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Posudek diplomové práce 

JITKA NEJEDLÁ 
FENOMEN FIGURA 

Diplomantka Jitka Nejedlá se ve své diplomové práci zabývá tematem Figura jako i 
fenomén - který zvládá v míře nad předpokládaným limitem. Je třeba zdůraznit, že po 
celou dobu vzniku této diplomové práce postupovala samostatně s dostatečnou 
orientací v problému a volbě inspiračních prostředků. 
Propojení teoretické.výtvarné i didaktické části je na vysoké kvalitativní úrovni a v 
přehledném uspořádání. Zmapování a analýza daného tématu je v teoretické části 
rozsáhlé a v rovnováze mezi subjektivním chápáním a schopností objektivní reflexe. 
Umění je pro ni komunikativní záležitost a k figuře přistupuje jako k systému 
ekvivalencí jednotlivých principů. Figurativní zobrazení směřuje k důrazu na znak a 
uvádí adekvátní příklady figurací jako schémat a osnov seskupených prvků. 
Vhodně působí příklad s uvedením teorie J.Vančáta /Vizuální znak jako prostředek 
pro umožnění vnímání neuvědomělých, neviděných kvalit reality/.S diplomovou 
prací zůstávají ve výrazném kontextu 3 úrovně interpretací vjemových polí o vztahu 
pozadí a figury, zejména třetí, kterou se figurativní zobrazování a jeho vnímání řadí k 
duchovním schopnostem člověka. 
Dále diplomantka nahlíží problematiku fenoménu figury v historických kontextech, a 
odráží a charakterizuje myšlení a chápání figurativního umění v jednotlivých dějiných 
epochách a systémech třídění a klíčových proměn figurativního umění. Sleduje vznik 
- utváření - a institucionalizaci figurálních zobrazování a nachází vhodné příklady. Za 
zmínku stojí zejména křesťanské středověké umění v osobě Giotta. Dále zmiňuje 
renesanční kánon a jeho změny, nebo Caravaggia.Rembrandta a mnoho dalších.Velmi 
přesvědčivá je pasáž o moderním znakovém systému, v němž zdůrazňuje odklon od 
nápodoby reality a odpoutání se od předmětnosti. 

Výtvarná část diplomové práce se nese v duchu teze o figuře jako vnitřním modelu. 
Důležité je seznámení se s malířskými začátky Jitky Nejedlé a její cesty od záměru k 
námětu a uskutečnění malby, v níž je figura dominantním znakem a vstupem pro 
novou vnitřní realitu obrazu. Cyklus maleb je ve své výstupní podobě formálně 
zvládnut a nese všechny znaky úspěšného malířského úsilí podepřeného značnou 
osobní erudicí a vytrvalostí. Náročnost v provedení figurálních kompozic si nese 
ambici na samostatný osobní styl nesoucí znaky vysokých malířských kvalit. 
Monumentální cítění je vhodně proloženo smyslem pro detail a schopností postihnout 
dramata zobrazovaných výjevů i psychologickou interpretaci portrétu. Kompoziční 
vyváženost je umocněna expresivnímy gesty. Bezpochyby obrazy tvoří základ pro 
případnou další výtvarnou činnost a umělecké usilování. Zároveň vyváženost 
teoretické, výtvarné a didaktické části, která navíc nese znaky diplomantčiny 
schopnosti zobecnění i systémové uchopení jednotlivých úkolů a principů práce s 
dětmi. Vytváří se tak jednotný celek diplomové práce, kterou lze hodnotit jako 
"vynikající zpracování daného tématu. Domnívám se. že tato diplomová práce by se 
mohla stát základem pro případné další navázání např. doktorandským studiem. 
K čemuž ji plně doporučuji a hodnotím známkou 
VÝBORNĚ 
v Praze 30. 4. 2007 Jiří Kornatovský 
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Oponentský posudek na práci Jitky Nejed lé „Fenomén f igura" 

Dip lomantka si vybrala zdánl ivě nekompl ikované téma: zdánlivě nekompl ikované proto, že by se 
skutečně j ednoduše dalo pojednat , kdyby j e j autorka od samého začátku pojala bezelstně, tak, j ak prochází 
konvenčně pojatými děj inami umění či j a k j e j veřejnost čte z vizuálního veře jného prostředí. Jitka Nejed lá však 
statečně udělala pravý opak. V dnešní době technických obrazů a je j ich „převahy f igurálna", kdy viditelné tuhne 
do anonymních znaků, j e ž se šíří kulturním prostorem, nezbývá nic j iného, než k čemu se autorka práce uchýlila 
- t o t i ž k zproblemat izování samotných po jmů „f igura" , „vnímání" , „obraz" , umělecké dílo", „malba" , „reali ta" 
a vymezením výkladových rámců, v nichž se bude její myšlení pohybovat . 

Tím umožňu je č tenářům sledovat hlavní linie uvažování, j imiž j sou a) fenomén f igurat ivního 
zobrazování , vztažený b) k j e h o historickým proměnám, c) k vlastní malířské tvorbě a je j í reflexi, d) 
k pedagogickému zpracování , testování a reflexi vyučovacího modelu. 
K částem c) a d) mi bohužel nebyla předložena k oponentuře úplná obrazová dokumentace , takže mů j úsudek 
bude omezen na dodanou textovou část. 

V teoret ické části autorka metodou kri t ického "čtení" obsahů pojmů „umění , f igurace, realismus, 
vnímání a interpretace", j e ž j indy bývaj í ve studentských pracích používány až příliš hladce a z jednodušeně, 
seznamuje čtenáře především s vlastním pojet ím umění, j eho funkcemi a př ipravuje si půdu k reflexi vlastní 
tvorby i pedagogickému modelu. Tato první část, podepřená teoreticky strukturalist ickými a částečně 
sémiot ickými východisky (Goodman , Vančát a americké teorie vizuality 80. let in Kesner) , j e v souladu s dalšími 
částmi reflexe. Tento soulad a schopnost práce s odbornou literaturou velmi oceňuj i . Také další část, p roměny 
f igurat ivního zobrazování , s inspirací u Pierra Francastela, docela dobře souzní s předchozím směřováním, i 
když v podstatě znamená ústup z radikálních pozic, předtím vymezených. N icméně tuto část chápu j a k o velmi 
dobrý důkaz „znalosti disciplíny", základní to podmínku pedagogické t ransformace, kterou autorka velmi 
přesvědčivě dokladuje v poslední části práce. 

Pedagogickou část cením nejvýše. Projekt Figura pro studenty čtyřletého gymnázia je provázán zcela 
logicky s „př íp ravnými" kapitolami a j e velmi dobře strukturován. Strana 93 j e příkladem učitelských 
kompetencí j i ž na profesionální úrovni. Snad bych něco namítala v j ed iném bodě: sedmá etapa plánu, která 
generu je „ téma", j e ž „obs tá lo" v třídní knize (str. 94) právě ješ tě není onou definicí kompetencí , j e ž by bylo 
žádoucí zapisovat do třídní knihy; j e právě j en metafor ickým názvem tématu, u kterého j e nutné tyto specif ikace 
v pedagogické dokumentac i viditelně vyznačit . Zde kladu otázku k obhajobě: 
V j akém vztahu ke kompetencím ve stávajícím dokumentu RVP se nacházej í jednot l ivé „s loupce" i „e tapy" 
Vašeho mode lu? Pokud budete moci, porovnej te tyto vztahy i vzhledem k př ipravovanému RVP pro gymnázia 
(viz web-si te V U P P R A H A ) . 

Zpočátku vtipná ref lexe vlastní malířské tvorby potěší upřímností a snad by bývalo bylo lepší s e j í 
přidržet až do konce - občasné exkurzy do „velké" fi losofie, resp. je j ích režimů řeči proložených učitelským 
„psycho-popem", této svěžesti spíše škodí. Např. na str. 63 „transcendentální model č lověka" či „abstraktní idea 
konkrétního př íběhu" prošpikované populárními termíny typu „tady a t eď" a „zobrazení skutečnosti j ak vnější, 
tak vnitřní" nejen odporuj í strukturalist ickým a sémiot ickým východiskům, ke kterým se autorka na začátku 
práce hlásí, ale j sou v této směsi a koncentraci těžko stravitelné. Přitom j inde autorka dokazuje , že myslet umí, 
pokud se ukázní. 

Jasnost myšlení (příkladem budiž např. str. 24 - 26 ), kterou autorka zcela prokazatelně vládne, j e však, 
bohužel , devalvována nezvládnutou stylistikou: j e jasné , že použitá metodologie i dikce prozrazuje vysoké 
ambice práce, ale smysl výs ledného t e x t u j e v některých částech zachytitelný jen s nejvyššími obtížemi ( a nebýt 
mé redaktorské zkušenosti , byla bych si chvílemi zoufala) . Jako příklad si vyberu např. strany 37, 38, 39, 
s nesmyslnými stylist ickými konstrukcemi, které se typicky objevuj í v průběhu celého textu, s nesprávnou nebo 
chybějící interpunkcí v souvětích (př. strany 62, 63 a jinak téměř všude) a řada dalších nedostatků (chyby ve 
shodě podmětu s př ísudkem, interpunkce ve větě j ednoduché , t a jemné slovo „interizualita" bez reference, pozn. 
str. 42, „pemza látky" str. 91, atd.). Je velká škoda, že takto předložený text ztrácí na kvalitě. 

Z těchto důvodů, ač bych velmi ráda, nemohu navrhnout té části, kterou mám k dispozici , hodnocení 
výborně. Práci hodnotím j a k o velmi dobrou a doporučuj i j i k obhajobě. 

V Praze, 8. 5. 2007 

PhDr. Marie Fulková, PhD 



Nteratu^^' ^ ^S e m d ' p ' o m o v o u p r á c i vypracovala samostatně s použitím uvedené 

Praha, 13.duben 2007 



Děkuji panu doc. Kornatovskému, hlavně za konstruktivní kritiku výtvarné části aj 
výzvu "Neztratit směr!". PhDr. Bláhovi a PhDr. Fulkové potom za podněty a rady, 

které mi významně pomohly při orientaci v šíři tématu. 
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V teoretické části práce sleduje podstatu, specifika a historii figurativního 

2°b r a Z 0 V aVýtvarná část je reflexí vlastní tvorby, hledáním formálních a obsahových 
zdrojů realizovaného cyklu obrazů. , x . . 

V didaktické části je nejprve reflektována tvorba vlastního pojet, vyučován,. 
Poté je představen vlastní pedagogický projekt, ve kterem jsou uplatněna zj.sten. 
z teoretické a výtvarné části. 
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Content 
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iťs formal and contentual sources. 
In the educational part I tried at first to retrace the c o n s r u c t . o n o f m y 

lessons conception. With co that I presented my own pedagogical project adherent to 
theoretical and practical part contents. 
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Zajímá mě, jak to, že se lidé na obraze poznávají, proč se může žena dostat do muzea jen nahá 
a nebo proč současný divák neobdivuje současné umění. 

Téma této práce je motivováno mou fascinací zobrazováním člověka. V teoretické 

části práce se nejprve snažím v širším horizontu postihnout konstituování významu 

figurativního zobrazení a specifika tohoto zobrazování. Tedy, čím je založen a v čem spočívá 

význam figurativního obrazu. Jak je tento význam tvořen a interpretován. Jakého charakteru 

jsou jeho proměny. 

Bezprostředně s tím souvisí i můj zvýšený zájem o dějiny umění a o jeho teorii. 

Na zvolenou problematiku pohlížím postupně z pozice diváka, tvůrce, učitele a 

studenta. 

Tak se v písemné výtvarné části se zabývám už konkrétněji hledáním formálních 

zdrojů vlastní tvorby. Nalézám je, jak v mnou divácky preferovaných uměleckých dílech 

dílech, tak i v soudobém světonázoru. Jednotlivá zjištění vždy uvádím s vlastní malbou, která 

jej nějakým způsobem dokládá. 

Rozsahem výtvarné části polemizuji s pohledem na techniku malby, jako na 

zastaralý a soudobě neadekvátní způsob zobrazování. Naopak dokládám její schopnost čerpat 

z nových způsobů výtvarného vyjadřování a být svým významem aktuální i "neomezene 

platná. Snažím se pochopit tvorbu minulosti i současnosti, abych byla schopna sama tvořit. 

Ve vlastní tvorbě se snažím formulovat teze prostřednictvím hledání soudobě i osobně 

adekvátního způsobu zobrazení člověka. 

Zvolení názvu „Fenomén figura" evokuje svým smyslem zjevování, ukazování. 

Stěžejním zájmem této práce je konkrétně zkoumání možností zobrazování lidské postavy. 

Název byl volen zároveň tak, že vyjadřuje způsob uvažování, kdy zdroje jednotlivých zjištěni 

jsou předem textem jasně vymezeny. 

Odhalován a dokumentován je tedy způsob, jakým vyvstávají konkrétní výtvarná i 

teoretická řešení. Různé formy takovéto analýzy umožňují sledovat cíle výchovně vzdělávací 
i expertní. 

Hledání konkrétního zaměření práce pro mne bylo dlouhodobým procesem, ale 

právě Diplomová práce pro mne představuje důraznou výzvu ujasnit si vlastní přístup 

k odborným problémovým okruhům. 

Co se týče mého postupu, inspirovala jsem se způsobem, jakým si klade otázky 

fenomenologie, strukturalismus a částečně i sémiotika. 

9 



I. Teoretická část 



Chceme-li odhalit klíčové aspekty figurativního zobrazování, úžeji pak zobrazování člověka, 

musíme se zabývat analýzou konkrétních případů - tedy konkrétních uměleckých děl. I 

k tomu dojdeme. 

Nejsme ovšem první, kdo se teoretickými aspekty zobrazování zabývá. Naopak, je 

nám dovoleno „stát na ramenou obrů". Zmapujeme nyní teoretická východiska a předpoklady 

pro naše úvahy a zjištění. 

Nejprve vyvstává úkol vymezit si pro potřeby celé této práce obsah pojmu umění. 

Uměním nazývejme specifické artefakty i lidskou schopnost tvořit je a nacházet v nich 

smysl.1 Svůj zájem rychle zaměříme na specifika zobrazivé malby. 

/./ Umění 

Jelikož se veškeré výtvarné umění se svou povahou obrací k celku psychických 

funkcí člověka, nikoli jen k jediné, v každé definici, která nechce přesáhnout rozumnou délku 

je možno najít skulinu do které se vejde nějaké „ale". Nebudu tedy následující definici pojmu 

předkládat jako jeho úplnou exemplifikaci. Mám ale ambici dotknout se toho podstatného a 

specifického. 

"Podstatou umění je snaha umělce vyjádřit skrze sebe, skrze svoji potřebu cos, 
obecně lidského, společně sdíleného, co nezůstává utajeno toliko v umělci, aie 
překračuje jeho osobní hranice nějakým směrem ven, do společnosti, K naem. 

Jan Paul 

"Umění je tyranií, překrucuje skutečnost a chová se k ní jako k děvče. Tvrdí-li 
umělec, že nám ukazuje kus reality, ukazuje nám jen svoji vlastní blbost a 
omezenost. " 

Ladislav Klíma 

Umění musí ze strany širší veřejnosti stále čelit ně jakému druhu neporozumění . 

Historicky z důvodu propasti mezi jednot l ivými epochami i ze strany svých současníků, kde 

Paradoxní je, že toto je nutno napsat na úvod, abychom k tomu mohli v závěru opravdu dospět. Ale 
význam celého dlouhého psaní patrný bude. Nevymezlme-li si pole hledání, nemůžeme dospět 
k žádným přesvědčivým výsledkům. 

11 



nepochopení pramení z mnoha osobnostních i společenských důvodů. Tím jsou podstatně 

oslabovány sociální funkce umění. 

Uvedené dva citáty o tom dohromady vyslovují dost podstatného. 

Za prvé: Umění vzniká z lidské potřeby vyjádřit se. Formulovat a sdělit obsahy své 

mysli, své pocity. 

A za druhé: Divák je schopen porozumět uměleckému sdělení tvůrce zobrazeni. 

To znamená, že člověk může pochopit výpověď druhého člověka. 

Dohromady z toho vyplývá, že umění je možností komunikace. Umělecká tvorba a 

vnímání umění je schopno tvořit vlastní obsahy a inspirovat je. 

Můžeme takto vyzvědět, že umění je prostředkem vzájemné mezilidské 

komunikace. Specifické v tom, že ač je ze své podstaty sofistikovaná, vyžaduje zároveň 

schopnost empatie2. Z toho je patrná předpokládaná aktivní úloha nejen u tvůrce, ale i 

vnímatele uměleckého díla. Umění je hledáním významů, ne stanovováním obecných pravd, 

stále se podrobuje kritické sebereflexi. 

Impulzem pro tvorbu je potřeba vyjádřit se. Umělecké vyjádření nezůstává jen na 

úrovni osobního výlevu. Nachází odezvu u diváka, který je s ním schopen navázat interaktivní 

vztah. Podle Marcela Duchampa je špatný obraz, který diváka nepřiměje přemýšlet a divák, 

kterému obraz za přemýšlení nestojí. 

Umění tímto ukazuje, že není zakleto v artefaktu. Nachází se v člověku. Dílo 

vzniká nejdříve v autorově představivosti. Následně je realizováno. Dokončováno je pak 

znovu a znovu vnímáním diváka. Každé umění je expresí i konceptem. Každé také 

představuje určitou míru abstrakce. 

2 Nemyslím, tím, že by tyto stály proti sobě. Empatie je uznávanou součástí interpersonální 
inteligence 

12 



I.ll Figurativní umění 

Následující definice je opět předesláním způsobu, kterým budeme docházet 

k významu zobrazivého umění. Vzešla z mnoha tázání. Některá z nich si přiblížíme níže. 

"Figurativní umění je systémem ekvivalencí. Evokuje v intelektuální, ne 

fyzické, rovině skutečnost, tím, že poukazuje na svou vizuální podobnost s 

prvky okolního světa - je tedy tvorbou, označováním, nikoli nápodobou 

reality".3 

A to oproti umění abstraktnímu. Nezobrazivé umění plní komunikační i jiné 

funkce umění ovšem nerozeznáváme v něm vizuální spojitost s věcmi okolního světa. 

Figurativní malbu dělíme dále na jednotlivé žánry: portrét, zátiší, krajina apod. 

Náš zájem se upírá přednostně na možnosti zobrazování lidské figury. 

Pojem "figurativní umění" musíme vymezovat teprve od první čtvrtiny dvacátého 

století. Do této doby bylo figurativní v postatě veškeré umění.4 

Rozdělení na proud zobrazivý a nezobrazivý nás přimělo nejen udělat nový 

odstavec, ale hlavně znovu definovat a obhajovat významovou nosnost figurace. 

3 Jan Paul 

4 Vyjma ikonoklastických období a některých náboženských tabu. 
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Lidská postava jako hlavní nástroj figurativního umění a dvojí autenticita 

Jedna věc se ovšem nemění5. Hlavním nástrojem figurativního myšlení je stále 

lidská postava. Umělci skrze její zobrazování spekulují o roli člověka ve světě. Tvoří i 

komentují představy, které si člověk tvoří o svém údělu. A to, jak se v umění proměňuje, 

hovoří vlastně o způsobu, jakým se situuje do svého světa. 

Z výše uvedeného vyplývá, že figurativní umění vždy zachází s dvěma druhy 

autenticity. Je autentické do té míry, do jaké dobře vystihuje skutečnost, a ještě v docela jiném 

smyslu tím, že jakýmikoli vhodnými prostředky vyjadřuje povahu lidské zkušenosti. 

Požadavek přesné a subjektivně nezabarveného zachycení skutečnosti byl 

znenadání splněn ve fotografii. Díky tomuto kroku byla i pro umělecké zobrazování zřetelně 

odhalena podstatná nedokonalost fyzického vzhledu. Fotografie tím nalezla svou sílu v 

předvádění pomíjivých chvil. Výtvarné umění se mohlo osvobodit od nutnosti předvádět 

vzhled věcí i osob. 

V patrnost vešlo také, že žádný obraz nevyjádří svůj smysl a výraz čitelně, aniž by 

byl obezřetně komponován. Aby byl čitelný a srozumitelný, musí být uspořádán a 

zorganizován takovým způsobem, aby vyjádřil zamýšlený význam. Pro podpoření sdělnosti se 

omezuje na to, čím vyjádřit zamýšlené téma a žádoucí výraz. 

Malba ale našla i možnost spojení s fotografií. Výsledkem nebyl jen fotorealismus, 

ale celá dobová aktualizace malířského realismu. Nyní tedy úzce spjata (nebo ostře vymezena 

proti, což je také forma vztahu) s fotografickým viděním, které nově dosti naivně považujeme 
za nejopravdovější. 

Zatímco odborníci (teoretici oboru i tvůrci vizuálních zobrazení) prozkoumávají 

nové možnosti a významu plynoucí z této situace, laická většina jakoby své vidění 

možnostem čočky spíše přizpůsobovala. Ovšem jistou měrou jsme nejen vidění, ale i vnímání 

podřídili novým médiím všichni. Spolu s dalšími milióny různých lidí jsme také vystavováni 

pohledu na tuto globalizovanou médii vytvářenou skutečnost. Taje nám někdy tak vzdálená, 

že prakticky nemáme žádné prostředky k opravě. 

51 když proměňuje. 
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Do nástupu médií byla prakticky jediným vizuálním zprostředkovatelem života 

právě umělecká fígurace. Měla tedy někdy funkci až dokumentární. Inovované způsoby 

zobrazování se také šířily spolu myšlenkami, které podpořily jejich vznik. Zamlčováním 

kontextu dochází ke zkreslení. Platí to jak u verbální, tak u vizuální informace. 

I.lll Problém realismu figurativního předmětu 

Značící funkce figurativního zobrazení 

"Tím, že se umění zbavilo úlohy reprezentovat skutečnost, zesílila jeho 

schopnost vypovídat o světě, ve kterém žijeme" . 

Zauvažujme nyní na základě tohoto tvrzení o vztahu umění a skutečnosti. 

Situace figurativního umění je totiž v tomto ohledu specifická. Veškerá vizuální 

zobrazení, ve kterých je možno rozpoznat prvky vytěžené z okolního světa, bývají často 

považována toliko za více či méně zdařilý otisk reality. 

Vznik obrazů je však složitě kulturně a společensky podmíněn. Předpokladem 

jejich existence i jejich vnímání je zkušenost, učení i konvence. Obrazy jsou historicky a 

společensky relativní, obdobně jako samo vnímání. 

Jistý druh vizuálního zobrazení funguje jako znak. Tedy odkazuje ke skutečnosti 

existující mimo obrazovou plochu. Ovšem existují zobrazení, která tímto způsobem 

k mimoobrazové realitě nereferují. Tvoří sama svou specifickou realitu.7 

Označující funkce jistě k figurativnímu zobrazení patří, může být j e d n o u z jeho 
funkcí. Znak a obraz však nelze ztotožňovat. Značící rozměr obrazu není implicitní, aleje 
založen kulturně. 

Nebudeme ovšem o figurativním umění hovořit jen v negativu, tedy jako o tom, 
čím ' 

není. Ale míra a způsoby neporozumění mají, hledáme-li důvody, také svou výpovědní 
hodnotu. 

6 Ricoeur, 2000 

7 Goodman , 1976 
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Figurace jako umělecké schéma 

Francastel dokládá existenci několika dalších rovin mezi přírodou a uměleckým 

dílem. Mechanismy výtvarného vidění se nedají redukovat na cosi, čemu se říká naivně 

rozpoznání. V prvcích figurativního systému nelze hledat vždy jen bezprostřední vjemy 

přirozených věcí. 

Souvislost mezi určitými materiálními předměty a malířskými díly existuje. 

Někdy její prokázání snadné, ale není tomu tak vždy. 

Figurativní forma představuje spíše jakousi osnovu nebo schéma seskupení prvků. 

Cílem není materializovat určitý předmět, ale vypracovat znak, který před vytvořením této 

formy neexistoval. 

Navíc nikdy nemá tento fungovat jako reprodukce jakékoli skutečnosti nebo 

jakéhokoli poznatku vzniklého před dílem samým. 

Lidské zakoušení reality 

Přece ani na žádnou z přirozených8 skutečností se nemůžeme dívat jako na pouhé 

faktum dané smyslovou zkušeností. V každé době a u každého člověka je výřez z vizuální 

zkušenosti poplatný přijatým orientacím. Jen málokdy si jej nově vytváříme. Normálně se 

naopak snažíme rozpoznávat skupiny znaků odkazující k nějaké obecné zkušenosti. Obraz 

tímto odkazuje k postojům. Kdyby si vymýšlel každý člověk v každém okamžiku nove, 

individuální označení pro přirozené skutečnosti, nebyl by myslitelný žádný živý vztah. 

Figurativní dílo je smysluplné právě proto, že zaznamenává institucionalizované 

celky. Probírá se lidskou zkušeností, jež má nejenom několik rozměrů, ale i několik stupňů 

reálnosti a abstrakce, anebo chcete-li konvence. Přímý vztah mezi člověkem a světem vzmka 

velmi zřídka. Každý z nás je závislý na zkušenostech a hypotézách, které nám postupuje 

minulost. Člověk, to nejsou jen smysly, ale také paměť. 

g 
Rozumějme nevytvořených člověkem 
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Připusťme tedy pod tíhou faktů nad bezprostřední smyslovou skutečností ještě 

komplexnější zkušenost. Je společensky institucionalizovaná a lidé té které doby z ní nutné 

společně čerpají. 

Nyní jasně dospíváme k přesvědčení, že každá teoretická interpretace odkazující 

pouze k pojmu reality je chybná. Malířské dílo netlumočí jednu, jakkoli univerzální 

skutečnost. Ukazuje naopak různé roviny různých skutečností. Jejich nahlížením se živi 

společná zkušenost umělců i možnost dialogu nad a s dílem. 

S figurativní zkušeností je tomu stejně jako s kteroukoli jinou. Kdybychom měli 

totiž pokaždé znovu interpretovat každý jev postihovaný naším vědomím, naše aktivita by pro 

samé započínání nabyla schopna dosáhnout jakýchkoli zjištění. 

Figurativní předměty a figurativní prvky vůbec se tak řadí ke kulturním 

předmětům. Mají pozitivní referenční hodnotu, poněvadž tvoří systémy interpretace jevu. 

Odkazy k smyslové zkušenosti se však figurace v uměleckém zobrazování nevyčerpává. 

Vančátovy modely tvorby vizuálních zobrazení 

Pohleďme nyní na tři teoretické modely tvorby vizuálních zobrazení jak je 

definoval Jaroslav Vančát. Ukážeme v nich postupující hloubku vnímání vizuálních zobrazeni 

a snahu o přesněji definované zasazování do stále dalších a dalších kontextů. 

Model lineární popisuje mechanický přenos podoby vnímaného předmětu do 

podoby jeho vizuálního zobrazení. Toto pojetí je v zásadě statické. Uplatňovalo se v 

historické době, kdy výtvarným požadavkem bylo zachytit v obraze "tvář věčnosti". Hlavní 

otázkou zde je porovnání podobnosti mezi realitou a jejím zobrazením. Aktér tvorby a 

vnímání je zamlčen. Ani o obsahu, potažmo významu, které zobrazení odpovídající tomuto 

modelu nese se moc nedozvíme. 

Znakový model je historicky spojen s otázkou po vlivu subjektivního vědomí při 

interpretaci znaku. Vzrůstá zřetel k úloze vzájemné mezilidské komunikace a k aktivní 

schopnosti člověka utvářet znaky. Člověk - umělec dokáže přetvářet pocity a obsahy vědomí 

ve znaky, tyto kombinovat a ověřovat jejich platnost. Subjekt zde ale neruší možnost 

objektivního výkladu znaku - existenci objektivní skutečnosti. Proto můžeme tato díla 

17 



částečně objektivně vyložit poukazem na shody mezi dílem a jemu odpovídající skutečnosti. 

Ovšem jiné stránky vizuálních zobrazení již tomuto pohledu zůstávají nepřístupne. 

Strukturální model odhaluje tvorbu vizuálního znaku jako prostředek pro 

umožnění vnímání neuvědomělých, neviděných kvalit reality. Z p o c h y b ň u j e jistotu a stabilitu 

toho, co lze vnímat. Tím je vyprovokována snaha znovu nalézt ve vnímaných objektech pro 

člověka uchopitelný smysl. Ovšem již nechce, aby jejím výsledkem bylo odhaleni 

nadosobního sdělení. Chce být dialogem - cestou ke společnému stanovisku. Odhaluje 

mechanismy vzniku vizuální zkušenosti a takto dává jednotlivci - vnímateli možnost podílet 

se na naplňování tohoto modelu. 

Z tohoto vyplývá Vančátova teze, že vizuální vnímání je strukturovaná interakce. 

O podobě vnímaného předmětu rozhodují vnitřní modely vnímání, založené v předcházející 

vizuální zkušenosti. Posun9 je v tom, že je zde jasně vysloveno, že tyto modely se s každým 

novým vnímáním pozměňují aktivitou každého vnímajícího jedince. Výtvarné uměni je z 

tohoto hlediska experimentováním s nezvyklým vizuálním pojímáním skutečnosti. 

Nechtěla bych tyto modely aplikovat na historický vývoj umění, i když Vančát je 

vnímá i jako tři se následující etapy dějin. Důležitější je, že tento jeho pohled akcentuje 

směřování k proměnlivosti a ne-uzavřenosti fenoménu figurace. 11 

Existuje tedy takováto forma zkušenosti. Její specifičnost dává vznik figurativním 

systémům. V nich nachází způsob jak sebou samou operovat. 

Z této roviny pohledu už vypadá problém realismu figurativního předmětu 

podstatně jinak. Figurativní obraz se jeví našemu duchu jako stabilizovaný celek. Ovšem je již 

jasné, že pohled na něj je nutně následován interpretací. 

Tímto budiž potvrzeno že figurativní umění je tvorbou, označováním, nikoli 

nápodobou reality. Nesděluje zkušenost, získanou před tvorbou díla. Představa, že figurativní 

Oproti jinak souhlasnému Francastelovu názoru. 

10 Vančát. 2000. 

11 Slavík. 2004. 
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symbolika má smysl úzce vymezený viditelnou podobností s určitou částí reality je 

zjednodušující. 

Figurace je jednou z cest zkoumání vazeb mezi vnímaným, reálným a 

imaginárním. Skutečnost chápe vlastními prostředky abstrakce a stylizace, tedy nezrcadli 

realitu ale tvoří. 

Úžeji pak figura není reprodukováním nějaké postavy nebo scény, ale nabízí 

možné vztahy mezi prvky vytěženými ze vzpomínky nebo bezprostředního vjemu, přičemž 

tyto prvky jsou společné divákům i autorovi. Není tedy náhražkou, ani nápodobou čehokoli 

jiného. Ale není ani pouze sama sebou, není rozumem postižitelná izolovaně. 

Obraz je jedním ze spojovacích článků a komunikačních kanálů člověka a reality. 

Je tedy třeba se k němu vztahovat jiným způsobem než ke skutečnosti „o sobě". Způsobem, 

kdy ve vědomí pozorovatele postupně vznikají recepcí a interpretací náhledy vyjadřované 

reality (primární obraz, sekundární obraz). Vizuální zobrazení takto působí primárně jako 

médium pro komunikaci. 

Zdaleka ne všechny kvality obrazu lze označit za vizuální. Má řadu 

konceptuálních a materiálních kvalit (mentální obraz, otisk). 

Divák je dvojjediností těla a subjektu. Stejně jako dílo není jen věcí, ale i 

fenoménem. Tělo vnímá i vytváří vnitřní obrazy i vizuální zobrazení a subjekt je 

konzumentem, utváří smysl vnímaného a dává popud k tvorbě. Ovšem stejně jako není patrná 

žádná hranice mezi tělem a duší není ani dělící čára mezi formou a obsahem. 
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I.IV Vnímání a interpretace vizuálního zobrazení 

Vyjasnili jsme soudobé chápání pojmu figurativní umění a způsob , jakým se 

figurace vztahuje k mimoobrazové skutečnosti. 

Ukázali jsme, že právě složitost tohoto vztahu zakládá pro diváka nutnost být při 

vnímání vizuálního zobrazení duševně aktivní. 

Vnímání figurativního obrazu 

K figurativnímu zobrazení se nelze vztahovat jako ke skutečnosti "o sobě". Při 

jeho vnímání je možno nahlížet procesy abstrakce a stylizace a to jak ovlivňují význam 

zobrazení. 

Znovu uveďme, že předpokladem vzniku i úspěšného vnímání zobrazení je 

zkušenost, učení, dohoda či konvence. Obrazy a jejich značící rozměr jsou kulturně, 

historicky a společensky relativní, jakož i samo vnímání. 

Vnímání vizuálního zobrazení předpokládá zdvojené - reflektující vědomí. 

Vnímání je jedním z procesuálních kanálů mezi vnímajícím a zobrazením. Vnímající vždy 

pozoruje "svoje" obrazy. Tělo, zde konkrétně jeho smysl - zrak je producentem či 

transformátorem obrazů a subjekt pak konzumentem vzniklých vnitřních obrazů. 

VNÍMÁNÍ 

Přidejme do vějíře zdůvodnění, proč figurativní zobrazení není duplikátem 

smyslově vnímané skutečnosti i vědecké poznatky z oblasti psychologie vnímání,. 

Předně nalezneme vyloženě fyzikální překážky. Realitu, která nás obklopuje 

nevnímáme jediným smyslem. A potom realita je tvořena i skutečnostmi, které představují 

pro naše smysly neadekvátní podněty. Tedy skutečnostmi pro něž nejsou lidské smysly citlivé 

- nevyvolávají v nich adekvátní vjem. 



Dále žádný vzruch, do nějž už je uvedeno periferní nervstvo v sítnici, se odtud 

nedostane zrakovým nervem do mozku v čisté podobě. Neurofyziologické podmínky vnímám 
r v v 12 

však nechejme stranou. Umění jich využívá spíše intuitivně než záměrně . 

Přejděme tedy k psychologickým aspektům vnímání. Jejich vliv si možná plně 

neuvědomujeme, ale jsme schopni je většinou rozpoznat i nahlédnout v reflexi, pokud se o 

nich předtím alespoň dočteme. 

Zaměříme se na poznatky Gestaltismu, neboli tvarové psychologie. 

Myslitelé tohoto směru chápali vnímající subjekt, historicky nově, jako aktivní, 

formulovali tedy množství zákonitostí postihujících právě aktivitu subjektu. - Jestlipak nám 

nepřijdou povědomé?! 

Jmenujme zákon citové a osobní významnosti, živosti, novosti. -

Ano, závažnost poznatků gestaltpsychologie pro uměleckou tvorbu i její vnímání 

je neoddiskutovatelná. Jsou začleněny do uměnovědné teorie. 

Shrňme nejpodstatnější přínos gestaltistů pro porozumění procesům vnímání: 

Definovali pojmy k popisu průběhu vjemových aktivit. Tak je to, co nás 

objektivně obklopuje a co je přístupné našim analyzátorům vjemové pole. Je v něm obsažen 

i vliv představy člověka o sobě samém. Vjemové poleje tedy subjektivní, může tak být 

nepřesné a přesto jej lze v daném okamžiku vnímat jako reálné a přesvědčivé. Vstupují a 

začleňují se do něj stále nové vjemy - je proměnlivé. Tyto změny způsobují u jednotlivce 

proměny zájmů a hodnot - zrání osobnosti. 

Ve vjemovém poli rozdělili pozadí a figuru. Je to základní téma 

gestaltistické psychologie vnímání. Jako termín psychologie vnímání je figura to, co 

vystupuje do popředí. Od pozadí je oddělena stupňovitostí. Záleží na kontrastu. Oddělení je 

závislé na fenomenologickém pozadí. 

Figura má více předpokladů k upoutání naší pozornosti. Jsou charakterizovány 

Prostřednictvím tvarových zákonů. Předpokladů vyčlenění figury z pozadí. 

12 . . . 

bolestivě na fv7-TS l ' !? l avně P o d n é t y nad optimální zónou citlivosti, tedy ty, které působí nepříjemně 
Ale v umřní I I , ° J

9 ' c k é u r o v n i a mohou tak u díla podporovat působení psychologické a estetické, 
uměni to představuje spíše okrajový jev. 



Jsou to faktory platné objektivně. Jako faktor podobnosti, blízkosti - tendence co je 

blízko definovat jako figuru, kontrastu (barevný, tvarový), dynamičnosti - pohyb, rozsvěceni 

se, faktor dobré křivky - tzv. dobré tvary se stávají snadno figurou (kružnice) a faktor 

pregnance - dokonalého tvaru. 

Na vyvstání figury mají v souladu s gestaltistickými předpoklady vliv i faktory 
13 

subjektivní, vyjádřené faktorem aktuálního a dispozičního zaměření vnímatele. 

Posledním přínosem, který je nutné na tomto místě zmínit je popsání zažívání 

skutečnosti jako těžko dělitelných celků. Vnímání není možné vysvětlit jednotlivými počitky 

ani vjemy. Věta o strukturální a fenomenální převaze celku nad částmi říká, že 

celek je více než suma částí. Je nositelem takových nových vlastností, které se nedají vyvodit 

z vlastností částí tohoto celku. 

Tento celek je totiž založen podněty vyskytující se současně nebo objevující se 

rychle po sobě, které nejsou vnímány jako elementy vedle sebe, ale vzájemně na sebe působí 

a tak vytvářejí celek. Proto jej nelze redukovat na součet částí, vzájemné vlivy totiž již nelze 

odstranit, ani zpětně zamlčet. 

Jako většina psychologických směrů tedy gestaltismus uznává zprostředkovanost 

vnímání i jeho závislost na zkušenosti. 

Jako další vlastnosti vnímání uvádí výběrovost, intencionalitu, spojitost, 

celostnost, významovost, kulturní a historickou podmíněnost rozdílnosti vnímání a promítání 

znalostí do zpracování vjemu (odhad vzdálenosti, barvy). 

Nyní chápeme zpochybňování realismu figurativního zobrazení zase o něco lépe.14 

Můžeme teď přistoupit k prohloubení tohoto pochopení zamyšlením se nad 

tvrzením, které je rozvedenou aplikací vybraných tvarových zákonů. 

I I A I 

významotvorné nás t ro^ rvu t ě C h t ° z á k o n ů samozřejmě nechápe mechanicky. Neužívá je jako 
{y aspekty vnímání ř

n ® d s t a n d a r d n í citlivosti umělec svými specifickými metodami zvýrazňuje 
definovány | z e na n L r P/ t i m ' n e ž Je Psycholog do zákonů zformuloval. Jsou-li nyní již 
tedy s Porozuměním uméleckěmtdz^ěruhlaVně p ř í m ° č a ř e j i " l z e j i ž p o č í t a t s P o u č e n ý m Publikem. A 

14 y ^ ^ 
tvary v zobraien|a'nrn " P ř i r oz .ený ú č i n sfumata nebo barevné perspektivy? Proč jsou mírně nejasné 
objeveny? p ° P á l i v ě j š í než dotažené detaily? Kteréže to zákony jsou zde malíři 
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Opět se jedná o myšlenku Jaroslava Vančáta. Vyjadřuje v ní přesvědčení, že tvary 

které skrze svůj zrak považujeme za tvary skutečnosti, nejsou objektivní ani původní, ale že 

byly vytvořeny strukturou předešlých, námi vytvořených zobrazení. Lidské viděni 

nereflektované čerpá z lidmi stvořených zobrazení. 

Naše oči a nedílně s nimi naše mysl se učí strukturovat realitu s níž jsme v 

interakci, do tvarů strukturálně přesně rozčleněných podle toho, jaké jsme schopni vytvořit 

obrazy. Tvary, které jsme takto vytvořili, se staly natolik neodbytnými průvodci našeho 

vidění, že je prostě považujeme za kvalitu světa, vůči kterému jako subjekt vystupujeme v 

interakci15. 

Není tedy možné správně interpretovat vizuální zobrazení a nesnažit se přitom i o 

pochopení způsobu vnímání reality mimoobrazové. 

Pro evropskou kulturu je bezpochyby nejvýznamnější brána člověka k této realitě -

ke světu - zrak. Jeho důležitost dokonce stále vzrůstá. Důsledky této skutečnosti můžeme 

rozpoznat v mnoha oblastech lidského života, tedy i ve sféře umění. Je obhajitelná i 

domněnka, že důraz na zrakové vnímání a jeho postupná kultivace působí na myšlení a 

konstrukci lidského obrazu světa. Pravděpodobně se shodneme na tom, že svět postižitelný 

zrakem je vymezený, konkrétní a převážně i trvalý oproti pomíjivějším, abstraktnějším a 

splývavějším světům ostatních smyslů. Důraz na zrakové vnímání tak jistě přispělo i ke 

specifičnosti evropského umění. 

Umění je formou komunikace člověka se světem, s ostatními lidmi. Co jiného je 

snaha autenticky vnímat svět, chápat omezení i možnosti, které pro naše poznání vznikají než 

snaha pochopit skrze svět sebe samé. 

Malbou komunikujeme pomocí obrazů ne slov Počítáme s aktivním přístupem 

diváka. Zobrazení chápeme jako katalyzátor uvádějící mysl do činnosti a jako jeden z kanálů 

ovlivňující pozorovatelovo vnímání světa. Umělecká tvorba si klade za cíl nutit diváka 

přemýšlet, nikoli mu vnucovat vlastní názor. To plyne ze samé podstaty zobrazování jako 

možnosti komunikace. Ukazuje, přesvědčuje svou pravdivostí, nikoli nabízením vlastních 

odpovědí. Umožňuje spojit individuální pohled tvůrce i diváka se společenskou funkcí umění. 

Umění odhaluje vybledlost a nesmyslnost laciných odpovědí, vyjadřuje krizi kultury, pocity 

odcizení a absurdity. 

15 Vančát. 2000. 



Konstrukce a interpretace významu uměleckého zobrazeni 

K významu interpretace vizuálního zobrazení se opět pokusíme dostat rozborem 

vybraného výroku týkajícího se umění a jeho smyslu. Zní : 

"Umělecké dílo má schopnost vypovídat o své době, jsme-li schopni z něj neco 
vyčíst."16 

Nyní podrobněji k tomu, co vše může z výše uvedeného plynout. 

Umělecké dílo má schopnost vypovídat o své době'7. 

Chceme-li studovat dějiny není možné spokojit se jen s kronikami a dějepisnými 

publikacemi. Pro to, abychom pochopili například svět antického člověka, musíme vstoupit 

do jeho chrámu - doslovně i obrazně. Vnímat umění jeho doby, to, které vnímal on. Do 

uměleckých forem i obsahů se promítá náhled a pocit člověka ze své doby i pohled na sebe 

samého. Jistě, že je nutně vidíme jinýma očima, očima o dva tisíce let staršíma. Toho si 
musíme být vědomi. 

Zde se také zakládá jedno ze specifik umění současného. S umělcem máme daleko 

více společného kontextu, než s Praxitelem. Přesto však většina lidí přijímá soudobé umění 

s manifestovanou nevolí a obdivuje spíše umělecká díla minulosti. Nechci zatracovat vkus 

jako jedno z vodítek při vnímání umění, ovšem četnost a výskyt tohoto jevu nutí zamyslet se 

nad jeho příčinami obecnějšími než jen individuální libost a nelibost. 

Možné vysvětlení tohoto úkazu předvedeme, postoupíme-li v zamyšlení nad 
úvodní větou: 

Umělecké dílo má schopnost vypovídat o své době, jsme-li schopni z něj něco vyčíst. 

™ Bláha, Šamšula, 1996 . , 

Své úvahy se stále snažím držet v okruhu dosahu teorie umění a ještě spiše teorie výtvarné 

výchovy. Otevírají se zde i problémy filozofie, sociologie, antropologie a dalších vědních oborů. Jejich 

Přispěním jsme schopni věrohodně a obhajitelně řešit komplexní problémy našeho předmětu. Dodám 

jen předpoklad, že bez znalosti a pochopení minulosti, nemůžeme plné poznat svou současnost. 

Současnost vyvstává z minulosti, je jí předznamenávána. Obě jsou spolu organicky spojeny. 
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Zde se dozvídáme, že k porozumění uměleckému dílu nestačí se na něj jen 

podívat. Jistě je dáváváno pro smysly, v případě výtvarného umění nejčastěji pro zrak. Ovšem 

sám akt vidění nezhodnocuje všechny potenciality v díla. Dokázali jsme si, že musíme 

vnímat. Dokonce i to, že platí, že umělecké dílo právě až s tím že je vnímáno naplňuje svou 

podstatu. 

Porozumění figurativnímu dílu přesto často zůstává na úrovni osobního 

prekonceptu a napomáhá tak vytváření jakýchsi obecně rozšířených předsudků. K upevněni 

prekonceptu dochází absencí podnětů k jeho opravám. Pramení z nedostatku vědomostí a 

reflektovaných zkušeností s uměleckými díly. 

K tomuto poznání ale většinou přicházíme po poměrně dlouhém a nákladném 

vzdělávání se. Postupně dílech objevujeme stále více a poznáváme, že nám ještě mnohé 

uniká. Předpokladem úspěšné a plné komunikace s uměleckým dílem tedy je už jen vědomí 

jeho možného potenciálu a možnost setkání se s metodami jeho výkladu. Jinak nejsme 

schopni z díla nic vyčíst a ono svou výpovědní schopnost pro nás ztrácí. 

Vědou i umělci samými zproblematizované chápání realismu figurativního 

předmětu vyžaduje řízenou interpretace uměleckého díla. Počet pravdivých interpretací 

přitom není nijak určen. Bylo řečeno, že představa úzce vymezeného smyslu figurativní 

symboliky je zjednodušující a vychází z realismu v pojetí poznání. 

Interpretace figurativního zobrazení 

Tváří v tvář figurativnímu dílu prochází vnímající subjekt tři úrovně interpretace. 

1) Identifikace elementárních znaků, které odkazují k fragmentům smyslové zkušenosti 
2) Pochopení pořádajících principů materiálních i mentálních konfigurací, jež dávají 

pozorovaným dílům smysl 
3) Úroveň, kterou se figurativní zobrazování a jeho vnímání řadí k duchovním 

schopnostem člověka 

Nemá-li vnímající k dispozici příslušné znalosti a schopnosti v dostatečné míře, 

není schopen projít všemi třemi úrovněmi interpretace a dílu tak plně neporozumí. 

Toto nepochopení plyne z faktu, že člověk nemusí umět figurativní znaky číst. 

Značící systém vizuálních zobrazení je, jak jsme již dokazovali, založen kulturně. Příslušným 

schopnostem se tedy člověk musí učit. Stejně tak i jisté formě citlivosti tváří tvář uměleckému 
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dílu. Právě nepoučený člověk, neuvyklý kontaktu s uměleckým dílem většinou v umění 

preferuje díla zobrazivá. 

U něj je to dáno tím, že tu může provést alespoň první stupeň interpretace.-

Postřehne v určitém celku nazdařbůh nějaký záchytný bod, identifikuje ho s určitou "věcí", o 

níž cosi ví a představuje si, že viděl "obraz". 

Takovémuto způsobu prohlížení si můžeme říkat "figurativní slepota". Obraz je 

záměrně i z nevědomosti užíván jen pro jeho obsah, bez ohledu na jeho ostatní kvality. 

Figurativní zobrazení tak poskytuje jakousi náhražku skutečnosti, bez porozumění 

malířskému dílu. Stává se tak z něho spotřební předmět, který mohou vnímat a chápat všichni 

stejným způsobem, protože na něm "vidí" to samé. 

Porozumění vizuálnímu zobrazení vyžaduje tedy otevřenost, citlivost a naučit se 
řízené interpretaci uměleckého díla. 

Háček je ještě v tom, že figurativní umění má vztah i k mimoumělecké 

skutečnosti, kterou, jak již víme, je rovněž třeba umět interpretovat. Je-li člověk ochoten 

uvěřit tomu že jeho zrak mu umožňuje věrně nahlédnut skutečnost, nechápe nutnost 

interpretace samotného smyslově vnímatelného světa ani nutnost přistupovat k figurativnímu 

umeleckému zobrazení jinak než k mimoobrazové skutečnosti. 

Snahy o reflektování vlastního vnímání a interpretace umění jsou naopak 

způsobem jak rozvinout schopnosti užívání funkcí uměleckého díla. Takovouto kultivací 

vlastni citlivosti pak člověk zkvalitňuje a prohlubuje svou existenci i prožívání světa. 

Výše jsme dospěli k přesvědčení, že výpovědní hodnotu má nejen námět, ale že 

spociva především ve způsobu jeho výtvarného vyjádření uměleckými prostředky. Mnoho 
TI Q tvt X+,° 

U se v malířství a sochařství drželo po staletí. Sledováním proměn jejich výtvarného 

Pojetí a zamýšlením se nad jejich příčinami a významy můžeme nahlédnout historii lidské 

civilizace se specifického úhlu. Hlavně ale tato metoda představuje živý a autentický přístup 
k dějinám umění. 



I.V Proměny figurativního zobrazování 

Proměny figurativního zobrazování vnímejme nyní jako jednu z důležitých 

platforem myšlení doby, jejího vztahu ke světu. 

Nevyčerpáváme a nemapujeme celé dějiny. Sledujeme problematiku vztahu 

figurativního umění k realitě. Nyní již konkrétně fenomén uměleckého zobrazení člověka. 

Chceme-li ale cokoli postihnout s jistou mírou přesvědčivosti, nelze se na věc dívat z jedne 

strany. To, co sděluje malba, sice nemůže být vyjádřeno jinak. Platí to ovšem i opačně. Jsou 

poznatky, které z jednoho obrazu vyčíst nelze. Nutně tedy se dotkneme i mimouměleckého 

kontextu. 

Při záměrném, cílevědomém studiu obrazů přichází ke slovu praktická nutnost 

domluvy i lidská snaha systematizovat okolní svět a hledat v něm řád. Lze dospět k mnoha 

systémům třídění. 
Jedním z nich je řazení uměleckých děl chronologicky, dle data jejich vzniku. 

Jako šťastnější se ukázala, stále poněkud podezřele novátorská, metoda založená 

nejen na čistě mechanickém zjištění stáří, či autora díla, ale spíše na divákové schopnosti 

postihnout těžiště jeho výrazu. 

Další možností je teorie figurativních systémů. Takový přístup uplatňuje při 

zkoumání dějin umění například Pierre Francastel. A právě tato metoda je pro mě tou 

nejpřirozenější. Tímto způsobem jsem schopna na umění opravdu nahlédnout. Sledovat 

paralelně probíhající inovace, stagnace a, co je pro tuto kapitolu hlavní, postihnout proměny 

opravdu klíčové. Právě tyto nemůžeme mnohdy cele objasnit pouze z obrazů samotných. 

Proto se budeme zabývat kontexty jejich vzniku, abychom vyjasnili jejich význam pro námi 

vymezený okruh problematiky. V to zahrňme i postižení jejich vlivů, které si uvědomujeme v 

umění současném. 

Netřeba dodávat, že veškeré způsoby mapování historie umění vyžadují hlubokou 

vědeckou, teoretickou erudici od autora a schopnost kritické reflexe od čtenáře. Věřím, že 

svou práci nezlehčím, nebudu-li si pro tuto1 metodu nárokovat absolutní platnost. 

„má" metoda vychází z výše uvedeného přístupu P. Francastela a konzultací s PhDr. Jaroslavem 
Bláhou 
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Klíčové kvalitativní proměny figurativního umění 

Evropské umění se již od dob starých Řeků snažilo nějakým způsobem 

vyrovnat s podobou figury, s jejím vyobrazením. Lidská postava je hlavn, 

nástroj figurativního myšlení. 

Figurativní umění se tak stává jedním z jazyků, kterým člověk spekuluje o sve 

rolí ve světě. Jak je tedy spoluutvářena a vyjadřována představa člověka o 

jeho údělu malbami? 

Každý figurativní systém procházel postupnými proměnami, aniž tím byl narušen. 

Utvářel se, vyvíjel a institucionalizoval. V každém dějinném období představuje figurativní 
obraz určité pozměněné obsahy. Příčiny i dosahy těchto proměn jsou v klíčových epochách 

, 2 
dějin při podrobném zkoumání bohatým nosičem informaci. 

Mytické myšlení Řeků a vnějšek vyjadřující duchovní podstatu 

Na počátku našeho zkoumání stojí nutně starověké Řecko. Celým následujícím 

vekem je totiž mnoha způsoby reflektováno. A také z toho důvodu, že již zde byly v jisté 

podobě položeny v postatě všechny otázky, které člověka i lidstvo po celou dobu jeho 

pachtění v příhodných chvílích svou naléhavostí necitlivě obtěžují. 

Například představy o uspořádání světa. Umělecká forma byla prvně užita právě k 

jejich vyjádření. Uvědomování si světa a jeho interpretace nevedly primárně cestou objektivní 
vědy a logiky. 

Byl to epos, který dovedl hovořit o nadlidské existenci tak, jak ji člověk cítil. Epos 

je umeleckou formou, která vznikla, aby mohl být vysloven mýtus. Právě mýtem jsou prvně 

vyjádřeny konkrétní ontologické představy3. Realizuje se v obrazech, vyprávěních, 

symbolech či rituálech. 

Mytické myšlení je založené na vnitřní souvislosti všech věcí. Na vědomí vlastní 

existence pouze v rámci řádu, který jednotlivce přesahuje. Pro starověk existuje pravda 

3 Francastel, 1984 
Původ, vznik a konec světa, jeho význam a cíl 
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nezpochybnitelná, ovšem zároveň (a právě proto) racionálně nedokazatelná.4 Mytické a 

logické myšlení jsou dva neslučitelné způsoby chápání skutečnosti. 

Následující období přináší postupný obrat duchovní orientace ve směru hledání 

přirozených racionálních principů přineslo opuštění bezpečí mýtu. Začíná věk samostatného 

myšlení, rozumu, zkoumání a pochybování. Nutnost důkazů a argumentů. 

Uvědomili jsme si duchovní podloží doby takového Myróna, Praxitela nebo 

Lyssipa. A teď tedy k tomu, jak a co je v jejich dílech patrné. 

Z antického výtvarného umění se nám dochovala ponejvíce architektura a pro naše 

účely relevantní tvorba sochařská. Nejčastěji je antika dokumentována právě sochami tzv. 

Afrodité5. Blíže se budu zabývat právě jimi. (1) 

Jejich pózy jsou uvolněné. Působí klidně a důstojně. Jsou zachyceny při obvyklých 

nenáročných činnostech dam. Ty umožňují uvést sochu ze strnulosti do pohybu. Lze ukázat 

jak se ohýbají klouby, jak pracují svaly pod pokožkou. Vzniká tak dojem živého těla a 

zároveň je zachována ladnost. 

Tato krása ale není výsledkem pozorování konkrétního modelu. Lidské tělo těžko 

muze být tak souměrně stavěné jako tyto sochy. A přikrášlováním a vynecháváním všech 

„hyzdících" nepravidelností modelu není zase možno dosáhnout tak přesvědčivého účinku. 

Idealizované soše by chyběl charakter a síla. A ty, byť i z torz, Venuší patrné jsou. 

Podívejme se nazpět. Na cestu, kterou řecké sochařství urazilo. Je to pozvolná 
proměna strnulých neživotných, i když také symetrických a krásných Kóré a Myrónových 
bohyň až k Afroditě Praxitelově. 

V jeho době vznikaly sochy, jejichž těla byla modelována jasně a jednoduše, ale 

budila dojem živoucí dokonalosti. Skuteční Řekové tahle asi nevypadali a ani dnes tomu tak 

není. Jak to, že tato neskutečná klidná a vyvážená krása působí tak živě a opravdově? 

Protože pravé to bylo cílem sochařů. Po dlouhá staletí vidíme jak postupně naplňují neživou 

hmotu opracovávaného kamene životem. Oživují znalostí živoucího, nikoli jeho 
napodobováním. 

1 ímto způsobem byly vytvořeny přesvědčivé lidské typy. Další krok k realitě mohl 
u e an, když se umělci naučili i způsobu, jak vyjadřovat individuální rysy a výrazy 

idských tváří, aniž by tyto narušili harmonii hlavy. 

S R ^ s ^ m - i m a n e n t n í 
"esp.Venušemi 
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Tento pokrok přinesla Lyssypova doba. Umělci objevili způsob oživování rysů, 

aniž by ničili jejich krásu. Přišla doba sochařské portrétů, které konečně vyjadřovaly 

zvláštnosti charakteru fyziognomie modelu. 

Tvář se stává zrcadlem duševního stavu figury, činí jej patrným navenek - tvon jej. 

V Řecku vzniká pro budoucnost důležitý pojem: mimesis. Napodobování je dle 

filozofie samotnou podstatou umění. Dle Aristotela však umělec nekopíruje jen povrch a 

smyslový vjem, ale obohacuje jej o to, co chápe rozumem. Tímto názorem je vymezena 

umělecká svoboda i stvrzena autonomie uměleckého díla od mimoobrazové skutečnosti. 

Plyne z něj, že zobrazení a zobrazovaný předmět se nemusí plně shodovat. 

Poznání jen smyslové je temné. Nemůžeme se na něj spolehnout. Pravé poznáni je 

od smyslového vnímání oddělené. Dospíváme k němu rozumem6. Tím je možnost pravdivosti 

ale jen zproblematizována, ne zatracena. Při poznávání je jasná priorita racionálnosti. Cílem 

umění je příjemnost, pociťovaná libost. Ovšem nikoli nějaké povrchní zalíbení ve vysochane 

Afroditě. Slast je antická ctnost! Jde o požitek z proniknutí pod vnější podobou zobrazeného 

lidského těla k implicitně vyjádřené duchovní podstatě. 

Umění7 vzniká vynalézavým napodobováním zákonů přírody a dovršuje to, co 

příroda započala. Uvědomme si, že výtvarná umění mají ve starověku statut řemesla. Až 

během 4.století se o sochách a obrazech začíná diskutovat, jako do té doby jen o básních a 

dramatech. Nejzobrazivější umění je hudba. 

Tyto skutečnosti by se jistě měly odrazit v tom, jak jsme definovali figurativní 
systém starověkého Řecka. 

Středověká duchovnost umění 

nábo' k
 P r ° 0 b d ° b í S t ř e d ° v ě k u významná ta skutečnost, že kultura je veskrze 

ns a. Jedinými kulturními centry jsou university a kláštery. Jinde gramotné lidi 
nenajdeme. 

Filozofické myšlení formuluje dichotomie, které nás v souvislosti s realitou a jejím 

l Demokritos 
ve smyslu techné 
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vnímáním zajímají dodnes. Zvláště problém tzv. univerzálií: Existuje to, co obecné pojmy 

označují samostatně, nebo jen v lidské mysli? A pokud je jejich existence reálná, jaká je její 

povaha? Hmotná nebo nehmotná? 

Na základě tohoto sporu se profilovaly dva nové způsoby lidského pohledu na 

svět. Pohled realistický, zastávající existenci obecnin a pohled nominalisty, podle kterého jde 

jen o jména bez obsahu. Problém ze stejné třídy bude řešit umění dlouho později i zjevením 

abstrakce. 

Křesťanská kultura v sobě přes všechny hluboké rozdílnosti obsahuje také pojítko 
s antickou tradicí. 

Realita raného středověku je ale ryze duchovní. Postupně je z toho plynoucí 

asketismus sice zmírňován a o slovo se kromě duše mohou přihlásit i smyslové orgány, ale 

pro materiální umění je v kultuře stále jen málo místa. Veškerý zájem duše se upírá k o slavě 

Boha. Tento v podstatě odpor vůči umění se zakládal na dvou hlavních námitkách. Jednak 

napodobivá umění pocházejí od ďábla.8 A za druhé má umění schopnost burcovat v člověku 

vášně nepřátelské ctnostem rozumu. 

Nikoli náhlý, ale radikální zlom přináší vrcholný středověk. Hlásá totiž přijetí 

tohoto světa. Autorita církve, ke které se vrcholně středověké myšlení upíralo jako k jistotě, 

krachuje a diskredituje samu sebe. S tím přichází i první vlna oslabení absolutnosti 

filozoficky stanovených protikladů a dokonce i soupeření filozofie s teologií. Tomáš 

Akvinský tuto skutečnost vyslovuje nahlas tvrzením, že rozlišuje-li se víra a poznání, je chyba 

v interpretaci jedné z nich. Víra a rozum si od nynějška nemohou protiřečit. 

Jaký figurativní systém se vyvíjel spolu s těmito myšlenkami? 

Připomeňme si hieraticky strnulou, stylizovanou figuru, spíše symbol, 

es anských katakombách na konci Říma. Obrazy působí toporně oproti mistrovskému 

ani pohybu a výrazu řeckého umění. Postavy jsou k ploše zobrazení postaveny frontálně, 

J dna vedle druhé, pozadí je nečleněné. Přitom tradice a výdobytky řeckého umění byly 
d c pozdního Říma stále živé. Křesťanští umělci s nimi v různé hloubce jistě byly 

eni. Pro svou tvorbu si z nich ale ponechali pouze něco. Snažili se vyjadřovat 
jednoduše iasně v 

' J c. ^ nametu, kterým byly stěžejní okamžiky nového svatého příběhu prostota 
a Pokora jistě náležela. 
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Obrazy mnohdy nahrazovaly negramotným věřícím svaté Písmo9. Jejich ambicí 

tedy bylo vyjádřit nedokazatelnou skutečnost. Námětem byly zázraky jako trojjedinost, 

vzkříšení, nebo vize posledního soudu a království nebeského. 

Schopnost pozorovat živou skutečnost teď umělcům mnoho platná nebyla. Realitu, 

která byla vzhledem k námětu zobrazení relevantní se nikde odpozorovat nedalo. (2) 

Gotická figura je tedy vzhledem k měřítkům antického realismu v tomto ohledu 

nedokonalá, schematická. Její postoj i výraz tváře strnulý, pohyby údů toporné. Umělecká 

tvorba se vzdala mnoha svých ambicí v zájmu jediné - vyjádřit význam zobrazené události. 

Vse, co by od něj odpoutávalo pozornost, jako složitá technika, detaily, členitost a 

propracovanost pozadí, bylo ze zobrazení vypuštěno. Jakkoli je zobrazená situace velkolepá, 

je zachycena úspornými prostředky a s maximální soustředěností na to, co je důležité. Jasnost 

je prevencí zkreslení a takové obrazy snadněji utkví v paměti. 

Giotto - z textu je vize 

Ve 13. století se nám opět začíná karta obracet. V Itálii malíř Giotto dodává svým 

treskám iluzi hloubky, objem postav i sporadicky se objevujících předmětů modeluje světlem 
a s t l n e m a využívá perspektivní zkratky. Tyto inovace nemají význam nějakého triku, nebo 

statut malířské finesy. Posunuly dosavadní podstatu malby. Taje doposud využívána - čtena 

jako malovaný text. Sama malba je v podstatě transparentní a vnímán je hlavně význam, který 
z ni plyne. Využitím malířské iluze ale Giotto rozehrává biblické příběhy přímo před očima 

věncích. Nedodává jim pouze námět pro jejich vlastní představivost, ale předvádí jim svou 
vizi, své podání situace. (3) 

Dochází i k postupnému rozšíření pole možných námětů. Nová metoda se nabízela 

znazornování momentů z příběhů živé skutečnosti. Malíři si začali pořizovat vlastní studie 

Podle viděného a pozorované potom využívali při malbě. Rozmnožují se tedy detaily 

zachycených předmětů, rozrůzňují se tváře i gesta postav. Umělci se začínají horlivě zajímat o 

Pro adani pnrody. Ve středu jejich zájmu je optika a poznávání lidského těla. O slovo se hlásí 
myšlení zvané renesanční. 

Tento názor v 6.stol. vyslovil papež Řehoř Veliký 
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Nizozemský měšťanský realismus 

Sledujme chvíli co se zatím děje v severní Evropě. Během vývoje tu dochází k 

vyhrocení kontrastu symbolicky vnímané figury novozákonního příběhu s jejím vzhledem. 

Tělesné proporce se přibližují velmi těsně zpátky k realitě. Oblečení je zcela 

dobové, dle módy. Zpřítomnění dávno minulého děje jeho vsazením do konkrétních reálií 

vyvolává pozornost. Toto samozřejmé propojení odpozorované reality s náboženskými tématy 

je jedním z podstatných rysů evropské vrcholně gotické malby. 
Jasně patrný je tu záměr vystihnout co nejlépe realitu. Původní prostota zobrazení 

se proměnila v pastvu pro oči. Příčinu můžeme najít ve faktu, že na Severu byla společnost 

řemeslníků a obchodníků, kteří museli dbát na hmotnou kvalitu a mít bystré smysly. Zatím na 

Jihu byly vyšší třídy specializované například na finančnictví. To jim ukládalo zase spíše 

analytické a logické myšlení než smyslovou citlivost. Jak se vyvíjela a stále složitěji 

organizovala středověká společnost, spolu s ní se proměňovala i kultura tvořená středověkým 

člověkem. (4) 

Tak seveřané, jako Jan van Eyck a Rogier van der Weyden, aby dosáhli iluze 

skutečnosti, zvolili cestu pečlivého zachycení všech detailů postupným přidáváním jedné 

odpozorované jednotlivosti k druhé. Dosáhli poutavého celku plného mnoha líbezných detailů 

vymalovaných s nekonečnou pečlivostí. 

Tyto obrazy nás upoutají také tím, že v nich něco nesedí. Jde o věrnost 

odpozorovaným detailům, ale ne o věrné zachycení celku. To Van der Weydenovy obrazy si 

zachovávají přehlednost řešení. Hlavně proto, že myšlenku gotického umění spojují s novým 

realistickým slohem z Itálie. Prostor obrazuje u Weydena skutečný, postavy jsou „živé". 

V souladu se severní tradicí je oproti jižnímu umění věnována úžasná pozornost materiálům a 

texturám jednotlivých znázorněných povrchů. 

Smyslovým kvalitám zobrazovaných materiálů byla obecně věnována taková 

Pečlivost a množství z reality odpozorovaných detailů nabylo takového stupně, že tím byly i 

na severu v podstatě opuštěny ideje středověkého umění. 

Sochy a obrazy se ve 14.století přihlásily k pozemské tělesnosti i hravé žánrovosti. 

- e na území Belgie a Holandska umělci pojímali svá díla jako doslovně přesné obrazy 
V1dene skutečnosti. Podávali až dokumentární svědectví o podobě lidí, interiérů i krajiny. 



Renesanční figurální kánon 

Teprve nyní se malířství vskutku povzneslo z kategorie opovrhovaných řemesel 

mezi svobodná povolání. 

Ve sféře světonázoru vedla postupně vzrůstající důvěra v lidské schopnosti i 

pozorování přírody k základnímu přehodnocení přístupu ke světu a k novému sebehodnocení 

člověka. Zrodil se humanismus. Věk individualismu a naturalismu, sebevědomého člověka, 

který se odmítá podřizovat jiným autoritám a plně se oddává empirickému zkoumání světa. 

Malíři patří do řad učenců a filozofů. Mnozí vynikají ve více oborech současně. 

Tak se stalo, že se již nespokojují s pozorováním přírody, ale berou si za nástroj umění i vědu. 

Většinou ale chápali své zkoumání přírody10 jako získávání znalostí o viditelném světě. 

Znalostí, které sloužily jejich umění. V první fázi nadšení z nových objevů florentských 

malířů si ještě mohli myslet, že objev perspektivy a studium modelu přivede časem malbu 

k dokonalosti. Tyto inovace a jimi spoluustanovená koncepce, že umění bude zrcadlem 

skutečnosti před nimi záhy otevřela například problém přehlednosti a harmonicky působícího 

celku. Tato otázka byla sice středověkými mistry vyřešena, ovšem toto řešení přestalo 
renesančnímu umění stačit. Obraz nyní musel být přesný, odpovídat skutečnosti i harmonický 
co se týče kompozice. 

Vrcholná renesance tímto nastavila podmínky tak, že právě v tomto období 

najdeme mnoho jmen jejichž autoři jsou dodnes vnímáni jako géniové. 

Jedním z nich je bezesporu Leonardo da Vinci. Jeho malby představují řešení výše 

uvedeného požadavku na harmonii i věrnost přírodě. Obrazy působí nestrojeně a přesto 

promyšleně. Patrná je vysoká úroveň malby. Rozšiřuje možnosti perspektivy o barevné 

P l ° Ě k l a m y m a l u Je vzdušnou, barevnou perspektivu. Použití sfumata a šerosvitu prohlubuje 
prostor obrazu. 

Leonardo hlásá svými obrazy úctu k vidění, k oku a jedním dechem i fakt, že 
m p o m á h á ^děné správně interpretovat. (5) 

5 V 2 t a h u m é n i a filozofie, mytologie je také revidován 

L -
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V díle renesančních malířů patrná snaha o dosáhnutí nové harmoničnosti skrze 

aplikace věd jako jsou optika, geometrie a anatomie vedla k formulování nových pravidel. 

Italské renesanci šlo o hmotné, tělesné jádro postavy, než o detaily na jeho 

Povrchu. Zobrazení námětu ovládal přísný, dokonale promyšlený řád, vše, co by jej 

narušovalo je z obrazu vypuštěno. 
Zavládla maximálně jasná a přehledná centrální perspektiva. 

vznikl nový kánon 
Velkou zásluhu na něm má Cenino Cennini. Cíl formuloval jako ambici zobrazit 

Svět pravdivě a krásně. Za tímto účelem vypracoval přehled technologie malířských a tvůrčích 

Postupů. Malířství definoval jako zviditelňování neviditelného. Formuloval dva hlavní 

Problémy renesančního umění: teorii proporcí a teorii perspektivy. 

Dalším praktikujícím teoretikem umění byl Leon Battista Alberti. Jeho krédem 

napodobovat přírodu vždy a ve všem. Řídil se oddaností zraku a rozumu. Malíř 
m uJe to, co má před sebou pomocí geometrie a matematiky. Také se pokouší 

konkretizovat princip harmonie - vzniká teorie zlatého řezu. Má snahu najít absolutno. Dojít k 

' správné proporci. Tím pro sebe i pro budoucnost otevírá cestu k utopickým teoriím 
v umění. 

• « řl ze severu Albrecht Díirer. Sestavil jich na 600 a to pro K teorii proporci pnspel ze severu m „ „ „ „ v a v í 

"tt . "oné i „apHklad budovy. Na rozdíl od ^ Z Z Č L * . 
r°zdílné proporění kánony pro různě typy postav . Krasa u ne] P 

>=n se ji naopak snaží nějakým způsobem postihnou, a jasně,, ukazat. 

- nrswťla není ien ve formě, v proporcích, ale 
Souhlasně s tím podotýtt Leonardo, ze P " J , , 

» ̂ h u , který je v té formě obsažen. V každém těle je duse 

Pohybu a formě. 

Oba Dúrer i da Vinci zdůrazňuji origi 
Jedlnečnost vlastního pojetí. 

S ^ ^ ^ y perspektivy pHmo nehroziio. deji perspektiva h,la odpozorován,, 
1213 ,!ykonstruovaná 

Pomůže a 13 pro ženy 



A byl překonán 

Náš pohled na renesanční řád jistě obohatí dílo Tizianovo. Jeho obrazech se totiž 

kresba a modelace tvaru ztrácí... v barvě. Ona je matérií ze které jsou stvořeny lidské 

Postavy, předměty i krajina. Barevnost jeho obrazů, většinou laděna do jednoho základní ho 
tonu, ustavuje řád a harmonii tak jistě, že umělec může nakonec opustit kompoziční schémata 
renesance. 

Pozdní renesance přinesla do evropského umění moment odpoutání od tuhé reality, 
uPorné snahy o nápodobu. Stalo se tak v okamžiku, kdy se umělci právě o nápodobu nejvíce 
SnaŽi l i a kdy se jim to začalo dařit. 

Připomeňme: k objevům Giottovým přibyla matematicky definovaná úběžníková 

P rsPektiva, perspektiva vzdušná, schopnost modelace objemu nejen světlem a stínem, ale i 
evným tónem a jeho kontrastem a mnohé další. 

V okamžiku, kdy se zobrazení začalo podobat viděné realitě téměř k nerozeznání 
skutečnosti, došla mimésis téměř svého naplnění. Bylo možné odpoutat vyprávěný příběh 

od "skuteř •» 

k ecnosti" a podat ho jako čistou polarizaci ideje a hmoty. Tato díla jsou plná marnivé 
dSy malby, jež byla sto zachytit tak dokonale skutečnost, že se stávala její ideou v tak 

traktní, respektive tak na významy bohaté podobě, že oněm obrazům dodnes plně 
Zumíme. Díla značí vysokou vzdělanost. Nad sebedokonalejší formou převažuje 

č l e n k a . 

Mnohovrstevnatá renesanční díla vznikající jako průsečíky vlivů, syntézy postupů 

J1 tímto k vlastní historii. Očekávají od diváka postupné odkrývání a tvůrčí propojování 
lvých odkazů. Dávají možnost orientovávat se v mosaice náznaků a citací. 

c°vávají náměty, které překračují vlastní dobu a odkazují do budoucnosti. 

V umění pozdní renesance začal bujet neklid. Rovnováha a jednotvárná symetrie 
Je pociťo ' 
dek VanaJ&ko překonaný estetický ideál. Dosavadní ukázněnost začala být narušována 

ativními formami. Náměty doposud důstojně statické se rozhýbávaly. Náboženská krize 
PrineSla 7mv 

n u pohledu na náboženské umění. 
Naproti tomu někteří umělci věřili, že již bylo dosaženo vrcholu možností umění. 

á l °se i i m v 

n
 J n ' z e nelze překonat Rafaela a Michelangela., jen je s úctou studovat - tedy 

kter °V a t a r o z m ě lňovat. Metou bylo přiblížit se k dokonalosti zachycení lidské postavy, 
vytv U °k°U U m ě ' c ^ spatřovali. Nepozorovali tedy přírodu, ale čerpali výhradně z již 

V°řen*ch uměleckých děl. 
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Napodobování bylo jen prvotní projevem rodícího se nového názoru. Ten si za 

krátko našel vlastní projev. Vyšel z přesvědčení, že umění je svými prostředky dokonalejší 

než příroda13. Prostě opět došlo ke změně. 

Manýrismus se v malířství objevuje často v poslední fázi umě leckého směru. Buď 

proto, že formy jsou už strnulé a malíři doufají oživit své dílo záměrným přeháněním a 

krajnostmi. Na konci renesance se umělci takto snaží najít možnosti dalšího vývoje 

Překonáním antickou přirozenost. 

Manýrismus tedy nebyl spontánním hnutím, řídil se jasnými intelektuálními 

názory umělců. Jasná renesanční kompozice se komplikuje, hloubka obrazu dosáhnutá 

• pomocí vědecké perspektivy je malbou potlačena, nebo naopak přehnaně zdůrazněna. 

Hlavním objektem manýristické deformace je lidská postava, je zdůrazněná a 

Pozornost na sebe strhává komplikovaným, postojem i zpravidla přehnanou délkou a 

nepřirozenými proporcemi. Prostor pozadí není jasně definován. Kontury jsou nejisté, 

chvějivé. Obrazy jsou rozpohybované vlnícími se hadovitými tvary i světelnými a barevnými 
efekty.(6) 

Vývoj malířství se dále nesl ve jménu zdůrazňování světla a barvy a preference 
složitých m ' x v 

' m e n e p řeh ledných kompoz ic před j ednoduchou vyváženost í . J ednoduchos t a krása 
a z harmonie renesančních děl samozřejmě neztratily své kvality. Nadále byli umělci, 
tento odkaz respektovali a uzpůsobovali jej pokorně pro svou dobu. Nové malířské 

t ě i
 t U p y Urn°žnily i poklidné formě, aby působila na divákovy city. Hra světla v obličeji a na 

Postav, které jsou potomky antické Venuše a renesanční Máří Magdaleny působily 
n°vou dojemností a nabízeli divákovi možnost citové účasti se zobrazenou událostí. Tedy 
°k dále do obrazu. 

^ Divák již byl od dob Vasariho naučen vnímat malbu jako virtuální 

° r z a Plochou obrazu. Gioggione a Tizian učinili z malby událost s t v o ř e n 

div Um©leckými prostředky. A nyní se namalované postavy staly pro 

r0
 3 S k u t e čnost í . Mohl vnímat jak osvětlené tvary jejího těla vystupují z pozadí, jak se 

JeJí a uskutečňují v pohybu. Uvědomoval si hnutí mysli, které tento pohyb provází. 

°val tedy zobrazeným postavám city, prožívání, byl schopen soucítit s jejich situací. 

l ->ych C b ý t h l avnimm f n e s a s i s p í š e ř e k l i ' ž e n e n í stejné podstaty jako příroda a proto její nápodoba nemusí 
•něřítkem dokonalosti uměleckého díla. 
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Tímto mohu mluvi t jak o Annibalu Carraccim, tak o Ca,avaggiov, Postupu, ale 

směrem od antické a renesanční tradiee dále. Řeě bude o Caravaggiovi a následne o jmem 

umělci, který posunul naši představu o tom, jak moc může být obraz opravdový. 

carravagioa Rembrandt 

Caravaggio odmítal podřizování všeho v obraze snaze o krásu a harmoničnost. Asi 

bylo plně v souladu s jeho povahou, že svém umění přestal respektovat mnoho klasických 

konvencí a tedy i tradici, která je ustanovila. Těch, jejichž pomocí dokázal Carracci vytvořit 
obrazy nesoucí skutečný zážitek. 

Caravaggiova skutečnost byla ale jiného charakteru. Jeho rozměrná plátna hluboce 

Působí na diváka, mohou jej i dojímat, ale hlavně jej uchvacují. Burcují v něm širokou škálu 

P°citů, nevybízí jen ke kontemplaci. 

Pro Caravaggiovy objednavatele bylo takovéto působení zadaného námětu často 
ePřípustné. Příliš je strašil onen rozdíl oproti dosavadní tradici zpracování biblického 
amětu. Caravaggio využívá odvahy manýrismu, který umělci dal svobodu odpoutat se jen od 

Pozorování přírody. A tedy možnost budovat realitu na obraze podle vlastních volnějších 

pravidel n 
• uo svého díla vkládá novou rafinovanost. 

V jeho kompozicích jsou postavy byly seskupeny do těsných, kompaktních skupin, 
Semknutějších gesty a pohyby. Ty jednotlivé postavy drží pohromadě s celkem a to jak 

°§iky zobrazeného výjevu, tak právě kompozičně. 
V jeho obrazech prožívají postavy jen svou situaci. Není nic, kromě nich. Jejich 

Pr°žitek mol'* 
^ i n a i l r plně vyjadřuje figurou - jejich tělem. Proto se nám pózy a gesta zdají příliš 

a lcká, až teatrální. Výjev je dokonce představen podobně jako v divadle v popředí 

Velkéh0 

Prázdného prostoru, ponořeného do polostínu. Veškerá pozornost se tak upínala a 

térům v 

Představovaného děje. Postavy jsou zalité ostrým světlem, které vykrajuje ze 
skrytéh 

Pozadí vše, co malíř potřebuje divákovi ukázat. 
J ak to, že byl tedy současníky haněn jako naturalista? (7) 

' J h ^ h l e d ě na mistrovské efekty světla, kultivovanou barevnost a biblická témata se 
0 obrazů dozvídáme, že vše stojí za to, aby to malíř namaloval. Fyzickou podobu 
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Předmětů i lidských tváří zachycoval s maximální přesností14. Opět bylo jeho chloubou přesné 

Postihnutí povrchu jednotlivých předmětů,ovšem povaha zájmu umělců o pozemský svět 
vjeho smyslové podobě se s časem proměnila. Caravaggiovi současníci si jím nastolenou 
/ r n e n u uvědomovali. Jeho naturalismus považovali za rouhačství. Přesnost a věrnost přírodě u 
s S e k jablka je okouzlovala, u bosých nohou panny Marie, nebo upracovaných rukou rybáře 

petra však pohoršovala. 
Jeho odkazem pro následovníky byla nutnost pozorovat přírodu a hloubat o 

Vlděném. Typy postav na jeho obrazech byly věrně odpozorovány ze světa, téměř by se dalo 
riCl' jde o psychologické studie tváří, gest a jejich charakteru. Jsou ale zasazeny do složitě 

Pomyšlených figurálních kompozic, kdy jejich vzrušená gesta a výrazy tváře odpovídají 
clra»iutičnosti představované situace. V obraze se tak vytváří napětí mezi věcně přesným 

P0Pisem skutečnosti , neobvyklými efekty světla a stínu a neskutečně intenzivním prožíváním 

Postav. 

Jeho obrazy tedy jednoznačně nejsou zrcadlem toho, co se kolem něj dělo. V tom 
Jeho přirozenost nespočívá. Caravaggiova pravda je pečlivě i intuitivně vytěžená ze 

zPomínek na viděné a z velké kultivovanosti vlastního vnímání, schopnosti uvědomit si 
V čem 

^ pravdivost spočívá. V neposlední řadě také ve schopnosti umělce vynést ji na povrch. 

Jedné scéně - aktem zobrazuje příčinu i následek, v přítomnosti divák vnímá minulost i 
budoucnost. 

Zde tedy vidíme, že ani u Carravagia nemohu konstatovat, že jeho obrazy jsou 
1SI zrcadly. Dokonce nám právě on ukazuje, že kdyby umění dokonale přepisovalo 

^ ezy / okolního světa, byly bychom tímto naplněním asi zklamáni. Právě fakt, že pokaždé 
So'utní odpovídání zobrazeného předmětu jeho obrazu ve vnějším světě rozličnými 

^Působv a r , 0 ,— 

T
 e lntenzivně oslabováno je jedním ze zdrojů přitažlivosti figurativního umění. 

11 si v Čem odchylka spočívá, jak je vyjádřena a uvažování významů, které do díla 
Přináší je o • 
vyv i n a CCStě výk l adu obrazu. Formální popis malby i uvědomění si pocitů, které 

a v á jsou přínosné součásti komplexní interpretace. Nic nefunguje vytržené z kontextu. 

v M" C a r a v aggiův odkaz byl umělecky rozveden především na severu, hlavně 

Šir ° / e r r i 1 , k d e m ě l realismus díky praktickému smýšlení obyvatelstva silné pozice. Našel 
r°kou škái. , 

iu výtvarných vyjádření. To ukazuje kolik potencialit dalšího vývoje jeho obrazy 

Vy ' uPracowJeni s t ř l d a l ° jemné světlo šerosvitu i temnosvitu, které odhalovalo všechny popárané 
v ané ruce a vyděšené oči 
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„v , , f • n i r n v a i hlavně oblibou tmavých, sytých tónů a 
představují. Co se týče malířské formy inspiroval mávne 

intenzitou světelných efektů. 

Ani výjimečné dflo Rembrandtovo rozhodně n e m á m e d o s t a l vysvětlit 

inspiraci předchozím uměním. Všechny malířské prostředky užíval jinak nezjeho predchudct 
• U nrávě Caravaggiova plátna zároveň, uvedomime 

i současníci. Podíváme-li se najeho a třeba pravé uara gg ť 
1 ^ n n o n i s u skutečnosti. Jak to, že jeho dílo muzeme take 

si, že rezignoval na přesnost smyslového popisu skuicv, 
- 7 x e h o pramení živost a oduševnělost postav v 

označit za realistické, dokonce za pravdivé? L ceno prán 

jeho obrazech.? „.„ , 4 ; 

Jc dána světlem. Osvětleni bylo do^sud p r o s í k e m právě k odivem ma erntlm 

kvality předmětů. Rembradt však práci s nim posunuje. Podobně jako Caravaggto nehledá 
krásu. U něj je hlavní neskrytost, upřímnost - to je pravda. 

Uvolňuje malířskou techniku. Také tak dílům propůjčuje živoucí vyraz. Tento 

můžeme s e strnulostí van Eyckových postav, na nichž by. vykřesán kazdy 

a každá vráska. Rembrandt sice také peělivě pozoruje svůj model, ale zdaleka nejen to. 

^ e toho, koho maluje pochopit, veitit se do něj. Charaktery postav vyjadřuje jasné, ale 

Překvapivě skromnými prostředky. Gesto jsou úsporná mimika není dramatická, ale 

«duměivost vyjadřuje stejně hlubokou účast v ději jako teatráiní afekty v obhcejtch postav 

Caravaggiových. (8) 

Postupně «aké dochází k nutnosti oprostit se od dobových estetických pravidel. 
V ^ á ř i si vlastní styl malby, který mu dovoluje vyjádřit námět, tak, jak jej c„t ajak jej chce 

• " W t Jeho dílo tím zvnitřnělo. Opus,i! úchvamé, výřečné náměty plné popisných pasaz, a 

větší důraz na malířské podání. Jeho snaha se upínala k přesvěděivému vyjádřen, 

" * • * > prožitků postav. Maloval skoro výhradně biblické náraěty nebo portréty. Hlavu,m, 

N o v ý m i prostředky se mu sraly tahy štětce, barevnost a především zacházen, s kontrasty 
světelnými a jemnostními. Ukázůuje gesta postav a zmenšuje počet osob i předmětu na 

úrazech. Tvary figur vystupují z pozadí stále neurčitěji. 
, „ , « „ , , : . o r o č nenajdeme přímé pokračovatele 

Naprostá výjimečnost j eho tvorby v y s v e t l u j e , proe n j 
Chodila r , . „,,„.; „,e hlavně osobně podmíněné. ua- Je značně uzavřené svou dokonalost,, aie n,av 



Klasicismus a Ingres, řád a stylizace 

Teď zmíním další návrat k antice. Potřeba její jednoduchosti a harmonie řádu se 
v dějinách stále nově vynořuje. Programově se k ní nyní vrací francouzský klasicismus. 

Osvícenství se totiž vypořádávalo s převratem od víry k rozumu, od církevních dogmat 

k vědeckému poznání. 

Descartes hlásal dualismus těla a ducha. Zpochybnil poznatky založené na 
smyslech. 

Nově založená francouzská Akademie prohlásila, že jejím úkolem je nalézt 

Pravidla malířství, která by byla prostá a neomylná. Pro umění tak vytýčila ideál řádu, 

ucelenosti a poskytování libosti. Není tedy divu, že hlubokou úctu prokazovala právě 

etickým vzorům a využívala jejich vzhled i přebírala jejich námětů.(9) 

Z antiky byla přejata právě normativní estetika. Tedy normy a pravidla umělecké 

tvorby založené na objektivnosti, pořádku a racionalismu. Francouzská společnost v antice 

°bdivovala i ideální státní zřízení - republiku. Revoluce rozbila samozřejmou platnost mnoha 
názorů - i uměleckých. Antická díla pro ni vyjadřovala kýženou duchovní a mravní čistotu15. 

Umělci si tedy všímali hlavně formy. Místo pozorování přírody byla postavena 

P°treba napodobovat antiku. Zde se již domnívali byl nastolen univerzální a věčný ideál čisté 
krasy. Výsledkem byla většinou opravdu jen nápodoba. Díla postrádala expresivitu a 

dynamiku - byla neživotná, nic neříkající, jen splňovala estetickou normu dokonalosti. Ve 
1 , n aci hrdinskými typy se vracejí se i témata z antických bájí. V Akademiích krásných 

U m é n i klasicistický styl přežívá sám sebe. Toto období je zpětně zatracováno za svou lacinou 

°nvenčnost.16 Některé názory do této doby kladou i vznik masivní obliby luxusního kýče 
b j e V u j í c í h o se doposud spíše výjimečněji0) 

v tomto ovzduší začíná u J.A.D. Ingrese linie francouzské figurální malby. 
m n°hém byl následovníkem Davida. Opovrhuje improvizací a ledabylostí. Jeho technika je 

PteClZní- Převažují ostré linie, kresebnost a ostrá barevnost. Ve své barevné a tvarové stylizaci 
\T~~~; 

^ e i w T 5 * 0 d P°ho|ršování a svádění středověkých smyslů, od pozdější ideální formy až 
Ne

 obsahu. Ovšem do jisté míry dosazeného soudobými ateistickými historiky, 
^eho d í l a i n v e n c i opravdu postrádají. * 

U c Suie? f l c k é estetiky ale stihnou čerpat například prerafaelité a v neposlední řadě jej nově 
A k a derr i iCk iS t m o d e r n a Především kvůli klasicistické lásce k řádu a z něj vycházející kráse. 

a t o uha po absolutnu postmoderního člověka přitahuje a dráždí k provokaci. 
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se začíná vědomě odklánět od reality. Důsledně zjednodušuje tvar a neváhá jej deformovat, 

aby dosáhl kýženého účinkn ladnosti křivek a harmonie proporcí v obraze. Ftgury jsoa tedy 

zřetelně idealizované se strojenými gesty a postoji. V úsilí o realismns hladká malba az 

Sochařsky modeluje tvar. Barva jen koloruje. Právě hladká dokonalost Ingresových obrazu 

Popouzela jeho odpůrce, 
• Etické tělo T e n t o trend přežívá i v jiném produktu 

Nejčastějším motivem je nahé zenske leio. cm F 

doby - na akademiích a v Salónech. (11) 

Celý tento styl je zasáhnut romantickou fantazii a zálibou v exotickém prostředí. 

Tu měli i odpůrci akademie a jejich precisně nakreslených učených námětů. Z meh se 

Proslavil hlavně Eugéne Delacroix. Byl přesvědčen, že v malířství je barva důležitější nez 

kreslířské umění. Jeho paleta je kultivovaná jako u největších koloristů. Nové do ní však 

Přidává jasně rudé a zelené tóny, používá i čistou bílou. To bylo v souladu s insptracr 

orientem. V jeho obraze je plno pohybu. Žádný jasný obrys, žádné modelovám tvaru tela 

" Pečlivě stupňovaných tónech světla a stínu, žádný pózující model. Náměty na obrazy cerpa 

* paměti a ze skieáře s kterým cestuje, již ne do Itálie, ale právě do Orientu. Divákov, je 

Předvádí se vší živostí s jakou je sám pozoroval. (12) 

Realita dává umění své jméno 

, O , w( začínaly významně prosazovat realistické V umění se od počátku,9. stolců zacna y y 
tendence ... opět. Realismus takového Milleta a C o r r o - e ^ ^ ^ ^ 

Protože se zde spojuje realisticky podaný ^ ^ „ t0> „ j e j i c h díla ěasto 
akademické společnosti si nejdříve vysíouzth kntrku ^ ^ ^ ^ ^ 

* « * - *e nejsou dokončená. Hlavní kámen úrazu ale by ^ 
m°tivům, což pro akademismus, který uznával jen bombasttcke myt 

Znamenalo zneuctění umění. nmhlašovali, že realismus je 
S a m i r e a i i s t é v p o d s . t ě v s o u . a d u s t ^ — ^ ^ ^ ^ 

°e®cí ideálního. Programově se odvracej, od schéma _ d ů , e ž Uost a hodnotu pro 
^ oěi a hlavně k tomu, co podle nich má opravdovou ex ^ ^ ^ 
'idslcý život To nejsou uhlazené, lascivní akademicke akty , ale 

i ; ; - - - . velkými příběhy lidstva. Od ted jsou ženy 

9 v^nam jejího zobrazováni - inu interizualita. 
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v kontaktu s krajinou a prací. Můžeme tu vypozorovat dramatické proměny, které zasáhly 
vztah lidí ke světu. Umělci je se zvýšenou citlivostí zaznamenali, ještě v době, kdy nebyly 

naplno vysloveny. (13) 

Lidé začali naplněni své existence vidě. v pozemském světě. Náboženská vtra 

prošla mnoha otřesy, přičemž další a další čekaly v zástnpn. Myšleni i cítěni hdt se 

Proměňovalo, stejně, jako sc proměnily náměty obrazň, které tyto preference C h v ě 

reflektovaly. 

Courbet své třměni vysvětlil lapidárně. Prohlásil, že malířství je z podstaty 

konkrétní umění a mňže tedy zobrazovat jen věci skntečnč existující. Malířský jazyk je zeela 

fyzický a má vyjadřovat viditelný svět. Abstraktní, neviditelný a neexistojící předmet do 

oMasti malířství nepatří. Ačkoli realistického bylo v umění do této doby mnoho, jeho ^ 

P .. , r —Savríit leho touha po pravdivosti i za cenu opuštěni Realismus znamenal v umění významný prevrat. Jeno luuna ť f 

malebnosti je i pokračováním snahy Carravaggiovy. 

Podobný smysl mělo snažení Prerafaelitú. Také oni chtěli hledat pevný a 
« » l u p t a ý kořen lidské existence. Současně si kladli za cíl obnov, Chvos t a poetrcnost 

a čistotu v jeho realizaci. Snažili se odhalit přičinu, která oficiální umění ,é doby 

" W * do teatrální pompéznosti a odvedla jej tak sice ke kráse, ale na úkor pravdy. 

, • , , - .u malířů nřed Rafaelem a ve světě literatury -Inspiraci nacházejí v umění italských malířů prcci 
b á Ú Pohádek a v okruhu náboženských a historických témat. 

I takto pojatou koncepcí svého umění se snaží vypovídat o současnosti. V pouhém 

b o b o v á n í skutečnosti nevidí valnou důležitost. Hlavní je dosažení vnitřní harmonie v 
díle" ^ l a D.G.Rossettiho jsou často výrazně ornamentalistická. J.E. Millais měl naopak 

Mailech sklon k naturalismu. 

sp j S t y l P r e r a » s e musel nutně rychle vyčerpat, představoval únik od současných 

enských podmínek do minulosti, nebo do imaginárního světa umělce. Svou dominantní 
u z ale ukazoval cestu k symbolismu a secesi.(14) 

f a s
ě l 1 y ' k t e r é provedli v renesančním figurativním kódu romantici i realisté jsou 

r e j J n U Í I C Í - T o jak jej svými návraty k antickému prazdroji oživovali, či 
rP rétova li klasicisté a akademici, poskytuje hluboký vhled do jeho 

a 1 ao samé jeho podstaty. 
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Kultura 19.století začíná bezprecedentně prohlubovat mechanismy myšlení. 

Přestává se postulovat jakákoli neměnná skutečnost. Vztah reality, jejího vnímání a 

zobrazování je zcela nově problematizován. Do umění se dostávají nová figurativní témata 

hodna být jeho námětem. 

Co ale na takovou zásadní proměnu teprve čeká je výtvarný "jazyk". Teprve 

impresionismus dal na konci 19. století konkrétní podobu hodnotám moderní společnosti 

Prostřednictvím nového znakového systému. 

M°derní znakový systém 

Tu klíčovou změnu v malířství zahájil Édouard Manet a jeho přátelé. Pochopili 
vyznam snah Realistů i Prerafaelitú. Začali se zabývat úvahami o tom, co v dosavadním 

malířství je pouhá konvence a co je založeno a opravdovosti. Zjistili, že tvrzení tradičního 
umění, že objevilo způsob znázorňování skutečnosti tak, jak ji člověk vidí, je založeno na 
mylné představě. Podle jejich názoru to bylo toliko řešení otázky, jak znázornit postavu nebo 
Predmět za umělých podmínek. Umělci pracovali v ateliéru. Nechávali své modely pózovat. 
Světlo u' 

nechávali přicházet oknem a využívali pomalých přechodů ze světla do stínu, aby na 

hráze vyvolali dojem trojrozměrnosti. I diváci si zvykli vidět věci a postavy znázorněné 
m t o způsobem. Zapomněli že pod širým nebem většinou žádné podobné pozvolné přechody 

nevidí. 

Malíři se tedy museli znovu podívat, jak předměty vlastně vypadají ve slunečním 
světle 7 -

• ^Jistili, že nepůsobí tak plasticky, jak si člověk uvyklý spíše vědět, než vidět, myslí. 
Části ktf> ' • 

' iere jsou osvětlené jsou mnohem jasnější, než mohou v ateliéru být a stíny nejsou 
P o m ě r n ě šedivé, nebo černé. 

Soudobí diváci o tom však ještě nevěděli. Měli dojem, že impresionistické obrazy 
sPatné, nebo nedokončené. 

^ ^ Opravdu jsou malovány uvolněnými taky štětce. Předměty nebo i postavy jsou 

y
 V a n y mnohdy jen několika skvrnami barvy. Světlo je jakoby rozptýlené. Malíři často 

v ^ a v a j í Právě zvláštní účinky světla a ty v malbě studují. Tvary zobrazené dále 
a Z ° V é m Prostoru se v tomto světle dokonce jakoby stírají a rozplývají. 

Dnešní divák j iž nemá při vnímání impresionistických obrazů s jej ich vzhledem, 
náměte m takové problémy. Většinou jsme již tomuto způsobu malby uvyklí. A také víme, 
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že zdánlivá skicovitost zde neni známkou nedbalosti. Nauíili jsme se vidét v takto 

zachyceném výjevu svěžest skuteěného života. Víme, že i takový je výsledek dlouhé snahy 

malířů překonat strnulost do sebemenšího detailu vymalovaných figur. 

Známe už mechanismy vidění, které tito malíři využívali, potvrzovali a vlastním 

zkoumáním spoludefinovali. Od doby Leonardova sfumata omělei využívali sohopnost 

lidského oka z náznaku dotvoří, celý tvar. Když tedy Impresionisté zjistili, že tmavě strny, 

kterým i tvar modeluje sfnmato neodpovídají skuteěnosti mimo ateliérové podmínky, musel. 

Přijít „a jiný způsob zastírání obrysů. Rozhodli se tedy vědomě oprostit od všech pravtdel, 

která znali a věřit plně jen svým oíím. Svůj eíl naplnili. A důležité je, že nejen novým 

způsobem tvorby. 

Pomocí takovéhoto způsobu zobrazení malíři mohli evokovat vlastní vizuální 

zážitek divákovi stojícímu před obrazem. K tomu se ukázala jako nutná také změna pohledu 

^tyto nové obrazy... doslova. Diváci se postupně naučili odstupovat od obrazu na takovou 

vzdálenost, aby neviděli jednotlivé barevné skvrny, ale zobrazený celek. Postupně přestávah 

P^rat p0 v y v e d e n í d e t a i l ů a soustředili se opravdu na dojem, který v nich vyvolával malířsky 
mkoPÍs, barevnost výjevu a účinky slunečního světla. 

To znamená zcela nové chápání smyslu umění. 

' V • A í m o x / v í p v kterv nám umělec chce ukázat. Umění se 
Obraz není plochou za mz vidíme vyjev, Který 

J l ž * e svým způsobem odpoutává od předmětu, který zobrazuje. Mění se zcela povaha vztahu 
flgUry a pozadí. Obě jsou k sobě těsněji připoutány. Figura není tolik zvýznamňována. Důraz 

5 kladen na vyznění obrazu jako celku. Je zde posílena funkce smyslová s ohledem na 
iváka. 

Upouští se od objektivní pravdy, která může být smysly zkreslena a musí tedy být 
Jedině mv*i 
^ 'yslena. Malířství přestává respektovat nutnost důstojného námětu, vyvážené 

mPozice a správné kresby. Velkou část takovýchto požadavků shledalo jako konvenci, 
která nr 
Utv Přestala mít své opodstatnění. Za prostředek a podmínku pro vytvoření 

eckého díla si zvolilo místo konvenčních pouček reflektovanou senzitivitu tvůrčího 
Subjektulim-i • ix melci prožívali pocity nové svobody . 

^ a r a w — — 
ováno dle: Gombrich. 1995. str.512-513. 

45 



Tento přístup nemá nutně charakter zavrhování minulosti. Alespoň u Maneta 

vidíme, že jej sám chápe jako pokračování. Dokladem toho budiž, že hledal inspiraci v tradici 

takových mistrů jako Giorgione, Tizian, nebo Goya. Manetova díla působí v této tradici 

bezprostředněji také díky jeho impresionistickým objevům. Ve své době působil revolučně 

nejen inovovanou technikou malby, ale i přirozeností motivů. (15,16,17) 

V jeho případě námět obrazu často není původní. Tím se odlišoval od ostatních 

členů impresionistického hnutí. Jaké významy vnášejí klasické předlohy, které si pro své 

malby vybíral do jeho díla? Víme, že pohoršoval jak impresionisty, tak tradicemilovné 

°hecenstvo i kritiky. Nebyl-li Manetův rozchod s akademickou tradicí nikterak radikální, čím 
tedy rozpoutal takovou vlnu nevole, o níž svědčí dobové prameny? 

Vysvětlení bych hledala v tom, že publikum reagovalo přesně podle umělcova 

záměru. Velmi citlivě si uvědomilo patrnou změnu, která se udála. I když si uvykli na formu -

°Stré kontrasty světla a stínu, mizení příliš jasně osvětlených tvarů ve světle a barvě a 
2nejasňování tvaru neosvětleného, nemohli si neuvědomit změnu vyznění námětu. 

Doposud bylo vcelku běžné odkazovat se na díla minulosti. Umělec tím dával 
naJevo úctu k mistrům štětce a prokazoval i svou odbornou erudici. Jeho umělecké citace byly 

l n e n y 1 chápány jako poklona velikánům historie. Manet si zajisté také volí díla, která chápe 
0 umělecky hodnotná. 

Činí tak v podstatě souhlasně s dobovým smýšlením. Ovšem jeho 
Pracování tohoto námětu nemůže publikum, nastavené na shlédnutí adorace, uspokojit. 

On totiž neoslavuje, ale banalizuje. V souladu se zavrhnutím klasických 
enych témat impresionisty. Téma nezesměšňuje, ale převádí do soudobých skutečných 

dmínek. Kde přijít v současnosti k námětu nahé ženy uprostřed přepychu, skoncoval-li 

^ s Praktikováním akademických studií? Nezbývá, než namalovat akt jako zobrazení 
Usni kurtizány vítající nenuceným pohledem zákazníka. Pro prudérní společnost urážka 

arm°me a půvabu původního námětu. (18,19,20) 

°dh P o z d ě j i , po utichnutí vzbouřených vášní se právě v těchto Manetových obrazech 
JC b°hatý dialog s uměním minulosti v bohaté škále jeho malířských i společenských 

sou* U ° t 0 p o u l a v ě J Š 1 ' ž e nevyčerpaný osobností Manetovou, ale pokračující až do 
Sn°Sti a mající potenciál i vůči budoucnosti.19 

3en ̂  
Projevů diskontinuity dějin, podobně, jak ji chápe Foucault 
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Moderna ale otevřela také jednu kapitolu naprosto novou. Přibližné od 1 .čtvrtiny 

20. století se veSkeré uměni rozdalo ua dva proudy - figurativni a 

bylo výtvarné umění v postaté vždy figurativní. ^ ikonoklastiekych obdob, a nekterych 

náboženských tabu^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p r o t , r a c i o n a l i S t , c k ý m 
i • nmmvšlenému a konečnému tvaru je tak silný, ze se 

Postojem. Blok proti mimézi, realismu, promyslenemu a 

abstraktní umění prohlašuje za jediné možné do budoucna. 
. « čím strašnější je tento svet, tím 

„Nesmíme napodobit, co chceme vytvont. „Cim sira* j j 
abstraktnější bude umění."21 . 

u • tptT7e ukazování věcí takových, jaké jsou22. Důraz je kladen Mimezi nahrazuje extenze, ukazovaní 
i . pozornost umění se přesouvá ze stavu na procesy 

na prožívání, vědomí světa pomoci smyslu. Pozornost un v ^ 

a události. Způsob, jak ukázat tento nový názor na své, a jeho chápáni lidmi nasel možnost 

^ v á t n i b o uméleckého vyjádřeni v nezobrazuj íc ím uméni. Realisticky pracujíc, umelc, 

začali být náhle chápáni jako tvůrci, jejichž podněty jsou v rozporu s tím, co se deje 
„„„rnvediňovali často př, malovaní portrétu 

v ostatním souéasném umění. Realistickou formu ospravedlňovali p ^ 
Udáním podoby druhého človéka a snahou najít sebe sama při tvorbě autoportrétu . 

Poválečná záliba v nepředmětnost i se ale zase v 60.1etech proměůuje v tvorbu 

Nové v n o v ý ^ o člověk, opět přichází poznám, že figurativní umem není 

olezeno na efekty mimesis. 
Postmoderna oba proudy přijala a důstojně se s jejich koexistencí vyrovnala. 

^"Pouští od figurativní tvorby, ale obohacuje tím n e j c e n n ě j i , co přinesla abstrakce -

Vnitrním modelem díla. 

Pr°timimeťická postmoderna 
K o n *c jedné z cest 

Vývoj umění je stále vysvětlován principem dialektiky stylů. Každý styl 
W ™ , • , . . . o omantismus po sobě zanechal v obecnem 

^ n t u j e své předchůdce, nebo z nich vychází. Romantismu v 

NaílT6"1 1 š i r š í definici figurativního uměni. 
Prohi! P a u l K l e e d 0 s v é h 0 d e n í k u v r o c e 1 9 1 5 enfii fenomenologie. 

é m ukazováni se světa řeší v této době ve filosofu fenomenoiog 
23 _ 

tá |e živá snaha modemismu. 

20 
21 
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' Kvt nro ievem individualismu. Přispěl k posí lení kul tu Povědomí představu, že uměn i mus í byt p ro jevem i n u m 

génia, který známe ze ló.s tolet í . 

Obecnou předs tavu o o s o b . u m ě l c e posunul i symbol ismus. M o d e n u utneleo . j e 

mimo konvenční sooiálni struktury. Uměni tedy odvisle od toho nemůže být odrazem 

Přirozeného světa, a le konst rukcí a náhledem n a něj . M á b ý , sugest ivní , ale n e m á poprsovat . 

Modern i smus zdčdil rovněž povinnost porušovat pmvidla a vizuální konvence -

nutnost agrese vůči v i zuá ln ímu i sociá lnímu okolí . Byl možnost í j e n p » elitu. Pro budoucí 

- t a založil standard nevraživosti vůči oficiálním institucím a tomu, co reprezentuj, . 

Modernismus má znaky universální víry. Bojuje a věří ve vítězství. 

. . uM„„„ t alternativu k moderně a tvořit t aková díla, P o s u n o d e n u u m ě n í se snaží nabídnout alternativu 

která nejsou určena výhradně ke koupi pro kulturní elitu. Paradoxně jsou postmodem, dila, 
« ě e „ á p r o „ « c e l é společnost i vě tš inovému divákovi stele méně srozumitelná. 

Pos tmodemí umělec tot iž nevytváří dí lo, které se řídí pravidly j i ž s tanoveným, , a le 

tvorba je ak,em hledání pravidel. Tento fak, odráží jeho skepsi k již existujícím 
2Působům a me todám tvorby. , 

v - - óHaHních nástrojů filosofie - pochybováni a kri t ického Umění nyní ho jně využívá zakladnich nasiroju 

m,xi . , • ' n e b o ť nevěří , že něco t akového exis tuje . 
myšlení. Pos tmoderna neh ledá objektivní pravdu, nebot neve , 
° * * t á vyjí t ze stádia zrodu, hledání a vyhýbá se jakékol iv definit ivnosti . Vítězí r e l a _ 

Chaos stř ídá řád a to v ě í m dál rychlejš ím tempu. Namís to ideálu statické 
r°vnováhy nastoluje se idea vyvažování , hravosti a proměnlivosti . 

- k n a s t í n ě n í obrazu pos tmoderny spočívá v e 
Další změna , j e j í ž zmíněni pnsp iva k nast íněn 

obrátí, w , , , , n n r P T l í soudobého umění . J iž j s m e zaznamenal i , ze u r a tu , který nastal v posuzováni a hodnoceni souaouc 

umži v , • ; o r i r i ipřnost od něj očekává invenci, změnu. ^ se nespokoju je se s távaj ícími řešeními a i společnost oo n j 

I W , , , J l v á t v iako šok. Okamž ik nepochopeni U°Posud byly z m ě n y výtvarného j azyka vn ímaný diváky j ako so f 

W - v a l nesouhlas. Je to právě tento přís tup kritiky a z^n t e r e sované veřejnost i , který doznal 

V podstatě j akýko l i exper iment v oblasti umění j e dnes přijatelný. Paradoxně 

V č a s n o s t i m ů ž e pozornos t budi t spíše nepří tomnost rebelství než rebelie s a m , 

Ur|sté prohlašovali, že úcta k minulosti je pro moderní uméní jen břemeno. 

j " n e n í jen vinou umělců Dílo se realizuje až se spolupůsobením diváka a právě u něj je také 
Slidy B | 0 b l é m i J -

esh: Modem Art USA 
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Toto samo o sobě již dost zřetelně hovoří o závažnosti proměn v umění. Přesto 

Padejme ještě jednu skutečnost. 

Umělci usilovali o důstojné postavem v očích veřejnosti. Kvůli skutečnosti, že svá 
d 'la netvořili toliko myslí, ale i prací rukou, byli dlouho ve stavu řemeslníků. Od renesance se 
J l m P0(iařilo prosadit se na úroveň básníků a aspirovali i na vážnost vědecké práce. 

Romantismus a vůbec moderna si zvykla v umělci ctít jedinečnou osobnost stojící osudově 
mimo hlavní proudy obyčejných společenských zájmů. Společnost přestala umělci diktovat 
SVe °kjednávky. Od nynějška má jen jedinou - chce být překvapována, vystavována vizím 
umělcova individua. Přestává tím na umělce klást jakékoli požadavky kromě originality. 

Přitom jistě můžeme potvrdit, že paradoxně hranice člověku mohou poskytnout 
v°lnost. 

Mastně celou tuto kapitolu jsme sledovali možnosti, mnohosti a rozdílnosti 
ru*ných řešení jednoho uměleckého problému. Byl to požadavek „napodobit 

° ° neÍv®měji skutečnost". Tato společenská objednávka se ukázala jako téma 
n°sné, že na podobně závažný námět umění současnosti stále čeká. 

Jasně pociťujeme významnou věc. Bohatost řešení, kterých v dějinách umělci 
dosáhl * 

1 slouží jako důkaz, že umění nikdy nebylo a není pouze napodobením čehokoli. 

Význam tohoto požadavku totiž nespočívá vtom, že podstatou umění má být 

Podoba věcí skutečného světa. Tento požadavek s sebou jistě mnoho z významu západního 
n e s e - Hlavní je ale jiné zjištění. A sice: tato společenská objednávka, ač byla ve své 

Podstatě 
problém neřešitelný, představovala nosný podnět pro uměleckou tvořivost. Za 

Každým v 
vyřešeným problémem se otevřel nový. Téma se tak obohacovalo a forma 

Proprac , 
vavala k stále novým definicím dokonalého zobrazení - nápodobě, expresi, 

konceptu. 

^ výše uvedeného jako by vyplývalo, že současné umění již problém věrného 

°váni reality neřeší. V postatě to tak není. 
, Postmoderní umělci nehledají obecný konsenzus, který by společnosti nabídli. 

Jich (jíi . 
JC a n g a ž o v a n é v mnoha směrech.Nenabízí jiná než stávajících řešení V podstatě 

jed
 n e r e§í, Je nastaveným zrcadlem situace. Odráží její význam pro vědomí 

tlivce r 
U v ň , ' n i k ° n Vnější skutečnosti pro jeho oko. Tohoto si je samo vědomo, činí tak 

edoměle. 
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' • i-r> toner čehosi Nyní je už patrné, že nekončí umění 
Tato částje nazvana j a k o konec c e n o s i . i ^ j ť 

t ( U , V7t!l l l člověka a ieho skutečnosti. Doopravdy vsak 
nesoucí významy, ani umění hledající vztah cloveKddjc z * U ^ Ať sleduieme vývoj zobrazování jakéhokoli skončila v postatě všechna témata obrazu. At sledujeme y j 

figurativního námětu napříč dějinami, od středověku se dostaneme nejdále do moderny. 
Kdykoli dále se již prneuje v růmci intertextuality pouze s obrazy, které tento námet 

zachycovaly dříve, nevznikají však žádné nové. 

Krizí křesťanské víry a novým nás tupe racionalismu konči zobrazování 
. , ]V> „říhěhv žiií spíše iako komentáře sebe samých náboženských námětů. I všechny ostatní velke pnbeny žiji sP j 

z o iiTnávaní umělci ani neportrétují vedoucí nebo svých předchozích zobrazení. Soudobé uznávám ume 

Představitele státu. To spíše točí videa o jejich zvůli. 

• - u ™ Urteká oostava nadále zůstává jejich hlavním Maluj í-li se však figurativní obrazy lidská postav 

námětem. Jejich aktuální podoba nás bude zajímat níže. 

. „ nakousli a co může být jak příčinou, tak Nyní ještě pár slov o tom, co jsme jiz nakous. 
doProvodným jevem mnoha změn ve figurativní malbě. 

z>Viion technoloeizaci přítomnou ve všech oborech Umění 20.století reaguje na rychlou technolog v 
íjj , , . . . v n r á c e vedou na jedné straně k prosperite a činnosti. Moderní technologie a metody prače veaou j 
ui , .. „ „AnWem Demokracie může znamenat i d o b y t u , ale na straně druhé k masovosti a odcizeni. 
neobhaj itelnost vyšších hodnot. 

Média vytvářeli miliónům lid, stejný pohled na skutečnost. Nebo sp.Se vytvářej, 

mediální skutečnost. Zároveň podstatně proměňují vizuální prostředí člověka. 

Uměn, je moderními médii uhranuto. Nové technologie rychle přejímá" do svého 

rp- , o ,.28 ctpině tak díky mednm je umem Stř iku výtvarných forem. Ten se vůbec prudce rozrůstá . Stejne tak y j 

bednou dos tupný a lze jej sdílet celou „globální vesnic," Tak by, Pop ar, v 60.le.ee 
^ optimistickým p o t v r z e n i m , postižením pestrosti, estetiky doby a až pozdě, se spo,, 
S t ickým pohledem na její povrchnost a prázdnotu. 

271 

28. 
^eJdřive skrze kritiku masovosti a vizuální plytkosti jejich komerčních výstupů. 

l i a ž . asambláž. 
T e n t c 

1 Práce. 

?Po|ečNn°rS r e a l i t a Je manifestována jako nový způsob pohledu na věci, hledání reálného v konzumní 
Tru.. "UStl rv-v. .Jtr, ' ' . . . . iolzn icnu 

^Tlc 

^Sti pl®n
a

t0 dílčí aspekt i současného umění rozebírám hlouběji v projektu představeném v didaktické 
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Malba a fotka 

Pro malbu měl velký význam vynález, ale hlavně masová obliba fotografie a 

fotografování. Uvědomme si, že do vynálezu fotografie byla právě umělecká tvorba jediným 
Vlzuálním zprostředkovatelem života. V podstatě všechno zobrazující umění se musí 
s existencí fotografického - tedy mechanického obrazu vypořádat. Buď přijmout něco z toho, 

°° d o zobrazování přináší, nebo programově klást důraz na její nevyužití. 

Jedním z výsledků jejich interakce je fotorealismus. Tím se budeme zabývat 
nejdříve. 

Hovoříme opět o jedné z dobových aktualizací realismu. Vzniká nová estetika, 
U?'Ce sPjatá s fotografickým viděním, které naše empirické mozky a oči považují za 
neJopravdovější. Jsou tak naučeny a zároveň tomu nahrává i lidská nereflektovaná víra 
v techniku. 

Foto a hyperrealismus proto zůstává z části nepochopen. Zájem na sebe upoutává 
p°uze realistický prvek a závislost tvůrců na fotografii. Dědictví po Pop-artu a 

nceptuálnost v těchto dílech většinou divákem odhaleny ani interpretovány nejsou. 

Přidejme opět jeden krok v námi prošlapávané cestě za způsobem potkávání 
skutečnosti v obraze. 

S fotorealisty jsme zjistili, že jejich přesvědčivé zachycení reality vůbec podle 
a ' l t y m a lovat nelze. Mnohé světelné efekty oko matou natolik, že je nutné jej oklamat při 

malbě nh 

oorazu znovu, aby podlehlo dojmu, že vidí obraz věrný realitě. 

^ Takový obraz obraz je stvořen pro diváka předem už nereflektované poučeného 
grafií a filmem o tom, jak má realita vypadat. 

^ Je však třeba efektů virtuozní malířské techniky a maleb tak podobných obrazům, 
m°hou vzniknout i jinak? Asi ano. Malba nebude nikdy odkazovat sama k sobě. Vždy 

uJe svým námětem i formou a nová forma přináší i nové významy.(21) 

f°tek N a P ř í k l a d Malby Chucka Close mluví jinak, než by tomu bylo u stejně velkých 

komentuje ale fotografii tím, že jasně zdůrazňuje prvenství metody před námětem, 

karu J e h ° figurace nePŮsobí přirozeně, žádný div. Malby jsou detailně propracované, 

n, lL ' 0 l c o dohlédne. Přes všechnu svou konkrétnost jsou portréty s ohledem na metodu 
"y zár 

Třeb f ° V e ň a b s t r a k t n í obrazy. Za jejich realistickou fasádou je zřejmý formální základ. 

' Z e u námětu Close záměrně ignoruje jeho kulturní a společenské asociace. 
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Do evropského umění přitom hyperrealismus pronikl, právě díky spektru asociací, 

které je schopen vyvolat. Richter používá fotografické konvence jako nástroj pro politický 
komentář. (22) 

Naproti tomu současně kvete realistická tvorba, která nemá s fotorealistickým 

viděním nic společného. Dílo Luciena Freuda, ale i Davida Hockneyho30 klade důraz 

Primárně na význam viděné věci. Na přímé pozorování a následující dlouhou náročnou práci. 

Realistické postavy na obraze nemusí být portréty, ale projekce stavů mysli. Realita je hlavně 

^čím, čím je třeba citově proniknout, pochopit zevnitř a pak trpělivou manipulací 

uměleckými prostředky dát divákovi plně k dispozici. 

Takový je odraz názoru, že v umění je snadné být osobní, ale skutečným oříškem 

Je oslovit jiného člověka. Realistický styl tu akcentuje morální podtext. 

Rozvíjení tradice starých mistrů 

ti modern ím f ráz ím a diktátu na lézá pos tmoderna , Možnos t vzpoury proti modern ím i r ^ 

( U ; V n e nrimárně ironizujícím, zkoumaní Paralyzovaná možností jakékoli provokace take i v, ne pnmarn 
Predrriodernistického dědictví. 

Propast, kterou rozevie la moderna mezi sebou a p í e d c h a z e , c , m umenrm m u 

zpětně doddvd auru Jinakosti . T u uměici mohl i pocíti t d H v e j e n kontaktem 

' m Í m ° e W 0 P S k í m U m S n ; m ' . . i k d y ž ^ tradici s tarých mistrů. Ta to s lova Uměn í j e vždy současné, i když zKouma 
dotvrzují sama díla. 

ale Snahu po spojení s minulostí můžeme cítit například z opětovného používání 
^ rických prvků v obraze. Systém symbolizace a i způsob jejího předvedení je proti 

Stl z n a t e lně posunut. Symbolika již neposkytuje zobrazení spojení s nezobrazitelným. 

Jev, 1 Z Vyobrazené figurální kompozice dvou žen a dítěte svatou Annu, Pannu Marii a 
ž|ška a to 

u ' co znamená jejich vztah pro věřící. 

S °Mikoí2tuh k fotografii je pikantní. Sám s ní pracuje a zároveň se zajímá o historii práce malířů 
^ockney, 2003 
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Postmoderní symbolika ponechává postavy v anonymitě. Výsledek je ovšem 

naprosto jiný než záhadnost postav z nerozluštěných obrazů Giorgioneho. 

Nepojmenovaní lidé jsou zobrazeni v neurčitých situacích. Význam obrazu také 

vůbec nevyplyne napovrch při pojmenování děje, ale v interpretaci výjevu. Ovšem, namítnete, 

interpretace je nutná u každého obrazu a u každého je také náročná na znalost kontextu t na 
nni vcítění se do díla. Tak kde je rozdíl? 

V tom, že symbolizace je najednou opět prostředkem, jak zviditelňovat pro 

smysly to, co jim není přístupné, ale co člověk přesto chápe - myslí, cítí. Sem se opět hodí 
smutná otázka- A proč je toto nutné? - Možná proto, že vše co člověk má k němu muselo 

Přistoupit jen skrze smysly, jiné cesty není. A pracuje-li pak jeho mysl s těmito obsahy, nem 

Přirozené, že člověk má touhu nejen to, na co přišel poskytnout jako užitečné druhému, ale 

^avně vůbec vyjádřit to? Jistě může vše sepsat, všichni myslíme ve slovech. Ale nejen skrze 

ně. 

Pro někoho se svět otevírá nejjasněji svým vzhledem. Ne náhodou je možno 

"nahlédnout" pravdu. Uvědomit si podstatu čehokoli „ukáže-li se to náhle v novém světle". 
TVto a mnohé jiné ustálené způsoby vyjádření jsou dokladem schopnosti vstoupit do 

hlubokého porozumění světu na základě kultivovaného zrakového vnímání. 

Změna v charakteru symbolizování j e dána tím, že nyní j e situace 

^jednoznačnější. Malíři rozšířili hranice svých námětů na všechny události a pocity, které 
Js°u si schopni uvědomit a prožít. 

To je nyni předpoklad možnosti sdělit obsah své mysli pomoci tvorby zobrazeni, 

dávno nemusí být vznešený. Cenný je je-li vytěžen z umělcova osobního prožttku. Jak 

^ Chtěli použít na takovýto motiv díla symboliku v tradičním slova smyslu? A hlavně proč 
bys t eii Chtěli používat? Proč plnit obrazy lebkami, puklými džbány nebo přetrženým, 

^ Pere, vyvedenými tak věrně, že má divák pocit, že se vykutálejí z rámu? Co z vašeho 

^ by vyjadřovaly? Počkat! Jestli na obrazech postmoderny žádné perly nejsou, jak jsme 

^ na to, že je v nich symbolika? 
Odpověď zní: „Stejně j ako postmoderni malíři ke svému způsobu symbol izování ." 

Zobrazi l i vý jev , ne tak jak j e j vidí oko, ale jak j e j vidí celý člověk. Tedy i j a k se ho 

Vid, d o t í k á Museli tak v obraze zachytit vše podstatné k ozřejmeni své interpretace 
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viděného - pociťovaného. V obraze vzniká ne nutně manifestovaná struktura odkazů, aluzí, 

reminiscencí a to směrem k osobní i kulturní historii. 

Tuto neprůhlednost si divák uvědomuje. Přistoupil-li na systém symboliky 
středověké, najde i smysl této změny a přijde i na možnosti nalézání významu skrze symboly 
osobní. 

Figurativní obraz našel novou, opět aktuální možnost opravdovosti. Realita zase 
neznamená namalovat to, co je přede mnou. Její nový rozměr je zobrazení, kde všechno má 

výpovědní hodnotu, neboť již nic není pevně stanoveno a nic nemusí být dodržováno. Tedy 

divák se může zeptat a následně i hledat odpověď úplně na cokoli. 

Toto obecné stanovisko vychází z interpretace a reaguje na pozorování 

konkrétních obrazů. Nyní přistoupíme k tomu jak se proměnila formální strana obrazu tedy 
v čem našly výše rozebírané změny svůj výraz. 

Charakter kompozice j e povšechný, nekonkrétní . Není j i ž s tavěna na j a s n é m 

Pevném řádu a konc ipována tak, aby vyjadřovala harmonii . Intelektuálnost takovéto 

k°mpozice j e nyní spíše výrazem odcizení, produktem moderní citlivosti. Průběžně se začínaj í 
U Urr ,ělců objevovat různé nové typy přivlastnění. 

Rozeznáme-li v mnoha postmoderních obrazech inspiraci italským barokem a 

francouzským klasicismem, bude tato proměna zřejmější. Uvažme rozdílnost záměru i účinku 
a zároveň vnější podobnost formy kupříkladu u Schmidtova „Nokturna" a u figurálních 
k°mpozic Guida Reniho. 

Výše jsem se dotkla půvabného slůvka „odcizení". Nyní mám možnost ukázat, co 

°nkrétně si můžeme pod takovou odcizenou citlivostí představit. Tak například zařídila, že 
dlouhé době stranou zájmu se dostalo jasného ocenění Caravaggiovi. Jeho technická 

Po 
b rayura byla i ze strany jeho současníků mimo pochybnost. Většinou náboženské náměty 

stáyal jako zakázku, tedy standardně. Často byly však jeho malby současníky zatracovány 
Icvfoj 

1 tomu, jak byl námět předveden. 

Až se značným zpožděním byl pojmenován také fakt, že v celém vyjevuje zvláštní 
těju 

. 0 Uchopitelný a popsatelný emocionální náboj. Tento pocit částečně vyvolává opěvovaný 
nteU2ivní šerosvit, ale ide o součin mnoha faktorů. Typy vybíraných modelů, světlo, barvy, 

Va zřetelnost zachycené situace a emocí, jež u jednotlivých postav vyvolává, jsou jen 
e rymi z nich. (23,24) 
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Tak zvláštní dojem vyvolávají i obrazy Tibora Czermuse. Stejná preciznost malby 
1 dynamičnost výjevu. Ovšem zde jsme ponecháni ve zmatku. Většinou chybí jasný příběh. 

Postavy se pohybují a gestikulují, ale jejich emoce a záměry zůstávají skryté. Hlavy a tedy 

°bličeje ze kterých bychom mohli něco vyčíst jsou zastíněné, nebo i mimo formát obrazu. To 

Je stvrzeno tím, že obrazy ani nemívají jasný název, který by nás k rozluštění smyslu výjevu 
mohl také navést. 

Zcela zřejmě se tu oddělil Caravaggiův styl od obsahu. Umělci nyní přijde nosné 

už samo zachycení zvláštní atmosféry výjevu. Divák ve snaze po interpretaci zkoumá a 

Pojmenovává vlastní pocity. 

Ještě jeden vliv bych ráda zmínila. A to příspěvek klasicismu a i akademismu 

k umění postmoderny. Od nynějška figurální a konceptuální prvky koexistují nově. Figurace 

^ í být i systematicky ne prvoplánově provokativní. Pod heslem: „Co bylo kdysi odbojem je 
nyní tradicí, tak proč ne i opačně?" je znovuobjevena bezchybná kresba, použití lokální barvy 
a rafinované pózy. A opět to ukazuje i na podiv nad tím, že bývaly motivy žádané. Sydney 

Goodman složil „Portrétem 5 postav" poklonu specifice vzhledu obrazů komponovaných 
v ateliéru. Později se věnoval rozvádění surreality těchto scén. Nevím nakolik intuitivně a 
nebo promyšleně se zaměřil na hledání námětů těžko přímo interpretovatelných, ale 

°bsahujících mnoho kulturních odkazů, zdaleka se neomezujících jen na předchozí epochy v 

Malířství.(25) 

Co se týče námětu postmoderního obrazu, moc jsme toho nevysvětlili, ale obecné 
shrnutí by mnoho neozřejmilo. Postmoderna není jednolitý proud. Zastavme se tedy u dalšího 

^ělce, který o ní je i jako jednotlivec schopen bohatě vypovědět. (26) 

Obraz „Muž s nektar inkami" od Michaela Leonarda si možná nejdříve spleteme 
s fotkou pořízenou nákladným objektivem. Po zjištění, že jde o olejomalbu nám bude 
priPomínat staré dobré způsoby malby. Kompozice akcentující diagonálu. Složitě 
L 
°mponovaná póza. Pozadí postupně se ztrácející ve stínu. Dokonalá modelace tvaru světlem 

a stínem. Perfektně odlišené textury jednotlivých povrchů. 

Přesto ale hned poznáme, že jde o práci našeho současníka. Jak třeba pochopíme 
t0' že postava se smí hned na několika místech dotýkat okrajů plochy pokryté malbou? Tím, 

e dači na tyto hranice, je pevně ukotvena v obraze a to bez jakéhokoli podpůrného prvku. 

^Příklad architektura, či jiné předměty byly dříve v obrazech samozřejmostí. Zde jsou 
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jedinými zobrazenými předměty lidské tělo, tmavá látka a jasně barevné ovoce. Pomocí 

těchto třech prvků je vytvořena působivá kompozice dvou protínajících se diagonál a 

zbudován zvláštně nahlížený prostor. Malba může být interpretována i jako abstraktní 

struktura vyjadřující trojrozměrnou prázdnotu. Je to možné díky barevnosti působící tak, jako 

by světlo vycházelo z předmětů samých, ale také díky neukoněenosti tvarů na ploše obrazu. 

Další novinkou je vůbec zachycení jediné postavy. Tento námět by dříve prošel asi 

jako studie. Nepředstavuje svatého, ani šlechtice - nikoho důležitého. A není pro diváka 

Problém ani to, že se na plátno nevešla ani celá hlava modelu? 

Není. Divák je zvyklý na takové obrazy. Copak častěji než divadelní scénu nevidí 

záběry v televizi? Právě ty vynikají spíše detaily, než celky a jsou také komponovány zcela 

°dlišně od závěsného obrazu. I prostor je naznačován jinými způsoby. A barvy svítí 
z obrazovky také jinak, než v plenéru i v ateliéru. Tradiční disciplína malby je v mnoha 

směrech výrazně ovlivněna novými obrazovými médii. 

Podobnou inspiraci přiznávají i díla Pearlsteinova. Pro zobrazení se vybírá 

klasický, během staletí mnoha předchozími zpracováními zatížený námět - ženský akt Jeho 

Pohled na ně je chladný, nedává jim žádný vlastní význam nebo výraz. Jako by si hrál na 

°°čku objektivu. Ovšem ví dobře co maluje a proč.(27) 

Model maluje z nezvyklých pohledů. Jeho obrazový prostor je většinou dost 

ttélký. Vždy je však zajímavě konstruován. Například zaplní celou přední část obrazu 

°bjemným plastovým křeslem. To je však průhledné a tak skrze něj vidíme kilimský koberec 
na Podlaze i tělo modelky, která je v něm usazená. Zadní části obrazu dominuje černá kovová 
p°stel, jejíž tepání tvoří složitou arabesku. Obě části obrazu spojují natažené nohy modelky a 
JeJí ruka pomáhá definovat hmotu nafukovacího křesla. Obličej má odvrácený od diváka. 
Jlndy je obraz klidně komponován tak, aby se do něj hlava vůbec nevešla. 

Ještě jednou a odborně: „Nahrazení celku částí je typické pro postmoderní 

ibilitu." A platí to jak pro formu, tak pro obsah. 

Všechny vývojové proudy umění druhé poloviny 20. století směřují od složité 

^Povědí tradičního obrazu či sochy k přímějšímu, konkrétnějšímu a bezprostřednějšímu 

Tato cesta vede přes stále důslednější aktivizaci diváka, bez níž by tyto snahy 
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nevyzněly v plné síle své účinnosti. Zdlouhavý proces dekódování klasického zobrazení 

oslabuje bezprostřední účinek sdělení. Ten se tedy zákonitě projeví ve sdělení, které není 
takto tlumeno. Nepochopení umění postmoderny postmoderním divákem pramení z mylného 

stereotypu. 

Diváci j sou navyklí pokládat umění za kód a neuvědomují si, jak jednoduchý může 
bÝt. Nejsou ochotni si připustit, že umění se může vyjadřovat i přímočaře. 

2 hlediska formy u publika přetrvává tradiční požadavek na estetickou kvalitu 

uměleckého díla. Nebere se v potaz změna estetického hodnocení 
v současnosti, ani proměna vizuálního prostředí člověka. Pro širší veřejnost 

zůstává měřítkem srovnání s tradičními formami umění historických slohů. 

Radikální proměna formy uměleckých děl není přijímána tak samozřejmě jako 

Proměny ve spolg£Q06tL2í)století a jejího vztahu ke světu. 

Umění je výpovědí své doby. Postmoderna odmítá budoucnost ve prospěch 

každodennosti, kdežto moderna dělala pravý opak. Tento vztah k přítomnosti a budoucnosti 
Se musel projevit i ve vztahu k minulosti. Postmoderní doba se nesnaží minulost překonávat, 
a l e zpřítomňuje ji v současných událostech. Stejně tak místo jednoznačného postoje k velkým 

Pravdám postmoderna zdůrazňuje mnohoznačnost postojů k všedním událostem života. 

Postmoderní umělec si často půjčuje ať už z médií nebo třeba od umělců dávné i 

Nedávné minulosti. Podstatné je to, že tyto výpůjčky vždy chce spojit s přítomností. 
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II. Výtvarná část 



Výtvarnou část mé diplomové práce tvoří deset olejomaleb na kartonech a dvě olejomalby na 

Plátně o rozměrech 100 x 75 cm. Námětem jsou figurativní malby, portréty - vnitřní modely a 

figurální kompozice. 

Nyní se mi otevírá prostor k reflexivnímu zamyšlení nad motivacemi a inspiracemi 

k malbě. Popíšu některé technické postupy, které při malbě používám. Hlavně ty, u kterých si 
sama uvědomuji, že spoluzakládají výraz a jsou součástí podstaty zobrazení. Vystopuji jakým 

'Působem si mě nacházejí náměty a zamyslím se i nad svými preferencemi jako diváka 

Pokusím se uvažovat o tom, jak chtějí být mé malby vnímány, zviditelňují 

instruované vnitřní představy. Využívají háv mimesis, i když pracují s vnitřními obrazy. Tak 
Vldím způsob jak lze realizuje představa, pocit. Figury na mých malbách jsou tedy vnitřními 

modely1. Zobrazují pociťovanou, promýšlenou i viděnou objektivní realitu. Realitu 
u°hopovanou celým tělem - realitu jsoucna, reality vědomí. 

Mají lidskou podobu, protože lidské tělo a lidská tvář jsou schopny vyjádřit 

^Ševní obsahy pro jiné lidi rozpoznatelnou formou. 

A jsou malbami, neboť malířské gesto je schopno stvořit iluzi i realitu. 

ŠEVČÍKOVÁ J 2002. 
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II I Reflexe vlastní tvorby, hledání zdrojů 

Příběh u-mě(ní) 

Figurativních námětů jsem se nevzdala od doby, kdy jsem se v sedmi letech od 

mého spolužáka Jarouška naučila kreslit koně. S jejich obrázky z pohádkových knížek a 

Později fotkami jsem si hrála až do čtrnácti let. Jako žádaného a štětci oddaného plniče 

Památníků mě tehdy kamarádky přivedly ukázat do ateliéru, kde se připravovaly na 

uměleckou střední školu. Protože jsem měla v kapse přijetí na gymnázium, nehrozil mi kurz 

žalování vařeček, nerezového nádobí a zauzlováných šátků jinak nutný k přijímačkám. 

°stych z barev jsem chvíli překonávala kreslením „přírodnin podle přírody". Hned jak mi to 
k šiškám a mušlím už nepřišlo nespravedlivé skočila jsem rovnýma nohama do malování 

temperových kopií reprodukcí. 

Nutno podotknout, že toto období, spolu s kresbami koňských hlav podle fotek, 

bylo obdobím mé nej větší slávy v rodině i u kamarádek. V té době byly mé obrázky „krásné" 
a »povedené". A jak už to tak bývá, lidé a sedmnáctileté dívky zvlášť jsou ješitné a vidí-li 

°brázek, který se jim líbí, chtějí, aby na něm byly ony. Začala jsem tedy kreslit a malovat 

Portréty svých přátel a proti odporu i rodiny. 

Úplně nezáměrně jsem tak najela na obvyklý postup, kterým vedou své svěřence 

k Uměleckým výšinám akademie. Ovšem vedle této instituce jsem si já počínala spíše 

Nilsky. Mým cílem nebylo být umělcem - malířem, ale malovat. Jako předlohu jsem si 

Obírala obrazy, které se mi líbily. Tato degradovaná funkce obrazu mě dovedla v sedmnácti 
letech k tomu, že jsem malovala podle Courbeta, Delacroixe, Durera, Picassa, Purkyně, 

^ermeera. 

Tím to naštěstí neskončilo. Reprodukce jejich maleb jsou třeba v kalendářích, ale 
také v knihách. Knihy se dále vyznačují tím, že obsahují i text. A já se vyznačuji tím, že jsem 
studijni' typ a knihomol. Postupně jsem si v hlavě poskládala povědomí o dějinách umění a 
V ateliéru jsem se učila pracovat různými malířskými a kresebnými technikami. S touto 

úpravou jsem na gymnáziu z výtvarné výchovy odmaturovala a byla přijata ke studiu 

t v a r n é výchovy na Pedagogické fakultě v Praze. 

Na přípravném kurzu konečně došlo se skleněnými lahvemi, zmuchlanými 

útkami a vycpanými kachnami i na mne. Z doporučené literatury k přijímacím zkouškám 
JSetli se dozvěděla o existenci teorie a filozofie umění. Novost této tématiky mě tehdy 



uchvátila a popravdě, stále nové směry a hloubky jejího pohledu mě nepřestávají překvapovat 

dodnes. 

Doposud jsem se stále zabývala spíše jen výstupem a praktickou stránkou techniky 

malby. Techniku jsem se učila v ateliéru na reprodukcích z knih o dějinách umění nebo 
2 publikací o významných umělcích, které jsem si vybírala podle vkusu. V podstatě jsem se 
tedy učila malovat podle obrazů starých mistrů a četbou o nich jsem si budovala představu o 

tom, co je to umění. 

Nyní na fakultě umění objevuji i prostřednictvím toho, že se učím jak jím a o něm 

učit druhé2. 

Pro mé práce byla zprvu charakteristická absence jiných kritérií než vizuální 

Podobnosti mezi nimi a předlohou. Dále spontánní volba předloh z oblasti děl významných 

halířů různě vzdálené historie. Vzrůstající zájem o dějiny umění a jeho teorie. A touha vědět 
v í c o tom, co se mi líbí a rozumět všemu, co a proč dělám. 

Právě rozhodování o vysoké škole ukázalo, že se mi z malování pro zábavu stalo 

nmění, jako předmět zájmu. Tato skutečnost a vědomí této proměny samozřejmě spoluurčily i 
směr vývoje v mé tvorbě. 

Podobně důležitým momentem bylo pak i hledání tématu diplomové práce. 

Během pěti let studia se čte, chodí na výstavy, debatuje na seminářích, píšou se 
Seminární práce, malují se seminární práce, zkouší se obstát před studenty. A nakonec přijde 
n a to jasně vyjádřit, co je výsledkem studia. 

Po zkušenosti s výukou, kterou jsem získala na praxích jsem si ujasnila, že zvláštní 

Pozornost věnuji cílenému napomáhání tomu, aby poznatky studentů vznikaly na pozadí 

Mastní výtvarné zkušenosti. Tento fakt zakládá důležitost vlastní výtvarné činnosti studentů. 

^ tím i nutnost její metodické kultivace. 

Odrazem tohoto přesvědčení je zároveň i praktická část přípravy učitele výtvarné 
Vfchovy. Ta, jak je zdůrazňováno, nespočívá v uměleckém výcviku, ale v procvičování 
Schopnosti myslet v dané výtvarné technice a skrze používaný materiál. 

M?>dné stránce svého výtvarného vzděláváni jsem doposud významné mlčela. Myslím, že 
& * v e k výtvarných výchov na obou školách, které j s e m do maturity navStévovala je z m é h o textu 

S'0 Datrnw 
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Obrazy, které jsou součástí mé Diplomové práce vystupují i z dávného pozadí, 

které jsem se zde snažila stručně vykreslit předcházejícím příběhem. Jsou však ovlivněny 

celým širokým spektrem novějších i zcela aktuálních faktů a událostí aniž by se opět daly 

označit jen jako jejich přímý kauzální následek. 

" II O obrazech 

Nyní tedy konečně k nim. K současnému stavu. Malby vznikly v rozpětí jednoho 
roku. Od zadání tématu diplomové práce až do posledního měsíce před jejím odevzdáním, aby 

ještě stačila doschnout poslední vrstva. Klíčové momenty v jejich tvorbě popíši 
v následujícím textu. 

Číslo jedna - záměr. 

Volba tradiční formy - figurativní olejomalby - by měla vést diváka k vnímání 

°brazu z horizontu jeho souvztažnosti k historicky staršímu umění. 

Tím se mu otevírá možnost uvažovat nad jedním souborem vzájemně provázaných 
otázek ohledně vztahů starého a současného umění. Linie, které protáhne od obrazu před, 

kterým stojí do minulosti rekonstruují dějiny v umění přirozeně3 na základě konkrétní 

zkušenosti s konkrétním dílem. Je tak možné budovat poznání v pro každého jedince 

duálním kontextu. 

Pro mě je podstatné, že tyto obrazy vnímám jako pokračování v mé snaze odhalit 
p r° sebe postatu figurativního obrazu, jako umělecké formy. Stejně tak, jako v teoretické části 
práce jdu po stopách této snahy v minulosti, tak se nyní skrze aplikaci těchto zjištění snažím 
Sarna posunout o kus dál. 
hv 
Nesvědčení že díla zkoumající tradici starých mistrů do současného umění patřit mohou 
Stvrzuje tvorba Michaela Leonarda i Tibora Cernuse. 

Evropské umění se podobou figury, s jejím vyobrazením zabývá už několikáté 
l'síciletí. Naše zkušenost prošla cestou plně realistického sochařského portrétu klasického 

ecka, přes hieraticky strnulou podstatě symbolickou figuru raně křesťanského umění, ke 

3 — 
Wir

uPlatnéní tohoto přístupu je však nutné již něco z oněch dějin umění znát. Ale toto není aporie, jen 
°2ený stav konstrukce jakéhokoli poznání. 
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gotické figuře, mnohdy toporně strnulé, ale jejíž tělesné proporce se opět přibližují velmi 
těsně k realitě. 

Renesanční myšlení odpoutalo umění od úporné snahy o nápodobu, právě když se 

mu začalo díky mnoha technickým objevům a inovacím dařit. Totiž tehdy, když se zobrazení 

Začalo podobat viděné realitě téměř k nerozeznání bylo možné zobrazené od skutečnosti 

°dpoutat. Abstraktní ideu konkrétního příběhu lze od této doby zobrazit i znaky spojenými s 

Nalitou různě těsně i jen schematicky. Obraz je pomocí lineární perspektivy zkonstruovaný 

Prostor pro fungování toliko malířských zákonů, prostor možností. 

V takovémto pojetí představují figury transcendentální model člověka, 

reprezentaci lidství. Vyjadřují zvláštní druh soustředění se na vlastní existenci tady a teď, 

Působí aktuálně. Také z toho důvodu, že místo - pozadí ze kterého figury vystupují je záměrně 

nekonkrétní. Je jevištěm, umělou plochou na níž se odehrává nejistý, abstrahovaný děj. Figury 

konají zpravidla jen tím, že upřeně hledí na svého diváka ve snaze zachytit jeho pohled, 

^okoušejí se sami sebe uskutečnit skrze divákovu mentální aktivitu. 

Takovýto obraz je způsobem zobrazení skutečnosti jak vnější, tak vnitřní. 

Vztahuje se k existujícímu i k fiktivnímu a zvláště pak k momentům jejich průniků. Z tohoto 

Principu je schopen vyvolat u diváka spolu s myšlenkovou aktivitou i prožitek. Záměrem jeho 

^ůrce také skutečně je dokázat strhnout pozornost diváka a vyvolat v něm odezvu. 
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Zastavení druhé - námět. 

Pro zobrazení si vybírám námět během historie jistě nejčastěji zpracovávaný -

'•dskou postavu. Její zobrazení je zatíženo několika tisíciletími předchozího zpracovávání. Už 

Jen tato skutečnost má pro figuru jako námět výpovědní hodnotu. 

Nijak p rogramově jsem se o to nesnažím, ale během práce mi pokaždé je naprosto 

jasné, že pro mě je na obraze důležitá jen ta figura. Výjevy, které komponuji jsou prosté. 
Výraz její tváře a póza, ve které je zachycena dávají obrazu název, který mu já sama nedám. 

Jako námět pro tento obraz jsem použila fotografii. Ta bývá často podnětem 
k mým obrazům. Nevyužívám ji ale v tom smyslu, že bych ji převáděla do malby. Nejčastěji 
sPíše tak, že mě zaujme momentka výrazu tváře, nebo pozoruhodná póza. Několik dní potom 
tn°hu pátrat, co za noviny to ten člověk v metru četl. Když se mi inkriminovanou fotku sehnat 
nePodaří je potom práce z paměti snad ještě zajímavější. 

Všudypřítomnost fotografií, musím přiznat u mě vytlačuje potřebu chodit se 
slcicákem mezi prostý lid, jak to bylo běžné pro hledání zajímavých typů dříve. 
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Velkou inspirací jsou mi stále i práce starých mistrů a vlastně i mladých. Dodnes 

mi nestačí se na obraz, který mě zaujme jen dívat, ale musím si jej, nebo nějakou jeho část 

načrtnout. Už to není tak, že bych jej chtěla reprodukovat. Ale vyzobnout tu a tam nějakou 

rozinku je povoleno. Koneckonců na významy plynoucí z putování některých póz staletími 

jsou jam umělecky tak pedagogicky nosné a pozoruhodné. 

Jako námět pro tento obraz jsem použila fotografii. Poučena o tom, že Američané 

^vno práci s ní obhájili. A v Evropě, že pak provedl malířské zhodnocení jejích specifik 
?Cela novým způsobem Gerhard Richter. 

Jemu jde o to pomocí fotografie obohatit malbu o realitu, které malíř z principu 

^alby samé dosáhnout nemůže. Fotka udává dle víry v zákon optiky a mechaniky existenci 
toho> co je vyfoceno. 

Namísto toho, aby tato malba vzniklá na základě fotky automaticky zobrazovala 

Plněji, dostává se díky jejímu využití vlastně ještě o jeden stupeň od skutečnosti dále. 

Touto hrou o nadvládu víry v oko nebo v rozum se v obraze vlastně snaží možnosti spojení se 

skutečností pochopit a postihnout. 
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Zkušenost s vizuální informací, kterou fotografie nabízí u mne má ještě jiný dopad 

na způsob malířského zobrazování. A to ten, že fotografický snímek, působící jako naprosto 
věrné zobrazení, bez jakékoli možnosti zkreslení, je dnes už odhalen jako fenomén, který má 

možností matení mnoho. Konkrétně třeba tu, že skutečnost zachycuje jako to, co může 

obsáhnout oko - jako čirou vizualitu. Člověk ale nevnímá jen jedním smyslem. I když do jisté 

tníry má zrak v našem kulturním okruhu opravdu navrch. A už vůbec nemůže o světě kolem 

sebe tvrdit, že jasný, průzračný. Právě tomto ohledu má malba jako výtvor lidské 

'ndividuality a její ruky navrch. Neumí prostě jen kopírovat. A oko diváka nemusí jen koukat. 
Když chtějí, umí oba malíř i divák oživit v zobrazení lidskou bytost, nebo hned několik. 

Pro mou práci, jak je patrné, fotka nemá tak zásadní význam coby námět 
k obrazům. Naopak důležitá je pro mě jako fenomén pro mé uvažování o jejím významu a o 
v|'vu na malířství. Proto s ní nepracuji nijak metodicky. Jen se snažím neopomenout její 
důležitost. 

Tato problematika je totiž v úzké návaznosti s tím, co tvoří pomyslné ohnisko 
mého zájmu. Otázky ohledně reality fotky a fotorealismu přidávají také svůj hlas ke 

zpochybňování laické představy, že figurativní umění j e apriorně realistické. Například právě 
u Richtera mě fascinuje hlavně jeho neustálý zájem o hledání něčeho skutečného a 

Pravdivého. A fakt, že hloubku jeho zájmu o toto téma objevované z mnoha úhlů je skutečně 
m°žné rozpoznat napříč celou šíří jeho stylových proměn. Zařadit každou figurální malbu 
Jako realistickou je již pro poučený pohled problematické. Realismus je otázkou jak formy, 
tal- • 
^ 1 obsahu uměleckého díla. 
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Za třetí - uskutečňování malby 

Jako podnět k malbě na mě tady může působit fotka. Nebo se postava vyfocená 

v určité póze může stát i námětem mého obrazu. Ovšem můj způsob malby nemá 
s fotografickým viděním nic společného. 

V tomto směru se hodně inspiruji na výstavách, tedy z maleb a nikoli ze způsobu 
vykreslování jaký umí fotky. 

Pokud jsem schopna se upamatovat začala jsem si témata hledat intuitivně bez 

ohledu na jejich prestiž. Proto se mi také většinou stává, že musím napřed vidět to co budu 

chtít i malovat. Důvod, proč je právě toto pro mne zajímavé musím pracně dohledávat, 

^ejtrpčí okamžiky jsou, když mám potřebu malovat, ale všechno již považuji za hotové a 
nový námět ještě nemám. To potom závidím Caravaggiovi, že uměl s radostí malovat košík 
s ovocem nebo suchou kůrku chleba. 

To ale ponechme stranou. Pro diplomovou práci jsem si námět stanovila předem. 
%lo tedy zažehnáno nebezpečí formátu: „Co teď?!", ale nikoliv: „Jak teď dál? - jasněji, 
zřetelněji, lépe" 

Technika a způsob malby se v podstatě dá pouze objevovat při práci. Ruka při ní 

myslí stejně urputně jako hlava. Snad jen jedno odhalení. Postupně pracují stále s větší 

hmotou barvy. Nejdříve jsem malovala skoro jen lazurami. Nyní se už s olejomalbou 

Oznamuji hlouběji a dovolím si tedy zacházení velkorysejší. 

Platí to i pro práci se štětcem. Snažím se pracovat pečlivě. Nepoužívám rozmáchlá 
eXpresivní gesta. Tahy štětcem na obraze patrné jsou, ovšem nezakládají primárně jeho výraz. 

Strukturují povrch obrazu a často dodávají prostému nebo statickému výjevu život a 

dynamiku. 

Během procesu malby totiž přistupuje k pozorování modelu nebo předlohy nutně 
Jeho malířská interpretace. 

Pro malby jsem si zvolila jednotný formát, dost veliký na to, abych mohla figury 

^chycovat blízké životní velikosti. V menším formátu by můj záměr asi vyzněl buď 
skicovitě, nebo příliš malebně. Rozměry 100x75 centimetrů si při udržení přibližně životní 
VeUkosti figury vymiňují nutnost promýšlet kompozici a promýšlet její výsledný účinek. 

^Příklad umístění postavy příliš blízko do obrazového prostoru, opticky zvětšilo formát a 
tíln pádem obraz v řadě vedle ostatních poutá pozornost a to i když jim barevně odpovídá. 

Mužský akt, který jsem celý schovala do paynovy šedi je výjimečný i svou 

^avostí. Monochromatičnost jsem, jak je patrné, využila k ozvláštnění ještě jednou, ale již ne 

^ důsledně. Uznávám, že moje cesta vede spíše v barevnosti sice střídmé, ale více přirozené. 
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Zkoušela jsem, kam až mě technika pustí při absenci lokálních barev a co nejhladší 

malbě. Výsledek byl tak nesnesitelný právě působením dominantní nafialovělé šedi, že jsem 

ustoupila sice ne z jednobarevnosti, ale tím, že jsem v pozadí nechala výraznější tahy 

štětcem. Vytvořila jsem tak protiváhu k hladce promalované mužské figuře. Zároveň tím také 

Přestala malba působit „gumově". 

Už jsem se zmiňovala o komponování figury do formátu obrazu. S ohledem na 
Svůj záměr určuji jednotlivé proporce, jejich vyváženost a harmonii v celkové kompozici 

Většinou načrtávám skici základních tvarů a linií. Nanečisto zkouším i barevnost. 

Ve fázi přípravy mi také z plánovaného obrazu často mizí postavy - zpravidla až 
na jedinou, která je nejnosnější. Obraz tak je jasný. Figura sama komunikuje s divákem, nebo 
Je ^stavena jeho pohledu. Nepokouší se o iluzi ve smyslu například zachycení děje. 

r,během ovšem je již sama figura. 

Pozoruji ale také, jak promění takové vyznění výjevu například naznačení pohybu 

káznění figury do klidu nebo její soustředěný pohled určený divákovi. 
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Obzvláště intenzita pohledu nebo zavřené oči velmi proměňují význam ostatních 

aspektů obrazu. Optická iluze a pravidla kompozice se dělí o důležitost se zakořeněností 

způsobů interpretace zobrazené pózy a mimiky obličeje. 

Kumulací pozorování, úvah a teoretických znalostí a způsobu malby zákonitě 

vzniká zobrazení odlišné od své původní předlohy. Obraz se snažím budovat, spojením 

výběru námětu a způsobu jeho podání. Počítám tak se schopností a snahou diváka jej 

interpretovat. 

Právě to, jak na sebe vzájemně působí právě technika malby a ostatní složky díla 

mě stále znovu přivádí k obrazům Caravaggia a Rembrandta4. 

Hlavně z Rembrandtovy malby cítím, jak opravdu buduje v obraze svébytnou 
skutečnost. Jeho tvorba nespočívá v nápodobě ani není popisná. Dokáže vycizelovat podání 
námětu tak, že v maximální prostotě vyjádří velká témata lidského osudu. Třeba skrze jediný 
p°hled, nebo gesto člověka. Takovéto působení obrazuje nutně přímo spjato s technikou 

Tedy hlavně k nim a ještě bohužel spíše k jejich reprodukcím, i když se zvětšenými detaily Ale 
teině fotkám patří dík. 
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malby. Ta jej spoluzakládá. Úspěšný nešikovný malíř neexistuje5. V tomto smyslu musí být 

bystrost mysli spojena se schopností ruky. 

U obou malířů je poutavá intenzita jimi používaného šerosvitu. Tato technika je 

impozantní sama o sobě. Představuje příznačný antiklasicistní prvek. Odporuje balastní 

estetizaci a i tím spoluutváří atmosféru obrazu.. Rembrandt zde utvořil těsné sousedství 

°pulentnosti a prostoty, na jejíž hranici jeho obrazy s grácií balancují. Barva, pod vlivem 

benátské renesance, na světlých místech intenzivně září. Zatímco šerosvit je malován 

Pastózními, ale zároveň jemnými tahy štětcem. Sloučení těchto technik mu umožnilo tvořit 
velmi subtilní variace tónů. Malba tím získala takovou volnost, až je obraz téměř až 
nezřetelný. Zároveň je patrné, že klasická důstojnost a monumentálnost nemusí být postavena 

jen na námětu. Stejně tak může hloubku významu u prostého výjevu vyjadřovat technika 

malby. 

To, jak z tmavého, často v podstatě nerozlišeného pozadí vystupují jednotlivé 

figury dokáže zapůsobit dramaticky. Je-li světlo namířeno přímo na postavu, ta nabývá na 

°bjemu. Je z pozadí přímo vyříznuta. Duchapřítomnou malbou pak dostává výraz člověka 
2 masa a kostí. 

Jindy je temnota výjevu nostalgická a kontemplativní. Tato podmanivost šero- a 
temnosvitu vedla kohosi až k ironickému výroku, že hodnota obrazuje určitelná i jen podle 
toho, kolik je použito černé barvy. Tedy, že hlupákovi stačí zdání hloubky. Spíše by přitom 
mělo být zváženo co z temnoty malíř vyděluje a co tak povstává před náš zrak. 

Jelikož celá postmoderna je s náměty na štíru. Čerpá své obsahy třeba právě 
2 možností malířské techniky. Z nálady se kterou umí temnosvit pracovat. Jak umí odhalit 
drama aniž by bylo upovídaně vykreslené v obraze jako příběh. Tmavé pozadí ve vztahu ke 
Světlu odhalujícímu figuru dokáže působit jako promítací plátno pro vše to, co nelze zobrazit. 

Právě vrcholné Rembrandtovy malby jsou důkazem tvrzení o tom, jak někteří 

halíři dokáží svůj osobitý pohled na svět kolem sebe poutavě vyjádřit malířskými prostředky, 

^uteěnost, že se zde zabývám hlavně charakteristickou práce se světlem a stínem, 

^Znamená, že si v obraze nejsem vědoma součinnosti mnoha dalších okolností. Ovšem tato 
technika je zajímavá nejen svým účinkem pro diváka, ale i pro malíře. 

když se žertuje, že líný grafik vynalezl techniku fotografie. 
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Pro mne je v podstatě synonymem tvorby. Je to sám akt zviditelňování. Vyčlenění 
2 sice dokonalého, ale v mnohosti také nerozlišeného pozadí. Figura je s ním spjata jak pro 

^ak, tak i svou podstatou. Zahaluje do temnoty a ukazuje jen, co má být viděno 

Aspekt čtvrtý - zobrazený člověk 

Obraz přede mne, jako před diváka předstupuje jako celek. Figura potom 

Přestavuje šanci vstoupit do reality obrazu, zapomenout na jeho okraje a vnímat jen 

skutečnost uvnitř nich. 

Ve mně osobně se nezapře právě prahnutí po antropomorfních figurách. Malovat 

člověka pro mě má zvláštní význam. Jedná se totiž asi o vůbec nejzobrazovanější námět A 

Prudkým rozmachem fotografie se všudypřítomnost lidského těla a lidské tváře stala ještě 

Zřejmější. Vlivem fotografického zobrazení na malbu jsem se zabývala v kapitole věnované 
Urnění postmoderny. Zde tedy pouze zopakuji, že není vůbec zanedbatelný. Byť jen proto že 
n a jedné straně vzala fotka monopol malířům portrétů, aby jim obratem svým zvláštně jasnýr 
Vlděním dodala pro malbu možnost rebelie a odboje. Nyní třeba právě proti diktatuře 

Přesného zachycení lidské podoby. 

Takový přístup se mi zdá patrný například u Jakuba Špaňhela. Z jeho ženských 
aktů promlouvá bravura zachycování ženského těla mužem - malířem. 

Námět omílaný po staletí dostal už tolik možných významů, tolik vyznění, že je 
nyní v malbě v podstatě bezpříznačný. Soudobé vizuální prostředí člověka se vyznačuje 

Pohostí obrazů ženského těla a nej významnější položku představuje právě reklamní, nebo 

^nierční fotografie6. K tomuto pro malíře přistupuje ještě automatická nutnost kresby a 
a % studijních aktů a přirozeně i hojnost námětů upravených pro akt v studovaných 

^jinách umění. 

pochodem, žena se v reklamě objevila okamžitě jak se objevila sama reklama - viz Mucha, viz 
0tJ'°use -Lautrec 
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Zdá se mi, že také takovéto mimoumělecké okolnosti ústily ve výsledek kdy je v 
umění pociťována nutnost nového zjasnění zobrazení člověka. Z obrazů Jakuba Špaňhela totiž 
c,tím, že jeho způsoby zjednodušení vznikají nikoli konceptem, ale na základě hledání jádra 
v Předchozích zobrazeních. Přidejme tedy i onu reflexí stavu vizuality mimoumělecké Právě 
vnímání obou těchto proudů pro mě zakládá důležitou součást aktuálnosti uměleckého 

Projevu a schopnosti reakce formou tvorby. 

Prakticky bych to asi nejlépe doložila vývojem kompozice obrazu. Přestože mají 

halíři k dispozici techniku pro dokonalé znázornění iluze skutečnosti, užívají ji tak, aby tuto 
sPíše vyvraceli. Porušuj í jednotu obrazové plochy. Detaily zobrazují jako celky. 

Takovéto počínání může být výrazem novodobého návratu k mystice, stejně jako 

^chycení fragmentarizace světa člověka i lidského myšlení o sobě samém7. 

Skutečnost, že mé uvažování o obrazech současných mladých malířů se ubírá 

^avně tímto směrem je způsobena tím, že sama hledám způsob zobrazování, který by byl 

^tuální8 vzhledem k soudobému umění a zároveň bych se jím byla schopna autenticky 

s * takovéto úvaze mé přiměly veIkoformátové malby na výstavě dél Zdeňka Berana -Retrospektiva 
Aktuální nikoli ve smyslu módnosti, ale snad spíše patrné poučenosti o stavu současného umění. 
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vyjadřovat. Právě proto hledám a často nacházím malíře, kteří svým osobním stylem pro mě 
skutečně sdělní jsou. 

"•"I Oči a ruce - pohled a gesto 
Ve vlastní tvorbě tíhnu k malování vnitřních modelů prožitků, Či událostí, které 

uPoutaly můj zájem a pozornost. Jako člověku mi přijde přirozené, že tyto vyjadřuji opět 
skrze zobrazení člověka. 

Nejedná se o jakousi dokumentaci vzhledu lidských emocí, nebo příběhů, které je 

Svolaly. V podstatě by se dalo říci, že se snažím prozkoumávat jak lidé své pocity prožívají 

Uíkoh jen jak v jednotlivých situacích působí navenek. 

Proto také záměrně znejasňuji prostředí ve kterém se figura nachází. Výjev tak 

°čišťuji od většiny konkretizací, kromě jasnosti a expresivity výrazu postavy. 

Nejde o stanovování typů obličejů, ale hledání podstatného. Toho, co emoci tvoří 
Jak se dostává z myšlenky do tváře a do celého těla, jak ji lze rozpoznat a nebo dokonce 

vyjádřit. 

Hlavní je tedy výraz. V tváři zobrazeného člověka může divák hledat emoce a 

Myšlenky, které skrze ni autor zamýšlel vyjádřit. Tímto způsobem lze přečíst i pózu a gesta 
p°dobně, jako jsme zvyklí vnímat třeba nonverbální aspekty mezilidské komunikace. Zároveň 

Je dověk nastaven tak, že hlavní pozornost upírá na lidský obličej. Ať zobrazený, nebo patřící 

^ cJ°věku, který před ním skutečně stojí. Zde je patrné vše na člověku podstatné. I v obličeji 
J e ještě užší centrum výrazu a to jsou oči. Všechny světové duchovní systémy jim prokazují 

zvláštní pozornost, většinou dokonce v tom smyslu, že jsou považovány za sídlo božství 
V c,ověku. Takovéto řeči zní snad moc literárně. Také z nich ale plyne fakt, že malba může na 
t e n t o fenomén upřít plnou pozornost, zatímco v každodenní, většinou úzce utilitární, 

^uiunikaci tuto svou vnímavost člověk užívá nevědomky a nedůsledně. Což je pochopitelné 
9 nutné. 

Hůře ospravedlní telné už je obecně rozšířené vulgární „používání" různých 
n°nverbálních signálů. Tím se za temňuje jejich význam a prakticky i ničí potenciální hloubka 

°Pravdovost mezilidského kontaktu. 
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Tyto tři detaily jsem vybrala, abych předvedla z čeho vůbec můj zájem a úvahy, 

kterými jsem se zabývala výše pramení. 

Stejně tak, jako člověk u sebe objevil možnosti, jak se vyjadřovat směrem 

k ostatním lidem, musela je nacházet a obměňovat i malba. V tomto ohledu jsou mé malby 

balistické. Proto se tedy ukázňuji a snažím se věrně zachycovat podobu lidské tváře. Ale 
sPíše tak, jak ji v paměti zpětně rekonstruuji. Výsledek je takový, že hledám pravdivost 
v malbě. Čekám až bude patrná a hledám, proč zatím není pozorováním namalovaného A je 

třeba Vyjít ze vztahu zobrazeného a z orientace v mimoobrazové skutečnosti ke které referuje. 

^ podstatě je toto poslední fáze onoho „vdechnutí života obrazu" - ochota a schopnost jej 

takto vnímat. 

Uvedené detaily ukazují Jak jsem se postupně vypořádávala s hledáním pramene 

výrazu tváře. Nejprve jsem zvolila přímý pohled, bez zvláštních efektů malby. Snažila jsem se 

tvář zobrazit tak, jak jsem ji viděla a převézt do malby její živost. Proto tolik tahů štětcem, 

t°lik barev, kterými jsem postihovala každý tvar ve tváři. Snažila jsem se o co nejjemnější 

Variaci tónů, aby celek působil kompaktně a přirozeně. Detaily v koutku úst a ve zřítelnicích, 

které tvoří jádro výrazu jsem nakonec zdůraznila tmavší barvou, abych do malby dostala více 

k°ntrastu a poutavost i . 

Asi o dva měsíce později už mi k vyjádření naléhavosti v pohledu stačilo mnohem 
méně. Obličej je méně zřetelný, a l e jeho v ý r a z jasnější a intenzivnější. Začínám opravdu 

šacovat s významy, které evokuje. 
Za dalších několik týdnů se už snažím vyjadřovat tyto významy komplexněji. 

Souším, co za posun provede zrušení strnulosti figury. Oslabuji efekt, jakoby pro diváka 

kovala . Naopak fakt, že je záměrně vystavena jeho pohledu umocňuji tím, že uhýbám jejím 
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pohledem. Naznačení pohybu ve statickém obraze ale představuje další problém, který zde 

zatím řeším tak, že opět tvář důkladněji promalovávám. Tentokrát modeluji tvar světlem a 

stínem, což sice koresponduje se zbytkem malby, ale jde proti snaze vnést do obrazu pohyb. 

Výsledná malba je sice opět více popisná, ale již jsem si ponechala odvahu k razantnějšímu 

zacházení se štětcem a snažím se tříbit schopnost poznat, kdy ji použít, celé. Tento obličej 

jsem asi třikrát úplně přemalovávala. Sice hrozilo, že jej tak odvedu od soudržnosti s celkem. 

Kdyby ale obličej sebelépe souhlasil s okolní malbou, avšak byl bez výrazu, nepředstavovala 

by malba víc než jedny hezké šaty. 

Tím chci říci, že někdy obrazy působí, že jim k plnosti vyznění ještě něco chybí, 

^ěkde technika, jinde lépe podaný námět. Ovšem to odpovídá skutečnosti, že celá tato práce 

Představuje výsledky mého zkoumání a hledání odpovědí na otázky, které jsem si položila 
nejen při formování tématu pro diplomovou práci ale, které si pokládám nově, právě i 

s Průběžným nalézáním odpovědí. 
Proto některá malba klade větší důraz na formu a technické provedení nebo na 

sfránku obsahu a zvolený námět. To je také důvod, proč tedy nemaluji pouze obličeje. Vždy 
Se snažím o celistvý pohled a porozumění celku. 
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H.IV Figurální kompozice 
Figurální kompozice představuje další stupeň ke zdolání. Jakkoli je složité zobrazit 

jedinou postavu u zobrazení několika postav se nástrahám, ale i možnostem otevírají nové 

dimenze. 

Pokoušela jsem se stavět kompozici různými způsoby. Vycházela jsem z teorie 

zlatého řezu a geometrie. Potom jsem zkoušela gesta - založit skupinu na pohybu, který 

vychází z pohybů a pohledů. 

Zde jsem zachytila dvě postavy, což je jakýsi kompromis mezi jedincem a 

skupinou. Chtěla jsem si jejich pomocí vyzkoušet jeden z efektů, který mě zajímal u Jana van 

Eycka, nebo Vermeera. Ženu jsem zachytila přímo a muže jako v odraze zrcadla umístěného 

za ženinými zády. Muž tedy jako by ve skutečnosti stál někde na místě diváka. Chtěla jsem 

dát výjevu zajímavost spojením toho, co ve skutečnosti spojené není. Také to objasňuje 

nápadně odlišné podání obou postav. Celá ženská figura prošla mnoha předělávkami. Chtěla 

jsem aby tělo působilo opravdu hmotně. Látka aby se chovala jako látka. Nejpatrnější jsou 

zásahy v obličeji. Ten je v blízkosti černé a zelené opravdu složité namalovat přirozeně. 

Situaci mi nezjednodušilo ani to, že jsem změnila směr osvětlení. Původně světlo přicházelo 

Zezadu, proto ta podivná zatmavenost ženina obličeje. 
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Nasnadě tedy je, že pokud jsem nechtěla jen seskupení figur napomáhala jsem si 
rozehráním explicitního příběhu. Ten ovšem figury samotné nijak neozřejmoval. 

Obrazy ve kterých je zobrazeno více postav mohou ale vyznívat i jinak. Násobí st 

Množství vzájemných interakcí, kompozice se stává složitější. Je možno věnovat se novým 

tématům. Figurální scény dokážou dosahovat specifických duchovních a intelektuálních 

rozměrů. Tyto potence jsem z obrazů cítila, ale to neznamená, že hned vím, jak takový obraz 

vytvořit. 
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Velmi náročná a skvěle pojednaná seskupení postav jsem uviděla u malíře 

Františka Ronovskěho. Cítila jsem, že i pro něj jsou Jeho" lidé hlavní. Prostor kolem je jen 

naznačen, výjimečně blíže specifikován prostými architektonickými prvky. Utváří si jej 

spíše postavy samy svými vztahy. Tak jak jsem se o to pokoušela i sama, ovšem ještě mi 

chyběla schopnost přesáhnout tím, co je namalováno za horizont. 

Už dříve jsem jen pod vlivem jeho obrazů záměrně stahovala barevnost a prostředí 
vnímala spíše jako prostor pro symbolické interakce figur. Ty se mi ale nedařilo spojit do 
s°udržného celku. Každá jakoby si tvořila vlastní místo vedle ostatních. Problém jsem měla i 
n a čistě praktické rovině. Třeba se znázorněním vzájemného překrývání figur. Stále se mi zdá 
ž e kompozice, které vymyslím jsou velmi neorganicky postavené a ty, které odpozoruji 
ž reálných příležitostí se zase hned prořeknou. 

Přesněji vystihl problematičnost malování z odpozorovaných situací Vladimír 

Kokolia. V lapidárním komentáři k jedné své figurální kompozici9 napsal něco ve smyslu, že 
l°rnu, aby zachytil dojem, kteiý zpozoroval musí velmi bojovat s iluzivností výjevu. Snad 

Koupaliště, 1976 
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Parafrázuji alespoň po smyslu správně. Každopádně jsem takto pochopila v jeho výpovědi i 

svůj problém. 

Kokolia se s iluzivností vypořádává podle mne velmi přesvědčivě, ale už ne na 

Poli figurální kompozice. 

Ronovského práce v sobě spojují výtvarnou osobitost, soudobou aktuálnost a 

zároveň právě rovinu dotýkající se i lidského poselství. Forma i obsah jsou rovnocenně 

akcentovány a promyšleny, tak jak to bývá u řady osobností světového umění. Toto umění 

nespočívá pouze v technice, ale prosazuje se svou závažností obecně lidskou. Oduševňuje své 

obrazy tím, že pro něho jsou formou úchopem života, patetičnosti a monumentality 

každodenního lidství. Jeho obrazy jsou většinou návrhy pro nerealizovaná velkorysá díla10. 

Právě toto tíhnutí k monumentalitě a schopnost ji vyjádřit vlastně jen 
v přípravných skicách je umění, které přitahuje mou pozornost. Při jedné malbě jsem si 

^půjčila kompozici jedné skupiny z jeho obrazu. 

Ronovského m a l b a je přesná i svobodná, pozorování reality ostré. To co mě však 

v jeho a jiných dílech tohoto formátu zajímá je to, co jsem odhalila pod slovním spojem 

"Zobecňující malířská představivost"11. Pro mne je to schopnost v konkrétním odhalit obecné, 

jednotlivostí vyjádřit smysl, k te rý je jen cítit a na obrážeje najednou namalován. 

?ÍŽ .J„ 2004. 
K ř 'ž .J. , 2004. 
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V této kompozici jsou důležitým funkčním prvkem schody. Asi jako šikmá na 

jevišti. Postavením figur na různé stupně lze kompozici dost zalidnit, aniž by se všechno 

vzájemně překrývalo. Zároveň je patrná i symbolický přesah tohoto prvku. Vlastně zakládá 

význam obrazu. Snad ani nejde o odstupňování, jako spíše směřování vzhůru. Tomu odpovídá 

i trojúhelníková kompozice vrcholící semknutou skupinou tří postav, podpořená objímající se 

dvojicí, zatímco základnu tvoří postavy figurující samostatně. Výjev působí skromně, ale 

můžeme od něj vést linie například k Poussinově „Svaté rodině na schodech". Schody, 

tentokrát jako pomůcku jak vystavit kompozici do výšky a zatarasit prostor pro hloubku 

obrazu, využíval výše zmiňovaný Kokolia. 

Výzvou pro mě bylo právě těsné nahlučení postav. Způsob, jak se vzájemně kryjí 

mi přišel malířsky velmi zajímavý a hlavně zvládnutý.Potřebovala jsem si ujasnit, jak odlišit 

skutečný dotek zobrazených postav od jejich překrývání v různých plánech. Nebo jak se 

vyhnout tomu, aby právě při krytí jakoby vyrůstaly jedna z druhé. 

Všimla jsem si, že Ronovského postavy jsou malovány podobně, jako jsem to 

viděla u malířů rané renesance. Bez ulpívání na detailech. Naopak s mimořádnou pozorností 
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k postihnutí celistvosti a hmotnosti figury. Právě proto se mu daří zřetelně zobrazovat 

prostorové vztahy mezi nimi. 

Abych toho byl schopna dosáhnout podobného výrazu, musela jsem se štětcem a 

barvou zacházet velkoryseji a zároveň cíleně a přesně. Jednoduše s jistotou. Právě malířská 

střídmost jak v barvě tak v textuře vyjadřuje onu neuchopitelnou důstojnost a závažnost 

všedního námětu. Vysoká míra abstrahování výjev zjasňuje nikoli naopak. Je pečlivě 

propracován aniž by působil komplikovaně nebo strojeně. 

Poznání, které pro mě z tohoto „pronásledování" vyplynulo asi vyjádřím dost 

povšechně, ale i to je vlastně součást odhalení. Pro malování je důležité být pozorovatelem. 

Tedy nejen vidět, ale vědět jak se dívám. Je třeba vnímat barvy, prostor, proporce a zároveň i 

všechny druhy vztahů. Vše je možné vidět plné významů. A pomocí adekvátní, dost osobní i 

dobově aktuální techniky malby lze toto viděné i vyjádřit. 

I to bylo zaj ímavé, jak j s em sama u sebe sledovala balancování mezi 

napodobováním Ronovského techniky (což z reprodukce j e možné spíše j en odtušením a 

jakousi vlastní zkušeností s malbou) a nenapodobivým využit ím j eho postupů. Obecně j s e m 

se nejvíce hrozila toho, jak j eho tvary j sou jasné i bez jakéhokoli označování. Například 
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obrysové linie u něho neexistují a přesto nic nesplývá. Vše je vymezeno ve styku dvou 

barevných ploch. Právě absence dodatečného „prohlubování" prostoru černou nebo jinou 

výrazně tmavou barvou asi uskakuje od slepé snahy o iluzivnost, která drží mé obrazy při 

zemi. Opravdu, uvědomuji si to, až, když o tom přemýšlím. Před obrazem se snažím, aby to, 

co maluji bylo k poznání, aby význam nebyl zastíněn nějakou deformací nebo nezřetelností. 

Ale že to stejně dobře může být i snaha o nápodobu skutečnosti mimoobrazové, která zruší 

skutečnost obrazu mi dochází až když vidím, že se to někomu nestává. 

V podstatě je to nasnadě. Při malbě nejde přemýšlet o každém tahu štětce. Jsou 

vědomé, ale většinou myslí oko a ruka. Na úvahy se musí od obrazu poodstoupit, přestat 

pracovat a podívat se. A právě to je velmi zajímavá fáze při malbě. Při několika posledních 

obrazech už jsem pozorovala, co při tomto odstupu probíhá. A nyní jsem se snažila ujasnit si 

výsledky a dát je k dispozici dál. Protože jsem sama s ulehčením sledovala příležitostná 

vyjádření renomovaných malířů o technických peripetiích i trpném hledání významu, které 

řeší ve své tvorbě oni. 
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III. Didaktická část 



III. I Tvorba vlastního pojetí předmětu 

V této části práce se budu věnovat reflektování procesu tvorby vlastního pojetí 

předmětu výtvarné výchovy tak, jak jsem si jej během studia a praxe vytvářela. 

Didaktický projekt, který představím, dokumentuje prozatímní výsledky tohoto 

procesu. Z větší části jsem jej opakovaně ověřovala přímo ve výuce. 

Jsem si vědoma toho, že osobní zaměření i preference učitele v oblasti předmětu 

výuky významně ovlivňují skladbu a povahu jeho hodin. Hledání vyváženosti mezi 

objektivním a osobním - subjektivním pojetím předmětu by měla patřit mezi reflektované 

činnosti profesionála v oblasti výuky a vzdělávání. 

České školství stále chápe a hlavně v praxi naplňuje výchovu a vzdělávání 

poměrně tradičně. Tím myslím, jako založené na transmisi znalostí, považovaných ve větší 

míře za závazné. Pro učitele tak vyvstává otázka obsahu ale nově i povahy jím vyučovaných 

znalostí. Tento obsah zodpovědně tvořit je novým zásadním úkolem pro současné 

vzdělavatele.1 

Obecná východiska 

Obecná východiska pro každý školský stupeň jsou formulována v Rámcovém 

vzdělávacím programu (dále jen RVP). U učitele předpokládají znalost pedagogickou i 

předmětovou odbornost. Dalším předpokladem, který pramení přímo ze smyslu RVP je 

schopnost učitele samostatně tvořit v tomto obecném rámci konkrétní podobu svého 

předmětu. 

Z RVP vyplývaj í jako klíčové 3 body. První je nejobecnější. Je to otázka fmality 

školy. Je nezbytné, aby učitel byl seznámen se soudobými pedagogickými teoriemi a byl 

kompetentní k jejich kritickému posuzování.V současnosti odborná veřejnost chápe 

vzdělávání jako iniciaci ne mechanické předávání kultury. V souladu s tím je praktikováno 

méně direktivně - jako vícesměrný proces. Není přehnaně akcentována jen jeho užitečnost, 

tedy školení budoucích pracovních sil, nebo rozvoj individuálních potenciálů osobnosti u 

žáků. Jsou brána v potaz omezení, reálně existující ve školském systému i ta, která obnáší 

mezilidská komunikace a spolupráce. Všechny tyto aspekty a mnohé další, které jsem 

1 Vančát. 2000. 
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nezmínila, jsou v současnosti teoretiky výchovy a vzdělávání (a tedy i tvůrci RVP) brány 

v zřetel. Učitelé se se soudobou odbornou diskusí mohou seznámit skrze jejich publikační 

činnosti. 

Druhý bod se již dotýká specifičnosti vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Konkrétně vztahu předmětu a vědní disciplíny, která jej zakládá. Jednosměrné pojetí, kdy se 

osnovy zaplňovaly didakticky transformovanými vědeckými objevy je ve znění současného 

RVP překonáno. 

Pozice výtvarné výchovy je odlišná v tom, že nevznikla z důvodu potřeby 

vyučovat uměleckohistorickou problematiku na středních a základních školách. Počátky 

výtvarné výchovy byly prakticistního rázu. Za cíl byla pokládána dovednost kreslit, za výstup 

z hodiny výkres. Nyní je náplň tohoto předmětu definována také cílem kulturní a vizuální 

gramotnosti. Zájem a učební činnosti žáků směřuje nejen k manuální zručnosti, ale spíše 

k tvořivosti, k živému kontaktu s uměním a seznámení se s jeho dějinami. Vzájemný vztah 

výtvarného umění a výtvarné výchovy je postaven jako hledání místa výtvarného umění v 

procesu výtvarné výchovy i opačně. Výtvarná výchova definuje svou pozici v procesu 

výtvarného umění. 

Bod třetí je představa učitele jako samostatného aktivního tvůrce vlastního pojetí 

předmětu. A právě tímto bodem se budu dále podrobněji zabývat. Zatímco oba předešlé jsou 

z větší míry závislé na studiu odborné literatury, třetí bod je polem, kde může učitel tvořivým 

způsobem realizovat a testovat své myšlenky, nápady a objevy v souladu se svými zájmy. 

Nutno dodat, že RVP se nezapomíná zmínit o nutnosti reflektivního praktikování. To 

znamená, že pro uč i te le jakožto pro profesionála má být samozřejmostí kriticky se zamýšlet 

nad vlastní prací, hledat příčiny neúspěchu i úspěchu a stále se prostřednictvím studia rozvíjet 

jak po osobnostní tak po odborné stránce. 

Pro způsob, jakým je vyučována výtvarná výchova znamená pojetí representované 

RVP následující. Žáci a studenti si budují náhledu na současné umělecké dění, nějako na 

daný soubor ilustrovaných pravidel, ale jako neustálý proces hledání vztahu jednotlivce k 

realitě a možností jeho vyjádření. Posilují svou schopnost reflektovat, interpretovat umělecké 

dílo. Práci v hodině by ideálně měli prožívat jako vlastní uměleckou tvorbu a budovat si tak 

jedinečnou zkušenost s uměleckým dílem. 
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Subjektivita a aktivita subjektu v uměleckém procesu může být brána jako 

východisko výtvarné výchovy tedy nejen ze strany učitele, ale i v přístupu žáka. 

Vedle obecného významu výtvarné výchovy jako části všeobecně vzdělávací 

oblasti je důležité zodpovědět i otázku konkrétního zaměření obsahu hodin. Zde vyvstává 

před učitelem několik úkolů. Rozhodnout jak rozložit čas, například mezi teorii a vlastní práci 

studentů. Na co klást větší důraz. Na autentický kontakt s uměleckými díly nebo na 

vysvětlování a diskusi o nich? Nutně musí zhodnotit své schopnosti spolu s potřebami a 

zájmy žáků. To vše s ohledem na cíle výuky. 

Z RVP nově vyplývá i snaha otvírat v tématech hodin výtvarné výchovy 

potenciální mezipředmětové souvislosti. A v neposlední řadě nechápat jako hodnotný 

výsledek práce v hodině jen produkt výtvarné činnosti žáků, ale i například dialogy které 

proběhly nad díly a především pak vlastní myšlenkovou činnost žáků v hodině. Součástí 

uměleckého procesu je přece i konstruování významů a interpretace vizuálního zobrazení. 

Kompetence učitele výtvarné výchovy 

RVP poskytuje novou definici jednotlivých předmětů. Očekává a sám vyvolává 

změny v praxi. Předmět se ovšem nepromění na povel. Proměnit jej musí ten, kdo ho vyuču je. 

A to nahlédnutím různosti možných obsahů i způsobů práce. 

Pro výtvarnou výchovu přistupuje k profesním kompetencím učitele i nutnost 

specifické odbornosti2 plynoucí z charakteru předmětů jejích zájmů. 

Jedna za specifických schopností učitele výtvarné výchovy je schopnost 

promlouvat o výtvarném díle. 

Hovořit o umění způsobem pro studenty srozumitelným a zároveň v těchto 

promluvách vést žáky k získání této dovednosti. Tato schopnost je samozřejmě funkčně úzce 

provázáno s m n o h a jinými. Například s dovedností interpretovat umělecké dílo, vnímat, 

soustředit se, nebo se šíří slovní zásoby. 

Tuto kompetenci bych nechtěla přílišně nadsazovat. Z výuky by mělo vyplynout 

totiž i poznání, že výtvarné dílo mluveným slovem úplně vyložit nelze. Ale na druhé straně. 

Na co by se smrskl význam výtvarného projevu, kdyby se o něm nedalo mezi lidmi hovořit! 

2 A ideálně i poučenost o oborech těsně přilehlých, jako artefiletika, arteterapie nebo dramatická 
výchova. 
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Navíc schopnost hovořit na jisté úrovni o kultuře a umění se stále drží v obecném vědomí 

jako součást všeobecné kulturní gramotnosti. 

Kulturní historie dokazuje potřebu člověka vracet se k výtvarným zážitkům řečí 

nebo i písemně. Pro výchovu a vzdělávání z toho plyne nutnost dialogu o vnímaných dílech 

s různým časovým odstupem. 

Tato stále ještě spíše intelektuální požadavek na učitele je už úžeji provázán 

s konkrétní školní, nebo spíše třídní realitou. 

Dosáhnout se studenty výsledků komplexnějších než znalost barev jak jsou 

uspořádány ve spektru a nebo jak po sobě následují jednotlivé umělecké slohy předpokládá 

oboustrannou angažovanost i zájem. Od vyučujícího, přizpůsobit formu i zaměření výuky 

konkrétní skupině. Sladit své zájmy s jejími. Udržet fungující komunikaci a vzájemný respekt 

je totiž životně nutné pro typ vyučování, jak je presentován i v RVP 

Relativně svobodnější organizace v hodinách výtvarné výchovy od učitele potom 

vyžaduje navíc schopnost opravdu zaujmout studenty.Vybudovat si u nich vlastní přirozenou 

autoritu. Zároveň přistupovat ke studentům emfaticky. Seznámit se s jejich myšlením, cítěním 

a v tvorbě s individuálními způsoby výtvarného vyjadřování. Podstatné pro práci s tvořící 

třídou je i efektivní zvládání a řešení konfliktů a předvídání jejich hrozby. 

K výtvarné práci v hodinách. Učitel není ve škole umělcem. Tvorba dětí 

v hodinách není zástup za jeho vlastní tvůrčí činnost, jeho tvorbou je zde vedení výuky. 

Jeho dílem je koncepce hodiny, výtvarná řada, projekt. Vědomí variací výtvarného námětu v 

jeho možných souvislostech a improvizace v reagování na aktuální odezvy dětí, změny 

situace a podmínek. 

Vlastní výtvarná činnost učitele je nezbytná pro koncepci výuky. Zkušenost 

podmiňuje z větší míry schopnost výtvarně myslet v materiálu i ve využívání nejrůznějších 

nástrojů i nacházet další možnosti výtvarného jazyka pro individuální výpověď studentů. 

Na závěr uvedu kompetenci na jejíž nutnost jsme byli upozorněni od již 

praktikujících učitelů. A tou je schopnost obhájit před řediteli a kolegy výtvarnou výchovu, 

jako předmět se svým místem a nesuplovatelným významem v osnovách. A z druhé strany i 

prezentovat před rodiči dětskou tvorbu nikoli jen jako dvouhodinovku práce na výzdobě 

školy. 
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Vlastní pojetí výuky 

Vidím dvě hlavní těžiště výtvarné výchovy. Jsou to seznámení se s dějinami 

umění, s uměním současným a vlastní výtvarná činnost v hodině spojená s její reflexí. Skrze 

tento obsah lze podle mě naplnit požadavky RVP. 

Stejně jako procházejí dějiny umění v učebnicích se kterými jsem se seznámila 

didaktickou transformací, bylo nutné abych také já uvážila jak budu pojímat toto rozsáhlé 

téma. Beru ohled na to, že cílem není vyčerpávající znalost, ale spíše seznámení a probuzení 

zájmu o výtvarné umění spolu s nabytím vědomostí tvořících stále ještě jádro obecného 

přehledu. Dějiny umění tedy v hodinách neujdou nespornému zjednodušení. Jistě budou 

vypuštěna fakta, která by odborník označil za důležité detaily. Ovšem bude to zjednodušení 

pro zjasnění. 

Nastupuje otázka jakou strukturu látce dát. Zůstat u mnohými odborníky již 

zatracovaného dělení na jednotlivé po sobě jdoucí slohy? Nebo akcentovat spojitost vývoje 

umění. - Například látku podat ve struktuře formálních sekvencí (Focillon) a ukázat vývoj 

jako neustálou obměnu až do vlastního vyčerpám, pokračující nástupem nového tématu? 

A ještě nezapomenout vysvětlit, že umění neplyne jen samo ze sebe, ale také ze 

subjektu umělce a skrze něj a diváky i ze soudobé společnosti. 

Během mých příprav na praxi, kdy jsem pracovala na didaktickém projektu, který 

představím níže, jsem pro sebe došla k názoru. Mechanické dělení na slohy, tak jak je 

představují odborné knihy i některé knihy učebnicového typu je pro výuku nevhodné. Svádí 

k výuce formou přednášky. K jednosměrnému předávání hotových neměnných pravd, kdy 

jsou studenti pasivní, maximálně se snaží co nejvíce si toho v hodině zapsat a nebo 

zapamatovat. Efektivnost takovéhoto způsobu výuky, je-li používán neustále, je minimální. 

Obhajuji místo dějin umění v osnovách. Ovšem ne v podobě chronologického 

výčtu ilustrovaných faktů. V hodinách je pro žáky i učitele přirozenější formou dialog. 

Studenti mohou reagovat na výklad. Učitel tak získává bezprostřední zpětnou vazbu o tom, 

zda třída látku chápe. Může pracovat se znalostmi, které o probíraném tématu žáci již mají a 

navazovat na ně. Dialog a obousměrná komunikace odpovídá více než frontální způsob 

výuky charakteru zkušenosti, kterou výtvarná výchova chce navodit i látce, která je takto 

vyučována. 
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Sama jsem si jako velmi vhodnou zvolila metodu sledování jednoho zvoleného 

tématu - formulovaného jako problémová otázka - napříč dějinami, tedy spíše v jejich 

průběhu. Dějiny umění tak představím studentům nějako historii jíž je třeba se naučit, ale 

jako dění s vlastními mechanismy vývoje a obsahy, jež je možné nahlédnout a dosáhnout tak 

specifického druhu poznání. Respektuji požadavek na to, aby byl brán ohled na zájmy a 

předchozí znalosti studentů. Tento způsob výuky podporuje přirozený proces obohacování 

struktury poznatků. Předpokladem je, že studenti již nějaké vědomosti o tématu mají. Potom 

je tento způsob výuky podnětný a účinný. Nevhodný je pro otevírám problematiky o které 

mají studenti minimum informací. Neúčinná je tato forma výuky také v případě, kdy studenti 

zůstávají pasivní, nastaveni jen pro příjem informací. Tomuto stavu se v hodinách snažím 

předcházet volbou vhodného tématu a výše popsanými aktivizujícími metodami výuky. 

Mezi velmi přínosné přístupy řadím projektovou metodu výuky, tematické řady a 

akcentování mezipředmětových souvislostí. 

Námět k zamyšlením nad většinou z těchto otázek poskytli teoretikové 

postmoderny. Té se týká i poslední problém, se kterým se vypořádávám. Výše již byl 

zproblematizován i přístup k historií prověřenému umění. Jak ale zodpovědně předvést umění 

současné? 

Postmoderna je označována jako doba smíření protikladů, hledání nové citlivosti, 

rezignace na absolutní řešení - tedy pluralita možností i pravd. S tím souvisí i zásadní změny 

v oblasti umění které jsou také se stále menším časovým odstupem reflektovány proměnami 

teorie výtvarné výchovy a následně praxí její výuky na školách. 

Od nástupu avantgardy je veřejnost ve svém vztahu k umění nejistá - „vysoké" 

umění je chápáno jako exkluzivní a nesrozumitelné. Tím pochopitelně klesá jeho sociální vliv 

a přínos komunikace s divákem. Učitel může odborným přístupem zprostředkovat pochopení 

současné situace výtvarného umění a utvářet předpoklady mu porozumět i v budoucnu. 

Současné umění tedy klade na učitele výtvarné výchovy nové požadavky. Kromě 

inovovaných forem a metod výuky, které jsem zmiňovala výše, je nutné přehodnotit 

dosavadní způsob výkladu, charakter zadávaných prací, úlohu galerijní edukace... 

Úkolem učitele tedy poměrně nově je nejen předávat poznatky, ale také sledovat 

proměny a vztahy uměleckého i neuměleckého vizuálního prostředí a sobě vlastním 

Způsobem, který odpovídá jeho zaměření s ohledem na objektivní situaci je zpřehlednit a 

objasňovat studentům. 
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Druhým těžištěm výtvarné výchovy je vlastní výtvarná činnost studentů. Zdá se mi 

stále důležitá, nebo stále důležitější poněkud romantická snaha přimět studenty také k ruční 

práci. Zřejmě se zde nejedná o žádnou mechanickou odcizenou činnost, ale o to, že myšlenka 

by opravdu měla vést ruku, která něco vytvoří. Narážím tu na seznámení studentů s 

výrazovými možnostmi různých výtvarných technik. Dále pak na uplatnění témat pro práci 

dle fantazie i dle předlohy. A konečně na zařazování činností vyžadujících práci samostatnou, 

skupinovou, ve dvojici - zakončených společnou reflexí. 

Budování schopnosti reflektovat vlastní práci a interpretovat práci spolužáků je 

neoddělitelná součást cíle výtvarné výchovy. Jde o stejnou myšlenkovou aktivitu, jako při 

interpretaci uměleckého díla. Do jisté míry poskytuje právě tato činnost, je-li učitelem vhodně 

podporována, klíč k cestám jeho úspěšné interpretace. Výstupem hodin výtvarné výchovy pak 

není jen schopnost dosadit k obrazu jméno autora, ale vychovávat lidi s kultivovaným 

vnímáním. Lidi schopné vstoupit kdykoli v budoucnu do kontaktu s uměleckými díly. 

Ill.ll Výukový projekt 

Pedagogický projekt je koncipován pro studenty čtyřletého gymnázia. Je svou 

podstatou variabilní, otevřený mezipředmětovým souvislostem a počítám v něm s postupnými 

úpravami - dle mé postupující zkušenosti s vyučováním. 

Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na postupné budování znalostí dějin umění a 

schopností uvažovat nad otázkami plynoucími z postupně vytyčovaných problémových 

okruhů umění. 

Dále seznámení se škálou výtvarných technik a získávání praktických schopností a 

dovedností při vlastní tvorbě. Podobně i v následné diskusi nad hotovými pracemi vidím 

příležitost k dalšímu formování schopnosti vyjadřovat se o vizuálních zobrazeních. Studenti 

se učí tvořit si vlastní názor a v dialogu jej obhajovat. Forma a charakter zadání jsou voleny 

tak, aby vzbuzovaly zájem o různé oblasti umění. 

Jako jednotící prvek svých výukových výstupů jsem zvolila téma „Figura". Se 

studenty jsme jej s ledovali jako průřezové téma při procházením dějinami umění. Jednotlivé 

lekce se přesto převážně drží chronologické následnosti. Ta je presentována a podporována i 

většinou učebních textů pro výtvarnou výchovu. 
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Můj projekt je do jisté míry oscilací mezi radostí z možnosti seznámit studenty 

s fascinujícím „příběhem umění" a ověřováním funkčnosti mnou vymyšleného průřezového 

tématu. 

Jsem si totiž jasně vědoma skutečnosti, že zvládnutí celého pemza látky jedním 

tématem by bylo dost monotónní asi i nepřípustně zavádějící. 

Na čtyřletém gymnáziu se dějiny umění proberou během dvou, nebo čtyř pololetí. 

Projekt by mohl výukou procházet během celé této doby. Během něj by byla zařazována 

rozsahem menší témata, čtvrtletní, nebo čtrnáctidenní, která by přinesla do výuky nový 

rozměr. V hlavním tématu se tak vyvaruji monotónnosti - bude vystupovat stále nové, 

překvapivé a aktuální. 

Přínosem tohoto přístupu je možnost ukázat smysl, jeho proměny a možné 

významy umění. A to nikoli pouze teoreticky, za použití termínů a odborného jazyka, ale i 

v přímém sepjetí například s probíhající tvorbou studentů. 

Vše je zaštítěno logicky strukturovaným, nikoli však rigidním souborem 

promyšlených lekcí s vnitřní soudržností. Výklady i zadávané práce reflektují obsah 

probíraného tématu, tak témata již probraná. 

Koncepce hodiny 

Většinou používám formát smíšené hodiny. Plánuji průběžné zařazování 

netradičních hodin s využitím prvků zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy a také 

návštěvy výstav. 

Výuku zahajuji seznámením studentů s tématem hodiny a práce. 

Následuje motivace. Společně se studenty získáváme formou brainstormingu nebo 

prostě otázek a odpovědí důležité informace o tématu. Používám i obrazovou motivaci. Třeba 

jako doklad od studentů získaných informací, nebo jako poukaz na důležité otázky, které 

nepadly. Pomocí pohotově vybraných reprodukcí se lze dobrat jejich zodpovězení nebo 

vysvětlení. 

Dle situace se snažím, aby se zapojovalo co nejvíce studentů, pokud možno celá 

třída. Většinou se zapojí s nasazením jen skupina, ostatní proto povzbuzuji cílenými otázkami, 

navázáním očního kontaktu...Doba, kterou motivaci vyhradím, by neměla přesáhnout 15-20 

minut. Za tuto dobu se většinou probere vše pro práci důležité. Při nedodržení tohoto 

91 



časového omezení hodina ztratí dynamičnost. Delším výkladem většinou buď rozmělním 

informace, nebo studenty zahltím jejich množstvím. Zmatení a únava studentů se potom 

projeví v jejich práci. 

Vlastní výtvarná činnost pro studenty začíná tím, že zopakuji vše důležité ze 

zadání, vysvětlím kritéria úspěšného zvládnutí práce. 

Rozdám materiály, nebo dám pokyn, aby šije studenti šli sami vybrat. Přitom 

musím být stále obezřetná. Studenti nejsou moc zvyklí zacházet sjakýmikoli věcmi citlivě a 

šetrně. Z velkého množství jakéhokoli materiálu se zázračně rychle stává kupa odpadu. 

Nejlépe je to vidět na nestržených komunálních štětcích, většinou není ani jeden pořádně 

použitelný"". 

Během jejich činnosti potom dohlížím na práci, případně poukazuji na jednotlivé 

problémy. Vyskytuje-li se podobný problém častěji, nebo jedná-li se o něco obecného, pak 

mluvím k celé třídě. Seznámím je s technikou nápravy, případně poukážu, co by mohlo být 

žádoucí dodělat. Detaily techniky mohu vysvětlit tedy i přímo při práci, ne jen nasucho 

předem. 

Snažím se dbát, aby všichni zvládli dokončit včas. Na praxi jsem se naučila 

nutnosti poho tově vymýšle t řešení, není-li někdo schopen zajímavě rozjetou práci stihnout. 

Má-li student sám zájem, což by bylo žádoucí, většinou lze nalézt i schůdnější řešení, než: 

„Dodělejte si to doma". To by totiž odpadla důležitá část výtvarného procesu. 

Závěrem se se studenty totiž shromáždíme nad hotovými pracemi. Všímáme si, 

kdo došel k jakému výsledku, čím se liší od ostatních prací, co je pracím společné. Studenti si 

postupně berou slovo a reflektují vlastní práci, snaží se interpretovat nebo „jen" říkají co je 

zaujalo na práci spolužáků. Závěrečnou debatu se snažím ne příliš direktivně vést a doplňovat 

slovně i obrazovými ukázkami tak, aby z debaty pro studenty vyplynuly opět nové poznatky. 

Tyto vědomosti nevznikají zapamatováním si výčtu informací, ale vykreslením 

Pohledu na určitý konkrétní problém a pochopením uměleckého díla jako jeho řešení. Nebo 

lépe jako položení otázky a zároveň posléze i nalezení jedné z možných odpovědí. 

Při společném zamyšlení se nad pracemi celé třídy studenti nahlížejí pozice autora 

1 diváka, specifičnosti různých způsobů vyjádření, zdrojů tvorby a inspirace a schopnost 

adekvátně je pojmenovat i využít při vlastní tvorbě. To přispívá ke komplexnímu chápání a 

Vnímání vizuálně obrazných znaků. 

^Na to 7P ctnrtpnti z nudv a neopatrnosti lámou pravítka, ničí učebnice nebo i lavice si už vyučující 
nerad?zvvWi ^ d e n z možných přesahů výtvarné výchovy může být i úcta k předmětu a radost 
2 dobr^o nástroje Trapná klasická a staromódní hodnota v dobé, kdy štětec stojí 3 „pětky". 
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Výukový projekt Figura 

Tento projekt jsem koncipovala s cílem postupného budování poznatků a 

dovedností při plnění zadávaných prací a v diskusi o nich. 

Tematicky zpracovaný plán výuky 

figurativní umění 
i 

zobrazení člověka 
I 

lidská figura 

I 

i 
starověký Egypt. 

Řecko 
I 

„Bůh je velký, 
já ne" 

1 
perokresba, 

modelování 

mimesis 
I 

kánon, řád podobizna 

renesance 

I 
„Portrét 
spolužáka" 

I 
kresba 

i 
vnitřní model 

i 
alegorie, 
symboličnost 

I 
středověk, 
baroko 

I 

1 
exprese, 
existencialita 

I 
moderna, 
současnost 

I 
„Cest a pomluva" „Uvnitř a venku" 

I 
malba, 
hra: 
„Braunův Kuks"4 

I 
netradiční formy 
um. vyjádření 

I I 
um. koncept smyslovost 

I 
intertextualita, 
empatie 

I 
nová média, 
komunikace, 
vizuální gramotnost 
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Tento plán výuky představuje zpracování obsahu v několika rovinách, které 

následně blíže popíši. 

První dva řádky odhalují, že vycházíme z obsažných celků mohutností lidského 

poznání. Téma je tedy teoreticky zakotveno v komplexní obsahové struktuře.4 

Název tématu ve třetím řádku musí být vyjasněn právě jeho dalším rozvedením. 

Čtvrtý řádek již odhaluje hlavní rozdělení, které budeme dále rozvíjet: Dichotomie 

vnitřního a vnějšího modelu v umělecké tvorbě. V hodinách může být přítomna například při 

tvorbě podle daného modelu nebo naopak z vlastní fantazie - o tom níže. 

Pátý řádek už obsahuje konkrétnější pojmy. Ty jsou vlastní jak uměnovědné teorii, 

tak jsou už použitelné i jako výkladový rámec pro téma hodiny. 

V šestém řádku je jeden z možných návrhů, jak jedním klíčovým tématem přiblížit 

specifika uměleckého i mimouměleckého myšlení dějinných epoch. S „typičností pro" se 

snažím zacházet velmi opatrně. Jsem si vědoma, že právě toto musí být pečlivě zváženo a 

prozkoumáno. Takovýto přístup se snadno může stát zavádějícím. Při promyšleném a 

otevřeném podání naopak může místo jednostranného pohledu nabídnout vhled. 

Až v sedmé etapě vzchází konkrétní téma vyučovací hodiny. Takto formulované 

obstálo v třídní knize i pedagogickém deníku. Vyjadřuje, troufám si říci, nejen probíraný 

obsah, ale nastiňuje i přístup, který vyučující ke konkrétnímu tématu zvolil. 

Další důležitý údaj je následně v osmém řádku. Metoda práce je zvolena, tak aby 

dobře korespondovala s námětem. Lépe řečeno, aby umožnila u studentů navodit při práci 

zamýšlenou situaci. 

Devátý řádek nakonec ukazuje, že i jednotlivými, konkrétními tématy stále 

respektujeme celek. Tyto vzdělávací cíle, které naplňujeme nejsou nutně ve výuce vysloveny, 

jsou však v ideálním průběhu hodiny vytvářeny. Kompetence, ke jejichž získání je zadání 

směřováno nejsou záměrně formulovány jednotně. Jsou však příbuzné. Pro to, aby s nimi 

člověk naučil zacházet vyžadují od něj duševní aktivitu. Ať již je cílem hodiny pochopení 

smyslu a významu, který zakládá hieratická perspektiva, nebo zkušenost expresivního 

způsobu malby, vždy se jedná o druh poznání, který učitel chce navodit a inspirovat, ale 

nemůže mechanicky předat. 

4 Zlatý fond her. 1990. 
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III.IV Aplikace projektu v pedagogické praxi 

Tento projekt jsem měla možnost uplatnit při své pedagogické praxi. Některé části 

jsem vyučovala opakovaně. Měla jsem tedy možnost pokusit se ve spolupráci s fakultní 

učitelkou i samostatně o reílektivní praktikování a modifikaci jednotlivých částí. 

Dle mého názoru by bylo kontraproduktivní uvádět na tomto místě konkrétní 

záznamy z odučených hodin a jejich reflexe. Vede mě k tomu skutečnost, že jsem objevila 

konkrétní problém, který jsem se celou praxi snažila řešit a postupně jej eliminovat už při 

plánování výuky. Své pojetí výuky jsem vyjádřila a zdůvodnila výše. 

Nyní popíši realizaci jednoho vyučovaného tématu. Jistě tím nevyčerpám všechny 

formy a metody výuky, kterými jsem pracovala, ale právě toto téma, pro mě bylo 

nejnosnějším zdrojem pro sebereflexi. Zároveň cítím, že při jeho výuce jsem již pracovala a 

přizpůsobovala pružně s ohledem na aktuálně vzniklé pedagogické situace. 
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III.IV Realizace tématu "Uvnitř a venku" 

Tato hodina byla koncipována s cílem ukázat studentům jednu z přístupových cest 

k současnému umění. Konkrétně k možnostem sdělnosti, které má nemimetická fígurace. 

V úvodu hodiny jsem studenty seznámila s tím, že pokračujeme v cestě napříč 

dějinami umění a že jsme právě dospěli do druhé poloviny dvacátého století. Poté jsem na 

tabuli křídou nakreslila ikonu lidské postavy"' a zeptala se: „Co je to?" Studenti nezklamali a 

volali: „semafor" a „záchod". Zeptala jsem se, kde nějaký semafor vidí a tak jsme se dobrali 

k tomu, že na tabuli je nakreslen „panáček". Já svou malůvku označila za nejjednodušší 

zobrazení lidské p o s t a v y jakého jsem schopna, aby ještě bylo poznat oč jde. Následně jsem se 

zeptala, co by z tohoto zobrazení vyčetli. Nevyčetli už nic a přímo mi nahráli na otázku co je 

to tedy se zobrazením, když z něho jsme schopni něco zjistit. Odpověď byla ,že „něco 

vyjadřuje". Já jsem řekla slovo expresivita. 

Společně se nám podařilo provést rychlý brainstonning a opravdu jsme dali 

dohromady vše důležité: expresionismus, Munchův „Výkřik", vyjadřování citů a pocitů, 

emoce, ostrá barevnost, nepořádek na obraze. 

Plynule jsem navázala obrazovou motivací. Ukázala jsem zmiňovaného Muncha, 

ale hlavně Kooninga, Pollocka a Špaňhela. 

Na Kooningově „Ženě s bicyklem" jsme si potvrdili nepořádek v obraze a našli 

jeho příčinu ve velkorysých tazích štětcem a v silných vrstvách barvy na obraze. U Pollocka 

jsem je nadchla možností cákat barvu na obraz položený na zemi. Ve stopách štětce nebo lité 

barvy jsme si zkoušeli představovat gesta, která je způsobila. Pamětliva toho, že se v hodině 

nemá dlouho jen mluvit, jsem je předváděla mokrou houbou na tabuli. 

Jakub Špaňhel mi pak zařídil očekávaný sociokognitivní konflikt. Zájem vzbudil 

sice už jen fakt, že jde o malbu starou ani ne tři roky. Ale hlavně její výjimečná ledabylost. 

(Bohužel nebylo možné ukázat ji ještě v životní velikosti, ale na to si naříkáme pořád.) Je 

pokaždé zarážející, jak si najednou všichni cení pečlivé práce/' Když jsem slyšela zmínku o 

® Materiály k obrazové motivaci jsou uvedeny v elektronické verzi DP na CD. 
3 Neviděla jsem nikdy rozčilenější studenty, než na výstavě kde visí něco „odfláknutýho" nebo 
.obyčejnýho". -Naposledy třeba rané obrazy na Retrospektivě Zdeňka Berana. 
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pečlivosti přinesla jsem ukázat Caravaggiovu Máří Magdalenu. Caravaggio je podle mě jeden 

z nejpečlivějších pozorovatelů, který zároveň přesně věděl, proč je v něčem tak puntičkářský. 

Porovnáváním těchto dvou zobrazení ženské postavy jsem doufám i do budoucna 

šťouchla do citlivého místa. Jakékoli vyprávění o svobodě umělce a vyjadřovacích 

schopnostech jednotlivých technik by nebylo zřejmější, než i byť chvilkové uvědomění si, že 

tato dvě zobrazení visí v tu samou dobu ve významných galeriích oprávněně. A to ať už je 

jejich kontext jakkoli odlišný a nebo právě proto, že se proměnil. 

V tuto chvíli jsem se vrátila k prvnímu obrázku „panáčka" a zeptala se„ jestli už 

někdo ví, proč o takovémto zobrazení nemůžeme říci nic bližšího. Dozvěděla jsem se, že 

chybí prostředí, bližší určení jeho nálady nebo například situace. Tedy je že toho málo 

nakresleno - naproti tomu jsem ještě jednou ukázala Konniga, kde je toho namalováno tolik, 

až je zobrazená postava stěží rozpoznatelná. 

Výklad jsem studentům nedistribuovala jako rozparcelované poznatky. Mluvila 

jsem spíše vyzývavě, ve snaze ještě víc vyprovokovat k mluvení i je. S povděkem mohu 

kvitovat, že byli k mým snahám velmi vstřícní. V takovéto náladě jsme tedy přistoupili 

k výtvarné činnosti, k t e r o u jsem pro potřeby hodiny nazvala „Uvnitř a venku". Konkrétněji 

šlo o malbu vnitřního a vnějšího prostředí lidské bytosti - člověka. 

Jak jsem uváděla výše motivační část jsem si předsevzala ne delší než dvacet 

minut. R o z h o d l a jsem se pro práci ve skupinách. V tomto případě je totiž čas potřebný na 

práci nepatrně kratší. 

Umělecká tvorba je také přece o komunikaci s divákem a o vyjadřování 

uměleckého záměru. Minulými hodinami jsem poučena, že ne všichni se odhodlají svěřovat 

svůj záměr monologicky před celou třídou při závěrečné diskusi. Při skupinové práci se budou 

muset domlouvat právě o tomto záměru, tedy jej budou z principu práce muset vyjadřovat a 
možná i argumentovat. 

Z jedenácti studentů jsem tedy utvořila dvě smíšené skupiny. Nepoužila jsem 

žádnou herní metodu rozřazování, ale mechanicky jsem rozkrojila přede mnou sedící 

publikum. 

Vzhledem k tomu, že seděli v jednom hloučku jsem usoudila, že ve skupině 

momentálně nepanují nešváry. Také to zajišťovalo spolupráci těch co si sedají vedle sebe -

mají pravděpodobně přátelské vztahy s těmi, co sedí za nimi - ke kterým mají větší odstup, 

ale ne nevraživost. 
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K dispozici dostala každá skupina balicí papír o formátu asi metr na dva metry 

tempery, štětce a houbičky. Chtěla jsem předejít tomu, aby na takové ploše vznikali 

panáčkové podobní tomu mému z úvodu hodiny. S každou skupinou jsme proto u zpětného 

projektoru osvítili nejodvážnějšího člena a zkoušeli jsme jak budou vypadat různá gesta a 

pohyby jeho stínu, který se promítal na papír. Jednu pózu potom studenti na papír překreslili a 

získali tak docela zajímavý základ budoucí malby.' 

K malbě samé jsem studentům připomněla, o jakých způsobech práce s barvou se 

dnes dozvěděli. Co se týče cákání, nebylo nutné nic opakovat. Chvíli jsem také věnovala 

prosbě, aby si malbu alespoň chvilku promýšleli a vzájemně konzultovali. Zvláště jsem 

zmínila výběr barev a že i při expresivní malbě je nutná jistá opatrnost. A také fakt že uvnitř a 

venku není pro většinu lidí totožné, tak aby se zamysleli, jak ten rozdíl, který vnímají, 

vyjádřit. 

Studenti hladce odstartovali činnost. V průběhu malování jsem v podstatě jen 

zažehnávala nebezpečí potopy a barevných explozí. Po asi dvaceti minutách bylo skoro 

hotovo. Zastavila jsem se tedy postupně u obou prací a zeptala se studentů obligátně: „Jak jste 

na tom?" Byli na tom opravdu dobře. Pojednali celou plochu papíru, snažili se o co 

nej zajímavější efekty práce s barvou. S malováním neměli žádné zkušenosti, takže figura 

nebyla o mnoho promalovanější než pozadí, ani naopak. Intuitivně seje v obou případech 

snažili oddělit barevným kontrastem. Tak jsme jej společně vymysleli a já jej nakreslila na 

tabuli. Jedna skupina se dále věnovala právě barevnosti. U druhé skupiny jsem měla 

příležitost podotknout, že smícháním všech barev vzniká nakonec hnědá. Barvy na papír lili 

tak hojně, že opravdu místy vzniklo „bláto". Takhle barevnou hmotu tedy využili ve 

zbývajícím čase jako základní vrstvu pro následné prokreslování křídami a už cílenější 

nanášení barvy. Tato skupina také začala fabulovat místo námětu rovnou příběh zobrazené 

postavy. Každým dalším přidaným tahem postupovali více dovnitř. 

Nyní už jsem se snažila odhadnout okamžik, kdy navrhnout malbu ukončit. 

Obávala jsem se hlavně propásnutí optimální chvíle. Tedy, že studenti přestanou korigovat 

své zaujetí malbou vzhledem k celku. Spolupráce ovšem fungovala dosti hladce. Snadno jsem 

tedy i z rozhovorů nad malbou poznala, kdy většina považuje stávající stav za optimální a 

přistoupila k závěrečné části hodiny. 

7 Později by bylo možné se na specifický vzhled takto pořízených figur odvolat třeba při probírání 
Segala. Já jsem na podivnou disprorporčnost jen upozornila. Nechtěla jsem odvádět pozornost od 
malby samotné ke kresbě. 
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Opatrně jsme přichytili obě práce vedle sebe na tabuli, aby se mohli studenti před 

diskusí pořádně podívat na výsledky obou skupin. 

Společně jsme došli k tomu, že práce se dost významně liší. První skupina se 

snažila malbou vyjádřit rozdílnost dvou prostředí a i specifičnost každého z nich. Zatímco 

skupina druhá tíhla spíše k popisnosti a vyprávění. Stejně tak se totiž lišily i způsoby 

výpovědí obou skupin. 

První popisovali volbu barev, rozdíly v tom, jak na ně působí a způsob, jakým 

oddělili vnitřní prostor těla od vnějšku. Prostupná řada bodů pro ně byla jak estetickým 

prvkem, tak vyjádřením toho, že člověk je okolím ovlivňován a že jej do sebe chce a musí 

pustit. Jejich práce působila jak esteticky, tak měla i své vysvětlení a zdůvodnění - a obojí 

bylo podle výpovědi členů skupiny záměrem. 

Druhá skupina se o své práci vyjadřovala odlišným způsobem. Už při malování 

svůj zájem přesunuli výhradně na figuru, kterou stále znovu přemalovávali a překreslovali, 

doplňovali o detaily a tak rozvíjeli její příběh. 

Výsledkem bylo zobrazení poživačného člověka, který ze svého hamounství 

onemocněl mnoha neduhy. Sami vnímali, že jim praktická stránka malby dělala problémy a že 

jejich technika není tolik propracovaná jako u první skupiny. Důraz kladli na výklad významů 

jednotlivých nakonec velmi podrobně zaznamenaných „událostí" ve figuře. Její vztah 

k vlastnímu okolí vyjádřili lapidárně - biologickou nutností výživy a zároveň nebezpečím 

ohrožení zvenčí. Obranou vnitřku byla několikráte důsledně obtahovaná obrysová linie figury 

i její gesto. 

V neustálé touze v malbě pokračovat a dotvářet ji si studenti začali tuto svou práci 

posléze i fotit do mobilu a inspirováni tezí o nemocech se pokusili udělat rentgen. Za 

konečnou verzi byl prohlášen do negativu převrácený snímek z digitálního fotoaparátu8. 

Druhá skupina byla celkově aktivnější. Její malba vyznívá naléhavěji a je více 

provokující. Asi i proto, že cítili jak jejich práci dávám dost volný průběh. Korigovala jsem 

jen zásadní nedostatky v práci s barvou, nikoli význam, který si tvořili. Výsledkem je práce, 

kterou jsem schopna zasadit do mnoha mezipředmětových souvislostí a která by tedy mohla 

fungovat jako motivační i důkazový materiál pro budoucí hodiny. 

8 Jako mimořádně vhodné mi zde přišlo pokračovat v studenty spontánně rozvíjeném tématu. Ovšem 
místo poněkud prosté snahy cokoli fotit nebo nahrávat do mobilních telefonů, bych pro příští hodinu 
plánovala činnost která vzniklý význam vytvořeného obrazového sdělení dále prohloubí a rozvede. 
Předpokládala bych, tentokrát již samostatnou práci s počítačovým grafickým programem. Nasnadě 
je tu reflexe rozdílu tvorby v přirozeném a virtuálním prostředí. Nahlédnutí možnosti okamžitě 
presentovat svůj výtvor na internetu, versus možnosti diskutovat o ném v kruhu svých spolužáků. 
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První skupina projevovala zase větší zájem o proces a techniku malby. 

Nesouhlasili s některými zásahy a dohadovali se o jejich odstranění a formě nápravy. 

Přemýšleli jakou techniku ještě nepoužili a kam do malby by se hodila. Postupovali společně 

a s větší rozvahou než druhá skupina. 

Fakt, že obě skupiny si přirozeně zvolily svůj způsob práce mě nepřekvapil. To až 

její bezproblémový průběh. Obě dokázaly pracovat v jedné místnosti aniž by pečlivým 

hlídáním jedné skupiny druhou vznikly dvě varianty téhož.9 

Vzhledem k tomu že cílem této hodiny pro mě nebylo jen navození zkušenosti 

s expresivní malbou, ale i posílení spolupráce, považuji za úspěch i fakt, že se dokázali 

rozumně podělit o místo i materiál pro práci. Vzájemná tolerance byla patrná i v diskusi, 

kterou jsem opravdu Jen" moderovala a na závěr shrnula. O slovo se v jejím průběhu podělili 

sami. 

Při výuce tohoto tématu se mi tedy podařilo nejen naplnit svůj záměr. Ale zároveň 

jsem byla schopna reagovat na vzniklé situace, optimálně motivovat, inspirovat a usměrňovat 

všechny fáze výtvarné činnosti studentů i materiálně zajistit průběh hodiny. 

Ostatní témata z této řady jsem vyučovala s pro mne také velmi významnými 

úspěchy. Některé podnítilo studenty k tvorbě velmi zajímavých artefaktů, v jiných hodinách 

jsem si mohla dovolit ve výkladu hlubší ponor a více souvislostí, protože jsem od studentů 

cítila potřebnou odezvu. 

Toto téma však zároveň probíhalo optimálně v teoretické i výtvarné části, ale také 

nejlépe osvětluje průběh výuky i svým hmatatelným výsledkem. 

9 Přestože se začínalo na velmi podobném základě - obé skupiny si vymyslely skoro stejnou pózu. 
Postupněji ovšem dodaly každá jiný význam a vyznění. 
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Závěr 



Pro svou práci jsem si zvolila široké téma. Tato skutečnost plně koresponduje s šíří mého 

zájmu. Má tvorba je naopak formálně i námětově vymezena jasně. Obsah všech tří částí jsem 

proto konkretizovala právě s ohledem na témata, které se naskýtala v části výtvarné. 

Teoretická část je v podstatě rozvedením názoru, že pro plné pochopení 

jednotlivosti, je nutno rozumět všemu. Tak i pro pochopení obrazu je třeba chápat celý jeho 

kontext - svět. Snahou o nahlédnutí celku světa nahlédneme sebe a funguje to i naopak. 

Tvorbu lze tedy vnímat jako neustávající tázání se světa na sebe sama. Proto má zobrazení 

lidské postavy specifický význam. 

Vystavujeme totiž člověka pohledu na člověka. Nikoli v jeho implicitní totalitě, 

nehledáme vyčerpání bytí. V transformované realitě obrazu přijímáme nejistotu, která se 

s lidským životem z podstaty pojí. 

Výtvarná část je záznamem cesty, kterou jsem procházela ve a snaze pochopit 

význam a dosah těchto myšlenek. Je hledáním adekvátního malířského vyjádření záměru 

daného myšlenkami a pocity a neodbytně žádajícího zjevit se jako figura. 

S v o u jednostrannou zaměřenost jsem reflektovala také při koncipování svého 

pedagogického projektu do hodin výtvarné výchovy. Použila jsem vlastní preference jako 

výchozí bod pro své pojetí vyučování. Zároveň jsem ale využila i svého sklonu k 

objektivizování za tím účelem, aby obsahy jednotlivých lekcí byly pro studenty osobně 

přínosné i v souladu s naplňováním cílů stanovených pro středoškolskou výtvarnou výchovu. 

Volila jsem i literaturu, která mi byla velmi nápomocna. Jako největší výzva se 

ukázala nutnost držet se utilitárně předem vytýčené trasy. Pevně doufám, že má snaha vše 

objektivizovat, nahlížet z mnoha úhlů a hledat stále nové souvislosti byla udržena ještě 

v rozumné a pro práci přínosné míře. 
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Obrazová dokumentace teoretické části na CD: 

1 Afrodité. Římská kopie řeckého originálu. 
2 MIST MÁŘÍ MAGDALENY. Marie Magdalena 
3 GIOTTO. Snímání z kříže 
4 VAN DER WEYDEN. R. Marie Magdalena (Detail) 
5 LEONARDO da VINCI. Sv. Jan křtitel 
6 EL GRECO. Marie Magdalena 
7 CARAVAGGIO. Ukládání do hrobu 
8 REMBRANDT VAN RIJN 
9 CANOVA. A. Marie Magdalena kajícnice 
10 LEFEBRE J.J. Marie Magdalena v jeskyni 
11 INGRES. J.A.D. Koupel 
12 DELACROIX. E. Vraždění na Chiu(Detail) 
13 COURBET.G. žena se sítem 
14 SANDYS. A.F.G. Marie Magdalena 
15 RAFAEL SANTI 
16 GIORGIONE. Koncert 
17 MANET. C. Snídaně v trávě 
18 TIZIAN. Venuše urbinská 
19 MANET. C. Olympia 
20 BILAL. Olympia 
21 CLOSE. CH. Velký autoportrét 
22 FREUD. L. Muž na posteli 
23 CARAVAGGIO. p.Marie prosebníků 
24 CERNUS. T. Bez názvu (4 postavy) 
25 GOODMAN. S. Okřídlený hoch 
26 LEONARD. M. Muž s nektarinkami 
27 PEARLSTEIN. P. Kovová postel 
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