Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
katedra výtvarné výchovy

Malba a animovaný film
v souvislosti
s výtvarnou výchovou
Painting and animation
in art education

Zuzana Kocourková
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
3. ročník, prezenční studium

Vedoucí bakalářské práce:

Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
Praha 2018

1

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně za použití
literatury uvedené v seznamu literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita
k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 20. 4. 2018					

2

.........................................................

Poděkování
Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí mé práce, Mgr. Lindě Arbanové, Ph.D. za
podnětné připomínky a poskytnutí rad i technického zázemí při finální úpravě animace.
Dík patří také mé rodině a přátelům za trpělivost a podporu.

3

ANOTACE
KOCOURKOVÁ, Z.: Malba a animovaný film v souvislosti s výtvarnou výchovou
Bakalářská práce, 2018, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné
výchovy, 58 stran

Bakalářská práce se zaměřuje na propojení malby a animovaného filmu. V teoretické části
rozebírá přístupy a způsoby využití barevné hmoty v malbě a v klasické i experimentální
animaci. Srovnává přístup k mabě v animaci a ve volné výtvarné tvorbě. Mapuje historii
malby a hraničních přístupů v animovaném filmu. V didaktické části předkládá způsoby,
jakými se dá ve výtvarné výchově propojit výuka malby s tvorbou animace. V praktické
části je pak popisována realizace autorské animace experimentální metodou.

Klíčová slova
malovaná animace, netradiční postupy, materiálová animace, animovaný experiment
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ANNOTATION
KOCOURKOVÁ, Z.: Painting and animation in art education
Bachelor Thesis, 2018, Charles University, Faculty of Education, Department of Art
Education, 58 pages

Bachelor thesis is focused on interconnections of painting and animation. In the theoretic
part the thesis analyzes examples of different approaches and ways of using colorful
material in painting and animation. It compares attitude to painting in animation and free
art. The thesis charts history of painting and extraordinary approaches in animation. In
the didactic part, the bachelor thesis presents the ways how to connect painting and
animation in art education. In the practical part is described a realization of animation
made by experimental method.

Key words

painted animation, unusual approaches, experimental animation, material
animation, material experiment
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ÚVOD
Zaujetí pro toto téma jsem dostala již při první zkušenosti s tvorbou klasické ruční animace.
Obecně mě začalo fascinovat, jak z nehybného obrazu viděného pod objektivem může
vzniknout pohyblivý obraz, který má zároveň tu schopnost vyprávět vlastní příběh. Zároveň
jsem vždy nacházela zalíbení v malbě, která se stala rovněž předmětem mé závěrečné práce.
Ačkoliv existují osvědčené postupy animace, lákalo mě zkoušet spíše nové a experimentální
způsoby, kterými se dá vytvářet pohyblivý obraz.
Cílem mé bakalářské práce je porovnání malby jako statického obrazu s tvorbou animace
jako obrazem v pohybu. Budu zde také popisovat aspekty, které dokáží pozměnit charakter
malby (jako např. materiál, nástroj, podklad a způsob nanášení barevné hmoty). Ve své
práci budu mapovat nejrůznější způsoby, jakými se dá animovat. Fascinuje mě neomezenost
prostředků, které mohou umělci při tvorbě animace i volné malby využít.
V teoretické části mé bakalářské práce se zmíním zejména o umělcích, kteří svým přístupem
k animaci překročili na druhý břeh řeky a objevili nebo vyzkoušeli netradiční a inovativní
přístupy k animační tvorbě. Budu se snažit obsáhnout jak umělce ze starší doby, tak
i současníky a aktivní umělce.
V další části nastíním metody animace, které mi přicházely na mysl jako potenciální
možnosti pro využití v mé autorské části. Jeden zvolený přístup budu realizovat
a ve stejném duchu pokračovat i v didaktické části. V té nastíním řadu výtvarných úkolů,
které jsou součástí jednoho výtvarného projektu. Jednotlivé úkoly se budou týkat spíše
malby, ačkoliv zakončení projektu vyústí v žákovskou tvorbu animace, která bude využívat
poznatky a materiály získané z předcházejících výtvarných úkolů.
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1. MALBA
Už vzhledem k názvu bakalářské práce by se slušelo na jejím začátku definovat a vymezit
pojmy, se kterými budeme na následujících stránkách pracovat. Rozhodla jsem se proto,
že svou teoretickou část začnu definicí pojmů, které pokládám za klíčové. Je jimi malba
a animace.
Při hledání definice malby jsem se na úplném začátku obrátila ke Slovníku spisovné češtiny.
Malba je v něm definována jako „... technika nanášení barev v souvislé vrstvě na podklad,

zpravidla pomocí štětce. V přeneseném slova smyslu znamená také produkt této činnosti.
Od kresby se liší použitým nástrojem (štětec) a plošností, kterou je barva nanášena.”

1

Pokud bychom vycházeli pouze z této definice, za malbu bychom nemohly považovat dílo,
vytvořeno za pomoci jiného nástroje než štětce (např. látky nebo houbičky, ...). Výsledná
malba by také musela být barevná (ne monochromatická).
Mnohem blíže mám k definici, kterou uvádí Výkladový slovník malířství, grafiky
a restaurátorství. „Malba - technologie malířských postupů, při níž jsou barva či jiné

podobné materiály osazovány organizovaně na podložku se záměrem vytvoření malířského
uměleckého díla nebo dekorování plochy. Charakter malby určuje podklad, vlastní barvy,
nástroje a postupy realizace.“ 2 Toto vymezení malby se totiž neupíná pouze k využití barvy
jako materiálu, jímž je malováno, nepopírá jiná média, za jejichž pomoci se dá vytvořit
dílo, ani přesně neurčuje podklad, na kterém má výtvarné dílo vzniknout. Otevírá se nám
nesčetně možností, jak s tímto vědomím naložit a využít jej.

1. 1. Aspekty charakteru malby
V následujících odstavcích se pokusím shrnout základní proměnné, které určují výsledný
charakter malby. Originální kombinace těchto aspektů se dá využít jak v malbě nehybného
obrazu, výtvarného díla, tak i v animaci. Stejně tak jako se dá experimentovat s malbou,
můžeme hledat nové způsoby vzniku animace, jiné, inovativné přístupy a řešení. Pozměněním
jedné z kategorií můžeme dosáhnout naprosto nového a nevšedního výsledku.

1

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1994. ISBN
80-200-0493-9.

2

KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha:
Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7., s. 157

9

1. 1. 1. Materiál V tuto chvíli se budeme zabývat otázkou čím, přesněji jakým materiálem, jakou hmotou maluji. Ve školách je nejčastěji užíváno temperových
barev pro jejich snadné užití a cenovou dostupnost. Taktéž se pro
malování výtvarných děl obvykle užívají akrylové či olejové barvy.
Malovat můžeme však i pastelem či tuší. Všechny tyto postupy
jsou osvědčené a více či méně často využívané. Pokud by ale chtěl
jedinec vyzkoušet něco nového, experimentovat s prostředky, které
se mu nabízejí, měl by nacházet jiné techniky a objevovat nejrůznější
materiály, se kterými se dá malovat. Má k dispozici nepřeberné množství
možností. Může pracovat s potravinami - omáčkami, polévkami,
šťávou z ovoce, čokoládou (v pevném i kapalném skupenství). Svým
způsobem může malovat skládáním sypkých materiálů jako je písek,
barevné korálky, nebo i mušle, kamínky, šišky, listy a vytvářet tak
požadované dílo skládáním barevných prvků.

1. 1. 2. Nástroj

Další aspekt malby, který nelze nezmínit je předmět nebo nástroj,
jímž je barevná hmota na podklad nanášena. Nástroje rozdílných
tvarů budou tvořit stopy, které se od sebe budou lišit a budou mít
svůj vlastní rukopis. I tím, čím hmotu nanášíme, můžeme výrazným
způsbem ovlivnit charakter malby. Mezi klasičtější nástroje k nanášení
barvy se používají štětce a špachtle. Dají se stejně dobře využít i špejle,
houbičky, kusy látek. Takovýmito nástroji lze barvu nanášet, ale také
do barvy otiskávat struktury a texturu. S tvrdšími předměty (jako
například s kartáči, příborem nebo větvičkami) se dají do barevné
plochy obrazy též vyrývat. Existuje široké množství předmětů, se
kterými se dá takto (a i dalšími způsoby) pracovat a které někdy
vytvářejí zajímavé a originální stopy.

1. 1. 3. Podklad

Stejně důležité jako materiál a nástroj je zvolit si podklad, na který
maluji. Tradičně se ve školách volí tvrdší papír, karton, nebo “baličák”.
Plocha, na které bude vznikat výtvarný artefakt, však může být ze zcela
neobyčejného materiálu. Jako podkladu se dá využít igelitu, dřeva
(jak plochého, tak i neopracovaného, trojrozměrného), látky (záclony,
oblečení), skla, nebo i samotného těla. Důležitým rozhodnutím je také
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výběr velikosti podkladu a poměrů jeho stran. Může být gigantický,
miniaturní, pravidelný nebo pravoúhlý, ale také bez přesného
ohraničení. Do podkladu se dá také například zasahovat prostřihnutím,
roztrhnutím, slepením podkladu apod. Měli bychom brát v potaz také
prostředí, ve kterém bude hotové dílo vystavováno, jak bude na diváka
působit (malý obrázek na veliké zdi nebo rozměrný obraz, který je
vystaven v úzké uličce a divák na něj nemůže pohlédnout jinak než
z blízka).

1. 1. 4. Způsob

nanášení

Výsledný obraz se může také lišit na základě způsobu, jakým je barva
na podklad nanášena. V knize Obraz od J. Aumonta je jedna kapitola
vyhraněna expresivitě. Autor píše, že ... “tatáž klikatá čára může být

namalována s velkou pečlivostí (jako u Kandinského) nebo naopak
zuřivě vržena na plátno (u Massona) a její relativní expresívnost bude
pochopitelně odlišná.”

3

Rozdílné způsoby nanášení barvy mohou

spočívat v pohybu štětce po plátně. Impresionstická malba, tvořená
z mnoha krátkých tahů štětcem, nebo pointilistické obrazy složené
z miniaturních teček budou na diváka působit jinak než obrazy, na
nichž tahy štětcem téměř nelze rozpoznat.
Ve výtvarných úkolech, zadávaných při hodinách výtvarné výchovy, by stačilo pozměnit
jeden z těchto aspektů. Pak by žáci byli vedeni k tomu, řešit nové překážky v podobě změny
materiálu nebo podkladu, na který nejsou zvyklí. Svým způsobem by také opadla nejistota,
a obavy z toho, že se jim výtvor „nepovede”, jelikož hlavní myšlenkou těchto různorodých
a nevšechních přístupů je jejich vyzkoušení v praxi a experimentace s nimi. Kombinací
netradičních technik a postupů mohou nalézat nové přístupy k jejich vlastní tvorbě.

3

AUMONT, Jacques. Obraz. 2. vyd. Přeložil Ladislav ŠERÝ. V Praze: Akademie múzických umění,
2010. ISBN 978-80-7331-165-0., s. 282
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2. CESTY VNÍMÁNÍ OBRAZU
Při vytváření vlastní animace jsem se zamýšlela nad tím, jakými způsoby by se dalo
nahlížet na statický obraz a obraz v pohybu. Napadalo mě několik možných cest, jak bych
realizovala svou animaci. Myšlenky mě zavedly k otázkám, zda například metoda časosběru
se dá považovat za animaci. Z vlastních postřehů a zamyšlení mi vyplynuly různé cesty,
jakými by se dalo nad obrazem, který je divákům představován, uvažovat. Pro přehlednější
pochopení a uchopení myšlenek jsem vytvořila myšlenkovou mapu (Obr. 1). Ráda bych na
tomoto místě stručně popsala uchopení viděného obrazu.

Malba

napodobení reálného
či imaginativního světa

Film

OBRAZ

NETEMPORALIZOVANÝ
nepohyblivý

záznam uskutečněného
pohybu

TEMPORALIZOVANÝ
pohyblivý

Fotografie

Časosběr

dokonalá iluze existující
skutečnosti

zrychlený obraz okem
nepozorovatelného pohybu

Animace

iluze pohybu skrze záznam
statického obrazu

Obr. 1 - Myšlenková mapa - Uchopení viděného obrazu

2. 1. Netemporalizovaný obraz
Jacques Aumont (2010) popisuje netemporalizovaný obraz jako takový, který se v čase
nemění. V některých případech sice může docházet ke změnám (tmavnutí barev apod.), ale
takové změny jsou lidským okem nezaznamenatelné. 4 V případě nepohyblivých, statických
obrazů (ať už se jedná o malby, kresby, fotografie, grafiky nebo plakáty) se divák sám může
rozhodnout, jak dlouhý časový úsek si vyhradí k pozorování onoho obrazu. Může ho jen
letmo přehlédnout, nebo jej studovat několik hodin.

4

AUMONT, Jacques. Obraz. 2. vyd. Přeložil Ladislav ŠERÝ. V Praze: Akademie múzických umění,
2010. ISBN 978-80-7331-165-0., s. 155
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2. 1. 1. Fotografie
„Percepce fotografie přináší určitý typ iluze, avšak takové iluze, které si je
divák plně vědom, aniž by byl nucen věřit, že to, co mu tato iluze ukazuje,
se před ním skutečně odehrává.” 5
Richar Allen
V oblasti umění se fotografie může považovat (stejně jako malba) za samostatný umělecký
výtvor, snímek fotografa, ale také může být dokladem nějakého procesu, vývoje v čase.
Fotografie se v dřívějších dobách často stávala jediným vizuálním dokladem (spolu
s videozáznamem), který zůstal po přechodných výtvarných dílech, nebo performancích.
Z hlediska divákova pohledu fotografie zachycuje dokonalou iluzi. Podle Waltona (1999)
se o filmu a fotografi nedá mluvit pouze jako o napodobenině reality, nýbrž jsou tyto
vynálezy spíše jakýmsi “oknem”, kterým na určitý výjev nahlížíme.

6

Na fotografiích jsou

zachyceny objekty, které se v okamžiku pořízení snímku opravdu nacházely před okem
fotografa a fotoaparátu.

2. 1. 2. Malba
„Obraz musí být filmovým pásem o nesčíslném množství napětí
a psychologických explozí zhuštěných do nehybné plochy a předvedených
v nekonečně krátkém čase. Pohyb filmového pásu je zde nahrazen
pohybem divákovy představivosti a fantasie.“ 7
Vladimír Boudník
Oproti fotografii v případě malby divák při pohledu na obraz vnímá způsob jeho vytvoření
a i onen způsob o obrazu ledacos vypovídá. „Malba je dokumentem svého vzniku -

postupného kladení barev na plátno, malířských gest, která umělec štětcem dělá.” 8
U ručně vytvořeného obrazu (malby, kresby, grafiky) divák v některých případech nepozná,
5

ALLEN, Richard. Representation, Illucion, and the Cinema. In: Cinema Journal, r. 32, č. 2, 1993,
ISSN: 00097101, s. 22

6

WALTON, K. L.: On Pictures and Photographs: Objections Answered. In: ALLEN, R., SMITH. R.
(ed.): Film theory and philosophy. Oxford: Oxford university press, 1999. ISBN 0-19-815988-9.

7

MERHAUT, Vladislav, PAVELKA, Zdenko, ed. Grafik Vladimír Boudník. Praha: Torst, 2009. ISBN
978-80-7215-382-4., s. 49

8

ARBANOVÁ, Linda. Filmový obraz jako předmět výchovy a vzdělávání. Praha, 2005. Disertační
práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta., s. 38
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zda namalovaný výjev má podklad ve skutečnosti, nebo se jedná o imaginativní malbu.
Malba (vystavovaný obraz) také může být výsledkem nebo součástí procesu, který jí
předchází. Například obrazy od J. Pollocka nebo Y. Kleina jsou prezentovatelné samy
o sobě, ale předcházela jim neméně důležitá část vytváření. Pollockovy obrazy, které
vznikly v průběhu performance jsou pouze viditelným výsledkem procesu, při němž byly
vytvářeny.

2. 2. Temporalizovaný obraz
Jacques Aumont charakterizuje temporaizovaný obraz jako „.. takový, který zahrnuje

čas přímo ve své existenci.”

9

Temporalizovaný obraz je pohyblivý. Divák, vnímající

pohyb ve sledovaném obraze jej musí sledovat v daném časovém úseku v a přesně dané
chronologičnosti obrazu, která se nemění.

2. 2. 1. Film
„Film balzamuje čas, uchovává jej v půvoní podobě.” 10
André Bazin
Natáčený, hraný film je ve většině případů snímán a následně promítán ve stejné rychlosti,
v jaké se postavy a objekty při natáčení pohybovaly. Při pozorování filmového (pohyblivého)
obrazu, je divákovi zprostředkována iluze, že je účastníkem zobrazeného výjevu. „Film

neukazuje pouze věci, ale ukazuje samotný akt dívání se na věci, který je podobný našemu
dívání se na svět.” 11 Pohyb, který se zachycuje, je plynulý a uskutečněný.
Vedle klasického hraného filmu bychom tak do této kategorie mohli zařadit videozáznamy
z tvorby umělců jako například Yvese Kleina či Jacksona Pollocka. Jedná se o záznamy,
které se později stanou jediným dokladem toho, jakým způsobem bylo umělecké dílo,
později například vystavované jako obraz, umělcem vytvořeno. Různé druhy performance,
ať už se jedná o divadelní hru, taneční představení, nebo performativní vyjádření umělce,
jsou událostmi, které se nikdy nestanou vícekrát naprosto totožně. Každé představení je
jedinčené. Ale díky videozáznamu je zachycen proces, který se stal jednou jedinkrát a již
nikdy se neuskuteční.
9

10
11

AUMONT, Jacques. Obraz. 2. vyd. Přeložil Ladislav ŠERÝ. V Praze: Akademie múzických umění,
2010. ISBN 978-80-7331-165-0., s. 167
Tamt., s. 240
ARBANOVÁ, Linda. Filmový obraz jako předmět výchovy a vzdělávání. Praha, 2005. Disertační
práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta., s. 39
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2. 2. 2. Animace
„Animátoři jsou jediní filmoví tvůrci, kteří se ocitají v podstatě v božské
pozici. (...) Jsou na tom určitě lépe, než tvůrci hraných i dokumentárních
filmů. Můžou opravdu stvořit celý svůj svět.“ 12
Jurij Borisovič Norštejn
V klasické ruční animaci je fotoaparátem zaznamenán statický obraz. Jednotlivé snímky
jsou následně promítány rychle za sebou, což způsobí, že lidské oko vnímá proměnlivý obraz
jako plynulý. Rozdíl mezi hraným (natáčeným) filmem a animací tkví v tom, že v případě
animace nebyl nikdy obraz, který autor vyfotí, pohyblivý. S výjimkou pixilace se v animaci
pracuje s neživými předměty, které ani možnost pohybu nemají. Pohyb, který lidské oko
vnímá jako plynulý, se v případě klasické animace nikdy neuskutečnil. Čas v animaci je
tedy vytvořen na základě statických obrazů. Zmínila bych zde výstižný citát Charlese
Solomona, který stručně a jednoduše vystihuje podstatu animace. „Animace vzniká okénko

po okénku a to ještě před tím, než je nasnímána. Ožívá při zpětném promítnutí jednotlivých
fází, kdy vzniká iluze pohybu.” 13

2. 2. 3. Časosběr
Dalším případem může být princip časosběru, kdy se snímá vývoj pohybu v určitých
časových intervalech. Například okem nezaznamenatelný růst rostliny může být díky
časosběru jednoduše zachycen. Následným seskládáním fotografií, dokumentujících
každou fázi růstu (např. jednou za den) se vytvoří plynulý pohyb. V tomto případě se tedy
jedná o zrychlený obraz okem nezpozorovatelného pohybu. Opakem tohoto principu
by bylo slow-motion, kdy je obraz nepřirozeně zpomalený a pro jeho vytvoření je potřeba
mnohem větší množství snímků, než které je zapotřebí ve filmu bez časového zpomalení.

12

13

V umění si je vše rovno, říká režisér Jurij Norštejn. aktualne.centrum.cz [online]. 2013-10-27
[cit. 2018-03-30].
ČERNÁ, Lucie. Principy animace. Praha, 2006. Diplomová práce. Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta., s. 17
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3. ANIMACE
„Animace není umění pohyblivých kreseb, ale umění kreslených pohybů.
To, co se odehraje mezi každými dvěma okénky je mnohem důležitější
než to, co je na nich. Animace je tedy umění manipulace s neviditelnými
mezerami mezi jednotlivými okénky.“ 14
Norman McLaren
V praktické části, kterou budu popisovat níže, se seznamuji spíše s nevšedními materiály
a jejich možnostmi využití v animaci. Jelikož bych chtěla vyzkoušet i experimentálnější
techniky animace, byla jsem zvědavá, zdali například vytvoření animace pomocí časosběru
se stále pokládá za animaci. Z níže zmíněných definic animace jsem se pokoušela vytyčit
hranice tohoto termínu, avšak na toto téma je velmi mnoho pohledů. Přesto se tu pokusím
nastínit aspoň některé z nich.
Nový akademický slovník cizích slov uvádí animaci jako „kreslení nebo nastavování

jednotlivých pohybových fází objektů v animovaném filmu, jejich zdánlivé oživování.“
Slovo animovaný pak definuje jako „film vytvářející snímky, na nichž se nehybné objekty

(kresba, loutka aj.) jeví jako pohybující se a živoucí“. 15
Po celou dobu existence animované tvorby se umělci a teoretici pokoušeli o definování
animace, avšak žádnému z nich se nepodařilo celistvě obsáhnout tento pojem a přesně
a jednoznačně stanovit mantinely. I současná animovaná tvorba je natolik obsáhlá
a rozmanitá, s přesahy do jiných odvětví výtvarného umění, že již těžko lze nalézt zákony
a principy, které by dostatečně a spolehlivě popsali pojem animace.

16

Americký teoretik

Charles Solomon došel k závěru, že všechny druhy animace mají přeci jenom dvě společná
kritéria: 1. obraz je snímán okénko po okénku, 2. iluze pohybu je vytvořena dřív než je

nasnímána..17
14

KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová
a televizní fakulta, Katedra animované tvorby, 2004. ISBN 80-7331-019-8., s. 8

15

KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-2001415-3., s. 56

16

KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová
a televizní fakulta, Katedra animované tvorby, 2004. ISBN 80-7331-019-8., s. 6

17

Tamt. s. 7

16

Kubíček ve své knize zmiňuje definici, zformovanou institucí ASIFA (Mezinárodní asociace
animovaného filmu), která vznikla za účelem vymezení hranic pro animátory, jež se se svými
filmy hlásili do soutěží mezinárodních festivalů animované tvorby. Podle této organizace
zní definice animace takto: „Umění animace je vytváření pohyblivých obrazů všemi

technikami s výjimkou živé akce.“

18

Jiří Kubíček dále ve své knize rozvádí tuto definici

a určuje, která odvětví se dají či nedají považovat za animaci. Dle výše zmíněné definice
může být pohyblivým obrazem myšleno divadlo, film, ale i kinetické výtvarné dílo. Dovětek
„s výjimkou živé akce“ pak následně eliminuje divadlo i hraný a dokumentární film. Slovo
„vytváření“ zas upřesňuje polohu kinetického umění a vyřazuje ho z definice animace kvůli
absenci procesu, v našem případě absenci děje. Vytvářením je totiž myšleno zaznamenávání
procesu, nikoli stavu. Z definice rovněž vyplývá, že obrazy, které sice nevypráví žádný děj,
ale přesto vykazují určitý časový vývoj, se dají považovat za animaci. 19

3. 1. Animace vs. výtvarné umění
Dále se budu věnovat porovnání animace a výtvarného umění. K tomu využijí níže zmíněnou
tabulku z poblikace Úvod do estetiky animace od Jiřího Kubíčka.

ANIMACE

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

časoprostor

prostor

zaznamenává proces

zaznamenává stav

trvá (v čase)

trvá (v prostoru)

výtvor kolektivní

výtvor jedince

syntetické umění

samostatné umění

neživá hmota v pohybu

barva, linie, tvar

Obr. 2 - Porovnání animace a výtvarného umění

18

19

KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová
a televizní fakulta, Katedra animované tvorby, 2004. ISBN 80-7331-019-8., s. 9
Tamt., s. 9-10

17

Vidíme, že animovaný film se odehrává v prostoru i v čase. Zároveň zaznamenává proces,
vývoj v čase, který může a nemusí být narativní. Oproti tomu výtvarné umění, resp.
umělecké dílo je výtvorem, který se nachází pouze v prostoru a zaznamenává určitý stav.
Ani pohyblivé kinetické umění totiž nezaznamenává proces.
Animovaný filmu a produkt výtvarného umění mají některé společné vlastnosti. Animace
jako pohyblivý obraz trvá v čase. V rámci animace se odehrává pohyb, příběh, který má
určitou chronologičnost a obrazy následují pevně za sebou. Výtvarné dílo trvá v tom
smyslu, že se jeho podoba nemění, trvá v prostoru. Po sjednocení a vytvoření konečné
podoby filmu je každé jeho promítání stejné. Stejně tak i po dokončení výtvarného díla do
něj autor již nezasahuje, nepřimalovává jeho části a nemění jeho podstatu.
U delších nebo vícedílných animovaných filmů se stává poměrně často, že se na tvorbě podílí
více osob. Jelikož je při vytváření filmu zapotřebí více rolí (autor námětu, režisér, výtvarník
a animátor, autor hudby, zvuku a dialogů), je veliká pravděpodobnost, že se animace stane
kolektivním výtvorem, ačkoli jeden jedinec může zastávat (a také často zastává) více funkcí.
Přesto i tak můžeme najít autorské animované filmy, které lze považovat za výtvarný
počin a jsou výsledkem práce jediné osoby. Ve sféře výtvarného umění, kdy hovoříme
o samostatných výtvarných dílech se naopak velmi často, téměř pravidelně, setkáváme
s jediným autorem, který stojí za vznikem onoho výtvoru.
Animované filmy jsou chatakteristické tím, že mají dějovou složku. Díky nasnímání
statického obrazu vytváří animátor živé obrazy, nechá ožívat stvoření, aktéry, kteří ve filmu
vystupují. Večerníčky a animované filmy pro děti (ale i dospělé) jsou tedy zástupci animací
s příběhem. Jiří Kubíček se ale zmiňuje: „Poměrně často se setkáváme s animovanými

filmy, které nejsou založeny na dramatickém principu a nepředvádějí žádný děj. Jsou to
animovaná kinetická výtvarná díla.” 20

20

KUBÍČEK, Jiří. Úvod do estetiky animace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová
a televizní fakulta, Katedra animované tvorby, 2004. ISBN 80-7331-019-8., s. 17
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3. 2. Experimentální malovaná animace
3. 2. 1. Olejové barvy na skle
Za průkopníka a zakladatele abstraktního filmu je považován
filmař a animátor Walter Ruttmann.

21

Spolu s dalšími

německými umělci, jako například s Hansem Richterem nebo
Oskarem Fischingerem, vytvářeli na záčátku dvacátých let
dvacátého století abstraktní filmy. V nich umělci zkoumali
vizuální formu (rytmus, tvary, hru světel) a jejich výtvory byly
prosty děje a jakéhokolic vyprávění příběhu. Důležité pro ně
bylo také spojení obrazu s hudbou.
V době, kdy tyto abstraktní filmy vznikaly, byli diváci zvyklí
na malbu, která byla statická, sestavená z jednotlivých
bodů.

Ruttmannovým úmyslem bylo vytvořit dílo, které

Obr. 3 a 4 - Walter Ruttmann,
Lichtspiel Opus 1 by zachycovalo malbu v pohybu. Diváci tak mohly sledovat
(1921) dynamické křivky a obraz, který se proměňoval v čase. 22

Hledal nový způsob vyjádření, odlišný od ostatních umění,
a to médium času. Umění, které se liší od malby tím, že
má časový rozměr (stejně jako hudba), a spíše než příběh
zachycuje rytmus, pohyb okamžiku. 23
Při realizaci této formy přišel Ruttmann s novou animační
technikou. Jeho první animovaný abstraktní film, Lichtspiel
Opus I, vznikl technikou nanášení olejových barev na skleněné
desky.

24

Výhodou využití olejových barev pro metodu

klasické ruční animace je jejich pomalé zasychání. Díky této
vlastnosti se vrstvy olejových barev za pomoci špachtlí lehce
přesouvají a autor pak může delší dobu pracovat s barevnou
hmotou.
21

BERNÁTEK, Martin, ed. Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Olomouc: Pas tiche
Filmz, 2010. PAF. ISBN 978-80-904515-4-4., s. 97

22

Tamt., s. 35-38

23

24

The First Avant Garde Animation: Watch Walter Ruttmann’s Lichtspiel Opus 1. Open Culture
[online]. 2017 [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: http://www.openculture.com/2017/06/the-firstavant-garde-animation-watch-walter-ruttmanns-lichtspiel-opus-1-1921.html

Tamt.
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3. 2. 2. Špendlíkové plátno
Alexander Alexeïeff spolu s Claire Parkerovou tvořili ve
30. a 40. letech 20. století animace v té době inovativní
technikou - za pomoci špendlíkového plátna. V napnuté síťce
otočného rámu bylo umístěno přes půl milionu špendlíků,
které se mohly dle potřeby zasouvat či vysouvat díky působení
různých předmětů. Vysunuté špendlíky pak tvořily díky
nasvícení světla a stíny, jež byly tvarovány do požadovaného
obrazu. 25
Vzhledem k časové náročnosti této techniky vytvořil
Alexander Alexeïeff dva snímky špendlíkovou animací: Noc
na Lysé hoře a En Passant. Práce s touto technikou vyžaduje
Obr. 5 a 6 - Alexander nadměrnou preciznost a soustředěnost.
Alexeïeff, Noc na Lysé hoře
(1934) Na tomto příkladu se snažím ukázat, že i plocha, která na

sobě nemá nanesenou barevnou hmotu, může vypadat
jako obraz. Je dokladem toho, že se dá malovat i stínem,
který s pomocí nasvícených špendlíků vytváří velice jemné
a citlivé přechody mezi tmavými a světlými místy. Vzniklé
snímky vytváří mlhavou, snovou atmosféru, která příspívá
k tajemnosti příběhu.

3. 2. 3. Sand painting (Sypké materiály)
Za jeden z prvních animovaných filmů za pomoci písku
bychom mohli považovat snímek od americké autorky,
Caroline Leaf, s názvem The Owl Who Married a Goose
z roku 1974. Další animace pískem od téže autorky s námětem
jedné z knih Franze Kafky nese název The Metamorphosis

Obr. 7 - Caroline Leaf, The
Owl Who Married a Goose of Mr. Samsa. Oba snímky jsou tvořeny přesouváním
(1974) a upravováním vrstvy písku na podsvíceném skle. Obraz,

který vznikne, je tudíž černobílý.

25

THOMPSON, Kristin a David BORDWELL. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha:
AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-091-2.
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„Sand animation” je zavádějící název, jelikož zahrnuje jak
animaci pískem, tak i dalších
například

sypkých materiálů, jako

animaci kávovými zrnky, čajem, luštěninami,

kořením, nebo dokonce korálky. Využít by se dalo čehokoliv
Obr. 8 - Videoklip k písni sypkého. Výhodou těchto materiálů (oproti animaci
In Your Arms
(2011) podsvíceným pískem - která dala tomuto odvětví základy

i jméno) je to, že dávají animaci další rozměr, který animace
pískem neměla - a to barevnost. Jako příklad tohoto druhu
animace můžeme jmenovat videoklip k písni In Your Arms,
vytvořený skupinou animátorů v čele s režisérem Gregem
Jardinem. V tomto videoklipu je kombinována technika
pixilace zpěvačky s animací želé fazolí různých barevných
odstínů.26

3. 2. 4. Wall-painted animation (Animace na zdi)
Obr. 9 - Blu, Muto
(2008)

Ráda bych tu zmínila také tvorbu umělce s pseudonymem Blu.
Tento italský street artista využívá velkých ploch prázdných
zdí, na které maluje obrazy obrovských rozměrů. Ačkoliv je
původem z Itálie, maluje gigantické obrazy po celém světě.
Jsou přístupné i videozáznamy, které dokumentují jeho
tvorbu. Kromě statických maleb stojí za vznikem několika
animací. Blu často pracuje s okolními předměty, trubkami a
rourami, po kterých taktéž maluje a zahrnuje je do animace.
Ve svém snímku Big Bang Big Boom do animace zapojil
i staré auto, které se nacházelo v blízkosti stěny, na kterou
maloval. Blu plně využívá potenciálu prostředí, které si pro
animaci zvolí. Používá také igelity a jiné předměty, kterými

Obr. 10 - Blu, Big Bang Big
Boom (2010)

26

27

dodává své animaci prostor. 27

Sand animation. Animuj.cz [online]. 2018 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: http://animuj.cz/
druhy-animace/sand-animation/
Blu Biography. Street Art Bio [online]. [cit. 2018-04-01]. Dostupné z: http://www.streetartbio.
com/blu
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3. 2. 5. Plastelína
Animace, kterou Lynn Tomlinsonová vytvořila v roce 2015,
vypráví příběh o posledním domě v Chesapeakské zátoce
(a brzy bude pohlcen vodou). Čtyřminutový animovaný
snímek nese název The Ballad of Holland House.
Lynn Tomlinsonová se zajímá o příběhy, které se týkají
neživých objektů. Ve své tvorbě se také dotýká tématu
environmentálních změn nebo koloběhu přírody. V tomto
případě si dala autorka za cíl citlivým způsobem povědět
příběh starého domu. O jeho vzniku, životě i blížícím se
konci. Pro přiblížení se příběhu a vystižení atmosféry se
Tomlinsonová inspirovala dvěma umělci z druhé poloviny

Obr. 11 a 12 - Lynn Tomlinson, The Ballad of Holland devatenáctého století, z doby, kdy byl dům postaven.
Island House (2013)

V animaci tedy můžeme spatřit výjevy od Vincenta van Gogha
(Jedlíci brambor) a Winslowa Homera (The Herring Net). 28
Lynn Tomlinsonová se ve své tvorbě snaží o propojení
technik a zmírnění hranic mezi animací a ostatními médii
(dalšími výtvarnými prostředky). Tato krátká animace vznikla
inovativní technikou - nanášením tenké vrstvy plastelíny
(oil-based clay) na pevnou podložku. Využití plastelíny pro
animaci je známé převážně pro vytváření modelů k loutkové
animaci (jako například Wallace a Gromit nebo Slepičí
úlet). V tomto případě ale autorka využívá média stejným
způsobem, jako by šlo použít jiných tekutých barev (temper,
olejových barev) do dvojrozměrného obrazu. Autorka hovoří
o procesu vytváření animace, při němž nejprve plastelínou
namaluje požadovanou scénu. Tato část vzniku animace je
časově nejnáročnější. Vytvořený vájev posléze jen díky malým
přidáváním či přeskupením nanesené barevné hmoty přetváří
a zaznamenáváním „snímek po snímku” rozpohybuje. 29

28

29

Behind the Scenes: The Ballad of Holland Island House. In: Vimeo [online]. 6. 11. 2014
[cit. 2018-01-28]. Dostupné z: https://vimeo.com/111169175. Kanál uživatele Lynn Tomlinson.
Tamt.
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3. 2. 6. Vosková animace
Český animátor a režisér Jiří Barta svým osobitým
způsobem zpracoval japonskou legendu Lafcadia Hearna
ve čtrnáctiminutovém snímku, který nese název Yuki
Onna. Sám autor říká, že se nejedná čistě o animovaný, ale
kombinovaný film. Slučuje v něm totiž nejrůznější animační
techniky - pixilace živých postav, ruční dokreslování
kompozice pozadí a smyšlené krajiny. Takto vzniklé obrazové
části pak byly promítány na pláty z vosku, které Jiří Barta
Obr. 13 a 14 - Jiří Barta,
Yuki Onna (2013)

dále animoval.30 Autor hovoří o vosku jako o materiálu, který
má v sobě velikou magii. „Jedná se o materiál, který je zvláštní

tím, že se dá velmi lehce zpracovávat a tavit. Při tuhnutí zas
vznikaly abstraktní obrazy, které bylo možné kombinovat
s kresbami a dalšími prvky dohromady.” Jiří Barta vyzkoušel
i přidávání různých látek do vosku (například asfaltu,
oleje

nebo

medu).31

Animace

voskových

plátů

tvoří

proměnlivé pozadí celého snímku a dokresluje harmonickou
a nezaměnitělnou atmosféru celého filmu.
Obr. 15 a 16 - Brett Foxwell,
WoodSwimmer
(2017)

3. 2. 7. Příroda
S neobvyklou metodou animace přišel i Brett Foxwell.
Netvořil ji přidáváním ani upravováním barevné hmoty pod
fotoaparátem. K práci mu pomohla sama příroda. Postupným
odřezáváním nespočtu tenkých vrstev ze špalků a dřevěných
bloků odkrýval Foxwell přírodní a přirozené ornamenty,
strukturu dřeva (letopočtů), která by byla jinak dokonale
skryta uvnitř stromu. Postupným fotografováním jednotlivých
stádií (každý řez zvlášť) Brett Foxwell vytváří animaci, která
se soustředí na vizuální požitek a působí uklidňujícím,
až hypnotickým dojmem. Svou úlohu v této práci hraje také

30

Jiří Barta Yuki Onna. Animation People [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: http://www.
animation.cz/cz/nase-prace/9-o-nas/55-yuki-onna
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Yuki Onna film o filmu. In: Youtube [online]. 14. 5. 2012 [cit. 2018-04-10]. Dostupné z: https://
www.youtube.com/watch?v=-0ndKUqpWKE. Kanál uživatele animationpeoplecz.

23

hudba, která podporuje meditativní požitek.

32

Sám autor se

zmiňuje o fascinaci myšlenkou sci-fi světa, v němž existují
bytosti, pobývající ve dřevě a jemu podobných materiálech.
Díky těmto myšlenkám došel ke koncepci tohoto projektu
s názvem WoodSwimmer. 33
Brett Foxwell svým způsobem objevuje struktury a abstraktní
tvary, které se vyvinuly samy od sebe. Umělec je v tomto
případě pouze zprostředkovatelem toho, co se obyčejnému
člověku nepodaří spatřit. Zaujal mě přístup autora, kdy
žádným způsobem nezasahoval do animace a nechal působit
náhodu a přírodu, která pracovala za něj.

3. 2. 8. Olejové barvy na plátně
Snímek Loving Vincent je současnou ukázkou kolektivní
tvorby animovaného filmu. Vznikl díky práci mnoha
výtvarníků, kteří byli zaškoleni do tvorby Vincenta van Gogha
a jeho rukopisu. Přesto by se podle mého názoru dalo
vytváření tohoto filmu přirovnat spíše k továrně na animovaný
film než k uměleckému počinu. Ale i tak nejde neocenit, kolik
úsilí a času bylo pro dokončení filmu zapotřebí.
Jelikož jedním z cílů mé bakalářské práce je porovnání
problematiky volné malířské tvorby s tvorbou animace,
naskýtá se mi v tuto chvíli příležitost zmínit se o způsobech,
Obr. 17 a 18 - Loving Vincent
(2018)

jak řeší tvůrci animovaného filmu Loving Vincent propojení
autorských maleb Vincenta van Gogha a vytvoření animace,
která je po vizuální složce zajímavá z hlediska využití
charakteristického malířova rukopisu.
Van Goghovy obrazy jsou ve svých originálních verzích
různých velikostí i orientace (horizontální a vertikální), kdežto
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What are all those paint men digging? - ‘WoodSwimmer’. Animation World Network [online].
2. 10. 2017 [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.awn.com/animationworld/what-areall-those-paint-men-digging-woodswimmer
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WoodSwimmer. Bfophoto [online]. [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: www.bfophoto.com
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film má naopak jednotný formát, který se v průběhu promítání
nemění. Autoři tedy museli vyřešit problém, který nastal.
V průběhu filmu spatřujeme výjevy z van Goghových obrazů.
V některých případech je bylo potřeba citlivě domalovat
a přizpůsobit jednotnému formátu plátna. Například obraz
Noční kavárna (který je orientovaný na výšku) byl ve filmu
zobrazen v původních proporcích díky kameře, která svůj
záběr započala v horní části obrazu a nakonec skončila u jeho
spodní části. Autoři také v určitých místech příběhu změnili
barevnost obrazu tak, aby odpovídala ročnímu období nebo
denním podmínkám a korespondovala tak s dějovou linií. Pro
větší rozmanitost záběrů kamery a úhlů pohledu bylo také
potřeba představit si, jak Vincent van Gogh maluje stejnou
scénu z jiné perspektivy. 34
Záběry, které jsou využity ve filmu byly nejdříve natáčeny
kamerou s živými profesionálními herci. Následné malby
vznikly na základě těchto záběrů.
Příběh je rozdělen do více dějových a časových linií.
V jednom případě tvůrci a malíři (odborníci na daný malířský
rukopis) vytvořili obraz, který se vizuálně podobal malbám
Vincenta van Gogha a byl určen pro hlavní dějovou linii. Jiné
části filmu byly malovány černobíle a v odlišném malířském
stylu, připomínajícím dobovou fotografii. To platí pro výjevy,
které Vincent nikdy nenamaloval, pro “flashbacky” ústřední
postavy. Pro nejautentičtější napodobení Vincentových
obrazů se tvůrci rozhodli, že obrazy budou malovány stejným
médiem (olejovými barvami) na stejný podklad (plátno) jako
maloval sám Vincent van Gogh. 35

34

Loving Vincent - Making Of. In: Youtube [online]. 30. 3. 2017 [cit. 2018-02-28]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=QE9Q_7bfHsM. Kanál uživatele Loving Vincent.
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Tamt.
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4. VLASTNÍ NÁPADY NA ANIMACI
Na úplném začátku, kdy jsem se rozhodovala, jakým způsobem budu vytvářet svou animaci,
mě napadalo více možných přístupů. Některé z nich bych tu chtěla uvést jako alternativy,
které by stálo za to alespoň vyzkoušet. Při zamyšlení nad dalšími metodami animace jsem
se snažila zůstat v experimentální poloze. Postupně jsem docházela k závěru, že animovat
se dá naprosto čímkoliv, záleží jen na tom, najít způsob, který je přijatelně proveditelný
a zároveň originální a efektní.

Barvou by bylo možné malovat i animovat na prostředí kolem nás, na různé předměty
nebo samotné lidské tělo Stejně tak by šly využít stěny nebo chodníky. Podobným
přístupem již pracuje i výše zmiňovaný italský street artista s pseudonymem BLU, který
maluje zejména na nevzhledné a opotřebované zdi, na kterých vytváří kreativní a nevšední
stop-motion animace. Využívá totiž různých zákoutí a předmětů v okolí k originálním

„zvratům” v příběhu.
Další možnost, kterou jsem měla v úmyslu vyzkoušet, byla následující: Využila bych

skleněnou desku, kterou bych postavila kolmo k zemi a která by tvořila jakési “okno” do
pozadí. Na skleněnou desku by se posléze nanášely barvy a tvořila animace. Fotoaparát by
tak snímal jak skleněnou plochu, tak prostředí, které by bylo za ní a se kterým by animace
pracovala. Malba na skle by tak byla jakousi intervencí do prostoru, jakoby malbou na
realitu za sklem. Prostor v pozadí by by zároveň ale zůstával nepoškozen.
K dalšímu přístupu jsem získala inspiraci díky tvorbě Radany Lencové a jejímu “Bublinovému
písmu” (1995). Přivedla mě k nápadu, že by bylo možná animovat za pomoci bublinek nebo

pěny, která by kontrastovala s vodní hladinou. Tu by bylo možno podle libosti obarvit.
Poslední technika, kterou zde zmíním, se týká malby čokoládou. Rozteklou čokoládu lze
využít k malbě obrazů, čokoládu v pevném skupenství zas pro vytváření reliéfu. Kdyby se
s ní pracovalo při vytváření animace, tak pro zamezení tvrdnutí hmoty by bylo ideální mít
rozehřávací podložku, na které by animace vznikala. Samozřejmě by bylo možné využít
více druhů čokolád a promíchávát je podle potřeby dohromady. Co se týče potravin a jídla,
stejně dobře by se daly pro animaci využít různé omáčky, dipy, nebo polévky.
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5. REALIZACE AUTORSKÉ ANIMACE
Přemýšlela jsem, jaké téma by bylo vhodné pro mou animaci a následné úkoly, které by
žáci řešili. Rozhodla jsem se, že zvolím téma VODA. Je častným pomocníkem při vytváření
malby, může být jak prostředkem, kterým lze malovat, tak i samotným námětem výtvorů.
Voda je jedním z živlů. Sama o sobě maluje v mikroskopickém i makroskopickém měřítku.
Její výtvory se dají nalézt jak v pohledech na delty řek, vyfocených z obrovské dálky
(nadhledu), tak i v malých detailech dešťových kapek. Všechny tyto “výtvory” přírody
jsou přirozené a tak jsem i já hledala přirozenost v pohybu. V časopise Výtvarná výchova
mě zaujal úryvek z článku, který se týká přirozené náhody, která je pro mou animaci,
řekla bych, stěžejní: “Náhodu si mysl sama nezpůsobí. Neumí to, činí svět sebou. Když

by se jí to ale podařilo, vnikla by do oblasti, která se teprve bude muset stát skutečností,
a tím ji můžeme posléze definovat jako nově získané ohraničení vlastního myšlení, čímž
náhoda opět zaniká. Náhoda je velká vzácnost. Každé pomyšlení na ni ji ničí, systematizuje
a zapracovává.” 36
Jako podkladovou plochu, do které byly barvy rozpouštěny, jsem si zvolila mléko. Je to
tekutina o větší hustotě než voda, tudíž se s ní lépe pracuje a má také výhodu neutrální bílé
barvy. Ve své experimentální animaci jsem se zaměřovala na linie pohybu, které barva po
sobě zanechává. Některé části animace jsou zrychleným zachycením samovolného pohybu
a rozplývání barvy. V jiných případech jsem pomohla barvě k pohybu foukáním brčkem do
hladiny. Nejčastěji jsem však rozpohybovala obraz zasahováním štětce do mléčné hladiny.
Nejdříve jsem zkoušela vytvářet barevné skvrny v mléce temperovými barvami. Ty se ale
na bílé ploše neudržely a zanedlouho se celé vpily do mléka a nic po nich nezbylo. Po
dalších pokusech jsem se nakonec uchýlila k použití inkoustu.
Rozhodla jsem se pro vytvoření čistě abstraktní a nenarativní animace, abych se mohla více
zaměřit na možnosti práce se zvolenou technikou (pohyb inkoustové skvrny v mléce). Jako
výstup bylo vytvořeno krátké video. Vzniklo spojením pěti různých animací a následnou
postprodukcí v programu Adobe Premiere.
Jednotlivé fotografie, které vznikaly při tvorbě animace zachycují detaily, kterých si moc
cením. Samy o sobě nesou kompozičně i ornamentálně zajímavé obrazy, které by se
daly využít k samostatnému vystavení, nebo je využít jako podklady pro další výtvarné
zpracování.
36

DYTRTOVÁ, Kateřina. Audiovizuální umění a tvorba. Výtvarná výchova. č. 3, 2014. ISSN 12103691, s. 7-8
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5. 1. Animační koutek
Obr. 19 - Dokumentace animačního koutku

Pro pohodlné animování jsem si potřebovala
zařídit “animační koutek”, který by poskytoval
pro kvalitní tvorbu animace vhodné podmínky.
Jelikož jsem pracovala s tekutými barvami,
potřebovala jsem fotoaparát umístit ideálně
kolmo, nad snímaný obraz. Vysoký stativ jsem si
tedy opřela o rám a připevnila ho k němu lepicí
páskou, aby se zamezilo případným nechtěným
posunům či schození fotoaparátu. Z jedné
strany jsem postavila světlo, které rovoměrně
osvětlovalo animační plochu. (Obr. 19 a 20)
Fotoaparát jsem si nastavila na manuál, clonu
F 5.6, čas 1/250 a ISO 1600. Bylo tedy vypnuté
automatické měření a upravování jasu (což by
jinak zapříčiňovalo nerovnoměrné osvětlení
plochy a nutnost následné úpravy jednotlivých
fotografií).
Do skleněné nádoby jsem umístila mléko (pro
jeho specifické vlastnosti - je hustší než voda
a barva se v něm tak rychle nerozpouští).
Fotoaparátem jsem z nadhledu snímala bílou
hladinu. Do ní jsem nechala skápnout barevné
inkoustové skvrny. Následně jsem zkoušela
jejich reakci při fouknutí do hladiny a při zásahu
štětcem - buď přímo do barevné části, nebo do
okolního mléka.

5. 2. Intervalové focení

Obr. 20 - Fotografický záznam z průběhu
tvorby animace Když jsem se snažila zachytit samovolné

rozpíjení barvy pomocí časosběru, nejideálnější
jsem

shledala

interval

focení

po

deseti

sekundách, kdy se vyfotilo přibližně sto snímků.
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V tomto časovém rozmezí měla barva možnost
se již samovolně rozplynout tak, že byl vidět její
posun a transformace.
V případě animace, kdy jsem do roztékání barev
zasahovala, mi bylo nejpříjemnější intervalové
focení po pěti sekundách. Barva tak neměla
dost času se rozpít a pohyby barvy se tak staly
více kontrolovatelnými.

5. 3. Postřehy z tvorby animace
Na začítku procesu animování jsem byla ráda
za vlastnosti barev, které jsem používala.
Inkoustová barva z náplní do inkoustového pera
byla kompaktní a ve spojení s mlékem se tolik
nerozpíjela, nýbrž tvořila barevné linie.
Do

většinu

snímků,

které

jsem

vyfotila

a naanimovala, jsem zasahovala do rozpíjení
inkoustu za pomoci štětce, kterým jsem
posouvala barevné skvrny do požadovaného
směru a tvaru. I když jsem částečně mohla
ovlivnit výsledek, ve většině případů jsem se
spíše nechala překvapit, jaký obrazec z barevné
skvrny nakonec vznikne.
K posouvání barvy po malých částech bylo
potřeba pouze něžného dotyku a posunutí
barevné skvrny. Jinak se barva roztekla poměrně
rychle a fotoaparát tuto změnu nestačil včas
Obr. 21-24 - Snímky z finální animace (při intervalovém focení po pěti vteřinách)

zaznamenat. V animaci to pak způsobilo rychlé
skoky a neplynulost pohybu.
V průběhu vytváření animace jsem zjistila, že při
rozpíjení barev záleží také na hloubce mléka.
Když je hladina mělčí, skvrny se dají lépe ovládat
29

a tolik se neroztékají. S větší hloubkou se barvy
snáze rozplývají a rychleji putují po hladině. Na
druhou stranu pokud se pracuje v moc veliké
hloubce, barvy se ztrácejí pod hladinou.
Nejčastěji jsem v případě barevného inkoustu
pracovala s náplněmi do psacího pera. Barva
z nich mi připadala čistá a intenzivní. Pracovala
jsem také s černou tuší, která na hladině mléka
tvořila soudržnější “rozkouskované” skvrny,
jakoby škraloupy, se kterými se snadno dalo
pohybovat jako s celkem. Oproti tomu barva,
která měla původně sloužit pro inkoustové

polštářky, se při animaci neosvědčila. Ihned
se ponořila do mléka a zanechávala pouze
nepatrné stopy na hladině, se kterými se nedalo
tak dobře pracovat.
Efektní způsob vznikal, když jsem štětec nasáklý
tuší na chvíli ponořila do hladiny. Vytvářel
tak soustředné kruhy. Čím déle zůstal štětec
ponořený pod hladinou, tím větší vytvořil kruh.
(Obr. 25)

5. 4. Postprodukce
Animovaného

materiálu

nakonec

vzniklo

více, než bylo potřeba. Proto tu předkládám
i snímky, které ve finální animaci nebyly použity,
nicméně si myslím, že výjevy, které na nich
Obr. 25-28 - Snímky z finální animace vznikaly, by se mohly použít jako podklady pro

další animaci, nebo i jako samostatné fotografie
k vystavení. (Obr. 29-32)
Finální animaci jsem poskládala z pěti krátkých
oddělených animací. Zvukovou stopu jsem
chtěla zvolit takovou, která na sebe nepřitáhne
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přílišnou pozornost svou melodií, ale bude spíše
doprovodnou kulisou s opakujícími se tóny.
K tomu jsem vybrala skladbu The Aquarium,
kterou složil

francouzský skladatel Camille

Saint-Saëns na konci devatenáctého století.

5. 5. Alternativa přístupu
Pro způsob, kterým jsem tvořila svou animaci,
by bylo zajímavé zkusit snímat obraz z opačné
strany, než ze které se do obrazu uasahuje
a zachycovat tak tvorbu jako proces. Stejně jako
v některých případech probíhá malba pískem
v reálném čase, tak i malba inkoustovými
barvami do mléka by se dala využít jako
prostředek pro určitý druh performance. Při
malování barevými skvrnami (resp. inkoustovou
tečkou, kterou lze špejlí nebo jiným nástrojem
rozšířit a vytvořit požadovaný tvar či ornament)
je potřeba do záběru zasahovat a tím způsobem
tvořit samotný obraz. V případě, že přerušíte
pohyb a uhnete rukou na stranu (aby se dal
vytvořit snímek), linie se v mléce vrátí do dřívější
polohy a nebo se rozteče moc rychle. Řešením
tohoto problému by bylo již zmíněné snímání
obrazu vytvořeného na mléčné hladině z druhé
strany skleněné nádoby.
Mléko by se také dalo zahustit moukou nebo
jinými materiály. Tím by se zpomalil proces
Obr. 29-32 - Nepoužité snímky z tvorby rozpíjení a animátor by se tak mohl barevným
animace skvrnám více věnovat, vytvářet určitější tvar,

podle svých představ.
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6. DIDAKTICKÁ ČÁST
6. 1. Vodní stvoření
Souhrnný popis výtvarného projektu
V této části mé bakalářské práce bych ráda předložila několik návrhů výtvarných úkolů,
které by se daly využít v učitelské praxi. Hlavní výtvarný projekt je tvořen třemi hlavními
fázemi. V jejich průběhu žáci postupně rozvíjejí identitu vlastního fantazijního tvora. Každá
etapa (výtvarný úkol) začíná cvičením, při kterém se žáci seznamují s principy práce
s výtvarnou technikou. V fázi žáci nachází ve skvrnách vlastní stvoření, které postupem
času s přibýváním úkolů stále více konkretizují. Ve druhé části totiž uplatňují vlastní
nápady a imaginaci a zároveň tak vytvářejí přesnější obraz jejich tvora (jak povídá, jaké za
sebou zanechává stopy a ve kterém prostředí žije). Posledním úkolem výtvarného projektu
je vytvoření animace, ve které žák přivede stvoření k životu a díky předešlým úkolům má
dost materiálů pro přesnější představu o identitě fantazijního tvora.
Všechny úkoly taktéž spojuje práce s vodou. Voda, která se nachází kolem nás v různých
skupenstvích a alternativách, je tak široké téma, které se dá pojmout mnoha způsoby.
S vodou se dá pracovat nejen jako s námětem obrazu, ale i jako s médiem, co samo
o sobě má dovednost vytvářet stopy, skvrny. Dovede být prostředkem, ale zároveň i určitým
omezením, díky němuž pocítíme zásah do naší tvorby. S její pomocí se do výtvoru “přimíchá”
aspekt náhody a tak si nikdy nemůžeme být jisti, jak výsledný obraz bude vypadat.
Vedle hlavního výtvarného projektu, který se týká rozvíjení a konkretizování podoby
a vlastností imaginárního vodního stvoření, na konci didaktické části přikládám pár
výtvarných úkolů, které se týkají práce s vodou a nejsou již v těsné návaznosti na hlavní
výtvarný projekt.

Místo realizace a vybavenost učebny
Jelikož jsem chodila na základní školu, kde na druhém stupni byla výuka rozšířená
o hodiny výtvarné výchovy, byla jsem zvyklá na výtvarné zázemí, které škola poskytuje.
Na rozšáhlejší ateliéry/učebny výtvarné výchovy a také volnější přístup učitelů. Často
jsme pracovali na jednom úkolu několik dní (zhruba deset vyučovacích hodin) a každý
žák pracoval na svém projektu, svou rychlostí. Některé z úkolů, které tu předkládám,
jsou krátká výtvarná cvičení, jiné by si zasloužily větší pozornost a časovou dotaci stejně
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jako dodatečnou zpětnou vazbu či vystavení prací v prostorách školy nebo na školních
pozemcích (ideálně třeba i v jiných, veřejných výstavních prostorách).
Pro realizaci úkolů jsem zvolila různá prostředí, ve kterých by žáci pracovali. U některých
úkoly si žáci vystačí s klasickou třídou (výtvarnou dílnou), pro jiné je potřeba nalézt vhodný
prostor v areálu školy. Zbylé úkoly by byly vhodné aplikovat na třídním výletě nebo
na škole v přírodě. Celý projekt by se dal zpracovat jako téma dětského tábora nebo ŠVP.

Cílová skupina
Většina výtvarných úkolů, které tu předkládám, by podle mého názoru byly vhodné pro
žáky druhého stupně základní školy nebo nižších ročníků víceletých gymnázií. Zmiňuji
se ale také o “experimentálních cvičeních”, které by se daly využít taktéž při práci s žáky
nižších ročníků, možná i s dětmi předškolního věku,

Inspirace z didaktiky a odkazy k výtvarné kultuře
Inspirací pro výtvarnou řadu a celkově uchopení tohoto tématu mi byla série knih od Věry
Roeselové: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově (2004), Techniky ve výtvarné výchově
(1996) a Řady a projekty ve výtvarné výchově (1997). Taktéž jsem nacházela oporu
v knížkách Kitzbergerové (2014) a Fulkové (2008).
Ve výtvarných úkolech také odkazuji k výtvarné kultuře buď technickým provedením nebo
principem úkolu (např. Milan Grygar - akustická kresba, Vladimír Boudník - explosionalismus,
Martin Velíšek - kresba v prostoru).
DEŠŤOVÉ SKVRNY
První setkání

EXPERIMENTÁLNÍ LABORATOŘ
AKUSTICKÁ MALBA

a) experimenty s materiály
b) stopy tvora ... Jak putuje

a) záznam vodních zvuků
b) tvorba a záznam zvuků tvora ...
Jak povídá

MALBA PŘES ODRAZY

a) malba odlesků a zrcadlení
b) v jakém prostředí tvor žije ...
Kde bydlí

TVORBA ANIMACE
Oživení

Obr. 33 - Schéma výtvarného projektu
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6. 1. 1. Malba deštěm
... První setkání.

NÁVAZNOST NA RVP
Očekávané výstupy: Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Rozvíjení smyslové citlivosti: Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru
a časovém průběhu - vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární,
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový
průběh) ve statickém i dynamickém vyjádření.
Uplatňování subjektivity: Přístup k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich
vnímání (vizuální, haptické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijí, symbolická,
založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé
uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech.

Výchovně-vzdělávací cíl
Nálézání fantazijních tvorů ve skvrnách a obrazcích, které vznikly působením deště
a povětrnostních podmínek na papíře s rozpustnými barvami, nebo ve skvrnách
způsobených roztékáním barevné hmoty po nerovném terénu.

Materiál, pomůcky
Bílé papíry, temperové (vodou rozpustné) barvy.
Místo realizace
První část úkolu (nanášení barev) by probíhala v učebně výtvarné výchovy. Ve druhé části
výtvarného úkolu by se “mezivýtvory” měly ideálně umístit ven, do prostředí, kde budou
moci na papír dopadat dešťové kapky a třeba i nějaké předměty - jehličí, písek, kamínky.
Pro tento úkol je stěžejní vliv počasí a potřeba deště. Ten by se dal popřípadě nahradit
dopadáním kapek vody ze zahradní hadice nebo za pomoci rozprašovače.
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POPIS VÝTVARNÉHO ÚKOLU
Nejdříve by žáci měli za úkol zaplnit plochu papíru temperovými barvami (spíše větší
vrstvou). Tyto nabarvené papíry by ve vhodné chvíli vystavili vnějším vlivům počasí ideálně větru a dešti. Ten by určitým způsobem zasáhnul do barevné plochy a v závislosti
na způsobu umístění papíru (šikmé, kolmé, prohnuté), by na papíře vznikaly skvrny. Na
některých papírech, které by byly umístěné na zemi, by mohly zůstat odváté větvičky,
listy a podobné předměty. Žáci by posléze zdokumentovali konečný vzhled svých papírů
(i s detaily). Mohlo by se pracovat i s igelitem a dalšími podkladovými materiály, na kterých
by se snadno tvořily spáry a prohlubně pro barvu. Také by se mohly na chodník umístit
kusy barev, které by se při dešti roztékaly do různých směrů (v závislosti na povrchu)
a vytvářeliy tak různorodé skvrny.
Po zdokumentování výsledných obrazců, by žáci za pomoci vlastní představivosti nalézali
ve skvrnách fantazijní stvoření, nebo aspoň jejich části. Ty by si pak přemalovali na papír
a dali jim určitější podobu a tvar. S tímto tvorem by žáci pracovali také v dalších výtvarných
úkolech a postupně by tak konkretizovali jeho podobu. V případě zájmu by žáci mohli
vytvořit i trojrozměrnou figurku jejich imaginativního tvora.
Další alternativa tohoto úkolu
Při vytváření autorské animace (rozplýváním inkoustu v mléce) jsem se také často setkala
se skvrnami a tvary, ve kterých jsem chvílemi nacházela fantazijní stvoření. Žáci by si mohli
vyzkoušet i tuto techniku. Měli by také k dispozici fotoaparát, kterým by fotografovali
(popřípadě i natáčeli) fáze rozpíjení a hry s inkoustovou skvrnou.

Vazby na výtvarnou kulturu
Tento výtvarný úkol má velice blízko výtvarnému směru - explosionalismu.

Posláním explosionalismu je zbavit člověka zábran vůči výtvarnému umění jeho aktivním
zapojením do spolutvůrčího procesu, vyloučit z mozku ustrnulé názory, předsudky
a vymezit obrazotvornosti na základě myšlenkové asociace právoplatné místo v tvůrčím
procesu. 37
Vladimír Boudník

37

Vladimír Boudník: Explosionalismus. Artlist [online]. [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: http://www.
artlist.cz/texty/4052/
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6. 1. 2. Akustická malba
... Jak povídá.

NÁVAZNOST NA RVP
Očekávané výstupy: Nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření
vzniklá

na

základě

vztahu

zrakového

vnímání

k

vnímání

dalšími

smysly;

uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě.
Rozvíjení smsylové citlivosti: Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními
symsly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními
smysly.

Výchovně-vzdělávací cíl
Vytvoření akustické malby na základě zvuků, které vytváří voda, prostřednictvím různých
předmětů, co po sobě zanechávají odlišné stopy. Vytvoření vlastního audionahrávky
a popřípadě i její grafické podoby, která by představovala zvuky imaginativního stvoření.

Materiál, pomůcky
Pro tento úkol bych zvolila jako médium akvarelové barvy nebo velmi zředěné temperové
barvy (jelikož se s nimi pracuje rychle a dokáží dodat projevu gesto, expresi, výraz - např.
rychlosti, dynamiky). Podkladem by byl papír (bílý či barevný). Také by bylo zapotřebí
aparatury pro přehrávání a záznam zvuku.
Místo realizace
Učebna výtvarné výchovy, pro tento úkol nejsou žádné speciální požadavky na náročnost
prostoru.
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POPIS VÝTVARNÉHO ÚKOLU
Cvičení pro seznámení s technikou
V rámci tohoto výtvarného úkolu bych se zabývala zvuky, které vytváří voda v různých
situacích. Byly by to zvuky pro žáky známé - bouřka, dopadání kapek na parapet nebo na
deštník, zvuk sprchy, puštěného vodovodního kohoutku, splachování toalety, šumění moře
nebo zvuk aut, jedoucích po mokré silnici atd. S žáky bychom nejprve mohli zachycovat
tyto zuky - buď při hodině nebo samostatně mimo školu, při vhodné příležitosti a za
předpokladu, že by žáci měli po ruce diktafon nebo jiné zařízení pro zaznamenávání zvuku.
Tyto nahrávky by sloužily jako podklad pro akustickou malbu, vytvořenou na papír. Žáci by
mohli pro svůj výtvarný projev použít akvarelové nebo jiné tekuté barvy, které by nanášeli
na papír různými druhy štětců a rozmanitými technikami (stříkání, kapání, expresivní
výraz, lineární malba). Mohli by také místo štětce použít hadr, provázek, či jakýkoli jiný
předmět, s jehož pomocí by dosáhli kýženého výsledku.
V případě, že by se konečné výtvory tohoto úkolu vystavovaly, bylo by příhodné k vybraným
dílům přidat i zvukovou stopu, na základě které dané dílo vzniklo. Takto by mohlo vzniknout
celé album (soubor audionahrávek). Ty by korespondovaly s vystavenými pracemi a divák
by se tímto způsobem mohl s dílem více ztotožnit a porozumět výtvarnému projevu autora.
... Zvuky, které tvor vydává
V navazující části by žáci měli za úkol představit si zvuky, které jejich stvoření vydává.
S pomocí diktafonu by je zkusili vlastními silami napodobit a následně převést do grafické
podoby (jak už si vyzkoušeli ve cvičení, které předcházelo). K práci by mohli využít
jakéhokoliv prostředku.
Vazby na výtvarnou kulturu
Akustickou kresbou se již zabývali například Milan Grygar nebo Olga Karlíková. Grygarovy
kresby jsou vizuálním záznamem zvukové stopy. Ke kresbě využíval netradičních
prostředků od hřebene po kovovou krabičku.
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Akustická kresba Olgy Karlíkové se týká

zejména zvuků přírody (například ptačích zpěvů), ale také třeba zvuků bubnů či zvonů.
Kreby vytváří za pomoci tužek, per, štětců a tuší. 39
38

39

LARVOVÁ, Hana. Milan Grygar. Artlist [online]. 2010 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: http://
www.artlist.cz/milan-grygar-2554/
ROUS, Jan. Olga Karlíková. Artlist [online]. 2010 [cit. 2018-04-02]. Dostupné z: http://www.
artlist.cz/olga-karlikova-430/
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6. 1. 3. Experimentální laboratoř
... Jak putuje.

NÁVAZNOST NA RVP
Očekávané výstupy: Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Rozvíjení smyslové citlivosti: Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy,
světlostní a barevné kvality, tetury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru
a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura),
ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření.
Uplatňování subjektivity: Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich
vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní,
symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe
a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech.

Výchovně-vzdělávací cíl
Experimentace s nezvyklými materiály, objevování vlastních nápadů, rozvíjení kreativity
a vynalézavosti. Kombinování materiálů a technik. Aktivní zapojení do zkoumání možností
práce s předměty. Rozvíjení imaginace a osvojení základů animace.

Materiál, pomůcky
Vodové barvy, brčka, houbičky, rozpračovače, vodní pistole, štětce, folie, provázky. Vlastně
jakékoliv materiály a předměty mohou být ozvláštněním a zajímavým prostředkem pro
experimentaci.
Místo realizace
Školní třída nebo školní zahrada.
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POPIS VÝTVARNÉHO ÚKOLU:
Cvičení pro seznámení s technikou
Pro žáky by byly připraveny různé pomůcky a materiály. Vlastními nápady by mohly tvořit
malovaný obraz a zkoušet různé techniky a postupy podle vlastního uvážení. V rámci tohoto
cvičení by se žáci seznámili s širokou škálou možností, jakými se dá nanášet barva na papír
a rozšířili si tak obzory, jak využít na první pohled nepoužitelné předměty. Pracovat by
mohli například s:
a) obarvenou vodu s jarem, která by tvořila na hladině bublinky, jež by mohli otiskávat
b) brčky, kterými by mohli rozfoukávat barevné skvrny
c) různými druhy houbiček pro otiskávání (kuchyňská, mořská, drátěnka)
d) rozprašovačem naplněným obarvenou vodou, vodními pistolemi
e) štětcem (který by byl svým tvarem neobvyklý)
f) bublinkovými foliemi, euroobaly, alobalem, igelitem apod.
g) provázky
h) látkami, záclonami
i) dalšími věcmi, které by si přinesli z domova (kartáček, hřeben apod.)

Obr. 34-36 - Příklady experimentace s vodou a materiálem: 34) brčkem rozfoukávané barvy
35) tah provázkem namočeném v barvě
36) otisky obarvených bublinek

... Stopy, které stvoření po sobě zanechává
V tomto úkolu by se žáci zaměřili na stopy, které by jejich fantazijní stvoření po sobě
mohlo zanechat. Zvážili by jeho tvar a podobu. Stopy by mohli nacházet ve výtvorech
z předcházejícího cvičení, nebo je ještě dotvářet podle uvážení.
Z tohoto úkolu by také mohla vzniknout krátká animace postupných kroků a stop tvorečka.
Žáci by si tu vyzkoušeli základní princip animace a byli by pak lépe připraveni na “větší”
animaci, kterou budou vytvářet na konci výtvarného projektu.
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6. 1. 4. Malba přes vodní hladinu
... Kde žije.

NÁVAZNOST NA RVP
Očekávané výstupy: Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů,
představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých
výsledků.
Rozvíjení smyslové citlivosti: Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy,
světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru
a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura),
ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření.

Výchovně-vzdělávací cíl
Samostatné nalezení kompozice a zachycení obrazu odráženého na vodní hladině nebo
v odlescích podle vlastního uvážení. Rozvíjení kompozičního cítění a odproštění od studijní
malby.

Materiál, pomůcky
Hrníček, sklenice nebo jiná nádoba na vodu, barvivo.
Místo realizace
V rámci tohoto úkolu žáci hledají ze svého okolí vhodnou kompozici podle svého uvážení.
Žáci by ale měli mít přístup alespoň k jedné stěně s okny, nebo k jinému zdroji světla. Mohli
by svou kompozici hledat ve třídě, na chodbě, nebo i v jiných částech školy.
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POPIS VÝTVARNÉHO ÚKOLU
Jedním z důležitých faktorů, které mohou ovlivnit vzhled malby, je způsob, jakým se na
výjev dívám. V tomto úkolu by se žáci soustředili na obraz, který by viděli na vodní hladině.
Ještě před tím, než by se

žáci pustili do práce, bych s nimi prodiskutovala otázku

kompozice. Co to je, jaké jsou její základní principy (zlatý řez, jednoduchost, možnosti
barevné kompozice, rozvržení obrazu v závislosti na rozměrech papíru).
Cvičení pro seznámení s technikou
Jedním ze způsobů, jak oživit klasickou malbu v hodinách výtvarné výchovy, může být
úmyslné kladení překážek, komplikací, se kterými se žáci musí poprat. V tomto případě
by žáci měli stížené podmínky v omezenosti jejich rozhledu a nepřirozenosti vidění. Přes
vodní hladinu, ideálně menší ohraničenou vodní plochu (např. hrníček nebo kelímek), by si
žáci našli místo v prostorách školy (třídy, chodby, ...) podle vlastního uvážení. To by posléze
zachytili na papír (buď ve stejné velikosti jako viděný obraz, nebo na větší formát). Pokud
se do vody ponoří nějaký předmět (brčko, sáček, ...), změní se tvar hladiny a viděný obraz
se tak částečně zdeformuje. I s tím by se dalo pracovat.
... Prostor, ve kterém stvoření žije
Stejným principem jako v předcházejícím cvičení by žáci nacházeli odrazy na hladině,
odlesky na předmětech, nebo zajímavé kompozice při pohledu skrz nádobu s vodou, která
pohled určitým způsobem deformuje. Tento pohled by jim posloužil jako základ, kterým by
se mohli inspirovat při vymýšlení prostředí, ve kterém jejich tvor žije. Mohli by použít tvar,
výjev nebo některou kompozici z odlesku či průhledu a dotvořit jí podle vlastní imaginace,
aby představovala domovskou krajinu stvoření, nebo některý prvek z ní.

Obr. 37-39 - Fotografie odlesků a pohledu skrz sklenici s vodou
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6. 1. 5. Vytvoření animace
... Oživení stvoření.

NÁVAZNOST NA RVP
Očekávané výstupy: Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Rozvíjení smyslové citlivosti: Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy,
světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru
a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura),
ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření.

Výchovně-vzdělávací cíl
Vytvoření krátkého animovaného filmu nebo filmové smyčky za využití materiálů
z předešlých výtvarných úkolů. Rozvíjení imaginace žáků a jejich dovednosti v oblasti
animované tvorby.

Materiál, pomůcky
Barvy, plastelína, nejrůznější předměty a materiály dle potřeby, fotoaparát a stativ.
Místo realizace
Jakýkoliv vhodný prostor, ideálně s dostatečným osvětlením a technickým zázemím pro
tvorbu animace.
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„Nové možné světy překračují náš aktuální svět, nejsou svou povahou ani část, ani kopie
skutečného světa, ale vzniká paralelní myslitelný svět sám o sobě. Nás zajímají jeho
pravidla, mezery, pauzy a chyby. V případě audiovizuálního umění také jeho inovace vůči
aktuálnímu světu, které proměňují naši zkušenost a poznání. Tvorbu zde chápeme jako
způsob poznávání a porozumění světu.” 40
Předešlé úkoly výtvarného projektu vedly žáky k větší konkretizaci a určitější představě
tvora, kterého nalezly ve skvrnách při prvním výtvarném úkolu. V tomto závěrečném
“výtvarném cvičení” žáci mají možnost využít poznatků a zkušeností z předcházejících
hodin a aplikovat je při tvorbě vlastní animace. Budou tedy vytvářet animaci, jejímž
hlavním aktérem je jejich imaginární stvoření. K výsledné animaci by bylo vhodné přiložit
také zvukovou stopu. Práci s audiozáznamem si žáci vyzkoušeli v jednom z výše zmíněných
úkolů a mají tak i vlastní materiál, se kterým mohou pracovat (a nebo podle potřeby nahrát
další).
V animaci by si žáci mohli vyzkoušet kombinaci technik - animaci barevnou hmotou
(plastelínou) a libovolných barev (tempery, akryl). Podle potřeby by měli k dispozici
další materiály, které by si sami zvolili a přinesli. Dle libosti by také mohli pracovat
s více vrstvami (na sklech na sobě naskládaných a podsvícených) nebo jako pozadí využít
některý z obrázků vzniklých v rámci předešlých výtvarných úkolů.

40

DYTRTOVÁ, Kateřina. Audiovizuální umění a tvorba. Výtvarná výchova [online]. 2014, (3),
s. 4 [cit. 2018-03-10]. ISSN 1210-3691. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/
vytvarnavychova/files/2016/02/VV-c3r2014.pdf
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6. 2. Další výtvarné úkoly s vodní tématikou
Na tomto místě bych se ráda zmínila o několika nápadech, které by se v souvislosti s malbou
a vodou daly využít, jen jsou náročnější na proveditelnost v prostorách školy. Ideálním
místem pro tyto úkoly by byl školní výlet či jejich aplikace v rámci školy v přírodě.

6. 2. 1. Dynamická malba na dětském hřišti
NÁVAZNOST NA RVP:
Rozvíjení smyslové citlivosti: Reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními
smysly - vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových,
čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními
smysly.

Výchovně-vzdělávací cíl
Vytvoření abstraktní dynamické malby prostřednictvím pohyblivých atrakcí na dětském
hřišti.

Věková skupina
Tento výtvarný úkol by se mohl aplikovat jak na děti prvního, tak i druhého stupně základní
školy nebo nižší stupně víceletých gymnázií. U mladších dětí se dá využít zejména pro
uvolněnost práce a hru s barvami, mohl by je zaujmout vzhledem k prostředí dětského
hřiště, na kterém by se projekt odehrával. Myslím, že by tedy byl vhodný i pro děti
předškolního věku.
Materiál, pomůcky
Větší plátno, prostěradlo nebo role balícího papíru, barvy v plechovce, misky, vodní
rozprašovač.
Místo realizace
Dětské hřiště, na kterém by se nalézaly alešpoň houpačky a kolotoč. Výběrem hřiště s více
atrakcemi by se otevíralo více možností a variant pro realizaci výtvarného úkolu.
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V návaznosti na akční malbu a gestickou abstrakci by žáci zachycovali dynamiku pohybu.
Na větší kus látky (např. 1 x 3 metry), který by byl rozložen pod houpačkou, by žáci
rozlévali a stříkali barvu. Díky pohybu houpačky a by žáci nemohli zcela ovlivnit konečnou
podobu skvrny. Dalo by se využít různých barev i jejich odlišných vlastností (tekutost,
hustota, transparentnost) stejně tak jako rozmanitých prostředků pro „uvolňování“ barvy
(hadice, miska, stříkací pistole, rozprašovač). Bylo by zajímavé pozorovat diverzitu skvrn,
které by žáci po dokončení práce zanechali. Mohli by využít více „atrakcí“, která by se na
dětském hřišti nacházela - například již zmiňovanou houpačku, kolotoč, nebo skluzavku.
Pro ozvláštnění úkolu bych se také vyhnula pouze bílému podkladu. Nebránila bych se
vyzkoušet látky různých barev i materiálů, např. igelit. Důležitá (a asi i stěžejní) část tohoto
výtvarného úkolu by spočívala právě v samotné realizaci a procesu vytváření barevných
stop, jako i ve svobodném projevu (který se neváže na jakákoli pravidla, jak má výsledek
vypadat).

Inspirace ve výtvarné kultuře
Gestická a akční malba - J. Pollock, Georges Mathieu
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6. 2. 2. Linie vodního pohybu
NÁVAZNOST NA RVP:
Očekávané výstupy: Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách
a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace.
Rozvíjení smyslové citlivosti: Prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy,
světlostní a barevné kvality, textury - jejich jednoduché vztahy (podobnost, kontrast,
rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše, objemu a prostoru.

Výchovně-vzdělávací cíl
Intervence do prostoru, do přírody. Za pomoci fotoaparátu zachytit linie pohybu vody
prostřednictvím dlouhé expozice. Nalézání kompozice a přemalování výřezu fotografie na
větší formát.

Věková skupina
Žáci druhého stupně základní školy nebo žáci gymnázií - vzhledem k potřebě zručnosti při
fotografování a výběru vhodného místa a kompozice.
Materiál, pomůcky
Fotoaparát, stativ, papír většího formátu (A2), barvy dle výběru - akvarelové, pastelové,
tempery.
Místo realizace
Nejvhodnější pro tento výtvarný úkol, by byl výlet s žáky do přírody. Dal by se pojmout
jako jeden z úkolů v rámci školy v přírodě, letního táboru nebo i jen krátkou vycházkou do
přírody. Ideálně do míst, kde se nachází bouřlivý potok nebo vodopád. Druhá část úkolu by
se již mohla uskutečnit ve třídě.
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Voda, která omílá kameny a nachází si mezi nimi cestu, vytváří pozoruhodné trajektorie
pohybu. Stejně tak i okamžik, kdy voda dopadá z výšky na hladinu, je klíčovým momentem,
ve kterém se toho hodně odehrává. Můžeme pozorovat jakým směrem kapky padají,
kam a jak se odrážejí. Tyto momenty někdy nedokážeme zachytit pouhým okem.
S profesionálnějším fotoaparátem bychom dovedli zastavit jednu z těch chvil.
V průběhu tohoto cvičení by se žáci naučili základům práce s fotografií (práce se
zrcadlovkou). Pokud bychom připevnili fotoaparát na stativ a nastavili dlouhou expozici,
získali bychom výjev, který by byl silný sám o sobě. Proudící voda by se spojila a utvořila
jemné linie. I s nepovedenou fotografií by se dalo pracovat. Z pořízených snímků by si žáci
vybrali jeden, který by byl pro ně nejzajímavější. Následně by měli za úkol najít takovou
část výjevu, ve které se něco odehrává (kompozičně, barevně, kontrastem) a zvolenou
část pak přemalovat do velkého formátu médiem, které by pro ně bylo nejpohodlnější. Při
výběru výřezu by si žáci potrénovali cit pro kompozici a barevnost.
Pro zvýraznění a názorné vystižení linií by se mohly na kamínky připevnit nitky, nebo
fáborky, které by opisovaly linii, vodního toku. Šlo by tedy o intervenci do prostoru,
do přírody, o land-art.
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6. 2. 3. Malba v prostoru
NÁVAZNOST NA RVP:
Uplatňování subjektivity: prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ
a osobních zkušeností - manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční
tvar malby a kresby

Výchovně-vzdělávací cíl
Vytvoření objektu (trojrozměrné malby) v prostoru na téma zkušenosti s vodou.

Věková skupina
Žáci druhého stupně základní školy a studenti víceletých gymnázií.
Materiál, pomůcky
Kusy průhledných materiálů (jako např. igelity, záclony, krajky, folie), nůžky, lepidlo,
temperové barvy.
Místo realizace
Na výtvorech by žáci pracovali v učebně výtvarné výchovy (výtvarném ateliéru), nebo
ideálně v přírodě, na místě, které si sami zvolí.
Žáci by byli aktivně zapojeni do instalace a aranžování svých prací. Ty by mohly být
vystaveny po celém areálu školy nebo táboru. Žáci by kladli v potaz konkrétní charakter
určitého místa a jeho spojitost s tématem, které si pro svůj objekt vyberou.
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Na úplném začátku by bylo vhodné vtáhnout žáky do tématu, kterým se budou zabývat.
Jelikož se v tomto výtvarném úkolu zaměříme na pocity, které v nás voda vyvolává, na
místě by byla diskuse, ve které si žáci sdělí vlastní zkušenosti, inspirativní a silné momenty,
které s vodou prožili. V rámci tohoto výtvarného úkolu by se totiž žáci pokusili zachytit
specifičnost zážitku nebo dojmu, který v nich vyvolala libovolná situace s vodou. Ať by
to byl osvěžující letní déšť, příjemné naložení do teplé koupele, den v akvaparku nebo
nervy drásající kapající kohoutek, námět by si zvolili sami. Mohlo by se jednat pouze
o intenzivní pocit, jak vodu vnímají. Práce by probíhala ve skupinkách (cca po pěti členech,
i méně). K dispozici by žáci měli několik průhledných kusů látky, popřípadě igelitu nebo
dalších materiálů a určitý prostor, který by si pro svou práci sami zvolili. Dle svého uvážení
by mohli látku roztrhat, sešít, obarvit nebo pomalovat. Zároveň bych byla ráda, kdyby
pracovali se samotným prostorem, do kterého svou trojrozměrnou malbu nainstalují.
V nejideálnějším případě by žáci pracovali již od začátku ve svém zvoleném prostoru, který
by určitým způsobem korespondoval s vybraným tématem.
Touto realizací bych chtěla dojít k jednomu z řešení jak vytvořit prostorovou malbu. Otázkou
ale zůstává, zda se stále jedná o malbu v prostoru či o instalaci v prostoru - prostorovou
intervenci a nakolik se tyto oblasti překrývají.

Další alternativa tohoto úkolu
Žáci by měli k dispozici několik průhledných pláten, folií, nebo igelitů, které by se umístily
v pravidelných intervalech za sebou. Každý plán by obsahoval nánosy barvy - organizované,
nebo chaotické. Bylo by možné pracovat s osovou souměrností, s otisky a prostřihováním
vrstev. Výsledný obraz by vzniknul průhledem skrze všechny vrstvy.
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ZÁVĚR
Při definování a vymezení základních pojmů jsem si uvědomila, jak mlhavé jsou hranice
mezi technikami. Stále více mi docházelo, že někdy nefunguje ono škatulkování, že svět
není černobílý. Začala jsem též detailněji pociťovat propojování a možnost přesahů mezi
technikami ve výtvarné tvorbě i širokou škálu kombinací výtvarných přístupů, které by se
mohly aplikovat do hodin výtvarné výchovy i pro autorskou tvorbu.
Teoretická část, ve které se zmiňuji o animátorech, jejichž tvorba se dá považovat za
inovativní a nevšední, mi v mnohém pomohla. Zmínění autoři se pro mě stali inspirací
ke vzniku mé vlastní animace a díky nim jsem si rozšířila povědomí o animovaném světě,
ačkoliv jsem z něj odkryla pouze nepatrnou část.
V Praktické části jsem si vyzkoušela práci s technikou, která mi byla doposud neznámá.
Vytvořila jsem animaci, která vznikala rozpíjením inkoustových barev na mléčné hladině.
Zkoušela jsem reakce barvy za odlišných podmínek a za použití jiných druhů barviva.
Čím déle jsem s touto technikou pracovala, tím více možných způsobů a „vychytávek“
jsem obejvovala. Vznikla tak autorská animace, která je nenarativní a ryze abstraktního
experimentálního rázu. Při konečných úpravách animace jsem si také osvojila alespoň
základy práce s programem Adobe Premiere, který byl dříve pro mě velkou neznámou.
Didaktická část mé závěrečné práce obsahuje řadu návrhů na výtvarné úkoly, které jsou
součástí většího výtvarného projektu. Bohužel jsem zatím neměla možnost vyzkoušet je
v praxi, nicméně věřím, že některé z nich budu moci v budoucnu využít.
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