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Úvod
Parafrázování je součástí našich životů. Neustále něco vyprávíme, někoho citujeme,
něčím se necháváme inspirovat, z něčeho vycházíme. Parafrázovat je zcela běžné a
přirozené, jen tento termín je často zaměňován za obyčejnější slova.
Cílem mé práce je zmapovat výskyt a způsob využívání uměleckých děl umělci při
realizaci děl nových, inspiraci v klasických dílech ve fotografické tvorbě, a těchto poznatků
využít při práci na autorském cyklu fotografií. Cílem cyklu výtvarných úkolů didaktické části
je pomocí systematické tvorby využívající více výtvarných technik žákům přiblížit umělecká
díla, poukázat na detaily, které tvoří podobu jednotlivých děl.
Fotografování je mým dlouholetým koníčkem, bylo pro mě tedy jasnou volbou při
výběru zaměření mé bakalářské práce. Téma fotografického parafrázování uměleckého díla
mě zaujalo v prvním semestru bakalářského studia. V rámci výstupu ze semináře vedeným
PhDr. Janem Šmídem, PhD Autorská a dokumentární fotografie 1, bylo zadáno sestavit zátiší
podle reprodukce obrazu Willema Claesze Hedy, zdokumentovat průběh sestavování a
nalézání a vytvořit konečnou autorskou fotografii vlastní interpretace tohoto zátiší. Toto
zátiší, i když v mém podání ne úplně dokonalé, je základem mé práce.
Ve své práci se snažím o přiblížení toho, jak se parafrázování projevuje nejen v běžném
životě, ale převážně v uměleckých oborech. Hledám projevy parafrázování v literatuře,
filmu, hudbě i divadle. Zvláštní pozornost pak věnuji parafrázím ve výtvarném umění
obecně a jejím projevům ve fotografii.
V kapitole Parafráze ve výtvarném umění se věnuji využití uměleckých děl v činnosti
umělců, vysvětluji rozdíl mezi kopií, replikou, reprodukcí a padělkem (falzem). Na
konkrétních příkladech předvádím různé způsoby využívání uměleckých děl (problém
ilustruji na sérii parafrází obrazu Mona Lisa a Dvorní dámy). Zvláštní pozornost pak věnuji
Filipu Turkovi, okrajově se dotýkám díla Bedřicha Dlouhého, Františka Hudečka a dalších
českých umělců, vycházím přitom z katalogu výstavy Parafráze, která se uskutečnila v
Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích (12. 10. - 20. 11. 2005).
Pátou kapitolou se dostávám k problematice fotografie. Krátce popisuji vývoj vnímání
fotografie veřejnosti a její cestu za uznáním nejen pro schopnost naturalistického zobrazení
a dokumentárních kvalit, ale i možnosti ztvárnění uměleckých představ fotografa. Čerpám z
kritiky Charlese Baudelaira, úvah Henryho Robinsona, Karla Teigeho i Susan Sontagové.
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Dále se zmiňuji o přístupu dnešních amatérských (poloprofesionálních) fotografů
k námětům a zdrojům inspirace jejich fotografií. Předkládám zde nahlédnutí na digitální
fotografii masově produkovanou prostřednictvím finančně dostupných, plně
automatizovaných fotoaparátů, trend sdílení stovek obyčejných snímků na internetu a jejich
následné hodnocení založené na subjektivních pocitech „zkušenějších fotografů“.
Komentuji využívání námětů z ostatních oborů výtvarného umění ve fotografie, přímé
inspirace konkrétními díly a jejich převedení do fotografické podoby, uvádím příklady
častého citování Leonardovy Poslední večeře, Millaisovy Ofélie, Schieleho Edithy a
Ingresovy Odalisky. Navazuji představení dvou současných fotografů Billa Gekase a
Hendrika Kerstense, kteří ve své tvorbě odkazují na díla starých mistrů, nechávají se
inspirovat kompozicí, barevností, atmosférou a aplikují je ve fotografických dílech.
Část věnovaná mé výtvarné práci je kombinací poznatků, ke kterým jsem v průběhu
tvorby a studia dospěla. Vytvořila jsem sérii osmi fotografických snímků inspirovaných
uměleckými díly. Jedná se o tři zátiší, tři portréty a dvě sochy. Při aranžování jednotlivých
snímků využívám běžných předmětů, které mám k dispozici, nešiji kostýmy, ale aranžuji
běžně dostupný materiál v domácnosti (povlak n polštář, záclony, látkové pleny,…).
Na jednotlivých žánrech ilustruji jejich specifika a dávám nahlédnout do svého způsobu
tvorby. Popisuji problémy, které jsem při realizaci řešila i postupy zpracování fotografií.
Didaktická část práce je složena ze čtyř na sebe navazujících úkolů vycházejících
z práce s uměleckými díly. Úkoly jsem realizovala s žáky ZUŠ ve věku 8 – 14 let. Úkoly jsou
zaměřené na kresbu, malbu a fotografickou hru, zkoušejí znalosti uměleckých děl, vizuální
paměť žáků, práci s materiálem a předlohou. Ve třetím úkolu dochází ke kombinaci
improvizace, prostorové tvorby, hry a fotografického záznamu.
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Teoretická část
1. Definice pojmu parafráze
Co je parafráze a jak je chápána běžnými lidmi?
„Napodobenina, převyprávění, vyjádření jiným způsobem, vyjádření vlastními slovy, variace,
transkripce, citace, imitace, předělávka, odlehčená kopie, kopie, forma obdivu, polemika, volná
interpretace, inspirace v minulosti vytvořeným dílem, autorské přepracování námětu, imitace,
plagiát, opis, obměna, přeformulování, přetlumočení, připodobnění, přetvoření, individuální přepis,
autorský výklad,…“
(výsledky dotazníku)

Parafrázování je vědomé napodobování něčeho již existujícího. Vyjádření stejného
obsahu jiným způsobem. Můžeme parafrázovat chování lidí, jejich způsob oblékání,
napodobovat účes i vyjadřování. Další parafráze pak nalezneme v literatuře, divadelních
hrách, hudbě, filmu a výtvarném umění.
„Parafráze volné zpracování (cizí předlohy, daného thematu); vyjádření téže myšlenky jiným
způsobem; parafrázovati volně podávati, reprodukovati.“
(Pech, 1948)

2. Parafráze v běžném životě
Každý z nás se běžně dopouští parafrázování někoho nebo něčeho. Triviálním
příkladem by mohlo být setkání dvou přátel, kteří si začnou vyprávět, co se stalo
v posledním díle jejich oblíbeného seriálu, o čem je kniha, kterou právě čtou nebo co si
v afektu s partnerem všechno vyčetli.
Lidé jsou sociální bytosti přitahované jedna k druhé, navzájem se hodnotí, vytváří si na
druhé názor a předsudky. Společnost je ovlivněna módou, kterou sama udává. Od chvíle,
kdy oděv začal nabývat estetické funkce, začal také odrážet společenské postavení a
osobnost jedince. Jak se říká, šaty dělají člověka.
V dnešní době se nosí velké množství druhů látek, všech barev, oblečení různých střihů.
Přestože je odívání zdánlivě velmi svobodné, společenské skupiny tuto svobodu přece jen
zužují. Nemluvím teď o pracovních skupinách, kde oděv může být předpisem. V každém
školním kolektivu se najde někdo, kdo udává módní trendy, a pokud chtějí ostatní k tomuto
svému vzoru patřit, musejí se mu podobat. Když se člověk rozhlédne v nákupním středisku,
potká jistě několik skupinek do sebe zavěšených děvčat, oblečených do velmi podobných
(někdy dokonce totožných) outfitů se stejnými doplňky a stejným barevným melírem ve
vlasech, ukazujících si navzájem fotky na stejných telefonech.
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Ženy si rády prohlížejí časopisy o módě, zjišťují, co se nosí, hledají inspiraci, čím by si
udělaly radost – boty, kabelky, šátky, doplňky. Nebo jak se věci nosí, neotřelé kombinace či
zvláštní druh uvázání šály. Mnoho jich je ovlivněno i tím, kdo to či ono nosí.
Téma oblékání, vlivy při volbě šatníku, vnímání lidí podle oděvu, důvody, proč se lidé
nechávají tolik ovlivňovat ostatními, je velmi obsáhlé, protože se mé práce dotýká jen velmi
okrajově, nebudu zacházet do větší hloubky problému, i když problematika subkultur a
ovlivňování převážně mladých lidí je zajímavá. Jak říká Saul Kassin „opice se opičí“.

2.1. Parafráze v lidském chování
Jak již bylo řečeno, lidé jako sociální bytosti žijící ve skupinách jsou ovlivnitelní tím, co
vnímají. Parafrázování ostatních lidí, ba dokonce zvířat je běžnou záležitostí v každodenní
mluvě.
Lidé si vyprávějí, co kdo řekl, udělal, jak se zachoval. Často pitvoří svůj hlas, přehrávají a
parodují události, parafrázují, co kde viděli, slyšeli a zažili. Lidskou komunikaci pokládám za
nejzákladnější způsob parafráze.

3. Parafráze v uměleckých oborech
V každém oboru lidské činnosti je důležité znát jeho minulost, co mu předcházelo a na co
navazuje. V uměleckých oborech to platí dvojnásob. Literát a dramatik si rozšiřuje slovní
zásobu tím, že čte literární díly jiných autorů; bez znalosti jazyka by nenapsal román ani
báseň. Tvůrce filmů potřebuje znát základní principy filmové tvorby, aby byl film
pochopitelný lidmi. Měl by se orientovat v historii filmu, ve využívání vizuálních prostředků
ve filmu, učit se z toho, co už jiní dělali před ním. Hudební skladatel musí znát zvuk
jednotlivých nástrojů, jejich rozsah, aby jim mohl napsat partituru a opět znát velké mistry
minulosti. Parafrázování využívají umělci ve všech oborech. Někdy si půjčují náměty z řad
prací vlastních kolegů, jindy sáhnou pro inspiraci do oboru jiného. Právě tyto mezioborové
parafráze je velmi zajímavé sledovat. Jsou tak běžné, že si je často neuvědomujeme.

3.1. Parafráze v literatuře
V literatuře dochází k velmi častému parafrázování a citování. Převážně v literatuře
odborné. K přímému citování dochází v textu tehdy, když autor doslovně uvede cizí výrok
nebo text, obvykle je tento text v uvozovkách, případně výrazněji vyznačen nebo odsazen.
Autor původního díla a zdroj musí být ocitován.
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Parafráze je nepřímou citací. Původní text interpretujeme vlastními slovy, neměníme
však jeho význam. Uvozovky se v případě nepřímé citace nepoužívají, autor a zdroj musí být
také uveden (Firstová, 2011).
„Žádná báseň neexistuje sama o sobě. Má historii a v této historii jsou obsaženy i celé dějiny
poezie, jež do ní pronikají „vědomím souvislostí“. Jedním z projevů tohoto vědomí je třeba přímé
navázání na dílo určité osobnosti nebo na určité slohové období. A jedním ze způsobů tohoto
navázání je parafráze.(…) V parafrázi však básník většinou usiluje o to, aby model, který obměňuje,
byl zřetelný a poznatelný.“
(Křivánek & Kupcová, 1994)

V krásné literatuře autoři parafrázují jiné autory prostřednictvím citace, motivem,
slohovou zvláštností, stylem nebo kompozičními postupy. V období romantismu
napodobovali autoři lidovou epiku a lidové písně. V dílech se vyskytují biblická i antická
témata. Typickým příkladem je román Odysseus od Jamese Joyce, který parafrázuje
Homérův epos Odysseia, odkazuje také na Shakespearova Hamleta a Mozartova Dona
Giovanniho.
V literatuře se můžeme setkat také s parodiemi, o kterých píši více v následující
kapitole.

3.2. Parafráze ve filmu
Jedním ze zajímavých příkladů „mezioborové“ parafráze je román
Hodiny (The Hours) od Michaela Cunninghama z roku 1998, který
vychází z díla Virginie Woolfové (Paní Dallowayová, 1925). V roce 2002
byl na základě tohoto románu režisérem Stephenem Daldrym natočen
stejnojmenný film.
Filmy jsou točeny podle scénářů. Scénáře bývají často založené na
literárních předlohách – v tom případě jsou jakýmisi parafrázemi.

Obr. 1 - Obálka knihy
"The Hours" Michael
Cunningham;
Fotografie August
Sander

Nedochází k přesnému opisu textu. Scenárista musí text rozdělit na
dialogy a monology a na popis toho, co postava dělá a jak jednotlivé
scény vypadají. Pokud je vytvářen scénář podle knihy žijícího autora,
většinou bývá přizván ke spolupráci. V některých případech se sám
autor předlohy stává scenáristou potažmo pak i režisérem. Příkladem
takovéto všestrannosti autora je dílo Charlieho malá tajemství (The
Perks of Being a Wallflower, 2012) Stephena Chboskyho.
Obr. 2 - Plakát k
filmu "The Hours"
režisér Stephen
Daldry - Miramax
films
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K filmům se velmi často natáčejí parodie. Vesměs se jedná o snímky přetvářející obsah
původního filmu (knihy) do směšné varianty zdůrazňující chyby, zesměšňující předlohu,
komentující ji, využívající satirické a ironické imitace.

3.3. Hudební parafráze
S filmem je bezpodmínečně spjatá hudba. Hudba vzniklá k filmu (soundtrack) by sama o
sobě mohla být považována za parafrázi příběhu, ke kterému je určená. Příkladem by mohla
být hudba k filmu Pán prstenů: Společenstvo prstenu (The Lord of the Rings: The Fellowship
of the Ring, 2001) režiséra Petera Jacksona. Scénář byl napsán na základě stejnojmenného
románu J.R.R. Tolkiena (1954), hudbu složil Howard Shore. Hudba byla složena přímo pro
film, odráží náladu, dotváří atmosféru. Filmem prochází základní melodie, kterou si
pravděpodobně každý vybaví. Inspirací k této melodie byla nepochybně Novosvětská
symfonie Antonína Dvořáka, která má zase kořeny v americké lidové hudbě (Gutmann,
2001).
Nikde jsem bohužel nenašla důkaz, který by mou teorii o tom, že Howard Shore při
skládání své hudby vycházel ze zmíněné symfonie, přímo potvrzoval. Na druhou stranu
jsem našla diskuse, ve kterých se obyčejní lidé baví o podobnostech mezi Shorovými
skladbami a Dvořákem (Irská diskuzní komunita, 2006).
V hudbě, podobně jako v literatuře, se provádí parafráze formou citace námětu někoho
jiného nebo třeba přepsáním partu pro jiný hudební nástroj. Při poslechu hudby můžeme
často zaslechnout část, která nám něco připomene. Je to dáno tím, že v hudbě skladatelé
pracují se 7 tóny. Tyto tóny mají sice půl tóny, dají se zapsat ve velkém množství oktáv, je
možné jim určit různou délku, zahrát je na různé nástroje,… Přesto však je to 7 základních
tónů – kolik to dává skladateli možných variant, jak velkou má šanci, že nenapíše stejnou
kombinaci tónů za sebou jako už někdo před ním?
Hudba je ovšem fascinující i z úhlu interpretace. Skladatel hudbu napíše, ví, jak má znít,
ale pokud je určená pro orchestr, sám ji úplnou pravděpodobně nezahraje. Samozřejmě, že
hudebníci podle popisů a značek v partu vědí, jak intenzivně či rychle mají kterou část
skladby hrát; nemohla by se však každá nová interpretace považovat za parafrázi
skladatelovy představy o dané hudbě?
Skladeb znovu a znovu přehrávaných, pozměňovaných, upravovaných, parafrázovaných
je v současné době neuvěřitelné množství. Díky internetu se po celém světě šíří tisíce více či
méně kvalitních nahrávek přezpívaných populárních písní i instrumentálních skladeb. Stačí
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zadat do vyhledávače na youtube „Smetana cover“ a máte hned k dispozici tisíce nahrávek
různých hudebních nástrojů a úprav.

3.4. Divadelní parafráze
Divadelní hry jsou kombinací zmíněných oborů. Stejně jako film, vzniká hra podle
scénáře, takže režisér za pomoci scénografie, kostýmů, osvětlení, herců,… se snaží docílit
atmosféry popsané ve scénáři.
Parafráze v divadelních hrách jsou dány literární předlohou, nevznikají přímo na jevišti.
Buď tedy dochází k citování jako v krásné literatuře, nebo k parodiím na původní předlohy.
Tak jako literární dílo může předlohou filmu, stejně tak může být předlohou výtvarnému
i hudebnímu dílu. Z klasické prózy mohou vycházet divadelní hry, z divadelních her filmy,…
Najdeme příklady všech těchto variant.
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4. Parafráze ve výtvarném umění
„Eugen Delacroix - 24. února 1858
Raffael, toť umění, které se vybavuje z plenek: jsou tam dokonalá místa, nad nimiž zapomenete
na místa neumělá, na dětinské naivnosti, které jsou jen příslibem plnějšího umění. Rubens, to je
plnost sama, zná umělecké prostředky a především aplikuje je s neobyčejnou lehkostí; tato lehkost
strhává poučenou umělcovu ruku k přemrštěnosti ke konvenčním prostředkům vypočítaným na ještě
větší efekt.”
(Delacroix, 1956: 566-567)

Tak jako Římané hledali inspiraci u Řeků, tak Rembrandt vycházel z Raffaela a Delacroix
zase z Michelangela, Velázqueze a Rubense. Nejen v díle Delacroixe se našel Picasso, v díle
Milletově van Gogh, u Piccasa hledal pochopení kubismu Emil Filla, u Poussina harmonii
Bohumil Kubišta,… a stovky dalších umělců nacházely své cesty v pracích svých předchůdců
(Petrová, 2005).
„parafráze, v grafice, malířství a sochařství dílo, které záměrně a nezastřeně navazuje na jiné
dílo, např. motivem, kompozicí, stylem apod. Rozpoznání předlohy podmiňuje obsah, smysl a
účinnost parafráze, založené na zcela zřejmém vztahu parafrázovaného a parafrázujícího díla.“
(Baleka, 1997: 263)

Při shromažďování materiálu k této práci jsem narazila na tisíce
výtvorů, které se něčím inspirovaly, které z něčeho vycházely. Velkým
pomocníkem mi byl Francouzský web Covers & Citation - art about art
(Covers, nedatováno). Bohužel jsem nenašla, jaký autor nebo spíš tým
autorů tuto úžasnou databázi sestavil. Databáze je sestavena podle
letopočtů, ve kterých byly jednotlivé předlohy parafrází vytvořeny.
Nejstarší předloha na tomto webu je obraz Zvěstování od Duccio de

Obr. 3 - Duccio di
Buoninsegna - The
Annunciation - 1311

Buonisegna z roku 1311 (Obr. 3), jeho parafrázi pak v podobě skulptury
vytvořil Anthony Caro v letech 1999-2000 (Obr. 4). Tato skulptura byla
vytvořena v sérii skulptur na objednávku Londýnské Národní Galerie,
kde je Duccia obraz umístěn. Galerie autorovi nabídla, aby vytvořil
skulpturu v reakci na sbírky galerie (Hansen, 2014).
Anthony Caro nakonec vytvořil 7 skulptur inspirovaných Ducciem
z různých materiálů – z oceli, dřeva, železa a Perspexu. Nebyly to však
pouze tyto skulptury, které vycházely z jiných uměleckých děl. V jiných

Obr. 4 - Anthony
Caro - Duccio
Variations No. 1, 1999-2000

uměleckých dílech, zvláště pak v malbách starých mistrů vidí podměty
pro svou vlastní tvorbu, nesnaží se a ani nechce vytvářet přepisy jiných
děl. Řekne si, co by se stalo, kdybych,… V rozhovoru s britským
spisovatelem a historikem umění Timem Marlowem hovoří o těchto
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inspiracích a vyslovuje myšlenku o vztahu současných umělců a
starého umění.
Caro hovoří o tom, že každý umělec, kterého zná, je se starým
uměním seznámen, a v tom, co tvoří, se něco z toho umění, které
poznali, objeví. Mohli třeba před lety vidět obraz nebo grafiku od

Obr. 5 - Paul Mutter
- Coup de Tete 2013

Raffaela a volně z této zkušenosti vycházejí, ale nepřiznají to. Obvykle
s tím pak přijde až kritika (Caro & Marlow, 2005).1
Nejmladší parafráze vystavená na zmíněném webu je reakcí na
sousoší Adel Abdessemed, Coup de Tete (Hlavička, Obr. 6) z let 20112012. Sousoší zobrazuje francouzského fotbalistu Zinedina Zidana,
který během zápasu Světového poháru v roce 2006 v Německu,

Obr. 6 - Adel
Abdessemed - Coup
de Tete - 2011 - 2012

hlavičkoval italského hráče Marca Materazziho (Obr. 7). Toto sousoší
francouzské umělkyně alžírského původu bylo umístěno před
muzeem umění Pompidou v Paříži. Jako poněkud kontroverzní bylo
mnohokrát diskutováno a odsuzováno převážně muslimskou
společností, která v něm vidí porušení náboženských principů. Bylo
označené za protiislámské a odsuzované i běžnými lidmi, kteří si

Obr. 7 - Snímek ze
záznamu zápasu 2006

nemyslí, že by bylo vhodné „oslavovat“ tento nečistý akt
v pětimetrovém sousoší.
Paul Mutter vytvořil neumělou fotomontáž (Obr. 5) z fotografie jednoho z mnoha
přesunů sousoší. Na místa hlav neuměle umístil vyříznuté hlavy Bašára al-Asada
(prezidenta Sýrie) a pravděpodobně arabského politika. Nebyla jsem schopná o této
montáži nic zjistit, nejsem si tedy ani jistá, jestli přímo souvisí s náboženskými a politickými
problémy, které socha způsobila.

„Just every... every artist that I know looks at old art and somewhere along the line what
they make has had a... an echo or that sort of thing. The start was perhaps something that
1
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4.1. Kopírování uměleckých děl
Za kopii je ve výtvarném umění označené dílo vytvořené nápodobou jiného díla, obvykle
někým jiným než autorem. Při kopírování se využívá stejných i jiných materiálů a postupů.
Díky římským kopiím se nám zachovala řecká sochařská díla.
Kopírování uměleckých děl se využívá při studiu a na místech, kde je třeba chránit
originální díla.
Replika uměleckého díla vzniká rozmnožováním originálu rukou autora nebo jeho dílny.
K jejímu vzniku dochází většinou současně s originálem, většinou se jedná o obměnu
původního díla, ne o dílo absolutně totožné.
Reprodukce uměleckých díl jsou často prováděny jinou technikou, v jiném materiálu
nebo velikosti. Jedná se o dílo vzniklé opakováním jiného díla - sádrový odlitek sochy,
grafický list zobrazující kresbu křídou nebo rudkou, fotografie obrazu nebo jiného díla…
Reprodukce se také využívají při výuce.
Padělek (falzum) je dílo vytvořené nápodobou originálního díla, vydávající se za originál
s cílem uplatnění se na uměleckém trhu (Baleka, 1997).

4.2. Umělecké dílo jako studijní předloha
Ve školách se nejčastěji setkáme s reprodukcemi uměleckých děl. Studenti uměleckých
akademií mají však možnost kopírovat originální obrazy přímo v galeriích. U těchto
studijních kopií platí (mimo jiné), že nesmějí mít zcela shodnou velikost formátu a musí být
posléze na rubové straně opatřena razítkem příslušné galerie (např.: kopírováno v Národní
galerii v Praze).

4.3. Umělecké dílo jako zdroj inspirace
Každý tvůrčí člověk si během života dělá sbírku inspiračních podnětů. Někdo sbírá
časopisy nebo z nich vystřihuje to zajímavé. Někdo brouzdá po internetu, ukládá stránky a
stahuje podněty do svého počítače nebo chodí neustále s foťákem u ruky a fotí kdejakou
šmouhu na zdi, uříznutý strom, mrak zvláštního tvaru,… prostě věci obyčejné i neobyčejné,
které věří, že se mu můžou jednou hodit.
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4.3.1. Mona Lisa
Dílo, které bylo a je velmi často využíváno umělci jako předloha i
inspirace je Mona Lisa Leonarda da Vinci.
Obraz Mona Lisa (Obr. 8) je spojen s velkým množství parafrází.
Mnohé jsou skvělými kopiemi, jiné jen vzdálenými napodobeninami a
jiné se staly terčem právě oněch neumělých montáží. Možná, že
předzvěstí tomu, že bude tento obraz tolikrát kopírován, upravován,
předěláván a jinak citován, byla první kopie, která vznikala souběžně
s dílem originálním, které byl sám Leonardo přítomen (Obr. 9).

Obr. 8 - Leonardo da
Vinci - Mona Lisa 1503 - 1506

Zrestaurovaná kopie Mony Lisy, možná od Giacoma Salaia nebo
Francesca Melzi (Jones, 2012), která se nachází v madridském Pradu je
mnohem jasnější, je na ní patrno více detailů a možná nám ukazuje, jak
vypadá originální Mona Lisa pod ztmavlým lakem.
S obrazem Mona Lisa od Leonarda da Vinci jsem pracovala hodně
s dětmi. I když je obraz Mona Lisa pro děti nejznámějším obrazem,
nepokládají ho za nejhezčí. Nezdravá žlutozelená barva pleti a celkový
tmavý nádech obrazu jim přijde zvláštní a nelíbivý. Když jsem jim však
ukázala výše zmíněnou kopii, byli nadšené. Stačilo obraz projasnit a

Obr. 9 - Učeň
Leonarda da Vinci Mona Lisa - 1503 1516

rázem byl v očích malých diváků zajímavější.
Tato kopie z Prada však není jedinou kopií vzniklou v 16. století,
v Leonardově dílně jich vzniklo mnoho a na některých pravděpodobně
pracoval i Leonardo sám.
Obrazem Mony Lisy se nechal inspirovat už v letech 1505 – 1506
Raffael Santi a to hned ve dvou obrazech (Obr. 10, Obr. 11). Na obrazech
vidíme ženy se stejně natočenou hlavou, stejně smutným výrazem,

Obr. 10 - Raffael
Santi - Maddalena
Doni - 1506

sedící v krajině, za druhou ženou je sloupoví, které vidíme na obraze
Mony Lisy. První žena připomíná Monu Lisu i položením rukou a šaty.
Barevnost prvního obrazu svou barevností velmi připomíná
zrestaurovanou Monu Lisu; právě tento Raffaelův obraz je pokládán za
důkaz původní barevnosti originálního obrazu Mony Lisy od Leonarda
da Vinci (Jones, 2012)
Obr. 11 - Raffael Santi
- Dáma s jednorožcem
- 1505/1506
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Na internetu najdeme Monu Lisu jako postavičku z lega, s kšiltovkou,
s hlavou Jacka Sparrowa i Mr. Beana, i Sněhurky i Baraka Obamy s
americkým parlamentem v pozadí, s růžovými brýlemi, v podobě opice,
Avatara, Marge Simpsonové, s tváří kachny i prasete, s telefonem,
cigaretou, spoře oděným tělem, s blonďatými vlasy, s ježkem i
holohlavou, je zpodobněná jako malířka, zdravotní sestra, madona, a
samozřejmě nemohu opomenout koláž 6 Mon v průběhu let - takzvaná
evoluce Mony Lisy. Verzí tohoto obrazu je opravdu nespočet, čím déle si
je hledám, tím víc jich nacházím.

Obr. 13 - Marcel
Duchamp - L.H.O.O.Q.
- 1919

Většina těchto výtvorů vznikla digitální manipulací reprodukce
obrazu a přidáním nějakého dalšího obrazu (objektu, předmětu,…). Čím
vtipnější, hloupější, neotřelejší, tím rychleji se šíří po internetu, ale
málokdy je možné vyhledat původního autora.
O proslavení Mony Lisy v naší době se bezpochyby postaral Marcel
Duchamp, Salvador Dalí a Andy Warhol. Originální obraz Mony Lisy není
chráněn autorským právem, proto existuje tolik kopií, tisků na hrncích,

Obr. 12 - Salvador
Dali - Autoportrét
jako Mona Lisa 1954

pohlednicích a tričkách. Marcel Duchamp využil právě těchto masově
produkovaných kopií a vytvořil sérii Mon Lis (v letech 1919-1965),
kterým tužkou dokreslil knírek a bradku a připsal nápis „L.H.O.O.Q.“ (Obr.
13)2. Tímto ready-madem chtěl Duchamp poukázat na teorii o
Leonardově homosexualitě (Marcel Duchamp, 2002).
Na Duchampovo L.H.O.O.O. reagoval Salvador Dalí se svým
fotografickým portrétem vytvořeným Philippem Halsmanem
zkombinovaným s černobílou reprodukcí Duchampovo Mony Lisy (Obr.

Obr. 14 - Kazimír
Malevič - Kompozice
s Monou Lisou - 1914

12).
Za zmínku jistě stojí mnohokrát se opakující Mona Lisa v různých
provedeních, černobílá i barevná. Se slavným obrazem pracoval i Jean
Michel Basquiat, Kazimír Malevič, Fernandu Botero, Rene Magritte a
mnoho dalších.
Obr. 15 - Rene
Magritte - La
Giaconda - 1960

L.H.O.O.Q. se vyslovuje ve francouzštině èl ache o o qu, přečteno ve větě pak avoir chaud au cul, což
v překladu znamená je jí teplo u zadku. K Leonardově údajné homosexualitě napsal esej Sigmund
Freud: Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci, Orbis, Praha, 1991
2
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Jako poslední v řadě interpretací Mony Lisy bych chtěla zmínit díla
jen pár let stará z dílny digitálních umělců. Narazila jsem na absolutně
fascinující vektorově zjednodušenou Monu Lisu oblých tvarů, přesné
barevnosti, výstižnou, čistou. Autorem je Dennis Bennett (Obr. 18), který
se zabývá digitálním uměním. Vytváří vzorky, postavičky, portréty i
tvarově zjednodušuje klasická díla výtvarné kultury (v jeho virtuální
galerii prací najdeme odkaz na Americkou gotiku od Granta Wooda,

Obr. 16 - Jean Michel
Basquiat - Mona Lisa
- 1983

Primaveru od Sandra Botticelliho, Dívku s perlou od Jana Vermeera,
Výkřik od Edvarda Muncha).
V ostrých liniích ztvárnil Monu Lisu Alexander Zats (Obr. 19). I
v galerii tohoto umělce nalezneme podobně ztvárněná i jiná díla
odkazující na malby Vincenta van Gogha, Salvadora Daliho a Andyho
Warhola. Myslím si, že tyto více či méně jasné podoby slavných obrazů

Obr. 17 - Fernando
Botero - Mona Lisa 1963

se dají využít ve výuce výtvarné výchovy při naučné poznávací hře.

Obr. 18 - Dennis
Bennett - Mona Lisa
- 2011

Obr. 19 - Alexander
Zats - Mona Lisa 2011
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4.4.

Přímá práce s uměleckým dílem jako východiskem pro dílo nové

Jak již bylo řečeno, na dílech ostatních umělců se můžeme
mnohému naučit. Často nás díla jiných umělců natolik fascinují, že se
k nim neustále vracíme a opakovaně se mohou projevovat v naší
tvorbě.
Najdeme díla, která inspirovala v průběhu let desítky umělců.
Můžeme sem zařadit Monu Lisu zmíněnou výše, Poslední večeři

Obr. 20 - Eve
Sussmanová a Rufus
Corporation - 89
Seconds at Alcázar 2004

zmíněnou dále, nebo obecně dílo Leonardovo, Michelangelovo,
Rubensovo, Rembradtovo, Velázquezovo,… Díla zvučných jmen z dějin
umění.
Zvláštní pozornost bych ráda ještě věnovala Dvorním dámám a
některým dílům našich umělců.

4.4.1. Dvorní dámy
V rámci předmětu Psychologie vizuální komunikace a umění 1

Obr. 21 - Diego
Velázquez - Dvorní
dámy (Rodina Filipa
IV. – Las Meninas) 1656

s panem docentem Pavlem Šamšulou jsme měli vytvořit komparativní
analýzu dvou plošných výtvarných děl. Při hledání vhodných děl ke
komparaci jsem narazila na dílo 89 Seconds at Alcázar z dílny Eve
Sussmanová a Rufus Corporation (Obr. 20).

Obr. 22 - Pablo
Picasso - Las
Meninas - 1957

Jedná se o filmový záznam scény naaranžované podle obrazu
Dvorní dámy od Diega Velázqueze (Obr. 21). Postavy jsou oblečené do
kostýmů, místnost je skvěle provedenou kopií místnosti z obrazu, ve
které herci hrají své role. Při počáteční improvizaci zjišťovali, jak se
mohli lidé pohybovat, jak vstupovali do místnosti, jak vystupovali, jaké
měli emoce (Sussmanová, 2010). Profesor Johanthan Brown zabývající
se Velázquezem zprostředkoval nahlédnutí do tehdejšího života a
etikety postav. Vytvořili tak příběh založený na gestech a neverbální

Obr. 23 - Manolo
Valdés - Las
Meninas - 2000

komunikaci, oživili obraz, který sám působí jako fotografická momentka.
Vedle natočeného snímku vznikly samostatné filmové momentky, které
jsou k vidění ve Winkleman gallery (Winkleman gallery, 2004).
Tento projekt, který v doprovodných snímcích ukazuje i zákulisí
samotného filmu, mne velmi ovlivnil při realizaci výtvarné práce.

Obr. 24 - Manolo
Valdés - Las
Meninas - 2006
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Pablo Picasso v roce 1957 namaloval sérii 58 obrazů (Obr. 22)
vycházejících z obrazu Dvorní dámy, ve kterých studoval výraz i
psychické rozpoložení Infantky. Picassovo záměrem nebylo vytvořit
kopie nebo variace Velázquezových Dvorních dam, chtěl vytvořit vlastní
unikátní Dvorní dámy (Konstantinidis, 2012).
Manolo Valdés je španělský umělec věnující se malbě, kresbě,
grafice i sochařství. Ve svých dílech odkazuje na Rembrandta, Rubense,

Obr. 25 - Cristóbal
Toral - Las Meninas
- 1975

Matisse, Warhola a Velázqueze. Vytvořil sérii maleb a kreseb Infantky
(Obr. 23) a sedmnáct obrovských soch Dvorních dam (Obr. 24) z bronzu
a železa (Marlborough, 2014).
Cristóbal Toral v letech 1974-1975 namaloval dvě plátna jako hold
španělské malířské tradici – Velázquezovi a Goyovi. Obraz Dvorních
dam (Obr. 25) zobrazuje ateliér umělce 17. století, vedle velkého plátna
místnost vyplňují kufry 20. století. V pozadí nechybí postava
majordoma a rozostřený odraz královského páru (Museu Picasso).
Tvorba Salvádora Dalího byla ovlivněná Raffalem, Bronzinim,

Obr. 26 - Salvador
Dalí – Velázquez
maloval Infantku
Margaritu se
světlem a stíny své
vlastní slávy - 1958

Zurbránem, Vermeerem a také Velázquezem. Obdiv k Velázquezovi i
jeho dílu je znát v Dalího tvorbě i životě. K obrazu Dvorní dámy se
opakovaně vracel (Ruiz, 2000).
Obrazem Dvorní dámy se inspirovali i Francisco Goya, Soledad
Sevilla, Micheline Lo, Joel Peter Witkin, Henri Jacobs, Iz Maglow, Giulio
Paolini, Sophie Matissová, Bob Kessel, Natalie Pereira a mnoho dalších.

4.4.2. Výtvarné parafráze našich umělců

Obr. 27 - Salvador
Dalí - Las Meninas 1960

Domnívám se, že v díle každého umělce bychom mohli najít nějaké
dílo, které vychází či odkazuje na dílo umělce ze starší či mladší historie.
Vyberu zde tedy několik českých umělců, v jejichž díle mě zaujala nějaká
parafráze.
Bedřich Dlouhý, spoluzakladatel skupiny Šmidrové, využívá ve
svém díle absurdity, bizarnosti, grotesknosti, parodie i sarkasmu.
Ironizuje svět reklamy, čerpá z ikonografie módních časopisů. V 80.

Obr. 28 - Bedřich
Dlouhý - Krajkář 1986

letech vytvářel komplikované asamblážové útvary parafrázující krásu
klasické malby a propojoval ji s rozměrnými předměty (citace

20

Vermeera, Rembrandta, Caravaggia). V roce 1986 maloval podle
Vermeerovy Krajkářky svého Krajkáře (Obr. 28). Obraz stejně podrobný,
jako obrazy holandských mistrů (Petrová, 2005; Raimanová, 20062014).
V díle Miloše Nolla kromě krásných dětských ilustrací, knižních
typografických úprav a scénografie najdeme díla volné tvorby
inspirované jinými uměleckými díly. Dřevěné asambláže vycházející
z barokní hudby i malba Mony Lisy zakomponované do zátiší (Obr. 33).

Obr. 33 - Miloš Noll Zátiší s Giocondou 1954

František Hudeček se v obraze Láokoón (Obr. 32) inspiroval antikou,
tak jako řada dalších českých autorů té doby Josef Šíma (Pá Ikarův,
Návrat Theseův), Jindřich Štyrský (Smrt Orfeova, Obraz II, Obraz V), Emil
Filla (Smrt Orfeova, Tři Grácie), František Muzika (kulisy antických
tragédií – Sofoklova Antigona, Euripidova Medea), a další (České
muzeum výtvarných umění, 2007).
Miloslav Hejný mě zaujal svou kresbou Slepci podle Pietra

Obr. 32 - František
Hudeček - Láokoón 1965

Bruegela. Jiří Anderle zase grafickým dílem Mademoiselle Rivière entre
nous (Obr. 31) podle Ingresovy Slečny Rivièrové.
4.4.2.1. Filip Turek
Podobně jako dříve zmíněný Marcel Duchamp u reprodukce Mony
Lisy, tak i Filip Turek zasahuje do známých reprodukcí fotografií Josefa

Obr. 31 - Jiří Anderle
- Mademoiselle R
Rivière entre nous 1975

Sudka a v dalších cyklech vytváří přepracování i dalších děl (Bytelová,
2006-2014).
Josef Sudek Revisited – Photoshop Remix je série 11 tisků Filipa
Turka z roku 1997 (Obr. 30, Obr. 29). Jedná se o digitálně předělané
fotografie Josefa Sudka. Turek vybral jednotlivé snímky z knih,

Obr. 30 - Filip Turek
- Z cyklu Josef Sudek
Revisited - 1997

naskenoval je a reinterpretoval podle sebe. Snímky zkombinoval
s fotografiemi a dalšími naskenovanými materiály z časopisů, knih a
pohlednic (Turek, 2013).
Chléb s Kinder vajíčkem je ze série pravděpodobně nejznámější,
některé fotografie doplňuje komiksový Spiderman, další snímky jsou
vulgárněji laděné.

Obr. 29 - Filip Turek Z cyklu Josef Sudek
Revisited - 1997
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5. Fotografie uměním
Fotografie je dnes všude, vyučuje se na vysokých školách i uměleckých akademiích.
Z toho odvozuji, že alespoň nějakým procentem společnosti je pokládána za umělecký obor.
Nebylo však tomu tak od jejího počátku. Zastánci malby se fotografii dlouho snažili odpírat
její uměleckou hodnotu.

5.1. Počátky fotografie a její vnímání společností
Fotografie na svém počátku byla považována za pouhé záznamové médium. Byla
odsuzována pro svou schopnost naturalistického zobrazení. Fotografický záznam se vyvíjel
velice rychle. Po objevu daguerrotypie velmi rychle následovala kalotypie a kolodiový
proces, který celý vznik snímku ještě urychlil. Společnost byla vůči novému fenoménu velice
kritická.
„Jako jeden jediný Narcis vrhl se hnusný svět na pozorování svého triviálního obrazu,
zachyceného na kov. Všechny nové obdivovatele slunce zachvátilo šílenství a zvláštní fanatismus.
(…)Ať se fotografie stane služkou věd a umění, avšak služkou velmi pokornou, tak jako tisk nebo
těsnopis, které ani netvoří ani nenahrazují literaturu.“
(Baudelaire, 1859)

Jak Baudelaire zmiňuje, fotografie byla využívána vědci a umělci využívána k přesnému
záznamu. S příchodem vizitkové fotografie si každý nechal dělat svou podobenku, neosobní,
strnulý záznam své podoby. Vedle těchto sériových fotografů byli i první fotografové, kteří
chtěli zobrazit duševní stav člověka, vytvořit uměleckou portrétní fotografii.
Trvalo však téměř 100 let, během kterých bylo označení „fotografie“ pokládané i za
nadávku, než společnost začala připouštět, že by fotografie mohla být považována za
umění. Malířství nechtělo být jako fotografie, fotografie nechtěla být jako malířství.

5.2. Přijetí fotografie na úroveň malířství
„Všechna umění mají svá omezení a připouštím, že omezení fotografie jsou dosti těsná, ale v
dobrých rukou může fotografie lhát jako Trojan. K vytváření těch nejlepších lží je však zapotřebí
pozoruhodné dovednosti. Jen v rukou prvotřídních fotografů a možná také lhostejných - může
fotografie lhát. V prvním případě půvabně, v druhém brutálně. Průměrní fotografové a ti, kteří se
nám hrnou z institutu ne-umění, se zřídkakdy dostávají za obyčejnou, nahou, neozvláštněnou pravdu.
(…) Fotografie nám poskytuje prostředky napodobit přírodu věrněji než kterékoli jiné umění, a přesto
je dost pružná, aby odhalila řídící mysl; je tedy uměním nejdokonalejším.“
(Robinson, 1892)

Henry Peach Robinson byl průkopníkem piktorialismu – výtvarné fotografie. Rozděloval
fotografii na uměleckou a ne-uměleckou. Přestože byl piktorialismus jednou skupinou
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odsuzován právě za to, že do fotografií bylo zasahováno, utvářeli fotografie pomocí
ušlechtilých tvárných procesů, oni sami piktorialismus jako umění chápali.
Od počátku 20. století začíná být fotografie uznávána pro to čím je, v čem je její výhoda a
podstata. Dochází k uznání fotografie jako mimořádného reprodukčního a dokumentárního
nástroje schopného naturalistického zobrazení. Fotografie osvobodila malířství od
naturalismu (Teige, 1925). Přestože se k němu neustále vrací.
S nástupem kinofilmů už byly fotografie opravdu všude. Když kvantita předčila kvalitu
už v době celuloidu, jakou hodnotu má dnešní digitální fotografie?

5.3. Fotografické projevy digitální doby
Fotografie je stále mladé médium – zvlášť oproti malbě, kresbě a grafice – přesto však
lidé ovládající fotoaparáty byli za ta necelá dvě století schopni zaznamenat zdánlivě
všechno (Sontagová, 2002).
Fotoaparáty a fotografie jsou dnes dosažitelné všem. V každé domácnosti se nachází
alespoň jeden kompaktní fotoaparát, v mnohých i digitální zrcadlovka a kdo nemá to, má
aspoň fotoaparát zabudovaný v telefonu. Fotoaparáty jsou automatizované a prodejci
propagované jako snadno ovladatelné, levné, malé,… Většina kompaktních fotoaparátů má
funkci detekce obličeje, která umožňuje rozpoznání obličeje v záběru a automaticky na něj
zaostřit3. Člověk už nemusí ani mačkat spoušť, protože fotoaparát zaostřený snímek dokáže
sám vyfotit.
Vzhledem ke stále se množícím a rozrůstajícím se internetovým komunitám jsou
informace o fotoaparátech, kompozici, světle, a všem, co se fotografování týká, na dosah
každému, kdo o ně projeví zájem. U nás je velmi oblíbený fotoroman.cz, na který všichni
odkazují začínající fotoamatéry, místo aby jim věnovali chvíli svého času a poradili přímo
s problémem, na který se člověk ptá.
Lidé se sdružují na portálech specializovaných na fotografii a samozřejmě na sociálních
sítích. Všude probíhají živé diskuze nad fotografiemi různých kvalit, nad fototechnikou,
výbavou ateliéru, zajímavými exteriéry,… V mnohých komunitách hledají fotografové

„Digitální fotoaparát, který podporuje funkci detekce obličeje, dokáže rozpoznat obličej
člověka v záběru a automaticky zaostřit. Zaostření je založeno na detekci kontrastu, kdy se
čočka objektivu snaží zaostřit pomocí pohybu vpřed a vzad, zatímco snímač sleduje
fotografovaný obraz. V okamžiku, kdy spatří ostré hrany obrazu, pohyb ostřící čočky se
zastaví. Princip funguje pouze za příznivých světelných podmínek.“ (Alza.cz)
3
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modelky pro své projekty, nebo modelky nabízejí své služby. Většinou se jedná o smluvená
focení formou TFP4, i když samozřejmě se najdou i nabídky honorované spolupráce.
Tyto portály jsou určené i k hodnocení fotografií. Lidé hledají rady, porovnání, pochvalu i
kritiku. Na jednotlivých portálech jsou ustálené skupiny návštěvníků, kteří mezi sebe
málokdy pustí někoho nového. Nevybranou, neobjektivní kritikou mnohé nové návštěvníky
odradí od dalšího snažení. Často si neuvědomují, že oni taky někde začínali a hledali rady do
začátku, nejsou ochotní předat rady, které by byl začínající fotograf schopný využít. Jako
všude na internetu, i ve skupinách fotografů se najdou takoví, kteří si řeší své komplexy
z reálného života schovaní za anonymními přezdívkami.
Zajímavé na sledování těchto komunikacích je však to, jak se hledají. V lepším případě
má fotograf nějakou představu, co by chtěl nafotit – tato představa je z valné části
vyjádřena fotografií jiného autora, kterou fotograf někde viděl, zaujala ho a chce fotit podle
ní. Málokdy narazím na fotografa, který přichází se svou originální myšlenkou, s něčím, co je
schopný popsat pouze slovy, případně jednoduchou skicou. Tím, že fotografové šíří takto
své myšlenky a nápady v internetových komunitách způsobují, že vždycky je nějaký čas
v módě určitý styl aranžovaného focení – pin-up, akty s vodou, akty s mlékem, akty
s moukou,… Jedná se bez pochyby o zajímavé projekty, ale tím, že jsou stokrát stejné, se
stávají běžnými.
Pro ukázku přidávám jednu konkrétní nabídku modelky hledající fotografa a vizážistku a
druhou modelku pro spolupráci formou TFP na Facebookové stránce tomu určené (Obr. 34)
pro svůj projekt.
„Dobrý večer všem!
Hledám FOTOGRAFA, VIZÁŽISTKU a zároveň i druhou MODELKU pro svůj nápad.
Nevím, zda se tento nápad uchytí, ale proč to nezkusit.
Požadavky na modelku: blond vlasy dlouhé alespoň po ramena, plné rty,
přirozenost, jemná pleť. (Nachází-li se mezi Vámi dívka typově podobná mně,
tím lépe.)
Typ focení: Beauty, Portrét
Lokalita: PRAHA
Ztvárnění:

Obr. 34 - Print
Screen Facebook
konverzace ze
skupiny Focení TFP 5. 3. 2014

Time/Trade/Test For Prints/Portfolio/Picture – jedná se o dohodu mezi fotografem a modelkou,
která udává, že modelka bude pózovat fotografovi bez nároku na honorář, výměnou za modeling
dostane od fotografa sadu dobrých fotografií.
4
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Modelka č. 1 stojí před pomyslným zrcadlem a Modelka č. 2 tvoří její odraz v tomto pomyslném
zrcadle a to tak, že představuje její „horší já“, mám-li to lépe přirovnat, hodily by se zde výrazy něžná
vs. divoká.
Bohužel jsem nenašla na internetu fotografie podobné tomuto focení a tak nemohu nic přiložit,
případně o více informací pište do zpráv, taktéž i zájemci/zájemkyně.“

Od ostatních návrhů je tento velmi podrobný a autorka má očividně jasno, co by chtěla
nafotit, to je velmi nezvyklé zvlášť u modelky. Poslední odstavec zprávy mě však
vyprovokoval k reakci.
Zaujala mě formulace zahrnující „bohužel“, dle mého názoru značně paradoxní; zeptala
jsem se tedy autorky, proč není naopak ráda, že přišla s poměrně originální myšlenkou.
Modelka reagovala podle očekávání svou obranou.
„Bylo myšleno jen pro názornost uhlu focení - zaber obliceje, postoj samozrejme, ze jsem rada, ze
me napadlo i neco o co je zájem - coz je v dnesni době téměř zázrak“
(Facebook, 2014)

Chápu, že je snazší ukázat svou představu na nějaké již hotové práci. Mělo by to tak ale
být?
Ráda bych považovala fotografa za umělce, proto mě zaráží, když se setkám s
fotografem, který hledá zajímavou modelku, která přijde se zajímavým nápadem, místo aby
s ním přišel fotograf sám. Kdo je pak v této spolupráci skutečně „umělcem“?
V dnešním digitálním světě, ve kterém si můžeme prohlížet fotografie brazilského
fotografa pořízené před třemi hodinami, nemůžeme asi očekávat přehršel nových nápadů a
originálních fotografií; co mi ale přijde tristní, je, že fotografové se většinou vůbec
neobtěžují odkázat na původního autora nápadu, sdílí své snímky na síti, a když si náhodou
někdo všimne, že je snímek něčemu podobný, snaží se to uhrát do autu. Jsou jako roboti
ovládající spoušť fotoaparátu.

5.4. Práce s klasickými uměleckými díly ve fotografii
Fotografie vznikla jako další grafická technika. Je se starším uměním tedy přímo
spojena. Než se jí podařilo najít svou cestu, hledala svá témata v zavedených tématech
malířství. Zátiší, portrét, krajina.
Chápu, proč se piktorialisté snažili dosáhnout podobnosti s malbou. Malba byla to, co
už lidé znali tisíce let. Stejně tak mi přijde logické, že i fotografové v dnešní době hledají
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ponaučení u velkých mistrů malby, protože jak již bylo mnohokrát uvedeno, každá tvůrčí
osoba by měla znát své předchůdce i současníky.
Josef Sudek byl milovník a sběratel umění. Stýkal se s umělci své doby. V rozhovoru
s Jaroslavem Andělem uvedl, že k focení zátiší se dostal díky Emilu Fillovi, který při jednom
jejich setkání postavil malířské zátiší, ve kterém se klasicky střídalo světlo se stínem, a
Sudek ho měl vyfotit.
„(…) No, já mu to vyfotografuju, když to chce. A pak tam měl obyčejný polní kytky a já že si
udělám tohle. A on povídá: „Vždyť vám tam nic nevyjde.“
Asi za měsíc jsem mu přinesl kopii a on povídá: „Tak to já vidím, že jsem se mýlil. Tohleto je
malířský a tohleto fotografický, to já už do toho nemůžu mluvit. Už vím, jak to je. Fotografický, to je
úplně jiná záležitost než malířský.“ … Tak u mě začaly fotografický zátiší (…)“
(Sudek, 1976)

Zátiší tvoří v Sudkově tvorbě neopomenutelnou část, fasety sklenic rozkládající ve
světle různé tvary odkazují na Fillův kubismus, oční bulvy v Kouzelné zahrádce odkazují na
surrealismus Jindřicha Štýrského, další zátiší ukazují znalost tvorby Josefa Navrátila, Karla
Purkyně, Caravaggia nebo Jeana-Baptista Siméona Chardina.

5.4.1. Přímé využití uměleckých děl jako předloh pro fotografie
I když je mnoho fotoamatérů, kteří nevědí, co ovlivňuje expozici a jak s ní mohou
pracovat, jsou samozřejmě i tací, co umí zacházet s fotoaparátem a s tím co k tomu patří,
vzdělávají se v umění, historii a vizuální gramotnosti. Tito fotografové umí se svými
znalostmi pracovat a ve fotografiích se k nim vracet a odkazovat na ně.
5.4.1.1. Leonardova Poslední večeře
Vzhledem ke složitosti obrazu Poslední večeře od Leonarda da
Vinci mě překvapuje, jak velké množství fotografů se k němu uchýlilo
jako k předloze pro fotografii. Stejně jako Monu Lisu a mnoho dalších
děl, použil Andy Warhol i Poslední večeři ve stovce různých děl. Využil
kombinací reprodukcí originální malby s jasnými barvami, moderními

Obr. 35 - Annie
Leibovitzse - The
Sopranos - Poslední
večeře - 1999

logy. Mnoho dalších umělců následovalo Warholův příklad
s předěláním, upravením, manipulováním či zmodernění.
Po propagační fotografii k seriálu The Sopranos, kterou fotografka
Annie Leibovitzse sestavila v duchu Leonardovi Poslední večeře (Obr.
35) v roce 1999, mnoho dalších seriálů a televizních pořadů této

Obr. 36 – Fox TV –
Dr. House – Poslední
večeře - 2007
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kompozice využilo pro propagaci (Dr. House, South Park, Battlestar
Galactica, Lost a další,… Obr. 36).
Z velkého množství Posledních večeří bych ještě ráda vybrala
fotografii Elisabeth Ohlson Wallinové, která jako modely pro své dílo
využila drag queens5 jako protest proti nařčení, že AIDS je Boží trest.
Fotografie byla součástí Gay Pride výstavy.

Obr. 37 - Elisabeth
Ohlson Wallinová Poslední večeře 1998

5.4.1.1. Millaisova Ofélie, Schieleho Editha a Ingresova Odaliska
Ofélie Sira Johna E. Millaise je zobrazením scény ze Shakespearovy
hry Hamlet. Velmi detailně provedený obraz zpodobňující utopenou
mladou ženu byl inspirací Tomu Hunterovi, Victoru Burginovu, Nadavem
Kanderem, Gregory Crewdsonem (Obr. 38) a mnoha dalšími.
Manželka Egona Schieleho se díky zobrazení sedící s hlavou
opřenou o koleno stala předlohou pro fotografii Tanii Brassescové

Obr. 38 - Gregory
Crewdson - Ofélie 2001

zachycenou Lazlo P. Notbertem nebo Julianne Moorové vyfocenou
Peterem Lingbergem (Obr. 39). Julianne Moorová s Peterem Linbergem
spolu fotili také podle obrazu Johna S. Sargenta.
Odaliska z Valpinconu Jeana A. D. Ingrese se stala předlohou
nespočtu maleb, kreseb, koláží i fotografií. Nejznámějším dílem na tento
motiv je ženský houslový akt z dílny Man Raye.

Obr. 39 - Peter
Lindberg - Julianne
Moore - 2008

5.4.2. Čerpání z námětů a atmosféry uměleckých děl
Do této chvíle jsme mluvili převážně o dílech přímo vycházejících
z konkrétních uměleckých děl. Zajímavou kapitolu však tvoří
fotografové, kteří nekomponují fotografie podle konkrétních
uměleckých děl, ale vycházejí z kompozice, barev, práce se světlem, se
stíny, tmou, atmosférou, výrazem.
Na různá historická období se odkazuje větší množství autorů. Já

Obr. 40 - Man Ray Ingresovi housle 1924

volím dva, kteří mě zaujali a ovlivnili mou práci.

Drag queens je označení užívané převážně pro muže, kteří se převlékají za ženy, svým chováním a
líčením karikují ženy za účelem zábavy.
5
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5.4.2.1.

Bill Gekas

Bill Gekas je australský portrétní fotograf. Jeho snímky jsou velmi
silné, emotivní, čistě provedené. Každý záběr má dopředu promyšlený scénu, nasvícení, rekvizity, kompozici. Vychází z maleb Caravaggia,
Vermeera, Rembrandta, Raffaela, Velázqueze.
Modelkou Gekasových snímků je jeho dcera, kterou obléká do
různých kostýmů doplněných perfektně ladícími rekvizitami. Na

Obr. 41 - Bill Gekas Pleiadian - 2012

tajemnosti fotografiím přidává i výraz dívky, která se nikdy neusmívá.
Většina snímků nevychází z konkrétních obrazů, ale z tvorby výše
zmíněných umělců obecně. Snímky inspirované konkrétními malbami je
připomínají tak vzdáleně, že si shodu na první chvíli nemusíme vůbec
uvědomit (Obr. 42).
Vedle portrétů v současných kulisách najdeme dívku jako
pomocnici v kuchyni, děvečku na poli i jako dívku vyššího společenského
postavení (Obr. 41, Obr. 43).

Obr. 42 - Bill Gekas Prádelna (inspirováno
Vermeerovou
Mlékařkou) - 2014

Gekasova promyšlená, systematická, působivá práce a jeho
postřehy publikované na internetovém blogu mi jsou velkou inspirací.
5.4.2.2. Hendrik Kerstens
Námětem fotografií Holanďana Hendrika Kerstense se také stala

Obr. 43 - Bill Gekas Brambory - 2012

jeho dcera, stejně jako fotografií Billa Gekase. Kerstens prostřednictvím
fotografie dokumentoval každodenní obyčejné životní momenty dcery
Pauly.
Když jednou přišla Paula domu z hodiny jízdy na koni a sundala si
přilbu a vlasy pod nimi jí držela síťka do vlasů. Kerstensovi připomněla
portrét holandského mistra. Fascinován holandským malířstvím
sedmnáctého století začal fotografie aranžovat v jeho duchu.

Obr. 44 - Hendrik
Kerstens - Koupací
čepice - 1992

Některé fotografie odkazují na Vermeera, nepokoušel se však o
imitace. Po nějaké době, co na sérii pracoval, začal docházet ke vtipným
dialogům mezi minulostí a současností.
Na rozdíl od Gekase neobléká Kerstens Paulu do kostýmů, bez
ostychu a se vtipem dává Paule na hlavu místo čapce igelitový sáček,

Obr. 45 - Hendrik
Kerstens - Taška 2007
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jindy bublinkovou fólii, ubrousek, roličku s toaletním papírem nebo
stínidlo na lampu z Ikea. I když používá těchto běžných předmětů,
portréty jsou neobyčejné, s duchem a atmosférou.

Obr. 46 - Hendrik
Kerstens - Papírové
role - 2008

29

Výtvarná část
6. Autorský fotografický cyklus
Již při volbě tématu své bakalářské práce jsem měla v hlavě
představu, že bych chtěla nafotit sousoší Amora a Psyche od Antonia
Canovy. Obdivuji toto dílo již dlouhou dobu, jeho něžnost, intimita a
lehkost mě fascinují.
Přestože jsem došla k několika variantám, jak bych vyřešila křídla
Amora, která se mohou jevit jako jediná překážka k fotografické

Obr. 47 - Antonio
Canova - Venuše
Italská - 1822

parafrázi, problémem se stal nedostatek modelů. Po dobu dvou let se
snažím najít vhodný pár k nafocení této scény a zatím bezúspěšně.
Tato překážka ovlivnila výběr dalších námětů pro mou práci.
Vytvořila jsem sérii 8 parafrází uměleckých děl. Tři zátiší, tři portréty
a dvě sochy. Procházela jsem stovky reprodukcí a hledala mezi nimi ty,
které mi přišly proveditelné – létající andílky a podobné jsem
vynechávala automaticky, protože jsem prvořadě nechtěla vytvářet

Obr. 48 - Bertel
Thorvaldsen Kristus - 1838

foto-manipulace.
Od začátku jsem věděla, že i když se mi nepodaří nafotit Amora a
Psyche, musím nafotit jinou sochu nebo sochy. Canovova italská
Venuše (Obr. 47) byla jednoznačně nejlepší možnou náhradou za Amora
a Psyche. Když jsem si prohlédla fotografii sochy, hned jsem věděla, kdo
by ji měl ztvárnit. Slečna, kterou jsem pro tuto roli vybrala, velmi
ochotně souhlasila a dokonce propůjčila svůj obličej i dalšímu obrazu ze
série – a to nadvakrát, protože s původním výsledkem jsem nebyla

Obr. 49 - Michael
Sweerts – Portrét
dívky – 17. století

úplně spokojená.
Druhou sochou je Kristus od Bertela Thorvaldsena (Obr. 48), kterou
jsem předtím neznala a absolutně mě uchvátila – stejně jako tisíce
dalších lidí, kteří vzhlížejí k desítkám kopií této sochy po celém světě.
Nenapadal mě sice nikdo, kdo by vzhledem k soše patřil, vyvěsila jsem
však fotografii sochy na internetu a po chvíli jsem získala kontakt na
vhodného kandidáta.

Obr. 50 - Antonello
da Messina –
Zvěstování Panny 1476
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Fotografování zátiší bylo o poznání snazší disciplínou. Největší
výzvou bylo barokní zátiší Pozdní svačina od Williama Claesze Hedy
(Obr. 52). Další dvě zátiší (Obr. 53, Obr. 54) byla zvolena pro snazší
dosažitelnost předmětů a proto, že jsou skvělými ukázkami práce se
světlem.
Vybrat portréty byl pro mě největší problém (Obr. 49 - Obr. 51).
Chtěla jsem prvořadě fotit portréty s jednobarevným nebo vzorovaným
pozadím, pozadí krajiny zůstalo ponecháno pro práci s dětmi. S jedním

Obr. 51 - Pietro
Antonio Rotari Portrét ženy – cca
1755

portrétem jsem byla tak nespokojená, že jsem ho do série vůbec
nezařadila, jeden, jak již bylo zmíněno výše, jsem nafotila ve dvou
verzích.
Mohla bych teď být vystavena své vlastní kritice, kterou jsem podala
v kapitole 5.3. Z vnějšího pohledu se může moje série jevit jako

Obr. 52 - Williem
Claesz Heda - Pozdní
svačina - 1637

převedení vizuální předlohy do jiného typu vizuálního díla a tak to
samozřejmě do jisté míry je. Já bych však ve své práci chtěla více
poukázat na to, jak fotografie vznikají a nabídnout pohled do zákulisí.
Nejeden člověk mi totiž položil otázku, jak to dělám, že konečná
fotografie vypadá tak, jak vypadá. Když mi tuto otázku položil i někdo,
kdo má s focením zkušenosti, došlo mi, že i když se nepovažuji za
skvělého fotografa nebo někoho, kdo stoprocentně rozumí fotoaparátu
a všemu okolo, jsou kolem lidé, kteří by mohli čerpat z mých znalostí,

Obr. 53 - JeanBaptiste Siméon
Chardin - Zátiší se
skleněnou lahví a
ovocem - 1750

tak jako já čerpám například ze zkušeností Billa Gekase.
Na každém z mých snímků je něco, co je prostě na první pohled
jinak, než na předloze. Někde je to detail, jinde o něco větší detail. Tyto
detaily jsou pro mě to osobité a fascinující na celém výsledku.

Obr. 54 - Anne
Vallayer-Coster Zátiší s lahví - 1771

6.1. Zátiší podle holandských mistrů
O holandských zátiších 17. století již bylo mnoho napsáno a řečeno.
Zátiší s květinami, snídaně, svačiny, zátiší se zvířaty, obrazy detailně
propracovaného ovoce, mrtvých zvířat, sklenic i cínových talířů.
Odloupnutá kůra citronu visící přes okraj stolu vypadá, že vystupuje

Obr. 55 - Autorská
fotografie - Pozdní
svačina - 2011

z obrazu. Tlumené, zemitější barvy, světlo i jeho odrazy precizně
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zachycené v často velmi složitých kompozicích.
Pro další fotografie jsem volila zátiší z o něco pozdější doby
pocházející od francouzských autorů. Vliv holandského malířství je na
nich však patrný.

6.1.1. Stavba scény – kompozice, materiál, světlo
Při stavbě zátiší je nutné si uvědomit, co všechno je na předloze a
v jakých vztazích jednotlivé předměty jsou a co máme k dispozici.

Obr. 56 - Autorská
fotografie - Zátiší se
skleněnou lahví a
ovocem - 2013

Nedříve zvolíme vhodné pozadí a podklad, případně naaranžujeme
ubrus nebo draperii.
Kompozice předmětů a nasvícení je nejdůležitější. Při stavbě zátiší
jsem se snažila dodržovat převážně velikostní poměry mezi předměty a
jejich barevnost. Vzhledem k menšímu množství světla, které je použito

Obr. 57 - Autorská
fotografie - Zátiší s
lahví - 2013

pro takovýto druh nasvícení, je potřeba mít fotoaparát pevně
přichycený ke stativu.
U prvního zátiší (Obr. 55) jsem dlouho vybírala vhodnou vysokou
skleněnou nádobu. Při jednom pokusu jsem se ji pokusila sestavit ze
dvou na sebe postavených nádob. Hmoždíř jsem musela vypodložit pod
látkou tak, aby nebylo vypodložení vidět, ale hmoždíř se dostal na vyšší
úroveň; z toho důvodu je mírně nakloněný, protože látka způsobovala
v jednom místě hrbol, který nebylo možné vhodně urovnat. Pro mě to

Obr. 58 - Autorská
fotografie – Svícení I
- 2013

však má své kouzlo.
Druhé zátiší (Obr. 56) vycházející z Chardinova zátiší (Obr. 53) je
velmi jednoduché na stavbu. V klasické trojúhelníkové kompozici tvoří
vrchol skleněná láhev, doplněná ovocem a původně pravděpodobně
cínovou nádobou. Nezvolila jsem nejvhodnější předměty, hledání

Obr. 59 - Autorská
fotografie - Svícení II
- 2013

správného nasvícení dodalo fotografii na zajímavosti a hodnotě.
Vhodné nasvícení jsem hledala i u třetího zátiší (Obr. 57), ve kterém jsou
světelné posuny ještě patrnější. Vedle jedné konečné fotografie vzniklo
několik další variant ilustrujících proměnu obyčejného zátiší v o něco
zajímavější, pouze způsobem nasvícení (Obr. 58, Obr. 59).
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6.1.2. Technický dodatek
Při focení zátiší jsem využívala denního světla kombinovaného se
světlem stolní lampičky, jak naznačuje kruhové světlo na pozadí
fotografií (Obr. 57, Obr. 59), případně světla z halogenového svítidla
ředěného přes difusní deštník.
Fotoaparát jsem ovládala dálkovou spouští, abych mohla držet

Obr. 60 - Autorská
fotografie - Low key
- 2013

světlo v úhlu, v jakém bylo třeba; délka expozice dosahovala i několika
vteřin, aby bylo možné použít vysoké clonové číslo (f/13), a tím
dosáhnout prokreslení celé fotografované scény.

6.2. Portréty v šerosvitu

Obr. 61 - Autorská
fotografie - High key
- 2013

Technika šerosvitu rozšířená v renesanci modeluje zobrazené
předmětu pomocí odstupňování a kontrastu mezi světlem a tmou.
Tajemné šerosvitné a temnosvitné obrazy byly zajisté inspirací pro
fotografickou techniku zvanou low key (Obr. 60). Low key snímky jsou
focené většinou na tmavém pozadí, kde hlavní objekty snímku díky
nasvícení vystupuji do popředí, ostatní se halí do tmy, celkově je snímek
tmavší než je běžné. Velké množství snímků tohoto typu bývá
v odstínech šedi.

Obr. 62 - Autorská
fotografie Zvěstování Panny 2013

Protikladem tomuto zobrazování je technika high key (Obr. 61), kde
jsou předměty málo kontrastní, celý snímek velmi světlý, jen drobné
detaily bývají tmavší. Téměř všechny snímky toho typu jsou v odstínech
šedi.

6.2.1. Výběr modelu, materiál, světlo
Najít někoho, kdo se nechá zašpendlit do různých látek nemusí být
vždy úplně jednoduché.

Obr. 63 - Autorská
fotografie - Portrét
dívky - 2013

Pro všechny portréty bylo potřeba látek. Messinovo Zvěstování má
jen lehké přehození jedné látky (Obr. 62). Druhé dva portréty bylo o
poznání obtížnější naaranžovat. Od začátku jsem věděla, že nechci šít
ani shánět kostýmy, že chci naaranžovat fotografie pomocí toho, co se
běžně v domácnostech vyskytuje. Nechtěla jsem ale zajít do extrémů
jako Hendrik Kerstens, záměrem bylo, že když použiji místo čapce

Obr. 64 - Autorská
fotografie - Portrét
ženy - 2013
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povlak na polštář, nebude na první pohled patrné, že se jedná o povlak
na polštář.
Chci ale nabídnout pohled do zákulisí focení Portrétu dívky (Obr.
63). Na přiložené fotografii (Obr. 65) je patrno, jak je fotografie focena.
Černé látkové pozadí za modelkou, halogenová svítilna o výkonu 600w
ředěná přes fotografický difuzní deštník, přímé halogenové světlo o
výkonu 250w zezadu, modelka oblečená ve svém civilním oblečení.
Pod naaranžovaným žlutým závěsem jsou vidět vínové punčocháče

Obr. 65 - Autorská
fotografie - Zákulisí
- 2013

modelky a na oranžovo nalakované nehty. Čepec je ze dvou částí,
z povlaku na polštář a pruhu bílé látky. Límeček z kousku krajky.
Portrét podle Rotariho (Obr. 64) malby vznikl podobným
způsobem. Vzhledem k tomu, že se jedná o autoportrét, aranžování
muselo doplnit zrcadlo, focení dálková spoušť a stativ a velký díl
trpělivosti. Nevýhodou tohoto způsobu aranžování je to, že se jedná o
velmi krátkodobý efekt. Jakmile se člověk pohne, nějaký kus látky
spadne. U autoportrétu je třeba počítat s tím, že mnoho fotek nevyjde,

Obr. 66 - Autorská
fotografie - Z
přípravy - 2013

bude neostrých, rozmazaných nebo uříznutých na úplně nevhodném
místě.
U fotografických portrétů se většinou využívá nízkého clonového
čísla a malé hloubky ostrosti, aby byl portrétovaný výrazně ostrý oproti
rozostřenému pozadí. Vzhledem k tomu, že jsem se chtěla přiblížit
malovaným portrétům, využila jsem větší hloubku ostrosti, a tudíž
prokreslila větší plochu portrétu.

Obr. 67 - Autorská
fotografie - Po
portrétování - 2013

Výše jsem zmínila, že Portrét dívky jsem fotila dvakrát (Obr. 63, Obr.
68). Při druhé příležitosti vznikla skvělá série fotografií z přípravy (Obr.
66) i tzv. před portrétováním a po portrétování (Obr. 67). Přesto jsem se
však v konečném výběru vrátila k první fotografii, která sice mnohým
neodpovídá předloze, má však atmosféru, vypadá autenticky a je čistá.
Obr. 68 - Autorská
fotografie - Portrét
dívky II - 2013
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6.3. Složitost draperie soch
Draperie tvoří důležitou součást většiny figurálních sochařských
děl. Jako kanelury na sloupech, draperie splývá po těle zobrazeného.
Někdy zakrývá, jindy napovídá. Působivá ve své složitosti a zdánlivé
přirozenosti.

6.3.1. Práce s modelem, řasení draperie, světlo
Obě sochy, které jsem si vybrala pro fotografické ztvárnění, jsou
částečně odhalené. Z toho důvodu bylo nutné s modely jednat tak, jako

Obr. 70 - Autorská
fotografie - Venuše 2013

by se jednalo o focení aktu. Důležitá je konverzace před samotným
focením, navození nenucené atmosféry.
Aranžování draperie v případě sochy Venuše bylo obtížné (Obr. 70).
Tím, že draperie nezakrývá celé tělo, je na něm držená samotnou
Venuší, bylo problematické dostatečně látku nařasit. Použila jsem
pevnou, bavlněnou látku v domnění, že se s ní bude dobře pracovat a
bude dobře vytvářet sklady. Na některých místech bylo potřeba látku
sešpendlit, vzadu dokonce přilepit k modelce lepenkou.

Obr. 69 - Autorská
fotografie - Kristus –
2013

Socha Venuše na mě působí velmi jemně a křehce, proto jsem zvolila bílé pozadí. Chtěla
jsem, aby lehce vystupovala z pozadí, ne aby byla silně kontrastní. Z pravé strany na
modelku dopadalo přirozené denní světlo z okna, z levé strany byla dosvícená difusním
světlem.
Kristus (Obr. 69) je zahalený do splývavé, lehce elastické látky, která řasení vytváří
mnohem přirozeněji než pevná bavlněná látka použitá u první sochy. Je vidět, že i přes mou
snahu uvolnit atmosféru, model nařasenou látku, lehce spadlou přes hrudník, vytáhnul výš,
snažil se, aby z jeho těla toho bylo vidět co nejméně. Myslím, že přesto ale působí
vyrovnaně, možná zamyšleně a kontrast s pozadím mu dodává na velikosti. Model je
nasvícen uměle, stejným způsobem, jako dívka v zeleném (Obr. 68).
U obou fotografií bylo nastaveno clonové číslo f/4.5, aby nebyla ostrá jen hlava, ale i
tělo, které bylo v menší ohniskové vzdálenosti.

6.4. Softwarové zpracování fotografií
Vzhledem k tomu, že fotím na digitální zrcadlovku, využívám možnosti focení do
formátu RAW. Soubor v tomto formátu není hned použitelný jako obrázek, obsahuje ale
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všechny informace potřebné k jeho vytvoření. Někdy je takový soubor nazýván jako digitální
negativ (i když vizuálně je pozitivní), pro jeho správné vyvolání je potřeba vlastnit speciální
editor (buď přímo od výrobce, dodávaný s fotoaparátem, nebo od konkurenčních firem).
Výhodou tohoto formátu je, že disponuje možností úpravy expozice, vyvážení bílé a tonality
barev bez ztrát na kvalitě výsledné fotografie. Pro sdílení, tisk a další použití je potřeba
takové soubory „vyvolat“, tedy exportovat do formátu JPEG nebo TIFF.
Ke každému programu existují knihy, příručky, výuková videa a tutoriály, které uživatele
provedou základní i složitější problematikou ovládání daného softwaru. Někdy je dobré
využít nějakého workshopu nebo kurzu, na kterém lektor vysvětlí základní ovládání a poté
stačí hledat na internetu jen odpovědi na konkrétní problémy.

Obr. 71 - Vyvolání snímku - Adobe Lightroom

Nejsem zastánce velkých počítačových úprav, mé fotografie prošly doladěním
expozice, barevné tonality, upravením sytosti některých barev, základní retuší pleti, pokud
to bylo zapotřebí a v některých případech barevnou úpravou – tedy přebarvením některých
částí fotografie.
Na přiloženém snímku (Obr. 71) ilustruji vyvolání
snímků v programu Lightroom od společnosti Adobe. V levé
polovině je vidět původní snímek, v pravé polovině je
snímek po barevné úpravě. V pravém sloupci v nastavení
expozice je vidět posun expozice, kontrastu, ztmavení
černé a doostření.

Obr. 72 - Sytost barev - Adobe Lightroom

V tabulce sytosti barev (Obr. 72) jsem stáhla sytost oranžové a žluté barvy, které na
fotografii příliš výrazně září. Po těchto úpravách jsem fotografii exportovala do formátu
JPEG a otevřela v programu Photoshop taktéž od firmy Adobe (Obr. 73).
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V panelu vrstev jsem vytvořila novou služku pro přehlednost práce, duplikovala
základní vrstvu (tedy původní snímek) a vyretušovala některé nedostatky. Následující
vrstva byla určená k prosvětlení očí. Zbylé dvě vrstvy upravovaly barevný nádech pozadí a
šatů.

Obr. 73 - Úprava snímku - Adobe Photoshop

Na následujících snímcích (Obr. 74 - Obr. 76) je fotografie po jednotlivých částech
procesu. Bylo by více než dostačující nechat fotografii po první úpravě. Mým záměrem však
bylo, přiblížit si více barevnosti původní předlohy.

Obr. 74 - Fotografie
bez úprav vyvolaná z
formátu RAW

Obr. 75 - Upravená
vyvolaná fotografie

Obr. 76 - Retušovaná
fotografie

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, fotografie zaznamenávané ve formátu RAW je
nutné vyvolat. Jedná se o surová data, která většina prohlížečů ani jako fotografie
nezobrazí. Jsou to data přímo získaná ze snímače, u kterých nedošlo ke konverzi ani
v samotném fotoaparátu, tudíž jsou určená k dalšímu zpracování, jak je vidět na prvním
snímku (Obr. 74). Snímek je bez větších kontrastů, stíny jsou spíše šedé a světlům chybí
světlo.
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Didaktická část
7. Řada výtvarných úkolů pro žáky ZUŠ
Dostalo se mi úžasné příležitosti vyučovat výtvarnou výchovu
v ZUŠ. Mám tak dostatek prostoru pro to, abych zrealizovala svou sérii
výtvarných úkolů.
Během školního roku se konají tematické koncerty zaměřené na

Obr. 77 Dokumentace práce
- 2013

určitá období v dějinách hudby. Každý koncert je doprovázen
tematickou výzdobou prací žáků výtvarného oddělení. Škola tedy
svým základním programem udává, čemu je potřeba věnovat
v hodinách čas. Ve výtvarném oddělení jsme tři vyučující, tyto
tematické koncerty jsou již třetím rokem, takže jsme si jednotlivá
období rozdělily.

Obr. 78 Dokumentace práce
- 2013

Já se s dětmi věnovala renesanci, baroku a 20. století. Kolegyně
doplnily baroko o keramické výrobky a s dětmi se věnovaly klasicismu,
romantismu a impresionismu.

Obr. 79 - Vystavené
práce - 2014

Některé práce z následujících úkolů byly vystaveny na oněch
koncertech. Většina prací, včetně fotografií ze čtvrtého úkolu, tvoří
výzdobu schodů vedoucích ke koncertnímu sálu.
Obr. 80 - Vystavené
práce - 2014

Obr. 81 - Vystavené
práce - 2014
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7.1. Kresba obrazu popaměti
Východisko: Skupinová debata na téma uměleckých děl, výstav a
setkávání s obrazy (doma, ve škole). Diskuze se o paměti, jejím
významu, o vzpomínkách, schopnosti vybavit si běžné věci (paměťová
hra, cvičení).
Námět: Klasická umělecká díla
Cílová skupina: Žáci ZUŠ, 8-14 let

Obr. 82 - Linda, 12

Pomůcky: čtvrtka A3, tužky, uhly, pastely, pastelky
Časová dotace: 2 hodiny
Výtvarný úkol: Žáci mají za úkol vybavit si nějaké umělecké dílo
(obraz, sochu, stavbu, ilustraci,…) a pokusit se ho prostřednictvím
kresby znázornit na čtvrtku.
Cíle: Žák pracuje se svou zkušeností s uměleckými díly, se svou

Obr. 83 - Denisa, 13

pamětí, představou a fantazií. Rozvíjí schopnost kresby podle
představy. Konfrontuje je v debatě s učitelem a ostatními žáky. K jejich
zaznamenání využívá kresebného vyjádření.
Motivace žáků: Motivační diskuse. Ujasnění si základních pojmů a
cílů. Verbální popisy uměleckých děl ze strany žáků i učitele.
Realizace: Samostatná kresba podle své představy, popaměti.

Obr. 84 - Sofie, 15

Hodnocení: Sebereflexe žáků v průběhu tvorby. Diskuse nad
hotovým dílem a jeho komparace s předlohou. Vyzdvižení dobře
zvládnutých míst, upozornění na problémová místa.
Předpoklady úspěšného řešení úkolu: Zkušenost žáků s technikou
kresby, zkušenost s kresbou podle představy, definování termínu
umělecké dílo, porozumění zadání.
Návaznost úkolu: Další úkoly uvedené níže – malba, fotografie,

Obr. 85 – Anežka,
12

kolážový experiment.
Reflexe: Výuka výtvarné kultury by měla být součástí každé
hodiny. V některých hodinách jen okrajově zmiňujeme umělce,
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ukazujeme ukázky jejich práce, hovoříme o rozdílech mezi jednotlivými
směry i jedinci. Jiné hodiny přímo zaměřujeme na práci s konkrétními
uměleckými díly, umělci a směry.
Dlouhodobější práce s uměleckým dílem přináší prohloubení a
zakořenění znalosti o díle – o jeho podobě, barevnosti, zvláštnostech i o
autorovi. Žák, který pracuje s jedním dílem delší dobu, je mnohem
otevřenější dalšímu poznání o autorovi a jeho dalších dílech.

Obr. 86 – Kristýna, 10

Pro první úkol výtvarné série určený žákům ZUŠ jsem zvolila kresbu
jako základní výtvarnou techniku, od které se odvíjejí další. Skupina
žáků, se kterou jsem na úkolu pracovala, byla pro mě nová, chtěla jsem
v prvním úkolu zjistit, jak se jednotliví žáci kresebně projevují a jakou
mají dlouhodobou vizuální paměť.
Po zadání úkolu byli žáci mírně v šoku, úkol jim připadal příliš složitý.
Snažili se mě přesvědčit, že žádný obraz neznají, a kdyby znali, že ho

Obr. 87 - Anna, 11

určitě nenakreslí takový, jaký je. Když někdo řekl, že zná Mona Lisu,
ostatní se přidali, že ji vlastně znají taky, že znají i další obrazy od
Leonarda da Vinci, že je kreslili v předchozím roce.
Většina začala kreslit Mona Lisu (Obr. 83, Obr. 86, Obr. 85). Nakreslili
ženu s dlouhými vlasy s rukama v klíně – nikdo si neuvědomoval, že
žena sedí v nějakém prostředí. Když jsem žákům připomněla, že za

Obr. 88 - Vincent van
Gogh, Noon Rest,
1890

ženou je krajina, někteří dokreslili vymyšlenou krajinu.
Problém nastal ve chvíli, kdy jsem chtěla, aby obraz vybarvili.
Setkala jsem se i s případem, kdy mi žák tvrdil, že obraz je černobílý.
Důvodem bylo to, že když se s obrazem setkali v minulých letech

Obr. 89 - Agáta, 8

v hodinách výtvarné výchovy, dostali jako předlohu černobílou kopii,
podle které kreslili uhlem.
Velmi dobrých výsledků dosahovali starší žáci, kteří si zvolili obraz,
který již v minulosti kreslili (Obr. 82 - Linda, 12; Obr. 84 - Sofie, 15).
Mladším a novým žákům jsem úkol rozšířila o jakékoli obrazy, které jim

Obr. 90 - Autor
neznámý

visí doma (ať už šlo o plakáty nebo fotky), ilustrace z knih a
architekturu.
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Případy, kdy si žáci zvolili jako předlohu obraz, který potkávají každý den doma, byly též
velmi zajímavé. Následující hodinu měli pak přinést fotografii obrazu, který si pokoušeli
vybavit a sami se nestačili divit, jak si obraz pamatují (Obr. 87, Obr. 88, Obr. 89, Obr. 90).
U práce Anny (Obr. 87) je zajímavé, že vlastně nakreslila na první pohled něco úplně
jiného, než je na předloze, kterou měla na mysli, přesto však tam jsou detaily, které mnoho
napovídají. Anna si v následujících hodinách vždy přinesla reprodukci, která jinak visí nad
postelí v ložnici jejích rodičů a po dobu 5 vyučovacích bloků pracovala na skvělé malbě (Obr.
91).
Agáty si netroufla na žádný slavný obraz, vzpomněla si ale na obraz, který mají doma
(Obr. 90). Nakreslila dva Pegasy, barevně velmi přesné (Obr. 89), krajina pro ni nebyla tolik
důležitá, přesto nakreslila břeh vodní plochy, na kterém si koni hrají.

7.2. Malba obrazu podle předlohy
Východisko: Skupinové zhodnocení přechozího úkolu, jeho průběhu
a výsledku. Seznámení se s výběrem uměleckých děl z průřezu
dějinami uměni. Ověření povědomí o známých uměleckých dílech
Námět: Klasická umělecká díla

Obr. 91 - Anna, 11

Cílová skupina: 8-14 let
Pomůcky: čtvrtka A2, temperové barvy, štětce, voda
Časová dotace: 6-10 hodin

Obr. 92 - Agáta, 8

Výtvarný úkol: Žáci mají za úkol malovat vybrané umělecké dílo
podle reprodukce.
Cíle: Žák vychází z práce na předcházejícím úkolu. Věnuje
pozornost věcem, které v prvním úkolu opominul, soustředí se na
vztahy mezi zobrazovanými předměty, jejich umístění na formátu a
barevnost. Trénuje svou pozorovací schopnost.

Obr. 93 - Bára, 12

Motivace žáků: Motivace vychází z ukázky reprodukcí uměleckých
děl, jejich rozdělení (architektura, socha, obraz – malba, kresba,
grafika). Skupinová diskuse – která z děl žáci znají, jestli si vybavují i
další podobná díla, když je mají před sebou, kde ta díla viděli.
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Realizace: Promyšlení postupu, rozvržení malovaného obrazu na
čtvrtku, případně předkreslení. Samostatná malba podle předlohy.
Hodnocení: Hodnocení v průběhu práce s jednotlivci i skupinou.
Prezentace: Formou výstavy v rámci školního tematického
koncertu. Vystavení hotových prací v areálu školy.
Předpoklady úspěšného řešení úkolu: Zvládnutí práce s barvou a

Obr. 94 - Matyáš, 11

jejího míchání, zvětšení a přenesení předlohy.
Návaznost úkolu: Navazuje na předešlý kresebný úkol. Je volným
východiskem k úkolům následujícím. Od této „přesné“ malby podle
předlohy by bylo dobré se v následujících úkolech oprostit pomocí
nějaké hry nebo experimentu (navrhuji v posledním úkolu).
Reflexe: Na začátku jsme porovnali kresby z prvního úkolu
s reprodukcemi. Mluvili jsme o tom, na co zapomněli a na co by si měli

Obr. 95 - Matyáš, 11

dát pozor, pokud budou stejný obraz malovat v druhém úkolu.
Při práci s předlohou si byli žáci o něco jistější. Téměř všichni však
měli problém s barvami. Drželi se převážně odstínů barev přímo z tuby,
nebyli ochotní barvy míchat, snažili se je držet oddělené jednu od druhé,
když se barvy náhodou smíchaly, byli nespokojení.
Žáci ve věku 8-10 let pracovali bez větších problémů. Nanášeli

Obr. 96 - Linda, 12

barvy, snažili se správně umístit jednotlivé prvky obrazu, ale stínovat se
vesměs ani nepokusili, i když jsme si ukázali, co je to stínování, jak to
vypadá – opět to souviselo s nutností míchání barev, které se snažili
vyhnout (Obr. 92). S výsledkem své práce byli spokojení.
Žáci ve věku 11-12 let při práci mnohem víc namluvili a navzájem se
vytrhovali z koncentrace. Mezi jednotlivými výtvory jsou znatelné
rozdíly v úrovni zvládnutí práce s formátem, barvou, kompozicí i
schopností dívat se na předlohu a vidět, co je na ní.

Obr. 97 - Matyáš, 11

Práce, kterým žáci věnovali 1 až 2 vyučovací bloky, jsou na první
pohled méně propracované, nedomyšlené (Obr. 94, Obr. 93). Báry (Obr.
93), která malovala Mona Lisu, jsem se ptala na zvolenou barevnost,
bohužel jsem nezjistila, proč je její obraz v zelených tónech a ani se mi ji
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nepovedlo přesvědčit, aby se k práci vrátila. Matyášovi (Obr. 94) práce
nevycházela od samého počátku. Předlohou k jeho malbě byl
Londýnský portrét Antonella da Messiny. Matyáš do té doby
pravděpodobně maloval pouze portrét z ánfasu, proto když se měl
vyrovnat s poloprofilem, měl velké problémy. Práce s barvami mu také
příliš nevyhovovala. Svému obrazu říká posměšně „Opičák“.
Žáci, kteří byli soustředěnější a věnovali se práci 3-4 vyučovací

Obr. 98 - Denisa, 13

bloky dosáhli velmi dobrých výsledků. Nechali si poradit, s prací byli
spokojeni v průběhu i po jejím dokončení (Obr. 97, Obr. 96).
Skupina 13 letých projevovala největší odpor k barvám a postupně i
práci samotné. Tito žáci potřebovali nejvíce ujištění v tom, jestli pracují
správně, jak mají pracovat, zároveň ale bojovali s tím, co jim bylo
řečeno.

Obr. 99 - Emma, 13

Denisa (Obr. 98) měla problém s umístěním postavy do formátu. Když jsem se jí na
umístění v levé polovině zeptala, uvědomila si, že to není tak, jak je to na předloze, ale už
s tím nechtěla nic dělat. Překvapují mě proporční neshody na obrazu – velká hlava, malé
ruce; ztmavení obrazu tam, kde to nevycházelo, a nevěděla, čím jiným by to vyplnila. Líbí se
mi ale celkové barevné pojetí a barevné propojení pozadí s šaty. Emma (Obr. 99) hodně
zápasila se stínováním, práci se ale věnovala, obrázek dokončila a byla s ním spokojená.
Mým záměrem bylo přimět žáky k tomu, aby se dívali na předlohu a pracovali podle ní.
Když porovnám portréty malované po paměti a portréty malované podle předlohy, zlepšení
je stoprocentní. Už se nejedná o nejisté postavičky levitující v nijakém prostoru, ale o
postavy jasně umístěné a ohraničené. Výraz i proporce obličeje jsou přirozenější a jistější.
Žáci neměli problém zvětšit předlohu na daný formát. Většinou se velmi dobře
popasovali se zobrazením natočení těla i hlavy postav. Největší problém měli žáci
s barvami. I když jsou konečná díla barevně vesměs vyvážené, většina žáků nemá
k temperovým barvám kladný vztah.
Zajímavé porovnání by bylo, kdyby měli žáci možnost malovat obraz podle živého
modelu.
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7.3. Malba pozadí obrazu
Východisko: Skupinový rozbor konkrétního uměleckého díla.
Obrazy Sophie Matisse zobrazující pozadí slavných obrazů (pouze
těch, které se žádný žák nechystá malovat, aby si sám svobodně mohl
domyslet, co by mohlo na místě postav být).
Námět: Pozadí uměleckých děl
Cílová skupina: 8-14 let

Obr. 100 - Sophie
Matisse - Mladá
žena držící nádobu s
vodou - 1998

Pomůcky: Papír velikosti cca 100x120cm, temperové barvy, štětce,
voda
Časová dotace: 3 hodiny
Výtvarný úkol: Po pečlivém prohlédnutí reprodukce uměleckého
díla (v tomto případě obrazu) žáci na daný formát namalují pozadí
zvolené reprodukce.
Cíle: Se zapojením své fantazie žák domýšlí částečně viditelné
pozadí obrazu. Opět věnuje pozornost barevnosti a převedení motivu

Obr. 101 - Sophie
Matisse - Vrátím se
za 5 minut - 1997

na větší formát. Práce s prostorem, obrazovými plány, rozvíjení
pozorovací schopnosti.
Motivace žáků: Motivace probíhá prostřednictvím představení
následujícího úkolu. Žáci vytvářejí pozadí, které poslouží v další části
jako pozadí pro ně samotné v roli živých obrazů
Realizace: Rozvržení obrazu, samostatná nebo skupinová malba.

Obr. 102 - Sophie
Matisse - Hodina
tance - 1999

Hodnocení: Hodnocení v průběhu práce.
Předpoklady úspěšného řešení úkolu: Zvládnutí práce s velkým
formátem, práce na svislé ploše, ovládnutí barev.
Návaznost úkolu: Úkol plně souvisí s úkolem následujícím –
dramaticko-fotografickým.

Obr. 103 - Sophie
Matisse - Dvorní
dámy - 2001

Reflexe: Ve své výtvarné práci jsem se věnovala fotografickému
parafrázování děl, která měla jednobarevné pozadí. V případě fotografování s dětmi jsem
chtěla zvolit alespoň jeden obraz, u kterého bude potřeba pozadí vytvořit.
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Záměrem bylo, aby se žáci pokusili zvětšit pozadí obrazu na tolik, aby se před ním mohli
vyfotit a zamysleli se nad tím, jak mohlo pozadí vypadat za portrétovanou osobou.
Tento úkol dělaly jen 3 dívky (Obr. 114). Zprvu byly poněkud skeptické, velký formát se
jim ale zalíbil a se samotným pozadím si vyhrály mnohem víc, než když malovaly obraz celý.
Bohužel je nenapadlo tam namalovat něco vysloveně bláznivého nebo nepatřičného,
jednoduše domalovaly jednobarevné pozadí tam, kde by měla být postava a víc se tím
nezatěžovaly. Přesto však obě pozadí vypadají zajímavě a pro naše účely posloužily skvěle
– jak je patrné ve výsledku následujícího úkolu.
Myslím si, že se jedná o zajímavý úkol a bylo by škoda ho ze série vypustit. Pokud si však
mají žáci této věkové kategorie vybrat předlohu, kterou mají malovat (pro úkol druhý),
s největší pravděpodobností si vyberou takovou předlohu, která má jednobarevné pozadí.
Zajímavým doplňkem a motivací k tomuto úkolu jsou obrazy Sophie Matissové, která
s neotřelostí a vtipem vymazává postavy ze slavných obrazů (Obr. 100- Obr. 103). Na pozadí
Mona Lisy od Sophie Matissové dívky zaujalo zábradlí, kterého si na reprodukci obrazu
nevšimly ani v náznaku. Společně jsme pak hledali předlohy pro ostatní Sophiiny obrazy,
žáci si všímali detailů a v množství děl jednotlivých autorů nacházeli konkrétní předlohy.
Pokud ne samotná akce, která tento úkol následovala, pak hledání předloh obrazů
Sophie Matissové žáky motivovalo k další možné práci v tomto duchu.

7.4. Fotografická hra s obrazy
Východisko: Pečlivé prostudování jednotlivých vybraných
uměleckých děl. Skupinová diskuse.
Námět: Klasická umělecká díla
Cílová skupina: 8-14 let

Obr. 104 - Emma jako
Dívka s perlou

Pomůcky: Namalované pozadí z předchozího úkolu, nebo materiál
na pozadí jednobarevné (alternativní), látky, šaty, trička, šátky,
doplňky – předměty zobrazené na předloze nebo jejich
improvizovanými náhradami. Fotoaparát, zdroj světla.
Časová dotace: 1 – 2 hodiny (na 2 různé obrazy)

Obr. 105 - Jan Vermeer
-Dívka s perlou

45

Výtvarný úkol: Žáci spoluprací v malých skupinkách vytvoří živé
obrazy, které zaznamenají pomocí fotoaparátu.
Cíle: Spojení detailního prohlédnutí obrazu s fyzickým
aranžováním látek a dalších materiálů. Pozorování působení světla.
Setkání s novým pohledem skrze hledáček fotoaparátu.
Motivace žáků: Dovedete si představit, jaké je někomu sedět
modelem pro obraz? Proč nezkusit alespoň chvíli udržet na tváři

Obr. 106 - Carolina
podle Corota

výraz, dívat se do určitého místa, příliš se nehýbat… Berte tuhle
hodinu jako hru, jako statické divadelní představení. Zaměřte se na
zvolené předlohy, pečlivě si je prohlédněte. Vzájemnou výpomocí
naaranžujte látky, pozadí, židli nebo stůl. Zdokumentujte pomocí
fotografie průběh a vytvořte závěrečnou fotografii živého (oživlého?)
obrazu.
Realizace: Aranžování pozadí, umístění židle případně stolu,
upravení modelky. Důležité je správné umístění světla (natočení

Obr. 107 - Camille
Corot – Vyrušení u
čtení

k oknu). Někdo drží pozadí, jiní drží desku stolu. Sehrání hry na téma
obraz.
Hodnocení: Závěrečné verbální zhodnocení hry i celé série úkolů.
Prezentace: Prezentace formou výstavy konečných fotografií
v areálu školy. Prezentace další skupině žáků (motivace pro jejich

Obr. 108 - Agáta jako
Dívka od Hansena

vlastní hry).
Předpoklady úspěšného řešení úkolu: Ochota spolupracovat ve
skupinkách, dobré světelné podmínky nebo vlastní světelný zdroj.
Návaznost úkolu: Bylo by zajímavé zkusit tento typ hry třeba na
kubistickém portrétu.

Obr. 109 - Constantin
Hansen – Bez názvu

Reflexe: Od kresby přes malbu jsem došlo k poslednímu úkolu
série, který je kombinací divadelní a fotografické hry.
Úkol přímo vychází z mé výtvarné práce. Žákům je vysvětleno, čeho by
měli dosáhnout, jak by měli postupovat a práce je zcela v jejich režii. Učitel
pouze dohlíží akci, případně pomáhá s technickými záležitostmi.

Obr. 110 - Setkání
Corota s Vermeerem
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Stejně jako v případě aranžování mých fotografií, i v případě tohoto úkolu žáci dopředu
věděli, co budou dělat, vybrali si předlohy, které chtějí ztvárnit a na další hodinu si připravili
oblečení a doplňky, aby co nejlépe vykreslili podobu předlohy.
Záměrem bylo, aby si všímali detailů, kreativně nahrazovali chybějící rekvizity,
navzájem si vyšli vstříc a vypomáhali si.
Dívky se během tohoto úkolu dobře bavily, pojaly to jako převlékací party. Je pravda, že
špendlení látky se trochu obávaly, ale když pak viděly výsledné fotky, šlo to snáze. Během
příprav jsme se bavily o tom, odkud jde na obrazu světlo na postavu, jak je postava
natočená, jaký má výraz. Postavily jsme jedno zábleskové světlo s deštníkem – čímž si dívky
připadaly jako velké modelky a hra mohla začít.
Výsledné fotky jsem nechala vytisknout a jsou pověšené na jedné školní chodbě. Když
viděly fotky starší dívky z jiné skupiny, chtěly si najít a nafotit nějaký obraz taky. Tak došlo
k tomu, že jsme přeskočily 3. úkol – všechny si vybraly obraz, kde bylo jednobarevné pozadí.
Jednu hodinu jsme obrazy vybraly, druhou hodinu si děvčata přinesla potřebné oblečení
a doplňky, perlová náušnice pro Dívku s perlou byla to nejdůležitější, a mohlo focení začít.
Tato skupina to pojala daleko velkolepěji. Agáta, Emma a Carolina (Obr. 108, Obr. 104, Obr.
106) se nestyděly, byly sebevědomé a nezáleželo jim na tom, že na ně zbytek třídy kouká.
Převlékly se za zvolené obrazy, navzájem si intenzivně pomáhaly a povzbuzovaly. Na závěr
vznikla série fotografií, kdy došlo k propojení dvou focených obrazů.
Řekla bych, že při tomto úkolu si žáci mnohem více všímali jednotlivých detailů na
obrazech. Když si dívky měly přinést vlastní oblečení, pečlivě zkoumaly, co na obrazu je a
improvizovaly s tím, co si obléknout. Dívku s perlou dlouho aranžovaly, s šátkem nebyly
stále spokojené a pak naklonění hlavy, natočení hlavy,… Podobné věci prožívaly i u Corota.
Byla to skvělá akce, jen ve větší skupině poněkud náročnější.
Na závěr připojuji ucelenou sérii prací tří výše zmíněných děvčat, které od prvního po
poslední úkol pracovaly s obrazem Mona Lisy.
Po dokončení všech úkolů jsem je požádala, aby si sedly a zamyslely se nad tím, jak
obraz, se kterým dva měsíce pracovaly, vypadá, aby se ho pokusily slovně co možná nejlépe
popsat.
„Mona Lisa má hnědé vlasy. Má ošklivé hnědozelené šaty. Má na pozadí řeku a skály a
les, seděla před obrazem. Byl moc těžký namalovat, Mona Lisa neměla řasy.“
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„Je to žena. Má hnědý vlasy. Hory a vodu na pozadí. Šaty byly hnědo-zelené FUJ! Má
síťku a hnědý závoj na vlasech. Kreslil jí Leonardo da Vinci a teď JÁ! Můj obraz bude zapsán
do dějin.“

Obr. 117 - Anna,
10

Obr. 116 – Anna,
10

Obr. 115 –
Anna, 10

Obr. 114 Eva,9; Anna, 10

Obr. 111 – Eva,
9

Obr. 112 – Eva, 9

Obr. 113 - Eva,
9
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Závěr
Ve své práci jsem zevrubně rozvedla problematiku parafrázování v umělecké tvorbě.
Pokusila jsem se o základní definice a na výběru vesměs velmi známých děl jsem tyto
myšlenky doložila.
Teoretická část obecně nastiňuje daný problém a stejně tak obecně i výtvarná část
mapuje problematiku několika žánrů. Pokládám tuto práci za východisko pro další práci
zaměřenou na konkrétnější problém.
Vzhledem k tomu, jak často byla a jsou některá díla využívána, bylo by možné napsat
práci pojednávající o způsobu interpretací jednoho konkrétního díla. Mohla bych se též
zaměřit na jedno téma nebo jeden námět a hledat způsob, vývoj a změny jeho zobrazení.
Zajímavé by bylo zaměřit se třeba na tvorbu Williama Shakespeara a vizuální interpretace
jeho děl.
Za podnětné pro svou další práci však považuji hledání a mapování využívání klasických
uměleckých děl v tvorbě současných umělců, jejich způsob vyjádření těchto inspirací a
vlastní motivace k těmto projevům.
V didaktické části práce jsem připravila úkoly začínající na klasické, dalo by se říct
nekreativní, kresbě a malbě podle předlohy. Tento postup jsem zvolila z toho důvodu, že mi
přišlo logické s těmito základními technikami, které žáci ovládají a nejsou pro ně cizí. Série
úkolů byla zařazená na začátku školního roku, kdy si žáci zvykali na prostředí i na mě, proto
jsem volila alespoň známou techniku.
Velká část žáků se projevila jako introverti, z toho vyplývá, že by se před skupinou žáků
do kostýmu nepřevlékli a obraz by dobrovolně neztvárnili, proto jsem poslední úkol nechala
na svobodné volbě žáků. Chlapci se chtěli zapojit do focení, ale za obraz se převlékat
nechtěli, některé dívky přihlížely a myslím, že kdyby byly jen samy (dvě kamarádky), že by
to chtěly zkusit taky, před kolektivem se ale styděly. Věřím, že při dlouhodobější práci
s fotografií a aktem focení zapojeným do výuky se osmělí více žáků a budou podobným
úkolům nakloněnější.
Od realizace těchto úkolů jsem ve výuce realizovala další úkoly pracující s uměleckými
díly. Poslední realizace obrazů podle Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, Paula Cézanna.
Henri Matisse, Andre Deraina a dalších formou barevných koláží z vlastnoručně
malovaných papírů dopadla skvěle. Mnozí si začali všímat způsobu nanášení barvy,
barevných odstínů a jejich kontrastů.
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Vincent van Gogh, "NoonRest". Trini artists. [Online] 18.. 11. 2013. [Citace: 24.. 1. 2014.]
http://triniartists.com/art/vincent-van-gogh/21/noon-rest.Obr. 89 - Anna, 11
Obr. 89 - Agáta, 8
Archiv autorky
Obr. 90 - Autor neznámý
Snímek od Emmy Ulrychové
Obr. 91 - Anna, 11
Archiv autorky
Obr. 92 - Agáta, 8
Archiv autorky
Obr. 93 - Bára, 12
Archiv autorky
Obr. 94 - Matyáš, 11
Archiv autorky
Obr. 95 - Matyáš, 11
Archiv autorky
Obr. 96 - Linda, 12
Archiv autorky
Obr. 97 - Matyáš, 11
Archiv autorky
Obr. 98 - Denisa, 13
Archiv autorky
Obr. 99 - Emma, 13
Archiv autorky
Obr. 100 - Sophie Matisse - Mladá žena držící nádobu s vodou - 1998
Artnet. In: Back in Five Minutes - Sophie Matisse [online]. 2002 [cit. 2014-03-01].
Dostupné z: http://www.artnet.com/Magazine/reviews/wong/wong3-4-02.asp
Obr. 101 - Sophie Matisse - Vrátím se za 5 minut - 1997
Artnet. In: Back in Five Minutes - Sophie Matisse [online]. 2002 [cit. 2014-03-01].
Dostupné z: http://www.artnet.com/Magazine/reviews/wong/wong3-4-02.asp
Obr. 102 - Sophie Matisse - Hodina tance - 1999
Artnet. In: Back in Five Minutes - Sophie Matisse [online]. 2002 [cit. 2014-03-01].
Dostupné z: http://www.artnet.com/Magazine/reviews/wong/wong3-4-02.asp
Obr. 103 - Sophie Matisse - Dvorní dámy - 2001
Artnet. In: Back in Five Minutes - Sophie Matisse [online]. 2002 [cit. 2014-03-01].
Dostupné z: http://www.artnet.com/Magazine/reviews/wong/wong3-4-02.asp
Obr. 104 - Emma jako Dívka s perlou
Archiv autorky - Fotografie vzniklá v rámci výuky 11. 11. 2012
Obr. 105 - Jan Vermeer - Dívka s perlou
The Girl with a Pearl Earring. In: Wikipainting [online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z:
http://uploads7.wikipaintings.org/images/johannes-vermeer/the-girl-with-apearl-earring.jpg!Blog.jpg
Obr. 106 - Carolina podle Corota
Archiv autorky - Fotografie vzniklá v rámci výuky 11. 11. 2012
Obr. 107 - Camille Corot – Vyrušení u čtení
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Interrupted Reading. In: Wikipainting [online]. [cit. 2014-03-23]. Dostupné z:
http://uploads8.wikipaintings.org/images/camille-corot/interrupted-reading1870.jpg!Blog.jpg
Obr. 108 - Agáta jako Dívka od Hansena
Archiv autorky - Fotografie vzniklá v rámci výuky 11. 11. 2012
Obr. 109 - Constantin Hansen – Bez názvu
Constantin Hansen, Untitled. Zona pellucida. [Online] [Citace: 28.. 1. 2014.]
http://www.zona-pellucida.com/hansen.html.
Obr. 110 - Setkání Corota s Vermeerem
Archiv autorky - Fotografie vzniklá v rámci výuky 11. 11. 2012
Obr. 111 - Eva, 9
Archiv autorky
Obr. 112 – Eva, 9
Archiv autorky
Obr. 113 – Eva, 9
Archiv autorky - Fotografie vzniklá v rámci výuky 4. 11. 2012
Obr. 114 – Eva,9; Anna, 10
Archiv autorky
Obr. 115 – Anna, 10
Archiv autorky
Obr. 116 - Anna, 10
Archiv autorky - Fotografie vzniklá v rámci výuky 4. 11. 2012
Obr. 117 - Anna, 10
Archiv autorky
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