
díla a jejich symbolická sdělení. V tom okamžiku by totiž také ztratila veškeré své kouzlo.
Podstatné je toto pochopit a naučit se užívat si cestu samotnou, ať po ní jdeme v jakémkoli
tempu. Je možné vnímat tuto cestu jako hru. Hru, kterou nikdy nedohrajeme, neustále se v ní
mění pravidla, mění se též hrací kostky i spoluhráči, a právě proto nás může vždy překvapit a
nabídnout nám nové možnosti. A tyto možnosti jsou mnohem sladší než prvotní nevědomost.
Naznačené pocity mě provázeli od mého setkání se symboly a během psaní této práce.
Myslím si, že pocítění radosti z nekonečných možností poznávání výtvarného jazyka by mělo
být cílem nejen pro mě, čtenáře mé práce, návštěvníky galerií a muzeí, ale také pro žáky
v hodinách výtvarné výchovy.
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