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Jednou z úloh výtvarného pedagóga je „otvárať oči“ svojim študentom 

a pomáhať im vnímať podstatu vecí a javov,* ktoré nás bezprostredne 
obklopujú, ktoré počas života stretáme, a umožniť im tak interpretovať 
vzťahy a významy týchto vecí a javov, ktoré vedú k porozumeniu bytia 
i vlastnej existencie. Otváranie očí neznamená zameranie sa na 
vnímanie výhradne zrakom, ale všetkými zmyslami, ktorými ľudská 
bytosť disponuje. A nie je to len zrak, hmat, sluch, čuch, chuť, ale aj 
vnímanie polohy častí tela v priestore či rovnováhy tela, vnímanie 
bolesti, napätia svalov a vnímanie vlastnej teploty i svojho okolia.

Citlivosť vnímania je určujúca pre poznávanie vecí a javov, ale aj seba 
samého a ľudského spoločenstva. Výtvarné vnímanie je špecifické 
v pojme výtvarnosť. Pod výtvarnosťou rozumieme okrem estetických 
aspektov i aspekty tvárnosti, možnosti manipulácie či konštrukčno-
mechanické vlastnosti vecí a materiálov. Pre výtvarné účely uvažujeme 
o štruktúre, farebnosti, tvare, povrchu, rozmeroch 
a proporciách predmetu či materiálu. V skratke ide o vnímanie 
potenciality výtvarného jazyka v skúmaných predmetoch a javoch. 

Objavovať výtvarné prvky obsiahnuté v predmetoch a javoch znamená 
vnímať jednotlivé aspekty vzniku a výsledku procesov, ktoré sa 
podieľajú na formovaní hmoty. Tieto procesy majú prírodný, ale aj 
sociálny charakter. Pod pojmom prírodný charakter máme na mysli 
všetky prírodné javy, ktoré sú predmetom prírodných vied (biológia, 
geológia, chémia, fyzika, matematika). Sociálny charakter vyplýva 
z činnosti človeka a jeho vplyvu na premenu okolia. Týmito problémami 
sa zaoberajú sociálne a humanitné vedy (kulturológia, sociológia, 
psychológia). My sa však sústredíme na tie aspekty, ktoré sú 

smerodajné pre výtvarný jazyk. 

Problematika výtvarného jazyka je komplexná a pomerne zložitá 
záležitosť. My sa tu budeme venovať otázkam statických a plošných 
foriem výtvarného jazyka. Zameriame sa na metódy objavovania 
a tvorenia týchto foriem výtvarnej reči.
V tradičnom slovníku výtvarného umenia by sme povedali, že sa 
budeme zaoberať úvodom do média kresby a grafiky a budeme pri tom 
používať médium fotografie. Pre jednoduchšie pochopenie niektorých 
aspektov tvorby využijeme príklady z oblasti priestorovej tvorby i videa.
Tento študijný materiál sa tiež zaoberá jednotlivými postupmi 
a úlohami, ktoré napomáhajú rozvíjať výtvarné vnímanie 
a vyjadrovanie. V tejto publikácii je dôraz kladený na obrazovú zložku. 
Text je vnímaný ako úvod, vysvetlenie či komentár k obrazom.

Táto učebnica je koncipovaná ako metodický materiál pre študentov 
a učiteľov výtvarnej výchovy. Prioritne je zameraná pre študentov 
študijného programu predškolská a elementárna pedagogika. 
Sekundárne ju môžu použiť študenti študijného programu učiteľstvo 
umeleckých predmetov zameraných na výtvarné umenie, ako aj učitelia 
výtvarnej výchovy v pedagogickej praxi. 

„Máme teda svet 1, fyzický svet, ktorý rozdeľujeme na živé a neživé telesá a ktorý obsahuje predovšetkým stavy a procesy ako napätia, pohyby, sily, silové polia. A máme svet 2, 
svet všetkých vedomých zážitkov a pravdepodobne aj svet nevedomých zážitkov. To, čo nazývam svetom 3, je svet objektívnych výtvorov ľudského ducha, obsahuje veci ako knihy, 
symfónie, sochárske diela, topánky, lietadlá, počítače; a nepochybne obsahuje aj hmotné veci, ktoré zároveň patria k svetu 1, ako napríklad hrnce na varenie a obušky.“ (Popper, 
1995, s. 16)
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Z potreby vysvetľovať, odôvodňovať a zlepšovať prax výtvarnej tvorby a jej 
sprostredkovania je potrebné dohodnúť sa na kategorickom aparáte, ktorý 
budeme používať. 
Na výtvarný prejav hľadíme ako na spôsob komunikácie. Komunikácie so 
sebou samým, s inými bytosťami, so všetkými, ktorí by mohli našu snahu 
o komunikáciu vnímať. Preto v našom slovníku budeme používať pojmy 
z odborov teórie komunikácie, semiotiky, teórie umenia 
a didaktiky výtvarnej výchovy. 
V odbornej terminológii nachádzame mnoho rozličných, niekedy 
protichodných koncepcií a prístupov či definícií významu a používania 
pojmov. V tejto publikácii upozorníme na tento jav, ale nebudeme sa mu 
venovať. Niektoré upozornenia a usmernenia vysvetľujeme v poznámkach. 
Teóriu tu chápeme ako pomocníka pre porozumenie praxi. Vyhneme sa 
komplikovaným konštruktom používaných teórií. Prioritne je táto publikácia 
venovaná metodike výtvarnej tvorby cez vnímanie a výtvarné reflektovanie 
javov v intenciách základných štrukturálnych zručností učiteľa výtvarnej 
výchovy.
Ak by sme chceli dôkladne a podrobne skúmať komplexnosť problematiky, 
museli by sme sa zaoberať týmito problémami:
povaha percepcie
povaha mysle
vedomie
vzťah mysle a tela
problém mysle a jazyka
problém mentálnych reprezentácií
problém iných myslí 
interpretácia
intencionalita
vrodenosť
identita osoby
problém motívov správania a iné.

Ak by sme boli dôkladní, museli by sme siahnuť po vedných disciplínach ako: 
kognitívna veda, psychológia, veda o informačných systémoch, neurológia, 
lingvistika, filozofia, antropológia, sociológia, pedagogika, veda o umení.
Táto publikácia nemá takúto ambíciu ani autor takúto kompetenciu. 
Niektorých problémov sa dotkneme okrajovo, niektoré nespomenieme 
vôbec. Našou snahou je predložiť primeraný celok poznámok poznania, ktoré 
sú nápomocné pre aktivity výtvarnej tvorby a edukácie.

Práca je rozdelená na dve hlavné časti. 
Prvá časť je venovaná problematike jazyka výtvarného umenia.
V tejto časti sa zaoberáme problematikou základných elementov statického 
obrazu a problematikou znaku a znakového systému výtvarného jazyka.
Druhá časť sa venuje úlohám a cvičeniam kurzu výtvarné vnímanie 
a vyjadrovanie I. na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre a reflektuje jeho 
realizovanú metodiku vyučovania. 

Materiál je koncipovaný ako rad snímok s viacerými odbočeniami a návratmi 
alebo sa dá zvoliť cesta cez štruktúru obsahu.
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JAZYK



Jazyk je jediný nástroj, ktorý sa stálym používaním ostrí. SENECA st.

Jazyk je presný len vďaka tomu, že slová nemajú presný význam. Gabriel LAUB 

Jazyk s mnohými spoluhláskami je ako zemiakové pole. Jazyk s mnohými samohláskami je ako kvetinový záhon. Enrico CARUZO 

Každý jazyk má svoj zvláštny spôsob mlčania. Elias CANETTI 

Kto rozpráva jazykom, ktorému nerozumie nikto okrem neho, vôbec nerozpráva. Rozprávať znamená rozprávať 

niekomu. Zsa Zsa GABOROVÁ

Maj sa na pozore pred vycibreným jazykom. Jazyk má byť jednoduchý a pôvabný. Anton Pavlovič ČECHOV 

Neprebývame v určitej krajine, ale prebývame v určitom jazyku. Vlasť je toto a nič iného. Emile Michel CIORAN 

Niekedy je menej nebezpečné, keď si na vás ostria nože, ako jazyky. Vlado JAVORSKÝ 

Noviny, rozhlas a televízia urobili z jazyka zbraň hromadného ničenia. Stanislav KOMENDA 

Pri práci sa majú viacej pohybovať ruky ako jazyk. Marcus Tullius CICERO 

Rozhodol som sa, že sa naučím rozumieť jazyku oblohy. Tycho BRAHE 

Tanec je konverzácia nôh v cudzích jazykoch. Kamil PETERAJ

Treba súdiť za použitie sečnej zbrane toho, kto má jazyk ako britva? Jevgenij TARASOV

V slobodnom štáte musia byť jazyk a myseľ slobodné. Gaius Tranquillus SUETONIUS

V živote a rovnako aj v jazyku sú nuansy všetkým. COUPERUS

Zemčák, Milan: Povedali o jazykoch. Dostupné online: http://www.juko56.dobrosoft.sk/povedali/a58.htm  (14. 9. 2017) 

Jazyk je...

V týchto citátoch nachádzame intuitívne pomenovanie toho, čo je jazyk, aký je, na čo slúži, aké rôzne podoby môže mať.
Analýzou daných citátov môžeme pochopiť podstatu jazyka. Ak výtvarnú tvorbu chápeme ako prejav výtvarného jazyka, môžu byť potom tieto 
citáty zdrojom usmernení aj pre umelecký proces.

Skúste roztriediť citáty podľa toho, čo majú spoločné.
Na základe jednotlivých citátov nájdite analógiu k výtvarnému prejavu.
Na základe uvedených citátov sa pokúste vlastnými slovami povedať, čo je jazyk. 

*

*
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Jazyk je jediný nástroj, ktorý sa stálym používaním ostrí. SENECA st.

Jazyk je presný len vďaka tomu, že slová nemajú presný význam. Gabriel LAUB

Jazyk s mnohými spoluhláskami je ako zemiakové pole. Jazyk s mnohými samohláskami je ako kvetinový záhon. Enrico CARUZO

Každý jazyk má svoj zvláštny spôsob mlčania. Elias CANETTI

Kto rozpráva jazykom, ktorému nerozumie nikto okrem neho, vôbec nerozpráva. Rozprávať znamená rozprávať niekomu. Zsa Zsa GABOROVÁ

Maj sa na pozore pred vycibreným jazykom. Jazyk má byť jednoduchý a pôvabný. Anton Pavlovič ČECHOV 

Neprebývame v určitej krajine, ale prebývame v určitom jazyku. Vlasť je toto a nič iného. Emile Michel CIORAN

Niekedy je menej nebezpečné, keď si na vás ostria nože, ako jazyky. Vlado JAVORSKÝ

Noviny, rozhlas a televízia urobili z jazyka zbraň hromadného ničenia. Stanislav KOMENDA

Pri práci sa majú viacej pohybovať ruky ako jazyk. Marcus Tullius CICERO

Rozhodol som sa, že sa naučím rozumieť jazyku oblohy. Tycho BRAHE

Tanec je konverzácia nôh v cudzích jazykoch. Kamil PETERAJ

Treba súdiť za použitie sečnej zbrane toho, kto má jazyk ako britva? Jevgenij TARASOV

V slobodnom štáte musia byť jazyk a myseľ slobodné. Gaius Tranquillus SUETONIUS

V živote a rovnako aj v jazyku sú nuansy všetkým. COUPERUS

O čom hovoria citáty rovnakej farby?
Aký je významový rozdiel v slove „ostrosť“ v citáte od Senecu a od 
Javorského?

Ktorý citát zodpovedá tvrdeniu L. Wittgensteina :
Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta. 

Učenie reči nespočíva v žiadnom vysvetľovaní, ale v určitom výcviku.

O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať.

Ludwig Wittgenstein
* 26. 4. 1889, Viedeň, Rakúsko
† 29. 4. 1951, Cambridge, Anglicko 
Jeden z najvplyvnejších filozofov 20. storočia. Býva spájaný predovšetkým s analytickou filozofiou 
a filozofiu jazyka, ovplyvnil aj logických pozitivistov.

Prečítajte si krátený text od Márie Sačkovej Pojem jazyková hra a uvažujte, 
aký vplyv má na výtvarnú tvorbu, na teóriu o výtvarnej tvorbe a na teóriu 
o sprostredkovaní výtvarnej tvorby.

http://azcitaty.cz/citaty/ludwig-wittgenstein/1/#ixzz4sdwoq7h3

*

*
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Ústrednou témou neskorého Wittgensteina sa stali tzv. jazykové hry, ktoré 
v jazyku hráme. Jeho filozofia predstavuje pragmatický pohľad na jazyk. Jeho 
chápanie významu ako použitia sa riadi heslom: „Nehľadajme význam, ale 
použitie.“ [1]
Wittgenstein začína svoju Modrú knihu základnou otázkou lingvistickej filozofie: 
„Čo je to význam slova?“ Poukazuje na to, že namiesto tejto otázky je vhodnejšie 

položiť si inú otázku: „Čo je to vysvetlenie významu?“ [2] Dôležitosť tejto otázky 
spočíva v tom, že všetko to, čo vysvetlenie významu vysvetľuje, je vlastne 
významom. O vysvetlení významu hovorí Wittgenstein ako o procese, ktorý sa 
uskutočňuje pomocou verbálnych a ostenzívnych definícií. Wittgenstein hovorí,
že verbálne definície nám neposkytujú žiadne nové informácie, takže pri riešení 
nášho problému nás neposúvajú ďalej. Išlo mu o to, aby sme prestali uvažovať 

o priraďovaní významov slovám, aby sme sa zriekli definícií slov. Keď chceme 
vedieť, čo nejaké slovo znamená, musíme sa pozrieť na to, ako sa používa. To je 
jediný spôsob, ako sa dozvieme viac o tom, čo je význam slova. Podľa 
Wittgensteina je významom výrazu jeho použitie v danom kontexte. Wittgenstein 
presne nehovorí, čo je jazyková hra, ale uvádza jej rozličné príklady, ktoré sa 
vyznačujú podobnosťami. Nemôžeme nájsť jednu vec, ktorá by bola spoločná pre 

všetky prípady hier, ale môžeme nájsť podobnosti alebo vzťahy medzi jednotlivými 
hrami. [7] Wittgenstein prirovnáva jazykové hry k rodine, ktorej členovia majú 
rodinné podobnosti. Tak ako v rodine, niektorí členovia majú rovnaký nos, iní 
členovia zas rovnaké obočie atď., aj v jazykových hrách vidíme podobnosti 
a rozdiely, pričom tieto podobnosti sa prelínajú. Jazykové hry teda tvoria široké 
rodiny, ktoré sa navzájom prekrývajú. [8]

V súvislosti s jazykovými hrami nemôžeme hovoriť o nejakých definíciách, lebo 
definíciu slova „hra“ ani nemôžeme uviesť. Keď zavádzame definície, zavádzame 
nové významy nejakého slova. Preto nemá zmysel pýtať sa na význam slova mimo 
kontextu nejakej jazykovej hry. Význam slova nám neurčuje jeho definícia, ale 
spôsob jeho použitia. Musíme sa pozrieť na to, ako naše slová používame 
v jednotlivých situáciách, v konkrétnych jazykových hrách. Veď čo iné by nám 
mohlo prezradiť viac o význame slova, ak nie konkrétne opisy jeho použitia.
Jazykové hry, ktoré sa stali dominantné pre neskorého Wittgensteina, sú aj 

spôsoby používania znakov, ktoré sú jednoduchšie než tie, akými používame znaky 
nášho každodenného života. [9] Vo Filozofických skúmaniach Wittgenstein 
píše: „Aj celok, jazyk a činnosti, do ktorých je jazyk votkaný, budem nazývať 
‚jazykovou hrou‘.“ [10] „ Slovo jazyková hra má teda zdôrazniť, že hovorenie 
jazyka je časťou istej činnosti alebo istej formy života.“ [11]
Jazykovou hrou je v tomto zmysle aj učenie sa jazyku matematiky, fyziky, chémie 

alebo ostatných iných vied.
Učenie sa jazyku pripodobňuje Wittgenstein k cvičeniu pomocou rozličných 
metód.
Ako sa napríklad učíme významu slova „žltý“, keď nám pritom uvádzajú nejaký 
druh definície? Wittgenstein sa na toto učenie pozerá z dvoch hľadísk: 1) učenie je 
výcvikom, ktorý nás núti asociovať predstavu žltej so slovom „žltý“ alebo nás núti 

rozpoznať žlté veci. V tomto zmysle je učenie príčinou fenoménu rozumenia, avšak 
na vyvolanie tohto účinku nie je vždy potrebný proces učenia. 2) Učenie nám 
môže poskytnúť pravidlo, ktoré je samo obsiahnuté v procesoch rozumenia, 
poslúchania a pod. [13]
Wittgenstein uvádza jeho rozličné aplikácie, pričom používanie jedného pravidla 
môže byť vysvetlené pomocou iného pravidla. Píše: „Približne povedané, to, čo 

nazývame pravidlom, charakterizuje, že ho možno opakovane aplikovať 
v neobmedzenom počte prípadov.“ [18] Pravidlo, ktoré sme sa naučili a neskôr 
aplikovali, nás však zaujíma iba potiaľ, pokiaľ je obsiahnuté v tomto aplikovaní. 
Znamená to, že keď si osvojíme pravidlá nejakej hry a potom tú hru hráme, tieto 
pravidlá nemusia byť obsiahnuté v našom hraní. 
Ako vidíme, Wittgenstein nedefinuje „pravidlo“, ale iba opisuje, ako sa jeho 

aplikácia prejavuje. To, čo nazývame pravidlom jazykovej hry, môže mať v hre 
veľmi rozdielne úlohy.
Pravidlá hry si osvojujeme v určitom spoločenstve. „Hra, jazyk, pravidlo je 
inštitúcia.“ [20] Jazyk si osvojujeme v spoločenstve, ktoré má určité zvyky 
a s ktorými súvisí aj forma nášho života. Rozličné spoločenstvá majú rozličné 
zvyky, pozdravy, prejavy smútku, rozličnú vieru atď. Keď si osvojujeme jazyk, 
osvojujeme si s ním aj tieto zvyky a činnosti, ktoré sú súčasťou daného 
spoločenstva.

[1] ŽILINEK, J.: Význam a jazykové hry vo farebných knihách. In: Filozofia. Roč. 59, 2004, č. 8, s. 617.
[2] WITTGENSTEIN, L.: Modrá a Hnedá kniha. Bratislava: Kalligram, 2002. s. 25.
[7] FOGELIN, R. J.: Wittgenstein. London: Routledge, 1995, s. 133.
[8] WITTGENSTEIN, L.: Modrá a Hnedá kniha. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 47.
[9] MONK, R.: Úděl génia. Praha: Hynek, 1996, s. 341.

Pojem jazyková hra

[10] WITTGENSTEIN, L.: Filozofické skúmania. Bratislava: Pravda, 1979, s. 25.
[11] FÜRSTOVÁ, M. – TRINKS, J.: Filozofia. Bratislava: SPN, 1996, s. 195.
[13] WITTGENSTEIN, L.: Modrá a Hnedá kniha. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 40 – 41.
[18] WITTGENSTEIN, L.: Modrá a Hnedá kniha. Bratislava: Kalligram, 2002, s. 152.
[20] BLOOR, D.: Wittgenstein. Rules and Institutions. London: Routledge, 1997, s. 27.
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Sačková, Mária: Pojem jazykovej hry u neskorého Wittgensteina. In Ostinum, internetový časopis pre humanitné vedy. Dostupné online: http://www.ostium.sk/sk/pojem-jazykovej-hry-u-neskoreho-wittgensteina/ (14. 9. 2017) 

„Jazyk je labyrint ciest. Prichádzaš z jednej strany a vyznáš sa; prichádzaš z inej 
strany na to isté miesto a už sa nevyznáš.“ [22] Wittgenstein hľadá rôzne formy 
jazyka a rozličné jazykové hry. V týchto jazykových hrách vidí komplikovanú sieť 
podobností, ktoré sa navzájom stretávajú a križujú, preto pre tieto podobnosti 
nenachádza lepší výraz než „rodinné príbuznosti“.
V tomto pragmatickom prístupe k jazyku je význam slova daný jeho používaním 
v jazyku a jeho fungovaním v systéme určitej činnosti. Na jazyk sa máme pozerať 
ako na nástroj komunikácie a činnosti v jednotlivých kontextoch, v jednotlivých 
jazykových hrách.

Všimnutie si aspektu
Keď sa napríklad pozeráme na nejakú tvár a naraz si na nej všimneme jej 
podobnosť s inou tvárou, vidíme, že sa tvár nezmenila, ale predsa sa na ňu 
dívame inak. Túto tvár vidíme novým spôsobom, všímame si na nej nový aspekt, 
čo je našou spontánnou reakciou.
V druhej časti Filozofických skúmaní problém „videnia aspektu“ Wittgenstein 
približuje pomocou obrázka, na ktorom je hlava zajaca alebo kačky (obr. I.). Na 
obrázku je podstatné, že ho môžeme vidieť v dvoch aspektoch: raz ako hlavu 
kačky a druhýkrát ako hlavu zajaca. Tento problém „videnia aspektu“ alebo 
„videnia ako“ zohrával pre Wittgensteina podstatnú úlohu v „jazykových hrách“. 
Keď tento obrázok ukážu nejakému dieťaťu, dieťa povie „to je kačka“, ale zrazu 
povie „jej, veď je to zajac“ – teda dieťa spoznalo, že je to zajac. Toto je skúsenosť 
rozpoznania. Rozpoznanie sa neuskutočňuje vždy vedome. Tento okamih sa 
dostavuje iba vtedy, keď napríklad v uvedenom príklade dieťa prepne svoje 
videnie z kačky na zajaca alebo naopak. Medzitým je aspekt dispozičný.
Mohli by sme povedať, že každé chápanie, ktoré je výsledkom „videnia nových 
súvislostí“, je chápaním, ktoré vychádza zo zmeny aspektu.
To, ako niečo vidíme, nám ukazuje, aký význam niečomu pripisujeme. „Videnie 
aspektu“ prezrádza, akú jazykovú hru hráme.
Wittgenstein hovorí, že v jazyku prechádzame do niečoho podobného hudbe. Tak 
ako hudba, aj maľovanie a kreslenie môžu byť spôsobmi, ktoré ukazujú naše 
videnie aspektu. Keď počujeme nejakú smutnú melódiu, počujeme aj smútok? 
Alebo keď ho cítime, akým zmyslom ho cítime? Alebo akým zmyslom pociťujeme 
v hudbe „dur“ či „mol“? Keď sa pozeráme na nejaký predmet, nemôžeme si naraz 
všimnúť všetky aspekty tohto predmetu. Raz si na ňom všímame farby, inokedy 
tvar, niekedy iba výšku, niekedy sa na neho zas pozeráme ako na symbol niečoho. 

Vždy, keď vykonávame tieto samostatné aktivity všímania si, vidíme rozličné 
aspekty.
Videnie aspektu, porozumenie hudbe, maliarstvu alebo vtipu sú určité druhy 
chápania, ktoré patria k určitej kultúre alebo k určitej životnej forme, k určitým 
jazykovým hrám. Rozumieť humoru, rovnako ako aj rozumieť hudbe bolo pre 
Wittgensteina analogické filozofickému porozumeniu. Nešlo mu o vytváranie 
nejakej teórie, ale o to, aby sme pri používaní nášho každodenného jazyka kládli 
dôraz na jednotlivé jazykové hry, ktoré v ňom hráme. Wittgenstein si zvolil dobrý 
spôsob, akým poukázal na celý problém nášho používania jazyka, ku ktorému nie 
je potrebný žiadny spôsob interpretácie zvonku.

obr. I.

[22] WITTGENSTEIN, L.: Filozofické skúmania. Bratislava: Pravda, 1979, s. 112.

Text o jazykových hrách nám ponúka možnosť chápať výtvarný jazyk 
ako rodinu jazykových hier, ktoré majú svoje pravidlá a spôsoby 
realizácie.
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Výtvarný jazyk

Výtvarný jazyk je konštruovaný systém vizuálnych prostriedkov 

objektivizujúci aktivitu myslenia, komunikácie a vzájomného chápania sa 

jej účastníkov. Jeho praktickou realizáciou je obraz.

Základnou funkciou výtvarného jazyka je konštrukcia obrazu. 

Obraz ako výsledok realizácie výtvarného jazyka má viacero funkcií, ktoré 

môžeme charakterizovať z oblasti nazerania na človeka.

Môžeme hovoriť o biologickej funkcii (dráždenie zmyslových orgánov 

a ovplyvnenie rôznych psychologických a fyziologických procesov), 

s touto funkciou je úzko prepojená psychologická funkcia (tu radíme 

funkciu kognitívnu, abreaktívnu, terapeutickú, formatívnu), ktorá úzko 

súvisí so sociálnou funkciou (komunikatívna, reprezentatívna, 

ideologická, svetonázorová, sociálno-identifikačná), tá je prepojená 

s kultúrnou funkciou (presadzovanie kultúrneho vzorca, estetická funkcia, 

spirituálna funkcia). Ak s obrazom nakladáme ako s tovarom, je 

predmetom ekonomických vzťahov, a teda plní aj ekonomickú funkciu. 

Skúste na konkrétnych príkladoch demonštrovať tieto funkcie obrazu: 
komunikačnú, kognitívnu, estetickú, reprezentatívnu. 
V uvedenom texte vyhľadajte slová, ktoré sú vám nejasné, a vyhľadajte 
ich význam.
Konkretizujte vetu: „Skúmaním výtvarného jazyka sa zaoberajú teoretici 
a jeho používaním praktici.“ Kto sú to praktici a kto teoretici?

Na pochopenie štruktúry výtvarného jazyka si ukážeme, z akých 
základných prvkov sa skladá a na čom stavia. Rodina jazykových hier 
výtvarného jazyka je veľmi bohatá a rôznorodá. My sa kvôli 
zjednodušeniu budeme zaoberať výstavbou statického obrazu, a to 
takého, ktorý sa realizuje na ploche. Tiež môžeme hovoriť o plošných 
výtvarných disciplínach alebo o plošných výtvarných médiách. Do 
tohto pomenovania patria médiá kresby, maľby, grafiky, počítačovej 
grafiky a fotografie. 
Ukážeme si model štruktúry výtvarného jazyka a vysvetlíme si 
niektoré jeho zložky.
Treba pripomenúť, že model štruktúry výtvarného jazyka je mierou 
abstrakcie a zjednodušenia reálnych javov pri tvorbe obrazu. Spôsob 
klasifikácie a usporiadania jednotlivých zložiek, ktoré sa podieľajú na 
stavbe obrazu, je nepresný.
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Model výtvarného jazyka statického obrazu

Základné elementy statického obrazu

ZÁKLADNÉ

STAVEBNÉ PRVKY

ZÁKLADNÉ 

VYJADROVACIE PRVKY

Bod

Škvrna
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Plocha

Priestor

Čas

Tvar

Svetlo

Farba

KVALITATÍVNE VZŤAHY
KVANTITATÍVNE VZŤAHY

KOMPOZÍCIA/OBRAZ

Tvarové kontrasty

Svetelné kontrasty

Farebné kontrasty

Materiálové kontrasty

Zmnožovanie 

elementov

Kompozičné 

princípy
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Bod 
V geometrii ho definujeme ako bezrozmerný útvar, na základe ktorého 
určujeme ostatné geometrické útvary, ako sú priamka a rovina. 
Vo výtvarnom jazyku bod chápeme ako základný element stavby obrazu, ako 
najmenšiu čiastočku hmotnej stránky diela. Pomocou bodu vieme vytvoriť líniu 
a plochu. 
Bod pôsobí centricky, dominuje a koncentruje pozornosť vnímateľa. Bod je vždy 
vo vzťahu k línii, ploche či priestoru. Keď je umiestnený v strede plochy, 
stabilizuje jej polohu. Vychýlením z optického stredu plochy spôsobuje napätie, 
ktoré vyvoláva zdanie pohybu. V hornej časti plochy sa vznáša, v dolnej je 
nehybný.
V obraze funguje bod ako hmotný, viditeľný prvok, ale aj ako nepriamy, 
imaginárny prvok. Verbálnym vyjadrením imaginárneho bodu môžu byť tieto 
slovné spojenia: stred kompozície, ťažisko plochy, vrchol krivky, bod obratu, 
bod prieniku či priesečník.
Dva a viac bodov vytvárajú vzájomné vzťahy a sú základom pre ďalšie prvky 
stavby obrazu. Dva body oko človeka spája do úsečky. Náš pohľad kmitá medzi 
nimi. Tri body vymedzujú plochu trojuholníka. Množina viacerých bodov môže 
vytvárať rôzne zoskupenia s rôznou charakteristikou. Tieto charakteristiky sú 
výsledkom percepčnej syntézy. Oko má tendenciu z množiny bodov vyberať 
body rovnakej veľkosti, spájať ich a tak z nich vytvárať obrazce. Problémom 
percepcie sa tiež zaoberá psychológia a jej poznatky sú pre nás veľmi dôležité. 
Pripomenieme si zákonitosti percepčnej konštrukcie.

Zákonitosti percepčnej (re)konštrukcie
1. Figúra na pozadí 
2. Zákon blízkosti v priestore
3. Zákon uzavretosti 
4. Zákon podobnosti 
5. Zákon plynulého pokračovania 
6. Zákon spoločného osudu 
7. Zákon doplnenia dobrého tvaru
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Zmnožený bod nám vytvára novú vyjadrovaciu entitu. Línia vzniká pohybom 
bodu alebo ako množina bodov spoločného osudu či plynulého 
pokračovania. Plocha je tiež množina bodov, ktorá má spoločnú 
charakteristiku. Zmnožovanie bodu vytvára štruktúru plochy. 
Faktory veľkosti, tvaru a usporiadania bodov vytvárajú výrazové, a teda aj 
významové celky. Bod zmenou veľkosti a tvaru nadobúda charakter škvrny 
alebo plochy.
Bod je charakterizovaný vzájomným proporčným pomerom. Vzťah toho, čo 
považujeme za bod a čo za jeho okolie, podlieha percepčným 
zákonitostiam.

Čo vidíte na obrazoch? Aký pocit vo vás vyvolávajú?
Pokúste sa opísať, ktoré percepčné zákonitosti konštrukcie platia na uvedených obrazoch.
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Škvrna
Škvrna je vizuálny prvok neurčitého a nepravidelného tvaru odlišujúca sa od svojho okolia.

Vo výtvarnom umení definujeme škvrnu ako viac-menej náhodnú stopu nejakého nástroja na 

podložke. 

Škvrna vzniká rôznym spôsobom: fŕkaním, striekaním, kvapkaním, otláčaním, fúkaním, krčením, 

roztieraním.

Škvrna má svoj neurčitý tvar, veľkosť, svetelnosť či farebnosť. Môže mať svoju vnútornú štruktúru

a môže sa skladať z viacerých diferencovaných prvkov (ohraničenie, výplň).

Výrazové prvky, ktorými škvrna disponuje (tvar, farba, svetelnosť), sa podieľajú na možnej významovej 

funkcii škvrny. Význam tvaru škvrny – stopy vystúpi až pri jeho posúdení k celku obrazu z hľadiska 

celkovej koncepcie diela. Škvrna môže figurovať na obraze sama alebo môže tvoriť súčasť množiny 

škvŕn.

Ľudské oko, zvyknuté vnímať predmety, ktoré preň majú určitý význam, sa snaží aj v nepravidelnej 

plôške škvrny nájsť obrazy a tvary, ktoré sa niečomu podobajú, ktoré majú pre človeka určitý význam. 

Ide o projekciu vlastných myšlienok do neurčitých objektov. Vzťah projekcie myšlienkových pochodov 

a osobnostných rysov človeka si všimla psychológia a vytvorila test rozboru osobnosti –

tzv. Rorschachov test atramentových škvŕn. 
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Salvador Dalí: Portrét môjho mŕtveho brata, 1963, olej na 
plátne, 69 x 69 cm

Na tomto obraze vidíme, ako sa bod mení na 
škvrnu a škvrna na ľudskú figúru. 
Vidíme, ako sa pravidelná štruktúra bodov 
spája a zlieva do celkov neurčitého tvaru. Body 
vo škvrnách sa diferencujú, vertikálne orientujú 
a nadobúdajú podobu hláv ľudskej figúry. Tie sa 
následne oddeľujú od štruktúry bodov a škvŕn, 
ktoré ako celok tvoria portrét chlapca. 
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Uvedené reprodukcie mačiek vznikli rovnakou technikou tušovej maľby. 
Zapustením tušu do vlhkého papiera môžeme čiastočne regulovať škvrnu tak, 
aby nadobudla považovaný tvar. Náhodnosť rozpíjania okrajov škvrny je 
v tomto prípade využitá ako napodobenina srsti mačky. Čierna mačka je 
vytvorená ako pozitívna figúra priamo tušom na bielom pozadí. Biela mačka je 
vytvorená ako negatívna figúra, kde autor vytvoril tušom pozadie. 
Video nám ukazuje techniku zapusteného tušu, ktorou vieme ovplyvňovať tvar 
škvrny pre náš zámer. 

Endre Penovác: Cat, 2016, tuš na papieri, 20 x 30 cm Endre Penovác: Cat, 2015, tuš na papieri, 20 x 30 cm

https://www.youtube.com/watch?v=KUKwOF7sVHc
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Línia
Vo výtvarnom zobrazení ju chápeme ako – čiaru, t. j. ako stopu po nástroji alebo 

hranicu medzi dvoma svetelnými alebo farebne odlíšiteľnými plochami. 

Línie sú produktom našich predstáv a nachádzame ich v prírode aj na umelo 

vytvorených predmetoch a často ich vytvárame ako abstrakciu skutočnosti. 

Treba rozoznávať líniu ako abstrakciu (hrana, obrys, predmety a materiál 

lineárnej povahy – vlasy, drôt, steblá trávy a i.) a líniu ako kresiarsky ťah – čiaru. 

Na rozdiel od línie má čiara v sebe navyše informáciu o svojom vzniku. 

V nakreslenej línii – čiare – sa prejavuje rukopis autora, jeho schopnosť ovládať 

nástroj, psychické rozpoloženie či podmienky vzniku kresliarskejj stopy. To 

všetko sa podieľa na celkovom význame čiary. 

Línia ako nositeľ určitých kvalít výtvarného zobrazenia nám umožňuje vyjadriť 

tvar, materiál, konštrukciu, priestorové formy, pohyb či smer zobrazovaných 

predmetov, ale aj naše emócie a nálady. 

Má svoju šírku, dĺžku, smer, tvar, farbu, sýtosť, svetlosť a ďalšie kvality. Úloha 

línie je formotvorná, ohraničuje alebo rozdeľuje, vytvára plochy a naznačuje 

objemy, má vzťah k výtvarnému priestoru, k tvorbe ilúzie.

Ako sme už raz spomenuli, línia vzniká ako stopa pohybu bodu alebo ako spojitá 

množina bodov. Línia je vždy vo vzťahu k ploche alebo k priestoru. Pohyb hrotu 

ceruzky po papieri zanecháva stopu – čiaru. Rozoznávame dva základné druhy 

línie: priamky a krivky. Obrysové línie nazývame tiež kontúry.

Krivky vyvolávajú väčšie množstvo psychických pocitov ako priamky. Ich 

výrazovosť sa viaže na skúsenosť s konkrétnymi predmetmi. Lomená línia, ktorá 

je považovaná za ostro profilovanú krivku, je prejavom racionality v protiklade 

k vlnovke, ktorej obsah býva interpretovaný ako mäkký. Ostrosť oproti mäkkosti 

línií tiež môže vyjadrovať mužský prvok proti ženskému. Je tu prítomná analógia 

kriviek ženy a kriviek muža v tom, čo vnímame ako mužské a čo ako ženské. 

Rovnako by sme mohli hovoriť o protiklade tvrdosti skaly a mäkkosti vody. Vo 

vzťahu k pohybu ostré línie vnímame skôr ako statické a mäkké ako dynamické. 

Viliam Chmel: Na samote, 1960, tuš na papieri, 20 x 29 cm

Študentka pri práci. Kresba uhlíkom na papieri na podlahe.
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Za významotvornú kvalitu považujeme 
orientáciu línie:

• vodorovná priamka (horizontála) vyvoláva 

dojem pokoja, vážnosti a statickej rovnováhy, 
rozľahlosti a šírky;

• zvislá priamka (vertikála) vzbudzuje dojem 

rastu alebo pádu, ide o smer hore – dole, 
poukazuje na výšku, štíhlosť a vznešenosť;

• šikmá priamka (diagonála) spôsobuje svojou 

orientáciou napätie vzhľadom na smer stúpania 
a klesania, diagonálny smer vnímame ako 

hĺbku.

Diagonálne prvky sú svojou povahou 
dynamické, nepokojné, znázorňujú pohyb. 

Križujúce sa línie ponúkajú rôzne zážitkové 

kvality.

Miesto prekríženia sa línií má podobné 

vlastnosti ako bod a priťahuje pozornosť diváka.

Ferdinand Katona: More, po 1900, olej na dyhe, 15 x 23 cm
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Tamara Klimová: Vzlet II, 1980, serigrafia, 42 x 38 cm V
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Línia či vlastne čiara na obraze je pomenovaná ako predmetná čiara, ktorá 
svojimi kvalitami odkazuje na povahu či vlastnosti konkrétnych predmetov. 
Línia tiež ohraničuje premety ako obrysová čiara (kontúra), ktorá uzaviera 
plochu, ale môže mať súčasne funkciu predmetnej čiary. Môže sa vyskytovať 
v podobe hraničnej čiary (pevného obrysu, ktorý výrazne ohraničuje plochy, 
oddeľuje predmet od pozadia) alebo siluety predmetu (tento druh čiary 
zodpovedá v maliarstve plošnej maľbe). 

Zmnožené a opakované krátke čiary, ktoré v príslušnom konkrétnom 
vzťahu vytvárajú plochu či objem predmetu, prípadne jeho povrchové 
alebo svetelné kvality, nazývame šrafa, šrafúra.

Predmetná čiara 
tu predstavuje 
drôty trčiace 
z hlavy zvieratka, 
obrysová čiara 
znázorňuje 
zvieratko.

Tu má predmetná 
čiara funkciu 
šrafúry. Srsť 
mačiek vyjadrená 
drobnými 
čiarkami sa 
zhusťuje podľa 
potreby 
zobrazenia svetla, 
tieňa, objemu či 
farebnej odlišnosti 
srsti.

Kamwei Fong: Cats, 2015, ceruza na papieri, A4 

Mechanická a tvrdá 
šrafúra nás 

informuje o svetle 
na predmetoch. Vo 
vzťahu k samotným 

predmetom je 
neadekvátna.

Príklad konštrukcie a použitia grafickej šrafúry

Študentská práca
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Plocha
Plocha je dvojrozmerný útvar, ktorý má 
dĺžku a šírku. V geometrii ju nazývame
rovina, ktorá je určená buď troma bodmi, 
ktoré neležia na jednej priamke, alebo 
priamkou a jedným bodom, ktorý na nej 
neleží. Vo výtvarnom svete ju 
charakterizujeme ako plošný materiálny 
útvar (list papiera, natiahnuté plátno, 
plech) alebo ako plochu vrstvy jednej farby 
či rovnakej štruktúry.
Plochu spájame s významom vo vzťahu 
k jej rozmerom. Veľká plocha pôsobí 
dojmom stability, malé plôšky dojmom 
nestability, rozdrobenosti.
Vo vzťahu k tvaru charakterizujeme plochy 
ako geometrické rovinné útvary 
(trojuholník, štvorec, obdĺžnik, viacuholník, 
kruh) alebo ako plochy nepravidelné.
Vo vzťahu k priestoru delíme plochy na 
rovinné a zakrivené (hyperbolický alebo 
parabolický tvar, časť valcovej či guľovej 
plochy atď.). 
Vo vzťahu k telesu ich delíme na vnútorné 
a vonkajšie, konvexné a konkávne.

Ester Šimerová: Zátišie s jablkami, 30. roky 20. st., olej na plátne

Michal Kern: Potenciálna plocha – IV., 1969, epoxidová živica, 50 x 139 cm 
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Priestor
Tri dimenzie priestoru určujú jeho výšku, šírku a hĺbku. Je to charakteristika 

hmotných objektov určujúca ich vzájomné postavenie. Priestor je 

abstrakciou hmotného telesa.

Vo výtvarnom svete sa zaoberáme priestorom ako skutočnosťou a ako 

ilúziou.

Skutočný priestor je viazaný na hmotné objekty. Hmotné objekty sú 

z konkrétneho materiálu, majú svoj priestorový tvar a sú umiestnené 

v prostredí. Prostredie je priestor charakterizovaný všetkými ostatnými 

objektmi v ňom prítomnými. 

Z aspektu tvaru rozoznávame jednoduché geometrické telesá (guľa, valec, 

kužeľ, kocka, hranol, ihlan a rôzne viacsteny) a telesá, ktoré majú zložitý 

tvar. 

V plošných médiách skutočný priestor hrá vedľajšiu úlohu. Je prítomný 

v objekte podložky, na ktorej je dvojrozmerný obraz. Tiež je prítomný vo 

vrstve farebnej hmoty pri pastóznom nanášaní tejto hmoty. Pri technike 

asambláže sa lepia priestorové predmety na plochu a plošný obraz dostáva 

tretiu dimenziu, ktorá je výrazovo podobná nízkym reliéfom. Skutočný 

priestor vystupuje do popredia pri úvahách prezentácie plošného obrazu 

(inštalácia výstavy). 

Priestor v plošných médiách je predmetom zobrazovania a ide o vytváranie

ilúzie priestoru na ploche. V histórii zobrazovania hmotných objektov 

poznáme viacero spôsobov, ako vyjadriť priestorové vzťahy zobrazovaného.
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Deskriptívna geometria je odvetvie matematiky zaoberajúce sa 
zobrazovaním trojrozmerného priestoru do roviny. Poskytuje 
metódy, ktoré umožňujú dosiahnuť jednoznačnosť týchto 
zobrazení. Základnou metódou je pravouhlé premietanie.

Zobrazenie priestoru na ploche

Rovnobežné premietanie/Axonometria
Lineárna perspektíva (Viac pozri v cvičeniach a úlohách.)

Kubizmus
3D a VR

V rovine sa zvolia osi x, y, z, ktoré spolu zvierajú rovnaké alebo nerovnaké uhly. 

Rozmery telies sa nanášajú v určitej mierke rovnobežne s týmito osami. Axonometria
je odmeriavanie pozdĺž osí. Hlavná výhoda je v tom, že sa predmet ľahko konštruuje 
a že sa z neho dajú odčítať rozmery. Nevýhoda spočíva v malej zhode zobrazovaného 
s našou skúsenosťou, rovnobežky sa nezbiehajú a perspektívny dojem je nedokonalý. 
To môže pôsobiť ako vizuálny paradox, známy napríklad z kresieb M. C. Eschera.
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Penroseov trojuholník (tribar) 
Grafický paradox nemožného 
priestorového objektu

Vizuálny paradox
Escherov vodopád 
v grafickom zjednodušení
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Čas
Element vzťahujúci sa na temporálne formy umenia (hudba, divadlo, 
film, video, animácia) je implicitne prítomný aj v statickom obraze. 
Čas je zachytený v obrazoch – podobne ako priestor – formou 
vyjadrovacích prostriedkov ako ilúzia času a pohybu či ako jeho metafora.
Čas je prítomný ako podmienka vzniku obrazu, ako element podieľajúci 
sa na výslednom statickom obraze.
Obraz vzniká v čase, tvorca ho tvorí istý čas, ale aj gesto samotnej tvorby 
(čas tvorivého aktu, napríklad vytvorenie čiary) je dôsledkom časovej 
dimenzie. Je rozdiel, ak sa čiara urobí rýchlo alebo ak sa urobí pomaly. 
Tempo a rytmus aktu tvorby je prítomné aj v statických objektoch. 

Salvador Dalí: Stálosť pamäti, 1931, olej na plátne, 25 x 36 cm
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S časom súvisí problém pohybu a zobrazenia pohybu 
na statickom obraze. 
Pojem čas sa vo verbálnom jazyku vzťahuje na rôzne 
javy. Týmto slovom označíme prítomný okamih, 
počasie, zaneprázdnenosť či vyťaženosť a ich opak. 
Čas ako fyzikálna veličina vyjadruje interval medzi 
dvoma udalosťami alebo dobu trvania deja a je 
definovaný meraním.
Zaviedli sme jednotku času (konvenčná sekunda) a jej 
odvodeniny. Zostrojili sme prístroje na meranie týchto 
jednotiek. Ich tvar, materiál a kvalita vyhotovenia sa 
stali znakmi spoločenského statusu. Hodinky ako 
novodobý vynález nám majú pomáhať kontrolovať 
čas, aj keď ho vôbec pod kontrolou nemáme. 
Zobrazovaním prístrojov na meranie času metaforicky 
odkazujeme na fenomén času. Príkladom sú zátišia 
memento mori či vanitas. Na týchto zátišiach sa často 
zobrazovali prístroje na meranie času (sviečka, 
presýpacie hodiny, mechanické hodinky), ktoré 
poukazujú na pominuteľnosť, nezvratnosť 
a konečnosť udalosti, akou je ľudský život.
Pohyb sa na obrazoch vyjadruje diagonálnymi líniami 
a diagonálnym smerovaním tvarov či zobrazených 
predmetov. Diagonálny smer je charakteristický pre 
zachytenie predmetov v pohybe v danom momente. 
Pohyb sa zobrazuje ako jeho náhle zastavenie 
(zamrznutie). 
Pohyb ako priebežný jav či trvanie sa znázorňuje ako 
opakovanie a radenie tých istých prvkov za sebou. 

Vyjadrenie času a pohybu

Philippe de Champaigne: Zátišie s lebkou, 1671, olej na plátne, 28 × 37 cm 

Hagesandros, 
Athenedoros, 
Polydoros: 
Laokoon a synovia, 
cca 200 p. n. l.,
mramor, 
výška 2,4 m
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Zdroj: http://www.artsology.com/motion_in_art.php

Maliar Giacomo Balla, predstaviteľ talianskeho futurizmu, 
namaľoval obraz Dynamika psa na vodítku v roku 1912. Futuristi sa 
programovo zaoberali pohybom, dynamikou
a rýchlymi zmenami svojej doby.

Na obraze Akt zostupujúci zo 
schodov z roku 1912 od 
Marcela Duchampa vidíme 
značne abstrahovanú formu 
figúry. Maliar zaznamenal 
tvarové krivky figúry na tom 
istom plátne zo všetkých 
momentov pohybu figúry po 
schodoch a spojil ich do 
jedného celku.

Na soche Jedinečné formy kontinuity
z roku 1913 od Umberta Boccioniho
vidíme figúru v pohybe tvoreného 
diagonálnymi krivkami, ale aj 
viacnásobným opakovaním foriem. 
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Všetky uvedené stavebné prvky statického obrazu neexistujú oddelene 
a samostatne. Vždy sú vo vzájomných vzťahoch a majú vnímateľný charakter. 
Sú hmotné buď vo forme materiálu (farebná hmota), alebo vo forme svetla. 
Ale vždy sú projektované v priestore a závislé na vnímateľných objektoch.
Nehmotný bod je síce mysliteľný, ale nezobraziteľný. Zobraziteľný je už len ako 
hmotný prvok a tento prvok sa nachádza v priestore materiálnej povahy. Bodka 
tuhy na papieri je konkrétna bodka na konkrétnom papieri. Ten má svoj rozmer 
(formát) a orientáciu (vertikálnu, horizontálnu – na výšku, na šírku). Bodka je 
umiestnená niekde na ploche tohto papiera. A ak ju vnímame, musí byť medzi 
bodkou a plochou papiera dostatočný kontrast. Čierne na bielom, tmavé na 
svetlom alebo opačne, to sú podmienky vnímania. Ak by bola bodka rovnako 
svetlá či tmavá, či farebná ako jej okolie, nemohli by sme ju vnímať a akoby 
neexistovala. Z uvedeného vyplýva, že existujú ďalšie prvky obrazu, ktoré sa 
podieľajú na jeho štruktúre. Tieto prvky pomenujeme základné vyjadrovacie 
prvky (tvar, svetlo, farba), lebo spolu so stavebnými prvkami nimi dokážeme 
niečo vyjadriť. Tým, že prostredníctvom týchto prvkov vieme niečo vyjadriť 
(myšlienku, pocit, emóciu), vytvárame komunikačný rámec. Dostávame sa 
k podstate znakovej výpovede.
Výtvarný jazyk, resp. obraz je znakový systém a ako znakový systém ho môžeme 
skúmať pomocou rôznych teórií znaku. Pre naše potreby sa uspokojíme s jednou 
z množstva semiotických teórií, a to semiotickou koncepciou, ktorej autorom je 
Charles Sanders Peirce.

Slovo výtvarný je v tomto texte vnímané ako oblasť umenia, ale aj ako spôsob 
vytvárania. V tomto kontexte je výtvarný jazyk niečo, čo sa neustále tvorí 
a premieňa. Je to funkčný, otvorený a premenlivý systém bez nutnosti kodifikácie 
pravidiel tvorby a používania takejto jazykovej hry. Procesom utvárania, premeny 
a výkladom významu slov verbálneho jazyka sa zaoberá sémantika a etymológia. Pri 
výtvarných dielach sa pri interpretácii významov obrazov môžeme stretnúť s pojmami 
ikonografia a ikonológia, ktoré vo svojich štúdiách rozpracoval Erwin Panofsky.*

My budeme proces tvorby zmyslu nazývať semióza.

Výtvarný jazyk ako znakový systém Výtvarný jazyk

Výtvarný jazyk/Znakový systém
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Semióza/Abstraktné a 
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Norman Rockwell
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Semióza – celok a detail

Václav Bláha
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Kaplnka Marka Rothka
Palladium
Veronikina šatka
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Etapy tvorby
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Riešenie problému
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* Panofsky, Erwin. 1939. Studies. In Iconology Humanistic Themes In the Art of the Renaissance. Oxford University Press. 



Za inšpirujúce teoretické a metodologické východisko pre tvorbu obrazu 
pokladáme semiotiku Ch. S. Peircea. 
Vo svojej práci „Čo je to znak?“ sa zamýšľa a opisuje, ako človek pristupuje 
k veciam a prečo môžu pre neho niečo znamenať.

Peirce rozoznáva tri stavy mysle:

Kontemplatívnu myseľ, ktorá veci vníma, ale nič pre ňu neznamenajú. Veci sú 
javmi určitých kvalít (napr. červená, zelená, teplo, zima), ktoré sú prítomné 
v mysli bez akéhokoľvek dôvodu či nátlaku. Toto nazýva pociťovanie (Feeling).

Inštinktívna myseľ reaguje na podnet vnímania. Myseľ koná, dáva príkaz (napr. 
zakryjeme si uši, ak počujeme ostrý, nepríjemný zvuk) pod istým nátlakom alebo 
z nejakého dôvodu. Peirce operuje s pojmom reakcie (the Sense of Reaction).

Premýšľajúca myseľ je tretí stav, v ktorom človek uvažuje, kladie otázky, hľadá 
odpovede. Peirce tento stav nazýva myslením (Thinking). Myslenie je cestou 
učenia sa, ako sa od nevedomosti dopracujeme k poznaniu. (Peirce, 1894, § 1)

Na základe uvedených stavov mysle uvažuje aj o povahe nášho záujmu o veci 
a javy, ktoré nás obklopujú, a aj o povahe toho, prečo tieto veci a javy môžu pre 
nás niečo znamenať.

Autor fotografie neznámy. http://www.britannica.com/EBchecked/media/35130/Charles-Sanders-Peirce-1891 credits it as „public domain“, tiež: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3159899

*

*
Peirce, Charles Sanders. 1894. „What is a Sign?“ Dostupné online: http://www.iupui.edu/~peirce/ep/ep2/ep2book/ch02/ep2ch2.htm (11. 10. 2017)

Charles Sanders Peirce
(čítaj / pɛːrs/ podľa angl. /ˈpɜːrs/, 
nie /ˈpiːrs/)
* 10. september 1839
Cambridge, Massachusetts, USA
† 19. apríl 1914
Milford, Pennsylvánia, USA
americký vedec, matematik, logik,
filozof, zakladateľ pragmatizmu 
a modernej semiotiky
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1. pre ňu samotnú

2. pre jej vzťah k iným veciam

3. pre jej schopnosti sprostredkovať idey 

Zaujímame sa o ňu do tej miery, do akej dokáže preniesť či sprostredkovať  mysli ideu 
o veci. Ak toto vec spĺňa, je znakom – reprezentáciou. 

O vec sa môžeme 
zaujímať:

My sa budeme zaoberať hlavne tretím uvedeným spôsobom. 
Budeme sa zaujímať o veci ako o prostredníkov, o veci, ktoré 
reprezentujú iné veci. Pri interpretácii a reflexii obrazov (artefaktov, 
výtvarných diel) berieme do úvahy aj prvé dva body. Môžeme sa 
zamýšľať: Ak sa zaujímame o veci pre ich vzťah k iným veciam, 
nereprezentujú tieto veci zároveň pre nás daný vzťah? Alebo či 
nevyjadrujú tieto veci zároveň tie veci, ku ktorým majú vzťah? Prečo 

sa vlastne zaujímame o vec samotnú? Neprenáša do našej mysle 
niečo, čo je pre nás zaujímavé do takej miery, že na ňu upriamime 
pozornosť? Tento aspekt je vyjadrený vo viacerých rovinách podľa 
toho, ako Peirce pristupoval k povahe znakov. 
Najskôr si však uveďme, čo je to znak.

Definícia znaku

Ch. S. Peirce uvažuje o troch spôsoboch, prečo sa zaujímame o vec:

(Peirce, 1894, § 2)

(Peirce, 1997, s. 37)

Peirce, Charles Sanders. 1894. „What is a Sign?“ Dostupné online: http://www.iupui.edu/~peirce/ep/ep2/ep2book/ch02/ep2ch2.htm (11. 10. 2017)
PEIRCE, CH. S. 1997. Dopis Lady Welbyové. In PALEK, B.: Sémiotika. Praha: Karolinum, s. 155 – 169.

„Znak alebo reprezentamen je niečo, čo pre niekoho niečo zastupuje z nejakého hľadiska alebo v nejakej úlohe.“
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V našich podmienkach je znakom konca zimy snežienka.
U nás sa ibištek pestuje v črepníkoch a kvitne po celý rok.

„Človek kráča celé dni pomedzi stromy a kamene. Oko sa mu pristaví na veciach len zriedka, keď v nich spozná znak 
iných vecí: stopa v piesku značí, že tadiaľ prešiel tiger, močiar oznamuje prameň, ibištekový kvet koniec zimy. Ostatné 

veci sú jedna ako druhá a nevravia nám nič. Stromy a kamene sú len samy sebou.“ (Calvino, 2000, s.15)

príklad znaku „jar“

Fragment textu Itala Calvina nám pomôže dostať sa k jadru problematiky znaku.

Veci, o ktorých hovorí tento text, sa odvolávajú na to, že dokážeme 
veci a javy okolo seba vnímať (proces percepcie) a že ich vieme 
mentálne spracovať (proces interpretácie). Mentálna práca vyžaduje 
istú databázu (skúseností a poznatkov), ktorú vieme rôzne 
kombinovať tak, aby nám veci dávali zmysel alebo aby pre nás mali 
význam. V texte je spomínaný ibištekový kvet v súvislosti s koncom 
zimy. Italo Calvino píše svoje príbehy z prostredia pre Stredoeurópana 
exotického. U nás ani ibištek, ani tiger nie je vo voľnej prírode 
pozorovateľný, ak by bol, bolo by to niečo nezvyčajné (odporujúce 
našej skúsenosti). 
Ak chceme porozumieť textu, musíme si ho upraviť na niečo, čo je 

nám blízke. Analogicky vieme zameniť tigra za vlka alebo ibištek za 
iný jarný kvet, napríklad za snežienku, prvosienku či krokus. Zo 
skúseností vieme chápať význam a zmysel toho, ak niekto 
interpretuje prítomnosť kvetu rastliny ako znak konca zimy. 
A vieme aj nahradiť pojem „koniec zimy“ pojmom „jar“. Pre naše 
ďalšie skúmania je dobré osvojiť si pojmy substitúcia, analógia, 
metafora, transformácia, transfigurácia, prezentácia a reprezentácia.

CALVINO, I. 2000. Neviditeľné mestá. Banská Bystrica: Drewo a srd.
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Znak alebo reprezentamen je niečo, čo pre niekoho niečo 
zastupuje z nejakého hľadiska alebo v nejakej úlohe.

Znak je niečo, čo v mysli niekoho zastupuje niečo iné ako 
seba samého.

Znak je niečo, čo spúšťa v našej mysli proces interpretácie. 

Semióza je konkrétny znakový proces, je to jav, keď sa 
niečo stáva znakom, funguje ako znak a chápe sa ako znak.

znak (od 17. stor.) z praslovanského znati (znať) – čo je (po)znané, poznávacie znamenie, odvodeniny: značiť, naznačiť, značka, náznak, príznak a i.
znak ako športový termín, spôsob plávania, pri ktorom je plavec obrátený chrbtom k vode, v príslovkách horeznak, horeznačky, na znak (hore bruchom na chrbát), doluznačky (prednou časťou tela 
dolu). Ide tu o znak v zúženom či prenesenom význame  mužský/ženský znak – (ležať) horeznak znamená „majúc hore znak“, t. j. genitálie (pri ležaní na chrbte); podľa toho (ľahnúť si) na znak – na 
chrbát, plávať  znak – plávať na chrbte (Králik, 2015, s. 687)

Tu by sme sa mali dostať k procesom, ako sa niečo stáva obsahom 
nášho vedomia a ako niečo pre nás nadobúda význam a zmysel. Tieto 
procesy a ich výsledky skúmajú disciplíny psychológie, umelej 
inteligencie, neurovedy, jazykovedy, filozofie, antropológie a ďalších. 
Komplexne sa mysľou zaoberá kognitívna veda. Myseľ najlepšie 
pochopíme, ak ju vnímame v podobe mentálnych reprezentácií 
a kombinačných procedúr, ktoré v nich prebiehajú. Mentálne 
reprezentácie chápeme ako znaky a kombinačné procedúry, ako rôzne 
(logicko-inferenčné) spôsoby usporadúvania týchto znakov.

Znak alebo reprezentamen je niečo, čo niekomu niečo v nejakom 
zmysle alebo funkcii zastupuje. Obracia sa k niekomu, t. j. v jeho 
mysli tvorí ekvivalentný alebo aj zložitejší znak. Takto vytvorený 
znak nazývame interpretant pôvodného znaku. Znak niečo 
zastupuje, zastupuje svoj objekt. Nezastupuje ho vo všetkých 
ohľadoch, ale len vo vzťahu k istej idey. (Peirce In Mihina – Višňovský, 1998, 

s. 131)

MIHINA, F. – VIŠŇOVSKÝ, E. 1998. Malá antológia filozofie 20. storočia. Pragmatizmus. Bratislava: Iris.
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Triadický model znaku

Tak ako Peirce rozoznáva tri stavy mysle, rozoznáva aj tri aspekty znaku. 

Jeho koncepcia sa nazýva trichotomická typológia znaku, tiež sa stretneme 

s pomenovaním triadický model znaku. Ide o aspekty vzťahov toho, čo je 

označované (objekt), čím je to označované (reprezentamen) a čo to vyvoláva, akú 

ideu o objekte v našej mysli (interpretant). 

Graficky to znázorníme trojuholníkom.*

Objekt je tá vec, na ktorú chceme ukázať, ktorú chceme označiť.

Reprezentamen je konkrétna forma, ktorú znak má, napríklad slovo, veta, obraz, 

farba na semafore, písmeno R.

Interpretant je nový znak, vytvorený na základe interpretácie pôvodného znaku 

v našej mysli.  

Znak je komplex vzťahov týchto troch entít. V zúženej forme môžeme povedať,

že znak je reprezentamen. V bežnej reči označujeme väčšinu reprezentamenov ako 

znak. Príkladom môže byť tento znak A. Je to znak písmena A. Je to znak veľkého 

písmena. Je to znak hlásky a. Je to znak samohlásky. Je to znak spojky. Korektnejšie 

by bolo napísať, že A je reprezentamen písmena, hlásky, spojky.

To, čo tvorí samotný znak, je hlavne to, ako je tento reprezentamen (znak) 

interpretovaný, to, ako si ho vysvetľujeme, čo pre nás znamená. 

Peirce hovorí o tom, že myseľ vytvára vysvetlenie reprezentamenu ako nový znak. 

Hovorí o tom, že myslíme v znakoch. Výsledok interpretácie reprezentamenu (znaku) 

je opäť znak. A ten musíme opäť interpretovať v novom procese interpretovania. 

Tento proces môže pokračovať ad infinitum ako nekonečná semióza. Pre znázornenie 

to ukážeme na postupnosti trojuholníkov.

To, že sa proces semiózy niekde zastaví a sled interpretácií znakov sa ukončí, záleží 

na samotnom interpretovi, na jeho uspokojení porozumieť a chápať veci a javy, ktoré 

sú mu sprostredkované v zastúpení. 

Objekt

Reprezentamen

Interpretant

R

O

I = R
O

O

I = R
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v práci The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of 
Symbolism v roku 1923. 



Objekt

Reprezentamen

Interpretant

Uvažujte o grafických znázorneniach modelov znaku. Nájdite príklady pojmov, ktorým by jednotlivé grafické znázornenia zodpovedali. 
Ktoré grafické znázornenie zodpovedá pojmu: synonymum, homonymum, hypomynum, polysémia?
Navrhnite vlastné grafické znázornenie na vyjadrenie nekonečnej semiózy.
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Delenie znakov
Teraz vieme, že znak sa vytvára v procese semiózy. Tento proces je 
do značnej miery závislý od našej predchádzajúcej skúsenosti. 
To, že niečo interpretujeme ako znak, znamená, že niečo vnímame 
ako sprostredkovateľa iného. CH. S. Peirce si vo svojich úvahách 
všimol trojakú povahu toho, prečo niečo vnímame alebo 
považujeme za znak. Vo svojich bádaniach dospel k deleniu 
znakov.

Peirce rozdeľuje znaky s ohľadom na vzťah reprezentamenu
s objektom a delí znaky na ikony, indexy a symboly.
Ďalej rozdeľuje znaky z aspektu typu reprezentamena. Znak môže 
zastupovať svoj objekt iba v určitom ohľade a práve charakter 
tohto ohľadu klasifikuje znaky ako qualisign, sinsign a legisign. 
Potom si Peirce všíma, aký efekt má znak na interpreta a delí 
znaky podľa toho, na čo je interpret nútený sa pri interpretácii 
zamerať, teda či je znak réma, dicen alebo delome (argument). 
Delenie znakov podľa Peirceho je zložitý systém a na hlbšie 
porozumenie sa tomuto problému treba venovať viac. Na tomto 
mieste si vystačíme s delením znaku podľa vzťahu k objektu.

Podľa Peirceho môžu veci odkazovať na niečo iné podľa toho, ako 
vyzerajú (akú majú podobu), alebo ako a prečo vznikli.
Peirce opisuje tri druhy znakov podľa toho, aký majú vzťah ku 
objektu, ktorý zastupujú.
1. Znak, resp. jeho reprezentament sa nejako podobá na to, čo 

zastupuje. Je tu vzťah podobnosti, imitácie. Operujeme tu aj 
s pojmom mimézis. Takýto znak nazýva IKON.

2. Znak, resp. jeho reprezentament je priamo ovplyvnený či 
naviazaný alebo príčinne (kauzálne) prepojený s objektom,
ktorý zastupuje. Operujeme tu s pojmom indikácie. Takýto 
znak nazýva INDEX.

3. Znak, kde vzťah reprezentamentu a objektu je arbitrárny 
(náhodný). Tento vzťah je založený na zvyku, konvencii či 
dohode. Takýto znak nazýva SYMBOL.

S

V skutočnosti existuje len veľmi málo znakov, ktoré sú čisté. V praxi sa stretneme s kombináciou skôr uvedených druhov. Aj ten istý znak môže byť 
ikonom, indexom i symbolom zároveň. Vo výtvarnej praxi najčastejšie využívame ikony a indexy. Symboly sú prítomné ako znaky istých postupov 
zobrazovania (lineárna perspektíva) alebo ako konvenčné znaky ikonografie (atribúty zobrazených postáv).

(Peirce, 1997(b), s. 42)
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Peirce predstavil svoju koncepciu znaku 
v komplexnej štruktúre delenia znakov. 

Naštudovať a osvojiť si túto 
špecializovanú problematiku je úlohou 

pre konkrétne zameraných mysliteľov 
(filozofov, filológov, semiotikov). Pre naše 

potreby uvedieme základné pojmy 
Peirceho delenia znakov a tiež príklady 

pre lepšie pochopenie problematiky. 
V konečnom dôsledku sledujeme náš cieľ 

pochopenia tvorby a interpretácie znaku, 
to, čo tu nazývame procesom semiózy. 

V predchádzajúcom texte o delení 
znakov, ako aj v nasledujúcej časti 
používame názvy pre jednotlivé druhy 
znaku, ktoré sú v bežnej komunikácii 
používané trochu inak. Tradične sa 
stretávame s pojmom symbol a jeho 
odvodeninami (symbolika, symbolizuje), 
ktorý sa v bežnej reči používa namiesto 
pojmu znak (znakovosť, značí) či pojmov 
ako odkaz (odkazuje), alúzia, narážka a i. 
V praxi bežného jazyka sa miešajú 
jednotlivé významy slov a často sa 
stretávame s protichodným 
konštatovaním, napríklad: „Červená 

symbolizuje krv, lásku, revolučnosť, 
agresivitu, stoj.“ Preštudujte si 
nasledujúce texty a skúste pomenovať, 
v čom spočíva problém „červenej 
symboliky“ alebo interpretujte význam 
červeného špendlíka v prítomnosti 
ostatných rôznofarebných špendlíkov 
zapichnutých do geografickej mapy, ak 
nám k nej chýba legenda.
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Znaky delí Peirce podľa týchto hľadísk:

či samotný 
znak je:

kvalitou (čistou) – QUALISIGNUM (TONE) (napríklad červená na 
semafore)

skutočným faktom – SINSIGNUM (TOKEN) (samotný semafor)

všeobecným zákonom – LEGISIGNUM (TYPE) (pravidlo prechodu cez 
križovatku so svetelnou signalizáciou – predpis)

či vzťah znaku 
(reprezentamen) 
k jeho objektu 
spočíva: 

v tom, že znak má nejaký
charakter sám osebe – IKON 

v existenčnom vzťahu
k príslušnému objektu – INDEX

v tom, či má vzťah k nejakému
interpretantu – SYMBOL

aký efekt má 
znak na inter-
pretanta, na čo sa 
má interpret 
zamerať, či znak 
je: 

znak možnosti – RÉMA, termín, vlastné mená (napríklad 
všeobecné slovo semafor, zviera, človek)

znak skutočnosti – DICENT, propozícia, vlastnosť objektu (Slnko je žlté. 
Semafor svieti, je funkčný.) 

znak mysleného – ARGUMENT, prepojenie s inými znakmi, 
pravidlo, zákonitosť , logické vyplývanie (Červená na semafore
sa spája s pravidlom cestnej premávky a riadime sa podľa tohto 
predpisu.)

Tieto hľadiská a rozdelenia volá Peirce trichotómie. Pierce vo svojich bádaniach nazerá na znaky z desiatich zreteľov a triedi znaky do 66 tried.

(Viac pozri: Peirce's Theory of Signs. Dostupné online: https://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/ (11. 10. 2017))
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Uvedené trichotómie typov znakov sú založené na troch 
kategóriách Peirceovej fenomenológie: prvosti, druhosti
a treťosti. Prvosť je kategória kvalít, druhosť kategória dyadických
relácií a treťosť kategória sprostredkovania (Peirce, 1994, 1.328). 
Z určenia jednotlivých typov znakov môžeme určiť aj ich 
fenomenologickú kategóriu.

Reprezentamen Objekt Interpretant

Prvosť qualisign ikon réma

Druhosť sinsign (token) index dicent

Treťosť legisign (type) symbol argument

Index napríklad využíva diadické väzby medzi reprezentamenom
a objektom, a preto je v kategórii druhosti. Argument prináša 
nové poznanie, a preto spadá do kategórie treťosti.

Ak porovnáme delenie sveta podľa Karla Poppera a jeho svety 
1,2,3 s delením znakov Peircea podľa prvosti, druhosti a treťosti, 
dospejeme k zaujímavému poznaniu.
Svet 1 má určité fyzické kvality a zodpovedá kategórii prvosti. 
Svet 2 sa týka psychiky človeka, ktorá je tvorená na základe 
kontaktu so svetom 1, ale aj so svetom 3. Je to svet vzniknutý na 
základe vzťahov (relácii) a je tu istá miera podobnosti 
s kategóriou druhosti. Svet 3 je výsledkom tvorby človeka, ktorý 
pomocou svojich výtvorov sprostredkováva poznanie (obsahy, 
významy a zmysel) svojho života.

Svet 1, fyzický svet, ktorý rozdeľujeme na živé a neživé telesá a ktorý obsahuje predovšetkým stavy a procesy ako napätia, pohyby, sily, silové polia. A máme svet 2, svet všetkých 
vedomých zážitkov a pravdepodobne aj svet nevedomých zážitkov. To, čo nazývam svetom 3, je svet objektívnych výtvorov ľudského ducha, obsahuje veci ako knihy, symfónie, 
sochárske diela, topánky, lietadlá, počítače; a nepochybne obsahuje aj hmotné veci, ktoré zároveň patria k svetu 1, napríklad hrnce na varenie a obušky. (Popper, 1995, s. 16.)

Koncepty ako „objekt“ a „objektívna realita“ sme schopní 
posudzovať iba s ohľadom na našu ľudskú situáciu, s ohľadom na 
podmienky reprezentácie objektov a objektívnej reality 
(Pihlström, 1996, s. 246 – 247). Transcendentálna pozícia je pre 
Pihlströma pozíciou „kritickej sebareflexie vlastných podmienok 
ľudského bytia zvnútra“ (Višňovský, 2000, s. 505). V tejto 
súvislosti sa interpretuje aj Peirceovo stanovisko ako 
transcendentálne, keďže Peirce svoju filozofiu zamestnáva 
hľadaním podmienok, za ktorých je možné reprezentovať 
objekty skúsenosti ako objekty poznania v horizontoch určitej –
nikdy nie bezpredpokladovej a bezprostrednej – objektívnej 
reality.
„Z našej vlastnej existencie vyplýva, ... že všetko, čo je pre nás 
prítomné, je fenomenálnou manifestáciou nás samých.“ (Peirce,  
1994, V. 283). 

Ďalej si uvedieme príklady znakov na konkrétnych objektoch 
a ponoríme sa do problematiky tvorby a premeny znaku 
(semiózy) v rôznych kontextoch, ktoré vplývajú na to, ako sa 
k objektom staviame ako ku znakom. 
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Čo je tu zobrazené?
Veterník, veterný rukáv, ukazovateľ smeru a sily bočného vetra. Zobrazenie (grafika) sa tvarovo podobá na to, čo stojí pri cestách 
(IKON). Veterník má svoju históriu a rôzne spôsoby stvárnenia i umiestnenia. Obyčajne je umiestnený na streche domu v tvare 
kohúta (česky: korouhev, korouhvička). Pôvodný český význam sa vzťahuje na bojovú zástavu nosenú na tyči na bojovom poli. 
Zástava viala vo vetre a ukazovala, okrem symbolu vojenskej jednotky, odkiaľ fúka vietor. Kam vietor, tam plášť. Zmena tvaru na 
kohúta môže súvisieť s viacerými možnými dohadmi. Kohút, samec čeľade bažantovitého vtáctva (česky: koroptev), mohol byť 
zamenený na základe zvukovej podobnosti slov (korouhev – koroptev). Ak by sme uvážili, že neoficiálnym znakom – symbolom 
Francúzska je le coq gaulois, čiže galský kohút, ktorý reprezentuje francúzsky národ a kultúru, dostávame nové súvislosti. Toto 
označenie pochádza z čias rímskej nadvlády nad územiami a etnikami dnešného Francúzska v období cca 55 rokov p. n. l., keď 
Július Cézar pomenúval podrobené územie a jeho obyvateľov. Gallus po latinsky znamená kohút, ale aj obyvateľ Galie. Toto 
pomenovanie môžeme vnímať hanlivo alebo ho prijímať hrdo s odvolaním sa na vlastnosti kohúta, napríklad bojovnosť, 
ostražitosť, bdelosť. Preto ho obyvatelia miest začali umiestňovať na strechy domov. Náboženská reformácia (kalvinizmus) 
prináša tento znak na veže kostolov a v kresťanskej tradícii sa kohút spája s Petrovým zapretím Krista. Kohúta spájame 
s príchodom nového dňa, úsvitom, novým začiatkom. V súvislosti s pojmom kohút môžeme v etymologickom slovníku 
preštudovať pojmy: kokarda, koketa, kokot, kura, kurva.  

Na tomto zobrazení (fotografia) odkazujeme na skutočný kontext a reálny predmet, ktorý je znakom aktuálnej prítomnosti 
vetra a ukazuje jeho smer a intenzitu. Vzťah tohto predmetu a vetra je existenčný a kauzálny (INDEX). Podľa tvaru a smeru 
tohto predmetu vieme, či fúka a asi akú silu vietor má. Tento ukazovateľ smeru a sily bočného vetra je umiestnený pri 
cestách, kde je predpoklad, že informácia o sile a smere vetra je potrebná. Avšak s týmto predmetom sa môžeme stretnúť aj 
v inom kontexte, napríklad v diele Ivana Kafku.

Tu ukazujeme podobu reálnej dopravnej značky, ktorej význam sa treba naučiť, ak chceme získať vodičský preukaz. Význam 
tohto znaku vznikol na základe dohody, konvencie (SYMBOL). Viete správnu odpoveď?

Tato dopravná značka:
1) Upozorňuje na miesto s nebezpečenstvom náhleho poryvu bočného vetra, ktorý môže ohroziť bezpečnosť premávky na 
pozemných komunikáciách.
2) Upozorňuje na miesto, v blízkosti ktorého je umiestnený veterný rukáv, z pohybu ktorého je zjavný smer a sila vetra.
3) Upozorňuje na miesto, v blízkosti ktorého je letisko, kde v malej výške nad pozemnou komunikáciou prelietavajú lietadlá.
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Semafor
Príklad semiózy

Semafor je druh signalizačného zariadenia využívaný v doprave. 
Patrí do kategórie svetelných signalizačných zariadení. 
Etymologický pôvod slova je odvodený od gréckeho séma –
znamenie, znak, význam a foros – ktorý nesie, nesúci. Semafor by 
sme mohli preložiť ako: nosič významu.
Samotný objekt je výsledkom ľudskej snahy organizovať 
a usporiadať premávku ľudí na cestách s ohľadom na ich 
bezpečnosť. Predmet je konštruovaný z kovu, plastu, elektrického 
rozvodu a zdrojov svetla. Spravidla ide o vertikálne usporiadanie 
svetelných kruhov v poradí zvrchu červený, oranžový a zelený kruh. 
Jednotlivé farebné svetlá svietia v rôznych intervaloch. Na to, aby 
sme semafor vedeli správne interpretovať, musíme vedieť 
dohodnuté pravidlá.
Ak svieti zelené svetlo, môžeme ísť a prejsť po ceste v našom 
smere. Ak svieti oranžová, treba dokončiť alebo prerušiť náš 
pohyb. Ak svieti červená, je zakázané prechádzať v našom smere. 
Musíme stáť.
Ak semafor vôbec nesvieti alebo prerušovane svieti oranžové 
svetlo, je to znak nefunkčnosti tohto signalizačného zariadenia 
a musíme sa riadiť inými pravidlami cestnej premávky. 
Na to, aby sme mohli semafor používať, musíme spĺňať viaceré 
aspekty vnímania a interpretácie semaforu ako znaku. 
V prvom rade musíme byť účastníkmi dopravnej situácie. Musíme 
vnímať semafor, byť citlivý na svetlo a vedieť rozlišovať farby 
(minimálne zelenú a červenú). Musíme poznať pravidlá vzťahujúce 
sa k doprave riadenej semaforom a musíme vedieť tieto pravidlá 
a svoje vnímanie správne vyhodnotiť, interpretovať a následne 
adekvátne reagovať.

KRÁLIK, Ľ. 2015. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: VEDA. s. 522. ISBN 978-80-224-1493-7.

Z aspektu semiotiky je semafor zložený znak.
Samotný predmet semaforu je skutočným faktom (sinsignum). To, že ho 
vnímame, keď sa približujeme ku križovatke, je podnetom na myslenie 
o pravidlách cestnej premávky riadenej semaforom (legisignum). To, že 
vnímame červenú/oranžovú/zelenú farbu ako svietiacu, znamená vnímanie 
konkrétnej kvality (qualisignum) tohto komplexného znaku. Svietiaca 
červená/oranžová/zelená na semafore je znakom toho, že semafor funguje 
(index a dicent), je znakom mysleného, odkazujúceho na pravidlá premávky 
(symbol a argument) a je znakom, ktorý je možnosťou a podobou (réma
a ikon) červenej/oranžovej/zelenej farby.
Semafor ako súčasť ľudského sveta môže byť predmetom umeleckého 
vyjadrenia ako celok alebo jeho časť môže byť využitá na sprostredkovanie 
iných ideí. Môže sa využiť jeho význam v prenesenom zmysle a vytvoriť tak 
vizuálnu a mentálnu metaforu.
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Pierre Vivant, francúzsky sochár a landartista, 
pracujúci hlavne vo Veľkej Británii, inštaloval 
v roku 1998 svoj sochársky projekt Traffic
Light Tree (Semaforový strom). Je to osem 
metrov vysoká socha, ktorá obsahuje 
počítačom riadených 75 svetiel.
Socha napodobňuje prírodné štruktúry 
susedných stromov a zároveň meniace sa 
štruktúry blikajúcich svetiel poukazujú na 
trvalý rytmus bežných dopravných aktivít 
okolia. 
Náhodný cyklus zmien svetiel na strome nie 
je imitáciou zmien ročných období, ale je 
reflexiou rušného nepokoja mestskej štvrti 
Canary Wharf, kde bola socha pôvodne 
inštalovaná. Intenzita využitých prostriedkov 
v tomto diele stúpa s narastajúcou tmou 
počas dňa. Mohli by sme túto sochu prirovnať 
k celoročnému vysvietenému vianočnému 
stromu, ktorý má však úplne iný význam.
V tomto diele sa spojili znaky dvoch objektov. 
Znak stromu (socha sa tvarom podobá na 
strom) a znak semaforu či semaforov. 
Spojením vzniká nový komplexný znak, ktorý 
sprostredkúva idey o živote v meste.

Metcalfe, J. This London Traffic Light Has 75 Signals. Dostupné online:
https://www.citylab.com/transportation/2012/10/london-traffic-light-has-75-signals/3766/ (19. 3. 2018)
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Na obr. 1 je zobrazený konkrétny druh ryby. Znalec by mohol povedať, že ide o jalca tmavého, po 

latinsky Leuciscus idus, ktorý je z čeľade kaprovitých rýb.

Už toto zobrazenie je špecifické a vyžaduje si premýšľajúcu myseľ, ktorá určí, aký pohľad na rybu 

ukáže o nej najviac informácií, aj keď sú to len informácie o jej vzhľade (tvar, proporcie, farba, 

stavba a povrch tela). O tom, či je ryba sladkovodná alebo z mora, alebo ako chutí jej mäso, sa 

z obrázka nedozvieme nič. Nato je tento obraz príliš jednoduchý. Ale ak chceme poukázať na ryby 

všeobecne, tak je tento obraz zbytočne konkrétny a zložitý. Obsahuje veľa detailov o rybe. Na ich 

základe vie znalec určiť, o aký druh ryby ide, ale nevie z tohto obrázka posúdiť, koľko ryba meria 

ani koľko váži. Tento obrázok nám nevypovedá ani o tom, kde bola ryba chytená alebo či je vo 

vode. Obrázok je vytrhnutý z prirodzeného kontextu zobrazenia existencie konkrétnej ryby. 

Zobrazenie je vypreparované, vytrhnuté z kontextu. Zato sa nachádza v novom kontexte –

kontexte obrazov a znakov, ktoré vypovedajú o rybách všeobecne. 

Na obr. 2 je skoro tá istá ryba v zjednodušenej forme. Aj znalec by mal pri tomto zobrazení veľké 

problémy určiť presný druh ryby. Na základe podobnosti s konkrétnou rybou vieme posúdiť, že ide 

o zobrazenie ryby, že ryba má horné a dolné plutvy, žiabre, oko. Dochádza tu k abstrahovaniu 

detailov, je väčšie ako na predchádzajúcom obrázku.

Obr. 3 je asi najväčšou abstrakciou ryby. Všetko nepodstatné sa stratilo. Zostal len náznak tvaru 

a proporcie ryby. Ten, kto pozná tvary rýb, vie posúdiť, že tento obrázok sa, tak trochu, podobá na 

rybu. Všetky tieto obrázky, ktoré sa nejako podobajú na to, čo zobrazujú, čo zastupujú, nazývame 

podľa Peircea IKON. 

Ale máme tu dohodu istej skupiny ľudí, ktorí si určili tento znak ako svoj vlastný. Ikon sa stáva 

SYMBOLOM.

Zjednodušené zobrazenie ryby je symbol siahajúci do prvopočiatkov kresťanstva. Je to znak Krista 

a identifikácie kresťanov. Ryba – po grécky ichthys – je kryptogram so začiatočnými písmenami 

slov vyznania viery: Iesous CHristos, THeou hYos, Soter (Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ). Skryté 

významy boli veľmi dôležité ako poznávacie znamenie v časoch prenasledovania kresťanov. Motív 

ryby má oporu aj v Písme svätom, kde Ježiš spomedzi rybárov povolal prvých učeníkov: „Poďte za 

mnou a urobím z vás rybárov ľudí“ (Mt 4, 19).

Semióza je konkrétny znakový proces, keď sa niečo stáva znakom, funguje ako znak 
a chápe sa ako znak.
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Znak ryby v kresťanskom význame je symbolom Krista. 
V predkresťanských časoch poznali podobný znak, ktorý symbolizoval plodnosť a životodarné 
ženské lono. 
Pohania symbol spájali s materstvom, zrodením a prirodzenou silou žien. Zjednodušené 
zobrazenie vulvy je podobné zjednodušenému zobrazeniu ryby. V indickej kultúre je silný kult 
Yoni (vulva), ktorá reprezentuje v hinduistickom náboženstve bohyňu Shakti.
V ezoterickej literatúre sa stretneme s pojmom posvätná geometria a v našom kontexte 
s objektom vesica piscis. Je to dvojica kružníc so stredmi na svojich obvodoch. Prienik týchto 
kružníc má podobný tvar zjednodušenému tvaru vagíny, ale aj mandle či ryby. 
Ľudská myseľ rada spája podobné objekty a prepája či zamieňa ich významy. Ale rada má aj 
tajomstvá a ich odhalenia. 
V danom kontexte sa môžeme stretnúť s pojmami:  mandorla

mandala
mandla

Iba pripomíname, že pre naše skúmania je dobré osvojiť si pojmy: substitúcia, analógia, 
metafora, transformácia, transfigurácia, izomorfizmus, prezentácia a reprezentácia.

Johnson, W. J. 2009. A dictionary of Hinduism (1st ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780191726705. 

vesica piscis

Melchizedek, D. 2008. Prastaré tajemství květu života. Praha: Pragma. 
ISBN 80-73490-55-3.
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Pokúste sa interpretovať jednotlivé prvky na uvedenom obraze.
Samostatne uvažujte o jednotlivých tvaroch, farbách i štruktúrach vypĺňajúcich 
jednotlivé plochy a pátrajte po ich významoch. 
Identifikujte zobrazenia figúr a interpretujte ich význam. 
Čo znamená gesto pravej ruky zobrazenej figúry? 

Iluminácia (knižná kresba) Christ in Majesty, románske rukopisné evanjelium, r. 1220
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Predchádzajúci príklad s rybou sa tváril jednoducho, ale nie je tomu 
celkom tak. Spomínali sme, že aj zobrazenie ryby na obr. 1 je špecifické 
a vyžaduje premýšľajúcu myseľ. Naznačili sme, že ryba je vytrhnutá 
z kontextu svojho okolia a je vypreparovaným obrazom. Inými slovami –
je abstrakciou vo filozofickom zmysle slova. 

Abstrakcia (lat. abstractio – vydelenie, odhliadnutie) je forma poznania spočívajúca 
v myšlienkovom odhliadnutí od mnohých vlastností predmetov a ich vzťahov a v oddelení, 
vyčlenení nejakej vlastnosti alebo vzťahu. 
Abstrakcia označuje aj proces takéhoto odhliadania, aj jeho výsledky.
Abstrakcia je myšlienková činnosť, ktorou sa z konkrétnych zmyslových daností tvoria 
všeobecné pojmy, odmýšľajúc od konkrétnych jedinečných a zvláštnych určeností.*  

* Frolov, I. T. 1982. Filozofický slovník. Bratislava: Pravda.

Treba si uvedomiť, že každé zobrazenie vyžaduje určitú mieru abstrakcie. 
Vo výtvarnom umení túto abstrakciu nazývame štylizácia.
Maliar môže zobraziť konkrétnu rybu, ktorú ulovil alebo ktorú videl 
v jazere. Môže ju zobraziť opisným, fotografickým spôsobom (tento spôsob 
maľby nazývame hyperrealizmus), môže však upustiť od presného 
zobrazenia každej šupinky a zamerať sa na vystihnutie celkového tvaru ryby. 
Môže pri svojej práci preštudovať tvary viacerých rýb v jazere alebo to môže 
robiť dlhodobo a preštuduje tvary mnohých rýb a na základe ich porovnania 
a zváženia, čo je pre rybu podstatné, čo robí rybu rybou (tvar, farba, 
proporcia), namaľuje čitateľný obraz. Pri vyjadrení podstatných prvkov 
zobrazenia môže využiť aj možnosti, ktoré mu poskytuje spôsob vyjadrenia, 
čiže médium a technika (kresba tušom, akvarel a i.). Napríklad tvar ryby 
vyjadrí farebnou škvrnou alebo jedným či dvoma ťahmi štetca, pričom takto 
abstrahovaný tvar nadobúda formu znaku. Spôsob výtvarnej abstrakcie 
(štylizácie) je podmienený okrem myšlienkovej činnosti výberu faktov aj 
použitými výtvarnými prostriedkami. Maliar zobrazuje trojrozmerné objekty 
na dvojrozmernej ploche, od tretieho rozmeru odhliada alebo na jeho 

vyjadrenie používa iluzívne prostriedky. Maliar maľujúci ryby vo vode 
nemusí vodu vôbec zobraziť. Je však dôležité, ako uvažuje o rybe a akú ideu 
chce svojím zobrazením vyjadriť. Je rozdiel, ak maliar uvažuje o rybe ako 
o vodnom živočíchovi, ktorý je v neustálom pohybe, a chce zachytiť tento 
pohyb, uvažuje o rybe ako o udalosti alebo uvažuje o rybe ako o objekte, 
ktorý má svoj tvar a proporciu, a chce vyjadriť hlavne túto vlastnosť. Maliar 
si vyberá fakty, ktoré sú preňho dôležité a odhliada od všetkých ostatných 
faktov, ktoré pre daný objekt či udalosť nie sú podstatné. Výber určitých 
faktov (tvarov, farieb, uhol pohľadu atď.) znamená deformáciu objektu. Táto 
deformácia tvorí výraz, je obsahom vyjadrenia idey. Výber faktov 
a nadsadenie ich významu sa spravidla volí tak, aby čo najvýstižnejšie 
charakterizovali objekt či udalosť. Príkladom môže byť zobrazenie rýb vo 
výtvarnom umení východnej a západnej tradície.

S pojmom abstrakcia a štylizácia súvisia pojmy: hyperbola, litotes, 
persifláž, burleska, irónia, karikatúra, idealizácia, typizácia, 
generalizácia.
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Lin Li: Sumi-e, 2009, tuš na papieri

Vo východnej tradícii (Čína, Japonsko, Kórea) zobrazujú ryby tak, ako ich vnímame 
z nadhľadu v ich prirodzenom prostredí. 
Ryby sú zobrazené v pohybe, ich telá sú často prehnuté, ich zobrazenie vyjadruje 
dynamiku života ryby. 
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Ernest Zmeták: Ryby – Capri, 1947, akvarel na papieri, 39 x 59 cmMatilda Čechová: Ryba, 1947, olej na plátne, 32 x 45 cm 

František Studený: Ryby v zelenom, 1972, olej na kartóne, 28 x 41 cm

V západnej tradícii (Európa, Severná Amerika) zobrazujeme ryby 
zboku. Väčšinou tieto ryby zobrazujeme mimo vodného 
prostredia. Takto zobrazené ryby sú statické a autor sa skôr 
zameriava na analýzu vzhľadu ryby (tvar, proporcia, farba, stavba 
a povrch tela). 
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Legenda o počiatkoch abstraktného umenia rozpráva príbeh, ako maliar 
krajiny, hľadiac na svoj obraz, ktorý bol položený naopak, dole hlavou, 

bol užasnutý skladbou línií a farebných plôch. Bola to kompozícia, ktorá 
sa nepodobala na nič, nebola tu analógia, nebol tu ikon. Obraz sa stal 

len tým, čím je, zmesou farebných škvŕn, plôch, línií. Tieto škvrny, 
plochy, línie mali vzťah len k sebe navzájom. Funkcia odkazu, ukazovania 

na niečo iné, funkcia zastupovania niečoho okrem seba samého sa 
stratila. Maliar však má vzťah k svojmu obrazu, je jeho tvorcom a isto 

preň znamená aspoň to, že je výsledkom jeho činnosti. Maliar 
prevrátením obrazu obrátil pozornosť na samotný výtvarný jazyk a na 

stopy, ktoré týmto jazykom zanechal. Môžeme hovoriť 
o konkrétnom prejave, o rečovom akte, o autorskej výpovedi. Ale čo je 

povedané? Ako to, že si to maliar vôbec všimol a neprevrátil obraz 
naspäť? Čo sa udialo v mysli maliara? Dostal nezmyselný obraz zmysel? 

Ako a prečo sa to stalo? Prečo práve jemu 
a nie hocikomu inému a prečo práve vtedy a nie hocikedy inokedy? 

Prevrátením obrazu na hlavu sa postavil výtvarný jazyk na nohy. Maliar si 
uvedomil štruktúru jazyka a jeho nové možnosti zobrazovania toho, čo 

sa do tých čias nezobrazovalo. Obraz nevideného, a predsa 
zobraziteľného, obraz línií, plôch, škvŕn, farieb, ktoré nejakým 

spôsobom uspokojujú alebo dráždia našu myseľ. Zrazu je takýto 
nezobrazujúci (nefiguratívny) obraz mysliteľný. Ale ako či prečo je takýto 

obraz mysliteľný?
Obraz, ktorý neodkazuje na nič iné, len na seba, predsa nie je znakom. 

Je realitou. Pôsobí na nás ako reálny objekt, ako predmet, ako nič iné, je 
len tým, čím je. Tu by sme už nemali hovoriť o obraze, ale o veci, 

predmete.
Pojem obraz sa predsa vzťahuje na obraz niečoho, obraz zobrazuje, 

ide o obrazné vyjadrenie. Ale máme tu obraz ako predmet, artefakt, 
dielo. Ako niečo, čo je bez vzťahu k predmetnému, ale vo vzťahu 

k zobrazovanému, a to môžu byť čisté kvality, napríklad plochy 
farebných tónov (QUALISIGNUM – TONE).

Akú funkciu má teda takéto dielo? Aký vzťah má k realite, aký vzťah má 
k inému a aký k sebe samému?

Pri abstraktných (nefiguratívnych) obrazoch je predmetom zobrazenia 
samotná kvalita (tón farby), ktorá môže byť znakom (QUALISIGNUM –

TONE), ale aj samotný predmet – závesný obraz – môže byť znakom 
(SINSIGNUM – TOKEN), ktorý funguje v štruktúre množstva ostatných 

predmetov, ktoré môžu niečo znamenať. V mysli sa sprítomňujú 
reprezentácie nových vzťahov. 

Niektorí umelci i teoretici umenia v tejto súvislosti hovoria 
o konkrétnom umení. Umenie, ktoré tvorí samé seba. Umenie pre 

umenie. Čo sa myslí pod pojmom konkrétne umenie? Umelecké dielo je 
konkrétnym predmetom bez znakovej funkcie? Je tomu tak? Existuje 

niečo, čo vytvoril človek bez akéhokoľvek vzťahu?
Ak človek niečo vytvorí, zanechá stopu. Tá stopa nám môže odkazovať 

na to, ako bola vytvorená, niekedy aj kedy a kým konkrétne. Je to 
pamäťová stopa v konkrétnom médiu. I temporálne a procesuálne stopy 

sú realizované v konkrétnom médiu. Aj keď pominú, zanechávajú stopu 
v pamäti človeka. A každá stopa môže byť znakom (INDEX), ktorý na 

niečo odkazuje. Minimálne na spôsob svojho vzniku a na javy s tým 
spojené.
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V odkaze na definíciu znaku môžeme povedať, že inak funguje ten 
istý nositeľ znaku pre toho, kto ho vytvoril, a inak pre toho, kto ho 

len vníma bez kontextu priamej skúsenosti tvorby znaku, resp. 
nositeľa znaku (reprezentament).

To, čo sa deje v mysli človeka (i iných bytostí), ak identifikuje 

predmetnú udalosť ako stopu, nazývame procesom semiózy. To, čo 
sa deje v mysli človeka, ak identifikuje niečo, čo je preň aj niečím 

iným, je procesom semiózy. 
Ak kameň identifikujem ako niečo iné, napríklad ako nástroj a viem 

ho použiť, dávam mu novú funkciu, a teda aj význam, dávam ho do 
nových vzťahov so sebou a inými bytosťami. Kameň-nástroj sa stáva 

znakom. Napríklad kameň-sekera je konkrétna vec a pre pravekého 
človeka je nástrojom lepšieho zaobstarania si potravy, teda aj lepšej 

životnej úrovne, mohla byť teda znakom bohatstva, ale aj moci (pozri 

pojem kyjak a žezlo). Pre archeológa je kameň-sekera znakom 
schopností ľudí pravekej doby. 

Podobne kúsok zuhoľnateného dreva môže nadobudnúť v rôznych 

situáciách rôzny význam a môže znamenať niečo iné. Pre rodiča 
malého dieťaťa je uhlík znakom možného (RÉMA) zašpinenia 

oblečenia a tela jeho dieťaťa a s tým spojených starostí. Pre dieťa je 
to predmet poznania a s tým spojených radostí. Pre fanúšikov 

grilovania je to materiál na zabezpečenie ideálnej prípravy jedla 
a príjemného zasýtenia. Pre výtvarníka je to nástroj umožňujúci 

sebavyjadrenie.

Príkladom zanechávania a čítania stôp je proces učenia sa čítania 
týchto stôp. Napríklad ak chceme byť lovcami alebo dobrými 

stopármi. 

Pre tých, čo vedia, čo je to sneh. Pre tých, čo nevedia, čo je to sneh, ale vedia, čo je piesok.

https://www.youtube.com/watch?v=SX-oEcQ3Jd0 https://www.youtube.com/watch?v=rPmpz0zwh6U
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STOPA , STOPÁR, STOPOVAŤ

KRÁLIK, Ľ. 2015. Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: VEDA. s. 557. ISBN 978-80-224-1493-7.
*BARTKO, O. – FILA, R. – REIŠTETTEROVÁ, Z. 1986. Výtvarná príprava. Bratislava: SPN.
VOLAVKOVÁ-SKOŘEPOVÁ, Z. 1971. Myšlenky moderních sochařů. Praha: Obelisk. 

Slovenské slovo stopa a jeho odvodeniny stopár, stopovať súvisia so 
staronemeckým slovom stapf a nemeckým stapfe, čo znamená šľapaj, 

stopa a so staroanglickým slovom stepe a anglickým step, čo znamená 
krok. Všetky tieto slová sú odvodené z indoeurópskeho steb(h), step, čo 

znamenalo šliapať, stúpať. Pôvodný význam bol „otlačok po chodidle“ 
(stopy v snehu). Z toho je aj odvodená dĺžková miera (napr. viedenská 

stopa – 0,316 m). V inom zmysle stopa znamená otlačok, pozostatok, 
zvyšok, znak (stopy farby, stopy vojny, ale aj zvuková stopa). 

Iný pôvod má podobné slovo odvodené z angl. stop, zo slovesa to stop, 
čo znamená zastaviť a jeho odvodeniny stopovať, autostop, nonstop. 
Stopár (ten, ktorý chce zastaviť auto) a stopovať (stáť pri ceste 
a pokúšať sa zastaviť auto s cieľov odvezenia sa) v kontexte dopravy má 
iný význam ako stopár (ten, ktorý sleduje stopy) a stopovať (sledovať) 
v kontexte života v prírode. 

Vo výtvarnom svete využívame stopy materiálov v materiáloch. Sú to 
stopy po nástrojoch (tužka, pero, štetec, valček, nôž, dláto, píla atď.), 
ktoré menia povrchovú kvalitu nejakého materiálu (papier, drevo, kov, 
hlina, kameň, plast) alebo nanášajú iný materiál (farba) na podkladový 
materiál (papier, plátno, drevo, kameň). 
Všetky stopy sú indexom, lebo sú v priamom vzťahu k príslušnému 
objektu diela a jeho tvorcu. Každá stopa je znak! Zo stôp vieme určiť, 
ako boli zhotovené, aká energia musela byť vynaložená, aby vznikli, 
koľko času bolo potrebné na ich zhotovenie. Tieto informácie o vzniku 

formy nám pomáhajú interpretovať obsah a význam diela. V tomto 
zmysle stopár interpretuje stopy tvorby diela a ich vzťah k výsledku 
diela. Sleduje jednotlivé stopy, ktoré sa spájajú do výslednej stopy, 
ktorú tu zanechal tvorca. Samotný vzťah materiálu a stopy v ňom môže 
byť tiež významotvorným prvkom. Samotný materiál môže byť znakom, 
je znakom – kvalitou (qualisignum) a skutočným faktom (sinsignum). 
Vlastnosti materiálu, jeho tvárnosť, poddajnosť, tvrdosť či mäkkosť 
nesú významy mäkkosti, tvrdosti, stálosti, rozpadu či iné. Materiál sa 
stáva súčasťou významu znaku, je jeho nositeľom a tvorí jeho význam.

Materiál môže byť podnetom na tvorbu. Núti tvorcu reagovať na 
vlastnosti materiálu a preukázať značnú mieru dôvtipu, umu 
a zručnosti spracovať ho do požadovaného tvaru, aby sa stal znakom.
Joan Miró vraj povedal, že „človek musí mať látku v najväčšej vážnosti. 
Je východiskom. Diktuje dielo. Vnucuje sa. Existuje dialóg s látkou. Keď 
robíte keramiku, látka, z ktorej je, diktuje, čo je treba urobiť. Vnucuje 
svoje zákony“ (Volavková-Skořepová, Z. 1971, s. 351).
V staršej literatúre* sa dočítame, že „v tvare umeleckého diela sa 
odráža majstrovstvo a cit umelca, jeho láska k materiálu, záchvevy jeho 
duše a rúk, všetko to, čím žil a čo ho viedlo k vytvoreniu diela“ (Bartko
– Fila – Reištetterová, 1986, s. 12). Toto je príklad toho, čo by sme na 
základe stopovania spracovania výtvarného materiálu mali vedieť 
interpretovať z výtvarného diela. 
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HH JP JB

Semióza/Abstraktné a figuratívne vyjadrenie

Vzťah figuratívneho a abstraktného obrazu nemusí byť v opozícii. 
Prienik toho, čo majú spoločné, sa týka procesu semiózy. V pojmoch 

klasickej estetickej teórie môžeme hovoriť o kategóriách jednotného 
systému formy a obsahu diela. 

Tak ako existuje súvzťažnosť medzi obsahom a formou obrazu, tak 
existuje korelácia aj medzi figuratívnym a nefiguratívnym 

(abstraktným) prejavom.
Figuratívny obraz je budovaný prevažne analogickými prvkami – znak –

ikon. Obraz znázorňuje na základe podobnosti tvarov, farieb, svetla 
konkrétne predmety, postavy, javy. Ale tvorca sa nevyhne prvkom, 

ktoré vystupujú tiež ako znak tvorený kauzálnymi prvkami (umelecký 
druh, žáner, rukopis).

Abstraktný obraz je budovaný prevažne kauzálnymi prvkami – znak –
index. Obraz neznázorňuje žiadne konkrétne predmety okrem seba 

samého. Obraz, budovaným výtvarnými prostriedkami, necháva 
pôsobiť tieto prostriedky priamo na diváka. V obraze sú v značnej 

miere zachytené konkrétne procesy a javy svojho vzniku. Ale aj 
v abstraktnom obraze môžeme odhaľovať podobnosti s konkrétnym.

Oba prístupy vytvárajú vizuálne javy, kde sa nedá jasne určiť hranica 
toho, čo sa zobrazuje, a toho, ako sa to zobrazuje, ani toho, čo presne 

tvorí význam znaku na obraze.
Môžeme hovoriť o možnosti rozhodovania sa ako k zobrazeniu 

pristupovať. Danú škvrnu na obraze môžeme vidieť ako znak – ikon 
zobrazovania alebo budeme tú istú škvrnu vidieť ako znak – index 

odkazujúci k procesu maľovania. V tejto súvislosti môžeme uvažovať 
o tom istom obraze, že je zobrazením, ale aj abstrakciou.

V súvislosti s obrazom môžeme hovoriť o vzťahoch medzi jednotlivými 
znakmi obrazu ako o obrazovej štruktúre, ktorá nie je uzavretou 

štruktúrou v rámci samotného obrazu. Znaky majú vzťahy so všetkými 
ostatnými znakmi, ako sme to ukázali pri nekonečnej semióze podľa 

CH. S. Peircea.
Znaková štruktúra obrazu je podobná rizóme, čo v biológii označuje 

typ podzemného koreňa, ktorý sa rozrastá do všetkých smerov a jeho 
korene sú navzájom prepletené. Filozoficky pojem rizóma predstavili 

Gilles Deleuze a Félix Guattari v knihe Tisíc plošín ako metaforický 
koncept modelu filozofického diskurzu. Rizóma je chápaná ako 

schéma, ktorú charakterizuje viacero princípov: princíp spojenia 
a princíp heterogenity, princíp mnohosti, princíp asignifikantného

zlomu, princíp kartografie a princíp odtlačku. Spomenutý koncept 
a princípy sú podnetným zdrojom úvah o povahe obrazu a výtvarného 

umenia.
(Viac pozri článok: Kratochvil, M. Médium papiera ako diverzibilná a rizomatická

stratégia tvorby. Online: https://www.aku.sk/16-stranky-z-menu/umenie-veda-

vyskum-publikacna-cinnost.html?start=9)

Pre názornosť vzťahu abstraktného a figuratívneho si ukážeme 
konkrétne príklady z prostredia výtvarného umenia.

RP
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Máme tu obraz, čierne na bielom. 
Pozrime sa naň bez toho, aby sme vedeli z iných zdrojov, 
kto ho vytvoril, čo to vytvoril, prečo ho vytvoril, ako ho 
vytvoril, čo tým sledoval a s akým cieľom.
Predstavme si, že stojíme pri veľkej stene, na ktorej je 
zavesený tento obraz. Obraz je veľký cca 3,5 x 3,5 m. 
Vidíme to, čo vidíme. Inak z odstupu, z diaľky, inak zblízka. 
Z diaľky vidíme celok čiernych línií na bielej ploche. 
Vnímame ich tvar a môžeme ho opísať. Je symetrický podľa 
osi, aj keď nie presne. Línie sú oblé krivky rôzne veľkých 
oválnych tvarov. Vieme určiť, kde sú línie hustejšie a kde 
redšie. Môžeme hovoriť o zhluku a krížení kriviek, množení 
oválnych tvarov. Línie nie sú čisté a nemajú presné 
ohraničenie, sú sprevádzané akoby závojom. Tvar čiernych 
línií vnímame ako figúru a bielu plochu ako pozadie. 
Celkový tvar nám môže niečo pripomínať (niečo prírodné, 
rastlinu, kvet, chrobáka). 
Zblízka vidíme detaily obrazu. Línie môžeme identifikovať 
ako čiary uhlíka na plátne. Zisťujeme, ako vznikol závoj 
okolo línií. Čistá stopa uhlíka sa niečím rozotrela. Viaceré 
línie sa nám javia ako roztreté šmuhy a niektoré časti 
(centrum) sú tvorené len týmito šmuhami. V detailoch 
šmúh rozoznávame otlačky prstov a dlane. 
Znova odstúpime a dáme si dohromady všetky vnímateľné 
informácie.
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Spleť čiar vytvorenú uhlíkom na papieri 
pravdepodobne vytvorila ľudská bytosť. 
Usudzujeme z otlačkov prstov a dlaní (index), 
ale, samozrejme, hlavne preto, že nič iné 
nepredpokladáme. Obraz je ľudský výtvor 
a zo stôp a skúseností z kresby uhlíkom na 
papieri to môžeme konštatovať s istotou. 
(Inak je to s obrazcami na poliach, kde pri 
identifikácii spôsobu vzniku obrazu si už nie 
sme istí, ako tieto obrazy vznikli.)
Obraz je relatívne veľký a presahuje to, čo 
bežne svojím telom obsiahneme. Rozmer 

3 x 3 m nás môže zaskočiť, ohúriť. Pôsobí na 
nás práve svojou veľkosťou. Ak by sme pátrali 
po spôsobe vzniku obrazu, museli by sme si 
predstaviť niekoho, kto by bol schopný takéto 
niečo urobiť a uvažovali by sme, ako to urobil. 
Ak by bol vysoký ako rozmer obrazu, bol by to 
obor a bolo by to niečo neobyčajné 
a v rozpore s našou skúsenosťou. Ak vylúčime 
možnosť obra, musíme vyriešiť spôsob, ako je 
možné takýto obraz nakresliť s možnosťami 
bežných proporcií ľudského tela. Z priebehu, 
tvaru 

a dynamiky čiar vieme posúdiť, že tieto čiary 
boli vytvorené plynulým ťahom uhlíka po 
papieri a že sa na viacerých miestach 
rozotierali pravdepodobne dlaňou a nebol 
v tom zjavný zámer. Niekde sú roztreté viac, 
niekde menej, akoby náhodne. Zanechané 
otlačky prstov a časti dlaní sú tiež akoby 
nezámerné. Ak by sme si k obrazu vedeli 
predstaviť človeka, ako takýto obraz vytvára, 
mali by sme jasnejšiu predstavu, o čo tu ide.

http://www.promostyl.com/blog/en/heather-hansens-fluid-drawings/; http://www.heatherhansen.net/
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Ak spojíme kresbu s človekom a jeho pohybom, odhalí nám to spôsob vzniku kresby. Samotný spôsob vzniku kresby nám ukazuje ďalšie rozmery 
diela. Kyvadlovo, rytmicky sa opakujúci pohyb tela v možnostiach jeho proporcií je zaznamenaný v tvare a zmnožení línií. Telo a telesnosť, pohyb 
a rytmus je nevyhnutnou podmienkou vzniku kresby. Línia kresby sa zhodnocuje vo vzťahu k telu a k pohybu tela. Kresliacim záznamom pohybu tela 
vytvárame znak pohybu tela. Tento znak nám hovorí o tele a pohybe tela, o priestorovej dosiahnuteľnosti tela a možnosti zaznamenať a vymedziť, 
kam a ako až dočiahneme. 

http://www.ochigallery.com/the-value-of-a-line/
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„The value of a line, of a form consists for us in the value of the life that it 
holds for us. It holds its beauty only through our own vital feeling, which, 
in some mysterious manner, we project into it.“*

Autorka kresieb Heather Hansen nazýva svoje kreslenie „kinetic drawing“ (kinetické kresby, 
pohybové kreslenie) a ocenením jej tvorby bola účasť na výberovej kolektívnej výstave pod 
názvom The value of a line v galérii Ochi v meste Ketchum (Idaho, USA).
Jej línie by sme mohli opísať podobne ako nemecký historik umenia Wilhelm Worringer, 
ktorý opísal línie foriem v roku 1906. 

* http://www.ochigallery.com/the-value-of-a-line/

Študenti, ktorí si spôsob kreslenia Heather Hansenovej vyskúšali, konštatovali, že je to 
fyzicky, ale aj grafomotoricky veľmi náročné. Pri takto realizovaných kresbách môžeme 
pokojne hovoriť o spojení pohybového (tanečného) a výtvarného prejavu. 

https://vimeo.com/91252556

Heather Hansen svoj postup tiež predvádza 
pred publikom ako súčasť otvorenia výstavy. 
Performance a jeho záznam je niekedy 
dôležitou súčasťou pochopenia vzniku, ale aj 
významu výtvarného diela. 
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„Keď poviem umelec, myslím tým niekoho, kto tvorí veci, spracúva zem, či už sú to roviny západu, alebo železná ruda v Pensylvánii. Je to 
všetko veľká hra konštruovania. Niekto konštruuje štetcom, niekto lopatou a niekto si vyberie pero.“ (Jackson Pollock)
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Jackson Pollock (1912 – 1956) 
Natiahol plátno na zem a s využitím techniky zvanej dripping naň lial farby 
priamo z plechovky alebo fŕkal štetcom. Pollock tak vytváral zložitú sieť 

škvŕn, do ktorej občas pridával ešte piesok či drvené sklo. Samotný akt 
maľovania potom často chápal ako happening. Tiež môžeme jeho prácu 

pomenovať ako akčná maľba (action paiting) a jeho dielo teoretici umenia 
označujú pojmom abstraktný expresionizmus. Pollock sa sám vyjadril 

o svojej práci takto:
„Lepšie sa mi pracuje na zemi. Cítim sa tak bližšie k maľbe, som jej 
súčasťou, pretože okolo nej môžem chodiť, pracovať zo všetkých štyroch 
strán a doslova do nej vkročiť. Keď som vo vnútri maľby, neuvedomujem si, 
čo robím. Potom sa s ňou potrebujem chvíľu zoznamovať, aby som 
pochopil, o čo mi išlo. Nebojím sa robiť zmeny, zničiť určitý obraz a tak 
ďalej, pretože maľba má svoj vlastný život. Snažím sa ju nechať, nech sa 
sama presadí“ (Karmel, 1998, s. 28).
Pollockovo vyjadrenie poukazuje na jeho metódu maľby, ktorá je 
spontánna a inštinktívna, ale aj reflexívna. Niekedy sa prirovnávaná ku 
choreografii vymedzovania krokov tanca.
Maľba je tu definovaná ako dynamický proces vyžadujúci si koncentrované 
fyzické a psychické nasadenie. Maliar je uprostred svojej maľby, počas 
tvorby je jej súčasťou a jeho fyzická i psychická energia sa transformuje do 
podoby kriviek línií a škvŕn. V tomto kontexte je takáto maľba v priamom 
spojení so spôsobom svojho vzniku, je znakom (indexom) dynamiky, rytmu, 
impulzu, energie gesta.
Maliar maľuje na celé plátno rovnakou intenzitou. Takýto celoplošný, 
nediferencovaný prístup k povrchu plátna maľby nazývame „all-over
painting“.
Zaujímavé je sledovať niektoré východiská vzniku takéhoto spôsobu maľby.

Karmel, Pepe. 1998. Jackson Pollock: Interviews, Articles, and Reviews.  
New York: The Museum of Modern Art. 284 p. ISBN 0-87070-037-5.

Jackson Pollock: One: Number 31, 1950, olej a email na plátne, 270 x 530 cm

Jackson Pollock v procese tvorby (1950). Fotografia: Hans Namuth
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Pollockovu tvorbu ovplyvnil jeho učiteľ maľby na umeleckej 
škole Art Students League v New Yorku, ktorú navštevoval od 
roku 1930.
Thomas Hart Benton (1889 – 1975), maliar muralista, viedol 
svojich študentov k úvahám nad maľbou. Benton bol zástanca 
figuratívnej línie maľby a publikoval v sérii článkov svoje názory 
na maľbu. Podľa nich je organizácia obrazových zložiek maľby 
riadená jednoduchou a jednotnou schémou pozostávajúcou 
z troch položiek. 
Po prvé, obraz má byť v rovnováhe a jeho zložky (tvarové, 
farebné, svetelné) majú byť vyvážené. Časť obrazu musí byť 
v súlade s celkom. Konštrukcia prvkov obrazu má byť 
v dynamickej rovnováhe, ktorá je asymetrická, ale vyvážená. 
Má tu panovať princíp súladu rôznorodých prvkov a harmónia 
obrazových elementov.
Po druhé, obraz sa má vyznačovať spojitosťou a prvky v ňom 
majú byť usporiadané v súvislostiach a prepojených 
sekvenciách. Pozornosť sa pri vnímaní obrazu má presúvať 
plynulo z jedného elementu na druhý.
Po tretie, v obraze je dôležitý rytmus jeho zložiek. Rytmus je 
opakovanie častí alebo striedanie úsekov podobných prvkov 
obrazu. Rytmus je charakterizovaný ako repetícia dynamickej 
sekvencie alebo alternácia intervalu prvku obrazu. Dôležitosť 
sa kladie na udržiavanie rytmického plynutia a udržiavania 
pozornosti na hlavný kontrapunktický akcent, kde všetky 
elementy (tvarové, svetelné, farebné) zapadajú do seba. 
(Karmel, 1998, s. 192 – 200)

Karmel, Pepe. 1998. Jackson Pollock: Interviews, Articles, and Reviews.  
New York: The Museum of Modern Art. 284 p. ISBN 0-87070-037-5.

Jackson Pollock uplatnil koncepciu rytmického toku jednotlivých prvkov podľa 
Bentonovej teórie, kde rytmus akcentuje všetky organické formy a javy. 
Pollockova metóda maľby navyše zahrňuje syntézu automatizmu a fyzickej 
energie, ktorá je reprezentovaná v rytmickom prúde línií a tvarov. Jeho práce 
by sme mohli prirovnať k biomorfným tvarom prírody. Bentonove myšlienky 
pomohli Pollockovi realizovať jeho originálnu cestu maľby a vlastného 
sebaobrazu reprezentovaného jeho slávnym vyhlásením „I am nature“. 

(Karmel, 1998, s. 200)
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Thomas Hart Benton: Ľudia z Chilmarku (Figurálna kompozícia) (People of Chilmark (Figure 
Composition)), 1920, olej na plátne,  Hirshhornovo múzeum a záhrada sôch, Smithsonský
inštitút, Washington, USA 



Palisády (približne 1919 – 1924), časť zo série obrazov Thomasa Harta Bentona Príbehy 
z americkej histórie (American Historical Epic) ukazujú rytmickú arabesku inšpirovanú vlnovým 
pohybom rovnako ako na abstraktných obrazoch jeho študenta Jacksona Pollocka. 

Obraz Jacksona Pollocka Číslo 6 (Pollock’s No. 6), vytvorený po jeho 
slávnych drippingových maľbách, pracuje s Bentonovskými rytmami.  

Vytvorte čiernobielu analytickú skicu tvaroslovia Bentonovho obrazu pomocou obrysových línií. 
Porovnajte skicu s čiernobielymi prácami Jacksona Pollocka.
Vyhľadajte obrazy Plť medúzy od Théodora Géricaulta a Danteho bárka od Eugèna Delacroixa a porovnajte ich s Bentonovými obrazmi.
Uvažujte o výstavbe obrazovej plochy obrazov maliara Nicolasa Poussina Neptúnov triumf a Jozefovo víťazstvo nad Amoritmi (Joshua's Victory over the Amorites)
a obrazmi Bitka pri Anghiari od Leonarda da Vinciho a Bitka pri Cascine od Michelangela Buonarrotiho.
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Jackson Pollock: Convergence, 1952, olej na plátne, 237,5 x 393,7 cmNorman Rockwell:  Znalec (The Connoisseur), 
1961, olej na plátne, 100 x 80 cm

Zaujímavým spojením abstraktnej a figuratívnej maľby je obraz od Normana Rockwella.  Norman navrhol obal pre časopis The 

Saturday Evening Post. Americká spoločnosť ani po desiatich rokoch nebola vyrovnaná s existenciou abstraktného, nezobrazujúceho 

umenia. Obraz The Connoisseur (Znalec) bol príspevkom do diskusie o povahe maľby a umenia vo všeobecnosti. 

Pozoruhodným je aj spôsob, akým Norman vytvoril svoj obraz. Časť obrazu, ktorý sa podobá na abstraktnú maľbu, vytvoril podobne 

ako Jackson Pollock technikou drippingu. Na tomto obraze autor kombinuje techniku spôsobu maľby. Zaujímavé by bolo, ak by Rockwel

namaľoval abstraktný výjav tradičnou technikou nanášania farby štetcom. Spôsob, akým obraz vzniká, má vplyv aj na to, ako ho 

interpretujeme. Normanov obraz je reakciou na tvorbu Jacksona Pollocka. Dnes sa môžeme stretnúť s reakciou na túto reakciu. 
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Norman Rockwell: Znalec (The Connoisseur), 1961, olej na plátne, 100 x 80 cm, 
súkromná zbierka
Obraz bol použitý na obálke The Saturday Evening Post z 13. 1. 1962. 

Norman Rockwell, americký maliar (* 1894 – † 1978), namaľoval v roku 1961 
obraz The Connoisseur (Znalec). Obraz sa zaoberá vzťahom medzi konvenčnou, 
figuratívno-zobrazujúcou a figuratívno-nezobrazujúcou maľbou.

Norman Rockwell vyhotovil svoju maľbu podobným spôsobom, ako pracoval 
Jackson Pollock. Aktuálne časopisy o umení mu poskytli informácie 
o Pollockovom procese maľby. Ako prvá na jeho obraze bola vytvorená 
abstrakcia ako samostatný obraz. Následne bol schopný urobiť výrez muža 
stojaceho pred obrazom. Potom mohol dokončiť svoj obraz tradičným 
spôsobom. 

Rockwell signoval obraz talianskym menom a predložil obraz na výstave 
Cooperstown Art Association v New Yorku. Vyhral prvú cenu v kategórii maľba. 
Na ďalšej prehliadke v Berkshire Museum v Pittsfielde v štáte Massachusetts 
dostal čestné uznanie. Obraz bol podpísaný menom „Percival“.

Dnes je možné vidieť a študovať Rockwelovu tvorbu v NORMAN ROCKWELL MUSEUM
v meste Stockbridge v štáte Massachusetts v USA. O jeho tvorbe sa možno dozvedieť  
viac na: https://www.nrm.org/.

Skúste interpretovať z postoja znalca obrazu, aký má asi výraz tváre. 
Uznanlivo sa usmieva? Usmieva sa s opovrhnutím? Mračí sa? Dvíha obočie? 
Aký je váš názor na abstraktné umenie?
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Porovnajte príbuznosti a rozdiely pojmov: parafráza, epigón, paródia, 
satira, kánon, klon, kópia, pastiš, remake, cover (cover verzia), simulakrum.

http://www.pxleyes.com/photoshop-picture/500ddac74db7b/The-Connoisseur-Rockwell-
2012.html

Drivenslush: Znalec Rockwell, 2012 (The Connoisseur Rockwell 2012)

Norman Rockwell reagoval svojím obrazom The Connoisseur na tvorbu 
Jacksona Pollocka. Ďalším ohnivkom v postprodukčnom reťazci je obraz 
od Drivenslusha. Tento autor obraz tvorí ako technický obraz 
v digitálnom médiu. Pracuje formou koláže a preberá jednotlivé prvky 
obrazu z iných existujúcich obrazov – fotografií a manipuláciou 
s východiskovými zdrojmi vytvára obraz, ktorý priamo odkazuje na 
obraz Normana Rockwella. 

V súčasnosti v rámci technických obrazov a v priestore digitálnych médií 
je možné vytvárať obrazy bez priamej skúsenosti zobrazovania 
a vytvárania jednotlivých prvkov obrazu. 
Kopírovaním, prenesením, vyrezaním, zväčšením, zmenšením, 
otočením, preklopením, prekrytím a ďalšími postupmi môžeme vytvoriť 
hodnovernú ilúziu kompaktného obrazu.

V kontexte semiotiky upozorňujeme na pojem simulakrum, ktorý 
redefinoval francúzsky sociológ a filozof Jean Baudrillard
v knihe Simulakra a simulace (Simulacres et simulation). Baudrillard
uvažuje o nových vzťahoch a rušení hraníc obrazu a reprezentácie, 
kópie a originálu. Hovorí o nadprodukcii znakov, zániku reality a nástupe 
hyperreality.

Porovnajte obrazy Rockwella a Drivenslusha. 
V čom sú obrazy iné a čo majú spoločné?
Mení sa význam interpretácie obrazu pri zmene 
postoja znalca?
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Jozef Baus * 1958 

V Bausovej maliarskej tvorbe rezonujú línie, 
konštruktívna skladba obrazu a farebná 

vibrácia jednotlivých tónov. Používaním 
jednoduchých až banálnych motívov na 

pozadí horizontálno-vertikálnych línií 
tvoriacich vrstvené mriežky spochybňuje 

pozíciu konvenčného obrazu deleného na 
figúru a pozadie. Rôznofarebné mriežky 

preložené cez seba a vrstvené v miernom 
posune vytvárajú vlastnú ilúziu priestoru, 

ktorý akoby sa vznášal nad plochou obrazu. 
Pre Bausa sú tieto štruktúry – textúry 

abstraktnou esenciou, ktorá tvorí protipól 
reálnemu zobrazeniu. (Nedomová, 2017)

Naratívna, zobrazujúca časť obrazu sa 
prepája s abstraktnou formou. Na jednom 

obraze je spojené zobrazujúce 
a nezobrazujúce v jeden významový celok. 

Nedomová, R. 2017. Jozef Baus. In Slovenská hudba, revue pre hudobnú kultúru. Ročník XLIII, číslo 1. ISSN 1335-2458.

Na obrazoch Dom prievozníka, Prievozník a Súmrak (všetky 2016) môžeme vnímať 
súvislosti medzi motívom zobrazujúcej časti obrazu a obsahom nezobrazujúcej časti. Na 

obraze Dom prievozníka pozorujeme výrez krajiny s vodnou hladinou, brehom 
a jeho vegetáciou i náznak obydlia. Táto časť, namaľovaná v monochromatických tónoch 

okrovej a hnedej, je farebnou redukciou toho, čo by sme od zobrazenia takejto krajiny 
očakávali. Akoby toto zobrazenie odkazovalo na staré čiernobiele, resp. sépiové fotografie. 

Farba, ktorá by zodpovedala plnokoloristickému zobrazeniu výrezu, sa nachádza vo 
vrstvenej mriežke, súčasťou ktorej je zobrazený čln. Táto mriežka vytvára abstrahovaný 

farebný akord, zároveň vertikálno-horizontálne línie odkazujú na viaceré možné 
interpretácie. Pravouhlá mriežka môže reprezentovať analytický princíp karteziánskeho 

myslenia o realite. Mriežka – sieť môže odkazovať na textilnú štruktúru a proces tkania. 
Tento motív môžeme sledovať aj v činnosti Prievozníka, ktorý svojím člnom (člnkom) 

pretkáva prúd rieky a vytvára pomyselnú väzbu (mreže) tak, ako ju vytvára priečna 
a pozdĺžna sústava tkaniny (osnova a útok). 

Pri interpretácii obrazu môžeme pracovať s metaforickým prirovnaním, ale aj doslovným 
transferom. 
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Obrazy Jozefa Bausa sú inšpirované fotografiami, televíznym obrazom a filmami. Obrazy Začiatok a Šťastný koniec (Baus, 2017) sú napríklad 

inšpirované americkým trilerom Posledný dom vľavo (Last House on the Left) režiséra Dennisa Iliadisa z roku 2008, ktorý bol remakom 

rovnomenného filmu Wesa Cravena z roku 1972. Tento film bol pôvodne inšpirovaný klasikou švédskeho filmového režiséra Ingmara

Bergmana Prameň panny z roku 1960. Baus v snahe pokračovať v postprodukčnom reťazci vytvoril vizuálne interpretácie filmových scén, 

ktoré tvoria mentálny rámec hororového deja. Príbeh prerozprávaný zobrazujúcou časťou kompozície sa voľne rozplýva a fixuje v jej 

nezobrazujúcej časti. Výsledná esencia z abstraktnej časti kompozície by mala u diváka zostať ako pamäťová stopa nesúca opačné pocity než 

zdrojový film. 

Harmónia farebnej škály a statickosť mriežky tvoria pokojnú atmosféru obrazu, ktorá kontrastuje s pôvodným filmovým zdrojom plným 

napätia, nepokoja, neistoty a strachu.

Začiatok, 2014, akryl, olej na plátne, 115 x 145 cm Šťastný koniec, 2014, akryl, olej na plátne, 115 x 145 cm

Baus, J. 2017. Začiatok a Šťastný koniec. In Slovenská hudba, revue pre hudobnú kultúru, ročník XLIII, číslo 1 a 2. ISSN 1335-2458.
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Rastislav Podoba *1975
Podoba patrí k maliarom sledujúcim vnútornú, psychomentálnu
artikuláciu obrazu a transcendentálny spôsob myslenia, ktorý sa 
pokúša o zobrazenie samotného vnemu a jeho významu vo 
vedomí. Výsledná maľba, hoci inšpirovaná konkrétnym, reálnym 
javom, zotrváva v nejasnosti. Stáva sa záznamom vnútorného 
procesu vnímania skutočnosti, vedomým sprítomňovaním videnia. 
Pozorný divák Podobových obrazov registruje špecifické, 
zneisťujúce napätie, ktoré autor dosahuje ukotvením námetu 
v nenaratívnom a bezčasovom spôsobe zobrazovania. (Mailingová, 
2015)

Majlingová, Z. L. 2015. Rastislav Podoba – umelé kvety. Kurátorský text k výstave
v Krokus galérii v Bratislave. Dostupné online: 
http://www.krokusgaleria.sk/vystava/rastislav-podoba-umele-kvety (19. 4. 2018)

Jančár, I. 2011. Rastislav Podoba. Kurátorský text k výstave v Galérii mesta 
Bratislavy v Pálffyho paláci. Dostupné online:  
http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/235

Jeho pozorovatelia, z ktorých sa, paradoxne, stávajú 
pozorovaní, sú maximálne sústredení, hľadajú v obraze 
nedefinované veci. Môže ísť rovnako o skúmanie danej veci, 
ako aj o pozorovanie a skúmanie niečoho univerzálneho. Ako 
konštatuje samotný autor, „najzávažnejšie sú pre mňa 
centrálne kompozície, kde sa to odohráva v centre vecí, 
perspektíva smeruje k jednému bodu... centrum ma zaujíma. 
To, že obraz má jeden bod, ktorý celú kompozíciu pokoruje, 
na mňa vplýva upokojujúco.“ (Jančár, 2011)

Bez názvu, 2006, olej na plátne, 135 x 195 cm Pozorovateľ III., 2006, olej na plátne, 45 x 60 cm
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Pozrime sa na maľbu Pozorovateľ IV. 
Na prvý pohľad je to spleť achromatických škvŕn. 

Hranica medzi objektom zobrazenia (figúrou) a pozadím je nejasná. Prostý 
námet v minimálne definovanom prostredí by sme mohli označiť ako 

zobrazenie s malou informačnou nasýtenosťou. Táto informačná 
nenasýtenosť nás vedie k premýšľaniu o maľbe ako o médiu. Môžeme 

pozorovať spôsob, akým bola maľba vyhotovená a uvažovať nad vzťahom 
k obsahu diela. Ak sa zameriame na podobnosť (ikon), tak maľba Pozorovateľ 

IV. zobrazuje podobu rúk držiacich ďalekohľad a čiastočne hlavu človeka 
pozerajúceho cez ďalekohľad. Ak sa zameriame na kauzálne znaky (index), 

tak pozorujeme spôsob, ako bola farba nanášaná na plátno, dotyky štetca, 
striekanie a pod. Z pohľadu konvencie (symbol) môžeme uvažovať nad 

spôsobom zobrazenia figúry na ploche (ilúzia priestoru, perspektívna skratka, 
proporcionalita), konvencie výstavby obrazu (olej na plátne), ale aj konvencie 

zavedené autorom pri jeho cykloch (opakujúce sa prvky, motívy a postupy).
Pri momente uvažovania o obraze musíme zvažovať príslušnosť znaku 

k rôznym líniám interpretácie. Rozhodujeme sa, či sa na škvrnu pozeráme 
ako na znak zobrazenia alebo ako na znak odkazujúci k procesu maľovania. 

Táto ambivalencia nás vedie k úvahe nad javom, ako naše myslenie o obraze 
zasahuje jeho videnie. Obraz môže byť zobrazením aj abstrakciou zároveň. 

Naše myslenie o obraze je konceptualizáciou a začíname sa pohybovať 
vo sfére konceptuálnej maľby.

Viac k problematike pozri: 

Šedík, Michal. 2014. Filozofia umenia: analytická tradícia. Vydanie prvé. 

Banská Bystrica: Belianum. 179 s. ISBN 978-80-557-0773-0.

Rastislav Podoba: Pozorovateľ IV., 2006, olej na plátne, 50 x 70 cm

Otázky alebo odpovede:

Vidím človeka (len jeho časti, ale predpokladám celok) hľadiaceho do 

ďalekohľadu? Je to zobrazený akt pozorovania? Uvedomujem si, že sa 

nepozerám na skutočného pozorovateľa, ale na jeho zobrazenie a na 

obraz? Pozerám sa na pozorovateľa pri jeho pozeraní sa alebo 

pozorujem škvrny, ktoré interpretujem zo svojej skúsenosti pozerania 

sa? Pozerám sa na obraz a vidím to, čo videl maliar, keď obraz 

namaľoval? Mám tú istú skúsenosť videnia obrazu ako autor? Kto je 

pozorovateľ a čo vidí? Mám pozorovať to, čo obraz nezobrazuje? 

Pozorujem obraz maľby?
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Pri vnímaní obrazu je dôležité uvedomiť si pozíciu pozorovateľa. Ak 

sme pri vnímaní obrazu blízko, vnímame detail, pozorujeme najmenšie 

časti výstavby obrazu. V detaile môžeme pozorovať spôsob nanášania 

jednotlivých elementov, vidieť ťahy štetcom, lazúrne vrstvy farby atď. 

Vnímame jednotlivé body, škvrny, línie, farby, ktoré sú vo vzťahu 

k celku, ale tento celok nemôžeme vnímať zároveň. 

S odstupom vnímame celok obrazu, kompozíciu jednotlivých zložiek 

(svetlo, farba, tvar), prípadne jeho umiestnenie na ploche steny či vo 

výstavnom priestore a jeho vzťah s inými objektmi v jeho okolí.

Obe pozície pozorovateľa sú pre pochopenie jeho významu dôležité. 

Treba si však uvedomiť, že vnímanie oboch súčasne nie je možné.

Pomôžeme si tu príkladom z fyziky elementárnych častíc. V roku 1927 

predniesol Werner Heisenberg svoj slávny „princíp neurčitosti“, podľa 

ktorého je nemožné s požadovanou presnosťou určiť polohu 

a súčasne hybnosť častice. Čím presnejšie určíme polohu častice, tým 

je menej presná jej hybnosť a naopak.

Ako môžeme určiť polohu elektrónu? spýtal sa. Tým, že sa na neho 

pozrieme. Ale ak budeme používať silný mikroskop, znamená to, že sa 

ho dotkne častica svetla, fotón. Keďže svetlo sa správa ako častica, 

nevyhnutne zmení hybnosť pozorovanej častice. Preto ju samotným 

aktom pozorovania meníme. 

Analogicky môžeme pristúpiť k obrazom. Niežeby sme pozorovaním 

menili samotný obraz ako fyzický objekt (artefakt), ale meníme svoje 

zmýšľanie o ňom. Na druhej strane nájdeme v histórii umenia viaceré 

príklady fyzickej zmeny artefaktu na základe jeho interpretácie. Ide 

napríklad o deštrukcie artefaktov, ktoré interpretujeme ako nepatriace 

do sveta umenia. 
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Semióza/Prístupy a výstupy 

K obrazom pristupujeme rôznym spôsobom, ktoré vyplývajú z rôznych 

skúseností videnia, pozorovania a očakávania. 

Ak máme praktickú skúsenosť s abstraktným umením, je predpoklad, 

že túto formu prejavu akceptujeme a prijímame ako jeden z možných 

prejavov výtvarného umenia. Ak máme skúsenosť len s figuratívnym 

prejavom, môžeme mať pochybnosti o obraze, ktorý nezobrazuje nič 

figuratívne. Pochybnosť nás vedie k posudzovaniu toho, čo je a čo nie 

je pre nás dostatočne zaujímavé, aby sme sa tým zaoberali. 

Pri uvažovaní o obraze používame rôzne myšlienkové operácie 

(abdukcia, indukcia, dedukcia, analýza, syntéza, komparácia, analógia, 

generalizácia, abstrakcia a i.) a formy myslenia (pojem, súd, úsudok). 

Pri tvorbe obrazu používame rovnaké myšlienkové operácie, ale 

výsledkom tohto procesu nie je pojem, súd, úsudok, ale obraz. 

Problém toho, čoho je obraz ekvivalentom (pojem, súd, úsudok), 

necháme na filozofiu či psychológiu.

Nás zaujíma to, že používame obraz ako prostriedok, pomocou 

ktorého tvoríme významy. Obraz chápeme ako súčasť diskurzívnych 

foriem a skúmame ho metódami diskurzívnej analýzy.

Diskurz charakterizujeme ako skupinu tvrdení, ktoré štruktúrujú

spôsoby myslenia o veci, ako aj spôsoby nášho konania k tejto veci. 

Príkladom sú krajinomaľby, ktoré nám ukázali, ako sa pozerať a čo 

vidieť v krajine – a vytvoriť napríklad vyhliadky či rozhľadne 

a podporiť rozvoj turistiky.

Diskurzy sú poznania, ktoré formujú spôsoby porozumenia svetu 

a javom, ktoré sa v ňom dejú. Diskurzy majú svoje konvencie 

a pravidlá, zástancov a inštitúcie, ktoré ich vytvárajú a v ktorých 

obiehajú (diskurzy umenia – diskurz výtvarného umenia, diskurz 

divadla, diskurz filmu atď.).

Do diskurzu výtvarného umenia ktoréhokoľvek obdobia patrí:

- jazyk obrazov (štruktúra výstavby obrazov a spôsobov 

zobrazovania) – sieť a reťazenie obrazov;

- jazyk kriticizmu (štruktúra odbornej kritiky, metódy interpretácie 

a písania textov kritiky) – sieť a reťazenie publikácií (časopisy, 

knihy, dokumenty);

- inštitúcie (ktoré umožňujú realizáciu a prezentáciu jazyka obrazov 

a kriticizmu na verejnosti – galérie, múzeá, školy, vydavateľstvá, 

masmédiá);

- publikum;

- poznanie a hodnoty.

Dôležité je vedomie toho, že všetky diskurzy tvoria sieť vzájomných 

vzťahov a významy jednotlivých diskurzov sú závislé na významoch 

ostatných (intertextualita). Opäť by sme mohli poukázať na pojem 

rizóma, ako ho charakterizovali Gilles Deleuze a Félix Guattari

v knihe Tisíc plošín.
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S. CH. Peirce písal o troch stavoch mysle (Peirce, 1894, § 1). Myslíme 

si, že tieto stavy mysle môžu byť aj troma prístupmi k obrazom. 

Ak pristupujeme k obrazu pre jeho schopnosť sprostredkovať idey, 

predpokladáme jeho znakovú povahu. Naša myseľ porovnáva, 

usporadúva, kladie otázky, hľadá odpovede. Tento stav mysle nazýva 

Peirce premýšľajúcou mysľou. Takto sa učíme o svete, o sebe 

a nazývame to poznaním.

Ak pristupujeme k obrazu a nie sme schopní aktivovať našu 

premýšľajúcu myseľ, zaujímame stanovisko ako reakciu na podnet, 

za zdroj ktorého považujeme obraz. O obraz sa zaujímame pre jeho 

vzťah k nám a opačne. Ide o zážitkovú kvalitu určitej úrovne vzrušenia 

a intenzity príjemnosti či nepríjemnosti. Nachádzame sa vo sfére 

emócií a citov, ktoré nás nútia reagovať (chváliť, haniť, jasať, plakať, 

obdivovať i opovrhovať). Ostávame na rovnakej úrovni svojho 

poznania, resp. nevedomosti, správame sa inštinktívne či intuitívne. 

Obraz môžeme vnímať v jeho čistých kvalitách, ktorými sa javí ako 

vec. Tieto fenomény môžu byť zdrojom určitých pocitov, ale 

nemusíme na ne reagovať. Vnímame ich bez reakcie, bez hodnotenia 

a prisudzovania významu, ktorý niečo znamená. Hovoríme 

o kontemplatívnom stave mysle. 

Podobne uvažujeme aj o procese tvorby a interpretácie obrazu. 

Vytváranie obrazu môže byť spontánnou, inštinktívnou reakciou na 

možnosť zanechať stopu. Identifikujeme spontánnu detskú čarbanicu 

ako prejav radosti zanechávania stopy alebo sofistikované vyplnenie 

čistej plochy ako prejav neurotickej mysle (horror vacui).

Jackson Pollock tvorí obraz v zaujatí týmto obrazom. Je pohrúžený, vo 

vytržení, emočne ponorený, impulzívny, energický, zaujatý samotným 

nanášaním farby a zanechávaním stopy. Sám o tom hovorí, že keď je 

vo vnútri maľby, neuvedomuje si, čo robí. Potom s odstupom uvažuje 

o maľbe a mení ju. Mohli by sme povedať, že jeho myseľ pracuje 

v dvoch stavoch. V stave inštinktu a v stave premýšľania. 

Podobne uvažujeme o detskom výtvarnom prejave. Môžeme k nemu 

pristupovať premýšľajúcou mysľou a hľadať v čmáraniciach významy 

(schopnosť viesť stopu, vykonávať rytmický pohyb, prejavovať 

spontánnosť, impulzívnosť, radosť) alebo môžeme uvažovať 

o detskom prejave z pozície inštinktívnej mysle a označiť detský 

nefiguratívny prejav za bezobsažný. 

Je tu ešte jeden stav mysle, ktorý sa v čistej podobe môže realizovať 

iba pri vnímaní obrazu.

Kontemplatívna myseľ sa dotýka obrazu bez potreby interpretácie, 

bez potreby reakcie. Kontempláciou presahujeme znakové pole. Je to 

snaha o transcendenciu, ktorej sprostredkovateľom má byť obraz. Nie 

je to však idea o transcendencii (to by sme boli vo sfére znaku). Je to 

o sprostredkovaní samotnej transcendencie.

Príkladom sú obrazy, ktoré sú aj znakom, aj presahom tohto znaku. 

Za takéto obrazy by sme mohli považovať pravoslávne ikony 

zobrazujúce postavy svätých, ale aj obrazy od Marka Rothka

realizované pre kaplnku v Houstone (USA).

V starovekom Grécku používali pojem paládium (gr. Παλλάδιον; 

lat. palladium) na označenie diela vytvoreného bohmi a zhodeného 

z nebies na zem.

Osobitnú úvahu by sme mohli venovať zobrazeniu Ježiša Krista 

na Veronikinej šatke či na Turínskom plátne. 
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http://www.markrothko.org/rothko-chapel/

Rothkova kaplnka
V kaplnke je umiestnených 

14 veľkoformátových 

obrazov Marka Rothka, 

ktoré sú namaľované 

čiernou farbou a tvoria 

súčasť architektonického 

riešenia kaplnky. 

Bill Berkson, vtedajší 

umelecký kritik a básnik, 

vyslovil o Rothkovej

kaplnke zaujímavý 

subjektívny postreh 

ohľadom farebnej 

obsahovosti a vnímania 

čiernej farby: „Bol som 

v Rothkovej kaplnke a tie 

maľby vyzerali iba čierne. 

Videl som ich už pred 

rokmi, ale nepamätám si, 

že boli takéto čierne. 

Pamätám si ich ako 

naplnené farbou. Známy 

kritik Arthur Danto o nich 

hovoril rovnako.“

(Philips – Crown, 2005, s. 124)

Interiér Rothkovej kaplnky v Houstone (USA)
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Ajax, zvaný „Malý“, odťahuje Kasandru od Paládia pred očami jej otca kráľa Prima. 
Detail románskej fresky z átria Menandrovho domu (Casa del Menandro) v Pompejach. Zdroj: http://www.wikiwand.com/en/Palladium_(classical_antiquity)

Paládium
V gréckej mytológii palladium alebo palladion bola 

kultová drevená socha (xoanon) bohyne Pallas Athény, 

ktorá ochraňovala starovekú Tróju. Podľa legendy bola 

táto socha zhodená z nebies na základe modlitby 

zakladateľa mesta Trója. Môžeme sa domnievať, že 

dôvodom trójskej vojny nebol spor o Helenu, ale práve 

zisk božského predmetu (acheiropoietos). Trója padla až 

po tom, ako bolo paládium ukradnuté Odyseom 

a Diomédom z mesta.

Neskôr sa pojem paládium rozšíril na všetky väčšie 

objekty, ktorým sa pripisovali magické vlastnosti 

ochrany ich držiteľov. 

V tejto súvislosti by sme mohli uvažovať o reťazci 

nasledujúcich slov, ich význame a etymológii:

pallas, palladium, palatium, palatinus, panna, palác, 

palota, palatín.
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Veronikina šatka – obraz živého Boha

Podľa legendy šiesteho zastavenia Krížovej cesty podala jedna žena Ježišovi 

šatku, ktorou sa utrel a zanechal na nej odtlačok svojej tváre. 

Žena, ktorá podala šatku Ježišovi, bola pomenovaná Veronikou.

V latinčine slová „vera icon“ znamenajú „pravá podoba“ alebo „pravý obraz“ 

a odkazujú na obraz nezhotovený ľudskou rukou (acheiropoietos). 

Veronikina šatka nám ukazuje pravú podobu, lebo je kombináciou toho, čo 

sa podobá (portrét, podobizeň ľudskej tváre), a podľa legendy kauzálneho 

pôsobenia (odtlačok). 

Ak by sme skúmali obraz, dospejeme k tomu, že nevznikol štandardným 

odtlačením tváre na textíliu. Ak by sme odtlačili tvár na plochu textílie, 

výsledný tvar by bola roztiahnutá, deformovaná podoba tváre.

Toto je argument, prečo výsledný obraz ako odtlačok na Veronikinej šatke 

nie je dielo ľudských rúk. 

Táto šatka má podľa kresťanskej tradície, podobne ako všetky relikvie, 

schopnosť sprostredkovať zázrak, napríklad bezprostredne uzdravovať 

chorých. 

Šatka s podobizňou Krista je uchovaná v kapucínskom kláštore v talianskom 

mestečku Monapello.

Zaujímavé je preskúmať vzťahy slov a mien:

Vera Icon, Veraikon, Viera, Verona, Veronika, Veritas, Bereniké, Berenika, Beruška.

Turínske plátno (tal. Sacra Sindone, z gr. sindón – rubáš) je ľanová plachta 
rozmerov 4,36 × 1,1 m, hmotnosť plátna 2,5 kghttps://antlitz-christi.de/forschung/forschung/21-volto-santo-vera-icon.html
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Jazyk výtvarného umenia je systém výtvarných elementov, ktoré 

usporadúvame s cieľom niečo vypovedať. Hovoríme o autorskej 

výpovedi. Autor používa výtvarný jazyk v konkrétnej 

materializovanej podobe výtvarnej reči. Používa jedno alebo 

viaceré výtvarné médiá (kresba, maľba, grafika, fotografia, objekt, 

inštalácia atď.), aby vyjadril svoje idey o niečom. Autor hľadá pre 

svoje myšlienky (tri stavy mysle) adekvátne vyjadrenie, hľadá znak. 

Hovoríme o forme, akou môžeme sprostredkovať ten-ktorý obsah. 

Vzťah formy a obsahu je podstatou skúmania a uplatňovania 

výtvarného jazyka. 

Každá tvorba má ambíciu skúmať vzťah formy a obsahu výpovede, 

hľadať a objavovať vzťahy medzi nositeľom znaku a jeho významom 

tak, aby výsledný znak či znaková štruktúra (útvar, objekt, obraz, 

dielo) mohli byť interpretované. Toto skúmanie môže mať povahu 

spontánneho či inštinktívneho, alebo racionálneho charakteru. Na 

mnohých dielach výtvarného umenia môžeme dokladovať jednu 

alebo druhú charakteristiku, ale aj obe zároveň. 

Nemecký filozof Fridrich Nietzsche uvažoval o dvoch princípoch 

v umení a pomenoval ich podľa starogréckych bohov Dionýza 

a Apolóna. 

Za dionýzovským princípom je opojenie, extáza, spontánnosť 

a impulzívnosť. Za apolónskym je miera, harmónia, pokoj 

a racionálnosť.

V oblasti obrazu by sme mohli prisúdiť dionýzovskému princípu 

všetky expresívne prejavy, apolónskemu všetky ostatné, kde 

dominuje premyslený a racionálny koncept.

Pri tvorbe môžeme využívať oba princípy buď oddelene, alebo 

v následnosti. V praxi sa stretávame s postupom od Dionýza 

k Apolónovi. Od spontánneho vyvrhnutia línií a farieb k následnej 

analýze a korekcii vyvrhnutého.

Problematiku tvorby výtvarného diela si priblížime pomocou 

rôznych konceptov vysvetlenia jeho vzniku. 

Proces tvorby obrazu opisujeme pomocou etáp tvorivého procesu.

Vznik, vývoj a fungovanie umeleckého diela môžeme opísať 

pomocou rôznych fáz vzniku jeho existencie, ktoré aplikujeme 

na obraz a proces semiózy.

Samotnú tvorbu obrazu by sme mohli prirovnať k problému, ktorý 

chceme vyriešiť. Pomôžeme si metódami riešenia problému. 

Z teoretického hľadiska pristupujeme k obrazu a jeho tvorbe rôzne. 

Pre jeho vnímanie a tvorbu pokladáme za najdôležitejšiu samotnú 

prax tvorby obrazu. Preferujeme autentický zážitok vzniku obrazu, 

ktorý sa transformuje na vlastnú skúsenosť a tá na poznanie toho, 

ako a čo vnímať, čo si uvedomovať. Samotnú výtvarnú tvorbu 

chápeme ako výskum vzniku znaku a procesu semiózy.

Semióza/Tvorba 

Nietzsche, F. 1998. Zrodenie tragédie z ducha hudby. Kulka, J. 2008. Psychologie umění. Praha: Grada. ISBN 9788024723297.
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Jeden slávny umelec (vraj Pablo Picasso) raz povedal, že výtvarník vytvára svoje 
diela, aby ich predal, ale umelec ich predáva, lebo ich vytvoril. 
Uvažujte nad konštatovaním a charakterizujte, akú motiváciu tvorby má výtvarník 
a akú umelec.
Preskúmajte význam slov maniera a manierizmus.

Produkcia, ktorá nemá ambíciu skúmať tvorbu znaku, sa dostáva do 

sféry re-produkcie a nie je tvorbou. Môžeme ju označiť ako bežnú 

komunikáciu alebo vo vzťahu k produkcii diel za výrobu. Vo 

výtvarnom svete produkcie diel ju môžeme označiť za manieru 

alebo za remeslo. Pri vytváraní takéhoto diela nie je prvoradá úloha 

skúmania tvorby znaku, ale dôležité sú iné aspekty. Overený znak 

(dielo, obraz, technika a technológia či spôsob tvorby) môže byť 

dôležitou súčasťou trhu. Autor sleduje ekonomické aspekty svojej 

produkcie. Dielo už netvorí, re-produkuje ho. Môžeme hovoriť 

o preberaní vzorov (aj vlastných), o nepôvodnej a neautentickej 

tvorbe s nízkou mierou invencie. Samozrejme, aj pri samotnej 

re-produkcii môže a dochádza k novým objavom tvorby znaku 

a k novým znakovým štruktúram.

Umeleckým poznaním je spôsob myslenia, ktoré vychádza zo 

zmyslovej mnohotvárnosti konkrétneho objektu a dostáva sa 

k tvorbe umeleckého objektu (diela) v celej jeho zložitosti. Postup 

od abstraktného (výtvarný jazyk) ku konkrétnemu (výpoveď, dielo) 

je formou rozvíjania umeleckého poznania, systematickej reflexie 

objektu (sveta 1, 2, 3) v znakoch.

Cesta tvorby znakov a ich spojení do nových znakov je cesta 

poznania, ktorú možno chápať len vtedy, keď ju vnímame ako 

momenty celku určované svojím špecifickým obsahom.

Cestu tvorby znakov možno pochopiť len ich tvorbou. V našom 

prípade ide o tvorbu obrazu.
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BOD LÍNIA PLOCHA 



ÚLOHY a CVIČENIA

Nasledujúce zadania úloh sú sprievodcami na ceste vnímania, 

pochopenia a osvojenia si tvorby znakov v obraze. Úlohy sú zamerané 

na vnímanie línie a jej tvaru, vznik a pôsobenie plošnej štruktúry 

tvorenej bodmi a líniami. Niektoré cvičenia sú orientované na tvorbu 

ikonického znaku, iné na znakovú štruktúru indexovej povahy, 

samozrejme, pri niektorých cvičeniach môžeme využívať aj konvenčné 

znaky čiže symboly. 

Začneme úlohami zameranými na našu všímavosť a uvedomovanie si 

výtvarných elementov v našom okolí.

Ďalšie cvičenia sú zamerané na rozvoj grafomotoriky či vedomie 

vlastného tela a možnosti jeho pohybu. Práca s vlastným alebo 

cudzím telom je otázkou uvedomenia si proporčných vzťahov 

telesnosti a figuratívneho zobrazenia. Ďalšie cvičenia využívajú 

šablóny ako pomôcky na rozvoj jednotlivých zložiek tvorivosti. 

Oboznámime sa s lineárnou perspektívou a skúsime zobrazovať 

predmety podľa tejto metódy. Vyskúšame vytvárať škvrny a dotvárať 

ich tak, aby nadobudli nové významy. Oboznámime sa s technikou 

a metodikou tvorby obrazu pomocou malej grafickej matrice.

Všetky úlohy a cvičenia chápeme ako metodický materiál a úvod do 

štúdia problematiky média kresby a grafiky, ktoré sú obsahovou 

náplňou kurzu výtvarné vnímanie I. Pri realizácii cvičení využívame 

médium fotografie a videa v jeho dokumentačno-záznamovej funkcii. 

Na realizáciu všetkých úloh potrebujeme množstvo rôznych 

materiálov a pomôcok.

Uvádzame ich zoznam:

papier formát A0 (baliaci papier) 

formát A3 (gramáž papiera 80 g, 160 g,250 g)

formát A4 (160 g)

ceruzky grafit mäkkosti 6B  – 4H

uhlík (umelý, prírodný), rudka, suchý pastel

perá, pierka (centropen, centrofix) hrúbka stopy 0,2; 0,5; 1

kaligrafické pero (zrezaná fixka)

tuše, atramenty (čierna, sépia, indigo)

drievka, špajle, brko, slamka, fixírka

handra, hubka, špongia 

strúhadlo, orezávač, nožnice 

fotoaparát (s možnosťou dlhej expozície a upevnenia na statív)

svetelné pero alebo baterka

pracovný plášť alebo odev
Na ilustráciu riešenia jednotlivých úloh uvádzame príklady prác 
študentov, ale aj profesionálnych výtvarníkov.
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Stavebné a výrazové prvky okolo nás
Fotograficky zaznamenajte výseky z reality, kde dominuje:
a) bod
b) škvrna
c) tvar  
d) plocha tvorená štruktúrou z línií, 

z bodov, 
zo škvŕn,
z tvarov. 

Línia okolo nás
Prostredníctvom fotografie zaznamenajte línie okolo seba:
a) prírodné línie
b) geometrické (umelé) línie 

Pokúste sa kresbou napodobniť priebeh línií, ktoré pozorujete.

V prvej úlohe sa zaoberáme základnými stavebnými a výrazovými 
prvkami (okrem farby), ktoré nachádzame v našom 
bezprostrednom okolí. Úlohy sú zamerané na všímanie si prvkov 
a javov, ktoré môžeme využiť pri tvorbe obrazu tak, aby v ňom 
dominoval jeden zo stavebných či vyjadrovacích prvkov.
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Prírodné línie na dreve vznikli v dôsledku prírodných procesov rastu, vyschýnania, praskania, zvetrávania, vymývania vodou či činnosťou piesku. 

Priečny rez kmeňom stromu. Letokruhy tvoria centrálne bodovo-symetrické 
kružnice. Táto symetria je narušená bodom mimo centra (hrča – vyrastajúci konár) 
a prasklinami smerujúcimi do centra kmeňa. 

Priečne narezané polená naukladané na seba vytvárajú štruktúru bodov –
kruhov. Tento výrez je plochou tvorenou z pomyselných svetlých bodov na 
tmavom pozadí.
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Na týchto fotografiách od Martina Martinčeka (1913 – 2014) vnímame línie a ich tvar, ktoré sa podobajú figurálnemu motívu tváre alebo ľudskej postavy. Na obrázku 
vľavo sú línie a tvary vytvorené prirodzenými prasklinami, na obrázku vpravo sú tvorené pri rezaní a štiepaní dreva. Obraz tvorí kontrast svetlých a tmavých plôch a línií.

Nezbadaný svet. Akt (1962) Nezbadaný svet. Koketa (1962 – 1963)
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Záznamami svetla a tieňa na profile krajiny obrábanej pôdy v pásoch z Liptova nám Martin Martinček (1913 – 2014) ukazuje lineárny rytmus týchto polí. Povaha línií má prírodný, 
ale aj umelý charakter. Konkrétny záznam z krajiny má povahu abstraktného obrazu. Čiernobiela fotografia robí prepis farebného vnímania na jej achromatický ekvivalent. 

Žatva I. (1964 – 1967) Liptovské variácie (1965)
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Geometrické línie sú tvorené 
človekom. 
Príroda ich vytvára tiež.
Ľudské označme ako umelé.
Línie vytvorené materiálom 
(koľajnice, cesty) alebo otlačením 
tohto materiálu (pneumatiky na 
ceste) za vhodných podmienok 
nám ukazujú mimovýtvarnú
realitu ako zdroj výtvarného 
uvažovania. Stopy po 
pneumatikách ako otlačky majú 
dvojakú podobu. Sú grafikou, ale 
niekedy majú znaky nízkeho 
reliéfu. 
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Stopy pneumatiky v snehu na ceste vytvárajú kontrastné čierne línie na bielej ploche a nadobúdajú výtvarný charakter.
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Na týchto fotografiách tvoria obraz sústavy zmnožených línií, ktoré členia 
plochu formátu obrazu na menšie plochy, ktoré sú rámcované líniou konca 
plochy. Na obrázku vpravo dole je vytvorená štruktúrovaná plocha pomocou 
opakujúcich sa rovnakých tvarov.
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Línie na schodoch tvoria architektonický detail. Pomocou svetla a tieňa a výrezu z reality vznikol takmer abstraktný obraz, kde 
dominuje línia. Zvýšením kontrastu posunieme fotografiu reality do elementárnej grafickej polohy.
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Žalúzie sú typickým príkladom lineárnej štruktúry, ktorú vytvára tvar
a konštrukcia predmetu. Pri kresbovom zobrazení napodobňujeme 
horizontálnu orientáciu línie a využívame šírku stopy kresliarskeho nástroja. 
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Organické a prírodné                Geometrické a umelé 

Kresba vnútornej štruktúry mramoru Sedimentácia horniny vytvárajúca lineárnu štruktúru masívu
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Povrchy a štruktúry – frotáž
Vyberte vhodný povrch a vyskúšajte techniku frotáže pomocou 
rôznej gramáže papiera a rôznych kresliarskych techník (grafit, 
rudka, prírodný a umelý uhoľ).
Porovnajte výsledky a opíšte rozdiely a výrazové efekty.

Nájdite a frotážou preneste a priraďte k sebe na jeden formát 
aspoň 6 rôznych povrchových štruktúr. 

Vytvorte kompozíciu pomocou frotáže povrchov tak, aby mala 
zobrazujúci charakter niečoho iného (krajina, zátišie, figúra).

V tejto úlohe nadväzujeme na poznanie z predchádzajúcej úlohy 
o povrchoch a štruktúrach materiálov. Zameriame sa na ich 
materiálovú povahu a budeme skúmať možnosti ich jednoduchého 
prenosu na papierovú plochu. Necháme, nech sa materiál zobrazí 
takmer ako otlačok. Využijeme techniku frotáže a budeme skúmať 
povahu a vhodnosť kresliarskych materiálov a nástrojov. 
V získaných kresbách sa pokúsime interpretovať ich výrazové 
a významové hodnoty.
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Príklady frotáže toho istého povrchu pomocou rôznych kresliarskych nástrojov a materiálov Frotáž rôznych povrchov s rôznymi kresliarskymi nástrojmi
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Využitie frotáže pri budovaní figuratívneho obrazu
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Využitie frotáže na zobrazenie krajiny
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Použitie techniky frotáže na vznik obrazu s prírodným a krajinárskym motívom
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Stanislav Šteif st. 
http://www.steifart.wz.cz/grafika.html

Príklad profesionálneho prístupu využívania techniky frotáže
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Línia
Čiara
Kresba
Kreslenie

Nasledujúce úlohy sledujú rozvoj uvedomenia si 
možnosti pohybu tela a jeho končatín vo vzťahu ku 
grafickému záznamu. Tvorba čiar na ploche papiera je 
závislá od proporcionality a stavby ľudského tela. 
V cvičeniach skúmame grafomotorický aspekt kresby 
k výstavbe tvaru línie a jej významu v obraze. Všímame 
si vlastnosti čiary, jej dynamiku, tvar, svetlosť, duktus.

Grafomotorika
Pomocou vybraného kresliarskeho nástroja 
zaznamenajte pohyby prstov, zápästia, lakťa, ramena 
a celého tela. Zvoľte vhodnú veľkosť a orientáciu 
formátu papiera. Použite obe ruky.

Zmnožovaním čiar vytvorte špirálu alebo kruh. 
Postupujte rôznymi smermi. Sprava doľava a opačne, 
z okraja do centra a opačne.

Čiarajte v smeroch horizontála – vertikála. Sledujte tvar 
a priebeh (dynamiku) línie. Pozorujte vzťah svetlosti 
stopy a prítlaku kresliarskeho nástroja. 

Zmnožovaním a napájaním kruhov, elíps, oválov 
vytvorte významové obrazce (zvieratka, hmyz).
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Pohyb zápästia 
a predlaktia sa do kresby 
pretaví v podobe kriviek, 
oválov, elíps, poloblúkov, 
vlnoviek, slučiek, špirál. 
Rôznym prítlakom nástroja 
na podložku meníme 
intenzitu kresliarskej stopy
a tým aj jej významovú 
hodnotu. Úlohou je 
vykonávať tento pohyb 
plynule, ale s meniacou 
sa dynamikou.  
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Vlasy sú materiálové línie, ktoré majú takmer rovnaký duktus od korienka po konce. Tvárnosť a oblosť vlasovej línie vytvára mäkký dojem. 
Na pozadí vidíme kresbu vytváranú obojručne symetrickým pohybom celých ramien, predlaktia a zápästia. Zmnožovanie línie opakovaným 
pohybom upevňuje uvedomenie si grafomotorického pohybu. Obojručná kresba rozvíja ľavú aj pravú mozgovú hemisféru.  
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Umiestnenie kresliarskej podložky na podlahu núti kresliara k neštandardnej pozícii pri vytváraní kresby. Zapájanie rôznych svalových skupín pri vzniku kresby rozvíja 
vedomie telesnosti a fyzickej námahy ako podmienky tradičného kreslenia.
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Rôznosť a opakovanie pohybov umožňuje uvoľnenie fyzického i psychického 
napätia kresliara. 
Pri reflexii vzniknutých čiar analyzujeme stopy po kresliarskom nástroji, ako aj 
výrazovú povahu kresliarskeho materiálu. Všímame si kresliarske stopy v jej 
pozitívnom (tmavé na svetlom) i negatívnom charaktere (svetlé na tmavom). 
Tento postup môžeme zámerne využívať používaním gumy pri vzniku kresby 
odoberaním kresliarskeho materiálu z podložky.
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Zmnožovanie línie dnu – von (špirála, kruh) upriamuje pozornosť na schopnosť sústrediť sa a správne a presne viesť pohyb ruky. Úlohu pozmeníme, ak ako prvú 
študenti nakreslia špirálu alebo sústredené kružnice s odstupom tak, aby sa tam zmestila ďalšia čiara, a potom do tohto priestoru zakreslia druhú, tretiu (atď.) 
špirálu či kružnice.
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Pri kreslení môžeme kresliarsky 
materiál rozotierať pomocou 
prstov a dlane a uvedomovať si 
vlastnosti materiálu podložky 
a povahu suchej techniky 
kresby. Pri takomto postupe 
rozvíjame haptické vnímanie 
skúmaného javu. 
Pri reflexii porovnávame 
charakter kresliarskych stôp 
z aspektu výrazu a ich vzniku.
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Počas kreslenia robte fotografické záznamy premeny kresby. Porovnajte výraz a význam jednotlivých stavov kresby.
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Dynamika a sila prítlaku nástroja na podložku má vo výsledku intenzívnu a výraznú stopu. Istota a plynulosť pohybu ruky poukazuje na odvážny 
grafomotorický prejav. 
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Naše skúmania grafomotoriky, vzťahu pohybu tela, telesnosti a kresby 
môžeme porovnať so skúmaniami profesionálnych tvorcov a ich tvorby. 
Dobrým príkladom sú diela a tvorba amerických autoriek Heather
Hansenovej a Trishe Brownovej. 
Posunom významu a zmenou záznamu pohybu tela a gesta sa zaoberajú 
aj japonský fotograf Shinichi Maruyama a americký experimentálny 
filmár Michael Langan.
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Videozáznam pozri na: https://www.youtube.com/watch?v=C4oBc-o1npg

Heather Hansen a jej „prázdne gestá“, ktoré napĺňa až do vyčerpania.  

http://www.heatherhansen.net/
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Trisha Brown (25. november 1936 – 18. marec 
2017) bola americkou choreografkou, 
tanečníčkou a jednou zo zakladateľov Judson 
Dance Theater a postmoderného tanečného 
hnutia.

Banes, Sally. 2011. „Trisha Brown: Gravity and Levity“. Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance. Wesleyan University Press. 77 p. ISBN 978-0-8195-7180-9. Retrieved March 26, 2016.

Trisha Brown: Untitled (London), 2003, uhoľ a olejový pastel na papieri, 272 x 320 cm Trisha Brown: Compass (London), 2006, 64,8 x 55,9 cm
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Shinichi Maruyama a jeho cyklus fotografií s názvom Nudes/Akty
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http://langanfilms.com/choros.html

Michael Langan

CHOROS (gr. zborový tanec)
2011/13 min.
Réžia: Michael Langan & Terah Maher

Tanečný zbor žien je tvorený pohybmi jedinej tanečnice v snovom pas de trente-
deux.
V tradícii Mareyho a McLarena Michael Langan a Terah Maher kombinujú 
multiplikáciu hudby, tanca a obrazu, aby vytvorili film, ktorý posúva naše vnímanie 
pohybu. Choros vytvára vizuálne hypnotizujúce rozprávanie v pohyboch 
inšpirované tanečníčkinou (Maherovej) skúsenosťou objavovania, eufórie 
a znovuzrodenia prostredníctvom tohto surreálneho fenoménu. Použili hudbu od 
Steva Reicha s názvom Hudba pre 18 hudobníkov.  

Choros je experimentálny film ponorený do tradície, modernizuje vizuálnu techniku 
echa, ktorá bola vyvinutá v osemdesiatych rokoch osemnásteho storočia na 
vedecké účely. 
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Obmena záznamov grafomotorických pohybov môže mať podobu kresby svetlom – luminografie.
Pri tejto technike záznamu pohybu zdrojov svetla dochádza k voľnejšiemu pohybu, pretože nie sme viazaní k ploche podložky a nemusíme 
vyvíjať tlak na kresliarsky nástroj, aby zanechal stopu.
K záznamu kresby svetlom je nevyhnutné fotografické vybavenie pozostávajúce zo statívu a aparátu schopného otvorenej uzávierky aspoň 
na niekoľko sekúnd a miestnosti, v ktorej vieme eliminovať svetlo prichádzajúce zvonka.

Luminografia
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Rôzne zdroje svetla nám zanechajú rôznu hrúbku línie, dĺžka expozície fotoaparátu a rýchlosť pohybu zdroja svetla má vplyv na intenzitu línie.
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Pri kresbe svetlom využívame ľudskú figúru, ktorú obkresľujeme a získame kresbu figúry. 
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Práca so svetlom vo vzťahu k ľudskej figúre nám umožní vnímať tvar a líniu figúry. Kresliť svetlom nemusíme iba po okraji telesného tvaru a zaznamenať líniu 
svetla, ale môžeme osvetľovať samotnú figúru a vnímať takto zvýraznené telesné tvary a krivky.
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Antropometria
Telo ako šablóna, telo ako dôkaz
Pomocou tela a jeho častí vytvorte obrysovú líniu a skúmajte 
proporcionalitu a tvar tela. Pokúste sa odvodiť pomery jednotlivých častí 
tela k jeho celku a k sebe navzájom. 
Zmnožovaním, roztieraním, prítlakom, rýchlosťou atď. vzniku čiary a jej 
tvarom sa pokúste vyjadriť vnútorné pocity tela (chvenie, vibrovanie, 
statickosť a dynamiku). Pokúste sa interpretovať vzťah zachyteného 
tvaru tela a charakteru čiary. Pomenujte celkový výraz kresby. 

Pomocou ruky, dlane, prstov vytvorte šablónu a zmnožovaním, posuvom 
a prekrývaním vytvárajte tvar – novotvar, rytmus – pohyb. Interpretujte 
novotvar s novým významom. 

Pokúste sa čo najpresnejšie nakresliť línie záhybov a pórov dlane či 
prstov. 

Pokúste sa vyjadriť emóciu (túžba, chvenie, strach, zlosť, strach, 
zimomriavky, agresia, láskavosť) prostredníctvom tvaru a gesta dlane 
(otvorená, privretá, zatvorená). Vyjadrenie emócie podporte 
prostredníctvom charakteru kresliarskej čiary (ostrá, mäkká, jemná, 
hrubá línia).

V nasledujúcich úlohách pozorujeme telo, meriame jeho 
proporcie, používame ho ako šablónu na vznik figurálnej kresby. 
Časti tela použijeme ako zdroj na redefinovanie významu tvaru 
a definovanie novotvaru ako novej významovej jednotky. Zhostíme 
sa úloh veštenia a daktyloskopie a pokúsime sa rozlíšiť a zobraziť 
línie na dlani a končekoch prstov. Prostredníctvom kresliarskych 
čiar sa pokúsime vyjadriť emóciu dlane. 
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Kresliť môžeme samostatne alebo v spolupráci. Toto cvičenie okrem iného prispieva k rozvoju komunikácie, interpersonálnych vzťahov a socializácii.
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obkresľovanie, rozmazávanie, posuv, množenie 
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Premena významu východiskového tvaru
Variácie možných obsahových posuvov
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1 2 3

Pri pokuse o zachytenie tvaru ruky, jej obrysových a vnútorných línií postupujeme rôznym spôsobom. Ruku (dlaň) čo najpresnejšie obkreslíme a ostatné línie doplníme alebo 
ju pozorujeme a línie zakreslíme priamo ako projekciu videného (obr. 1). Iná metóda získania presvedčivého tvaru dlane a prstov je jej odtlačenie. Skúšaním spôsobu 
odtlačenia (sila prítlaku, ráznosť a rýchlosť odtlačenia) získame rôzne podoby a výrazové hodnoty. Energia vynaložená pri odtlačení sa môže prejaviť vo výslednom tvare 
odtlačku a tvorí súčasť významovej roviny obrazu (samotný odtlačok je indexom prítomnosti ľudskej dlane a rozprsknutá farba indexom úderu). Nájdením vhodného postupu 
odtlačenia získame detailné línie dlane (klik na obr. 2). Obkreslením dlane a prstov získame síce nepresný, ale dostatočne rozpoznateľný tvar. Jeho doplnením kresliarskymi 
postupmi (násobením línie, zmenou dynamiky línie, zvýraznením či stlmením, de-formáciou tvaru) získame expresívny rozmer zobrazenia (obr. 3). 
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Obkresľovaním tvaru časti tela a kresliarskymi postupmi (množením, 
zhusťovaním, dynamikou, reformáciou tvaru línie) získavame expresívny rozmer 
zobrazenia. Kresba sa stáva zmiešaným znakom ikonického a indexového 
charakteru. Semióza viacnásobného kódovania nás privádza k viacvrstvovým 
interpretáciám. 
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Naše skúsenosti s meraním a obkresľovaním tela dávame do 
súvislosti s tvorbou slovenského výtvarníka Igora Kalného.
Podobný charakter, ale iný postup práce s telom ako nástrojom 
vzniku obrazu používal francúzsky umelec Yves Klein. Miesto 
kresby využíval metódu odtláčania tela priamo na podložku. 
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Igor Kalný 
(1957, Trenčín – 1987, Bratislava) je jedným z predstaviteľov 
neoficiálnej výtvarnej scény 80. rokov 20. storočia na Slovensku. 
Jeho tvorba pracuje s hudbou, poéziou, privátnymi akciami, 
happeningom, maľbou a kresbou. Práve kresba bola ťažiskovým 
médiom jeho tvorby.
Charakterizuje ju napätie protikladov medzi poriadkom –
chaosom, geometriou – gestickosťou, vážnosťou – hravosťou, 
konkrétnym – abstraktným, uchopiteľným – tajomným.
V kresbe sa dostal k obkresľovaniu seba samého, k vymedzovaniu 
priestoru svojho bytia. Výsledné dynamické veľkoplošné kresby 
rúk, nôh i celého tela – telovky – tvoria jeden z vrcholných 
a najosobitejších prejavov Kalného tvorby. Sú samostatnými 
dielami, svojráznymi autoportrétmi, no zároveň špecifickými 
záznamami privátnych bodyartových performancií autora, ktoré 
dokumentoval fotografiou.
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Yves Klein (* 1928 – † 1962) 
Antropometrie modrého obdobia (1960)
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Obmenou cvičenia s telom ako šablónou je cvičenie 

Predmet ako šablóna

Úlohou je nájsť bežný predmet každodenného použitia v bežnom 
prostredí (kuchyňa, dielňa, domácnosť, pracovňa), ktorý sa dá použiť 
ako šablóna a je vhodný na obkreslenie. 
Vybraný predmet obkresľujeme a pomocou posuvu, prevrátenia, 
množenia, prekrývania a mierneho doplnenia vytvárame novotvar 
s novým významom. Cieľom úlohy je vytvoriť množstvo variácií 
novotvarov, ktorých východiskom je základný známy tvar. 

Variantom úlohy je využitie viacerých predmetov ako šablón na 
vytvorenie novotvarov so spoločným príbehom. 
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Osobitým prípadom využívania šablóny je vytvorenie a použitie zloženej a pohyblivej 
šablóny. Vlastnú šablónu si môžeme vyrobiť buď podľa prevzatého vzoru a návodu, 
alebo si ju vyrobíme na základe vybratej reprodukcie – napr. ľudského tela. 
Využívanie šablón nám pomáha uvedomiť si jednoduché tvarové a proporčné vzťahy. 
Šablóna nám umožňuje relatívne jednoducho a správne zobraziť figúru. Záleží potom 
len na autorovi, čo, ako a koľko zo šablóny vyťaží pre vznik obrazu. 
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Pri predchádzajúcom cvičení sme využívali predmet ako pomôcku –
šablónu, prostredníctvom ktorej sa dal zobraziť jednoduchým 
spôsobom. Takáto projekcia je možná len pre určitú špecifickú triedu 
predmetov. V tomto cvičení sa zaoberáme problematikou 
zobrazovania predmetov na ploche pomocou metódy lineárnej 
perspektívy. Táto metóda nám poskytuje dostatočne iluzívne 
zobrazenie predmetu na ploche tak, aby sme ho vnímali ako 
trojrozmerný predmet v priestore. Princíp perspektívneho zobrazenia 
vychádza z jednookého pohľadu na priestor a vytvárania ilúzie 
priestoru pomocou zbiehavosti línií. Je to geometrická metóda 
stredového premietania priestorových objektov na plochu 
(priemetňu). Samotná problematika je rozsiahla a je predmetom 
skúmania deskriptívnej geometrie. Pre naše potreby uvedieme 
niektoré základy, ktoré si budeme precvičovať pri realizácii 
jednotlivých úloh.
Perspektíva je optický jav, ktorý bežne pozorujeme. Predmety v našej 
blízkosti sa javia veľké a vzdialené predmety ako malé. Tento jav 
spôsobuje zdanie zbiehania rovnobežných línií (koľajnice). 
Najjednoduchšie sa to dá pochopiť pri zobrazení základných 
geometrických telies (kocka, kváder, valec, kužeľ). Pochopenie 
zobrazovania základných telies nám pomôže zobrazovať všetky 
ostatné telesá (predmety) napríklad pri probléme zobrazenia 
predmetov zátišia. 

Zobrazenie predmetu – lineárna perspektíva

Naštudujte si základy perspektívneho zobrazovania predmetov. 
Postavte si bežné predmety ako predlohu zátišia (časti detskej 
stavebnice, pohár, téglik, fľaša, rôzne obaly predmetov – škatule atď.) 
a pokúste sa ich zobraziť pomocou lineárnej perspektívy.
Pokúste sa pozorovať svetlo na predmetoch a zobrazte ho pomocou 
valéru či šrafúry.
Zobrazte jednoduchý interiér s pohľadom do kúta miestnosti alebo 

tak, že zobrazíte obe bočné steny miestnosti.
Pokúste sa zobraziť výškovú budovu (panelák) z pohľadu 
pozorovateľa stojaceho na ulici a z pohľadu pozorovateľa z okna 
výškovej budovy. 

Základy perspektívneho zobrazenia nájdete tu.
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Časté chyby pri zobrazovaní si ilustrujeme na týchto obrázkoch:
Obr. 1 je štúdiou lineárnej perspektívy, kde je porušená zbiehavosť hĺbkových priamok. Hrany kocky sa nezbiehajú k úbežníku na horizonte, ale sa rozbiehajú. Takto zobrazená 
kocka vyzerá ako štvorboký zrezaný ihlan. Na skice pohára sú chyby zobrazovania elipsy a nerešpektovanie jeho proporcií. Všetky tieto chyby sa prenášajú aj na obr. 2, ktorý je 
pokusom o svetelnú štúdiu predmetov. K predchádzajúcim chybám sa pripojila chyba dotyku kocky a kužeľa. Samotná svetelná štúdia nereaguje na reálne svetelné podmienky. 
Tmavý valér zvýrazňuje okraje a rohy predmetov. Na zobrazení chýba vrhnutý tieň predmetov, ako aj náznak celkového prostredia.

Stručne:
Nie je definovaný horizont. Hĺbkové priamky sa nezbiehajú v úbežníku na horizonte. Nerešpektovanie tvaru elipsy ako zobrazenia kruhu v priestore. Nerešpektovanie proporcií 
predmetov. Nie je naznačená základná rovina. Zobrazenie nereálnych svetelných javov.

1 2
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Relatívne správne zobrazenie vlastného tieňa na predmetoch. Problematické je zobrazenie 
svetla na ihlane. Nie je zobrazený vrhnutý tieň telies a nie je naznačené prostredie.
Absencia uvedomenia si horizontu a úbežníkov vedie k nesprávnemu zobrazeniu predmetov. 

Správne nasadené proporcie a zobrazenie predmetov rešpektujúce zásady lineárnej 
perspektívy. Správne nasadená šrafúra korešpondujúca s reálnymi svetelnými 

podmienkami. Na zobrazení pozorujeme zachytenie vlastného a vrhnutého tieňa, 
priameho a nepriameho (odrazeného) zdroja svetla.
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Miera osvojenia si detailov správneho zobrazovania pomocou lineárnej perspektívy je 
viditeľná na jednotlivých obrázkoch.
Na obr. 1 sú porušené zákonitosti zobrazovania hĺbkovej proporcie predmetov (perspektívna 
skratka). 

1

2

Štvorcová sieť (pavimento) zostrojená na jeden úbežník v základnej rovine slúži ako pomôcka 
na zostrojovanie – konštrukciu telies v priestore. 
Výšku nanášame v určenej veľkosti na zvislé priamky od bodov na základnej rovine.
Pomocou hĺbkových priamok sa výška i hĺbka skracuje.

Upravené podľa: Setzer, Ota. 1980. Deskriptivní geometrie II. 3. dopl. vyd. Praha: SNTL. 176 s.
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Pokúste sa identifikovať a pomenovať chyby zobrazenia na tejto kresliarskej štúdii. Navrhnite postup opráv. 
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V tomto cvičení skúmame vznik a pôsobenie škvrny v obraze. 
Využívame rôzne spôsoby vzniku škvrny a pokúsime sa analyzovať 
škvrny z aspektu výrazu a významu. 

Škvrna a tvar 
Uvažujte nad vznikom škvrny ako výsledkom rôznych procesov 
a činností (dekalku, krkvania, rozliatia, rozfúkania, striekania atď.) 
Vytvorte si databázu škvŕn a postupov ich vzniku. 
Pokúste sa interpretovať škvrnu a kresliarskym doplnením 
jej prisúďte význam.
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Škvrny vytvorené mokrou technikou (tuš na papieri) pomocou rozliatia 
a rozfúkania slamkou. Škvrnám prisudzujeme organické tvary a môžeme 
ich interpretovať ako časti rastlín (konáre, korene). Vhodným doplnením 
(hmyz, vtáctvo) stabilizujeme ich význam.
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Autorka obrázku reagovala na vonkajší tvar škvrny. Zaujímavá je aj vnútorná stavba škvrny, ktorá vyjadruje 
povrchové kvality zobrazeného (koža zvieraťa). Táto vnútorná stavba je škvrnou v škvrne a môže byť 
podnetom na ďalšie dotváranie. 
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Interpretovať a dopĺňať môžeme obrysové tvary škvŕn, ale aj vnútornú štruktúru škvrny. Tento dekalk vytvorený farebnou hmotou svojou vnútornou štruktúrou 
pripomínal autorke stavbu žilkovania listov.
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Obraz rozfúkaných škvŕn podnecuje k rôznym 
možným asociáciám a interpretáciám ako 

podnetom na ďalšie doplnenia.

Reprodukcia tohto obrazu môže byť zdrojom 
rôzneho doplnenia pre jednotlivca alebo pre celú 

skupinu.

Najčastejšia asociácia s uvedenou zostavou škvŕn 
je udalosť v akváriu a udalosť v ríši hmyzu.  
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Hermann Rorschach (8. 11. 1884 – 2. 4. 1922) koncipoval v roku 1921 projektívny test osobnosti prostredníctvom 
atramentových škvŕn. V samotnom teste je len 10 kariet so symetrickými škvrnami, ktoré majú podnecovať ľudskú 
fantáziu a pomôcť tak diagnostikovať psychologický profil osobnosti.
Pre nás je podnetný spôsob, ako tieto škvrny vznikli a ako si podobné môžeme vytvoriť sami. 

Vytvorte niekoľko škvŕn technikou pretlačenia prehnutého papiera s farebnou hmotou (tuš, atrament, akvarel, 
tempera, akryl). 
Sledujte pomer množstva a hustoty farebnej hmoty na výsledný tvar a vnútornú kvalitu škvrny.
Opíšte, čo v škvrne vidíte, a doplňte škvrnu kresbou tak, aby to, čo vidíte, videli aj ostatní.

173



Žeby biely medveď?
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Variantom úlohy je vytvorenie viacerých reprodukcií (fotokópií) tej istej 
symetrickej škvrny a jej interpretovanie rôznym spôsobom. Takto rozvíjame 
svoje tvorivé schopnosti v zmysle senzibility detailov a redefinície tvaru, 
schopnosti fluencie a flexibility vnímania škvrny ako podnetu na vznik 
obrazu.
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Tvorbou škvŕn pomocou pretláčania farebnej hmoty preložením papiera 
vstupujeme na pôdu grafických techník. Mohli by sme smerovať k monotypii 
a následne si túto techniku vyskúšať.
Podstatou grafických techník je vytvorenie matrice a jej následného odtláčania na 
určený podklad (papier). 
Monotypia je kvázi grafickou technikou, lebo neumožňuje opakovanie, resp. 
reprodukovanie toho istého odtlačku. 
Pre analýzu a uvedomovanie si vzťahov výtvarných elementov a výrazových 
prostriedkov je inšpiratívna iná nenáročná technika, ktorú radíme medzi techniky 
tlače z výšky.

Tvar a novotvar
Pečiatková tlač

Vyberte si vhodný materiál na výrobu jednoduchej pečiatky.
Uvažujte o dostupnosti, opracovateľnosti a schopnosti materiálu prenášať farbu.
Odtláčaním a manipuláciou s pečiatkou vytvorte dekoratívny vzor, ornament 
(návrh potlače na látku). 
Uvažujte o možnostiach tvorby novotvaru s využitím radenia, množenia, otáčania, 
posúvania a prekrývania jednotlivých odtlačkov.
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Posuv pečiatky zľava doprava vytvára efekt pohybu tlačového elementu 
ako výrazového prvku.

Zhusťovanie radenia, prekrývanie a zosvetľovanie tlačovej stopy vytvára 
efekt časovej následnosti prítomnosti jednotlivých prvkov.

Zrieďovanie prvku radeného po krivke a jeho stmavovanie vytvára efekt 
pohybu (klesania) a vyčleňovania tohto elementu. Postupnosť pohybu 
a následnosť vytvárania otlačkov je opačná k vyvolanému vizuálnemu efektu.

Radenie tvarového prvku po krivke a jeho stmavovanie vytvára efekt 
pohybu letu motýľa zľava doprava. Nevhodná je smerová orientácia tvaru 
motýľa, ktorá je v protismere vytvoreného efektu pohybu. 
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Špirálovité usporiadanie prvkov (domček) a ich zosvetľovanie vytvára efekt ilúzie 
priestorového usporiadania (krajinu).

Vertikálno-horizontálne radenie tlačového prvku (domček) a jeho zosvetľovanie
a osamostatňovanie môžeme v tomto výsledku interpretovať ako noc a deň.
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Na týchto dvoch obrazoch vidíme vytvorenie novotvaru, ktorý vznikol ako negatívny (svetlý) tvar vymedzením pomocou pozitívneho (tmavého) tlačového prvku.
Dochádza tu k zámene figúry a pozadia. 
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Využívanie pečiatkovej tlače na vznik obrazu je na pomedzí 
grafiky a kresby. Princíp grafického prístupu spočíva v snahe 
o čistý a kvalitou homogénny odtlačok tlačovej formy. 
Príkladom je tvorba slovenského grafika Milana Sokola.

Princíp kresliaceho prístupu spočíva v snahe o variabilnosť (rôzny 
gradient) tlačovej stopy. Pečiatka je využívaná ako kresliarsky 
nástroj, s ktorým rôzne manipulujeme na dosiahnutie rôznorodej 
kresliarsko-grafickej stopy. Príkladom je tvorba českého maliara 
Milana Grygara.
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Milan Sokol: Uč se dítě moudrým býti. 1999, pečiatková tlač na papieri, 64 x 100 cm

Milan Sokol: Idoly pop-artu sledujú naše spartakiádne snaženie, 1999, 
pečiatková tlač na papieri, 65 x 92 cm

Pečiatkovou tlačou sa v profesionálnom prostredí zaoberal 
napríklad slovenský grafik Milan Sokol (1952). Na tvorbu svojich 
kompozícií používal pečiatky bežne dostupné v obchode (detské 
pečiatky) alebo si ich sám vyrábal. 

Milan Sokol: Baliaci papier pre jednu zvláštnu kariéru II a III, 1998, 
pečiatková tlač, 30 x 18 cm
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Milan Grygar (1926) skúma kresliarske stopy vo vzťahu k akustike, ktoré tieto stopy 
vyvolávajú. Tento vzťah má dvojakú podobu. 
Stopa nástroja pri dotyku s podkladom vytvára zvuk (ťukanie, škrabanie) a pri 
kreslení sledujeme práve vytváranie rôzneho rytmu a tvar stôp je výsledkom pohybu 
a úderu, ktoré modelujú akustický jav. Takto vzniká akustická kresba. 

Druhým spôsobom je sledovanie kresliarskych či grafických foriem, ktoré môžeme 
vnímať ako záznam zvuku. Tieto kresby či grafiky v nás vyvolávajú pocit akustiky 
alebo nám pripomínajú grafický záznam hudby (notový zápis). Takéto záznamy 
nazývame grafické partitúry.

Milan Grygar: Modrá partitura, 1972, pečiatková farba, fix na notovom papieri, 16 strán, 33,6 x 25,5 
cm, súkromná zbierka © Muzeum Kampa

Milan Grygar: Akustická kresba, 1965, tuš na papieri, drievko
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Milan Grygar: Akustická kresba, Kroky, 1971, tuš na papieri

Zdrojom zvuku pri kresliarskom či grafickom zázname môžu byť rôznorodé predmety 
a javy. Milan Grygar využíval detské mechanické hračky (mechanický vtáčik, vĺčik), rôzne 
ozubené kolieska, drievka či chôdzu v topánkach a skúmal ich z akustickej a grafickej 
stránky. 

Milan Grygar: Kresba drievkom, 1966, tuš na papieri, 95 x 140 cm
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Písať o obrazoch a vizualite je o hľadaní pomenovaní javov, na ktoré 
ešte neboli vymyslené slová. Veď opíšte štruktúru línií rizomatického
koreňového systému alebo skúste nájsť presné slová na kolorit 
a atmosféru východu či západu slnka nad industriálnym parkom 
alebo nad štítmi vo vysokých horách, či pri veľkej vodnej ploche. 
Množstvo odtieňov a nuáns farieb, atmosféra začiatku či konca 
dennej časti dňa pri tej-ktorej krajinnej scenérii je sotva opísateľná 
slovami. Iste, môžeme sa o to pokúsiť, no s najväčšou 
pravdepodobnosťou skončia naše slová nie vo vecnom, ale 
v poetickom móde, kde budeme využívať jazykové prostriedky, 
ako sú figúry a trópy.
Slová a obrazy majú svoje vlastné teritóriá pôsobenia. Ich vzťah môže 
mať viacero podôb. Môžu sa dopĺňať, môžu si pomáhať, môžu 
existovať vedľa seba v rovnocennom vzťahu. Dobrým príkladom je 
publikácia Kolíska z 1972 od autorov Martina Martinčeka a Milana 
Rúfusa. Tu vedľa seba rovnocenne koexistujú dva poetické jazyky, 
verbálny a obrazový (fotografický), ktoré pomenovávajú realitu bytia 
ľudí a prírody Liptova. Vzťah obrazu a slova je zaujímavá téma vhodná 
na rozbor a spracovanie aj pre budúcich učiteľov elementárnej 
výchovy či učiteľov verbálnych jazykov, ako aj učiteľov výtvarných 
predmetov. Vzťah slova a obrazu je tu odvtedy, čo si ľudia vymysleli 
verbálny jazyk. Mohli by sme uvažovať o svete jazyka obrazov a ako 
a z čoho tento svet obrazov pozostával v minulosti a ako funguje 
v prítomnosti. Môžeme uvažovať o obrazoch fyzických, technických, 
imaginárnych, ale aj o obrazoch prírody a všetkého toho, čo sa 
podieľa na našej skúsenosti s vizuálnym prejavom sveta. 
Táto publikácia sa zameriava na určité aspekty vizuality, jej vnímania 
a jej interpretácie. Na konkrétnych príkladoch tu ukazujeme 
formalizmus obrazového systému ako určitý zjednodušený model 
vizuálnej gramatiky. Implicitne poukazujeme na aspekty výtvarného 
jazyka. Tento jazyk má svoju autonómnu dynamiku. Jazyk ako reťazec 
či rizóma sa mení v dôsledku neustáleho prepisovania (tvorenia) 

výtvarného (vizuálneho) znaku a mení sa aj následkom aplikácie 
pravidiel interpretácie tohto znaku, resp. znakových štruktúr. 
Komplexnosť znakovej štruktúry má svoje „vnútorné prostredie“ 
reprezentované, podobne ako „vonkajšie prostredie“, reťazcami 
alebo rizómami komplexov znakov. Za vnútorné prostredie znaku 
považujeme samotnú výstavbu znaku, jeho materializáciu, jeho 
formu, ktorá má rôznorodý vplyv na jeho vonkajšie prostredie, čiže 
na jeho interpretáciu, obsah a význam. 
Za podstatu poznávania vnútorného a vonkajšieho prostredia znaku 
považujeme osobnú skúsenosť vytvárania (prepisovania) znaku. 
Výtvarná tvorba je v tradičnej forme spätá s telom a mysľou človeka. 
Osobná skúsenosť s „rukodielnosťou“ výtvarnej tvorby umožňuje 
vnímať zraku skryté (vnútorné) prostredia samotného znaku či 
výtvarného jazyka a napomáha jeho ukotveniu vo vonkajšom 
prostredí všeobecnej jazykovej (komunikačnej) kultúry človeka.
Tento materiál má ambíciu napomáhať ku generovaniu nových 
štruktúr a procesov prebiehajúcich v mysli študentov a študentiek.
Za adekvátny nástroj považujeme osobnú, autentickú skúsenosť so 
zanechávaním stopy, tvorbou možného znaku a jeho interpretáciou 
ad infinitum.

Na materiál Výtvarné vnímanie I. nadväzuje Výtvarné vnímanie II., 
v ktorom je spracovaná problematika farby a kompozície v obraze 
v médiu maľby a fotografie.
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88 Václava Bláha, Rezonance, zdroj: http://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/vaclav-blaha-dilo
91 Interiér Rothkovej kaplnky, zdroj: http://www.markrothko.org/rothko-chapel/
92 Detail fresky v Ríme, zdroj: http://www.wikiwand.com/en/Palladium_(classical_antiquity)
93 Veronikina šatka, zdroj: https://antlitz-christi.de/forschung/forschung/21-volto-santo-vera-icon.html; Turínske plátno, zdroj: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/turinske-platno-a-

uhorsko#.Wtcz8ohuaUk
94 Turínske plátno, celok a detail, zdroj: http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/turinske-platno-a-uhorsko#.Wtcz8ohuaUk
103 Fotografia línií dreva, upravené podľa: http://www.givui.com/feminine-wood-gallery-philadelphia/; Martin Martinček, Úroda dozrieva, fotografia, zdroj: 

https://www.ephoto.sk/fotoscena/fotografi-a-kuratori/martin-martincek/;  Fotografia línii stôp pneumatík v snehu, upravené podľa: 
https://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=&c=A160115_191900_zahranicni_ane&foto=JB60a103_07usa11.jpg;  Schody, upravené podľa: https://iso.500px.com/best-of-2015-top-10-street-photos/

104 Štruktúra dreva, textúra dreva, letokruhy, zdroj: http://thexart.club/editor.html; http://navalwiki.info/wood-textures-in-nature.asp; http://www.patternskid.com/natural-
tree_uKiwnqNx8QrfGXV%7CAuL2%7CTZTUQqTvAjZrnzMA2WkRmU/

105 Martin Martinček, fotografia, Nezbadaný svet V. Koketa, zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_1347-5; Martin Martinček, fotografia, Nezbadaný svet. Akt, zdroj: 
https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_247

106 Martin Martinček, fotografie Žatva I. a Liptovské variácie, zdroj: https://www.webumenia.sk/katalog?author=Martin%C4%8Dek%2C+Martin&page=46
107 Cestná križovatka, zdroj: http://rizkyenxku.blogspot.com/2011/03/persimpangan-lalu-lintas-terkacau-di.html; Železničné koľajnice, zdroj: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_388;  

stopy po pneumatikách, zdroj:https://cz.depositphotos.com/161815828/stock-photo-tire-tracks-prints-background.html
108 Medový plást, zdroj: https://urobsisam.zoznam.sk/poradna/zahrada/co-ste-este-nevedeli-o-mede; Conus lithoglyphus, zdroj: 

http://www.xenophora.org/Iconographie/Conidae/Conus%20lithoglyphus/Conus%20lithoglyphus.html; Halit. Zdroj: https://nds.wikipedia.org/wiki/Halit
109 Fotografia línií stôp pneumatík v snehu, upravené podľa: https://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=&c=A160115_191900_zahranicni_ane&foto=JB60a103_07usa11.jpg
110 Strecha domu, zdroj: http://www.strechy.sk/rekonstrukcia-strechy-starej/, Martin Martinček, Strechy, zdroj: http://www.mjk.sk/sk/martin-martincek-1; Šindeľ, zdroj: 

http://www.terrarossavermont.net/attractive-look-shingled-roof-to-compliment-your-home/how-to-remove-roof-shingles-roofing-shingles-prices-shingled-roof/

Slová na úvod

Jazyk

Výtvarný jazyk

Výtvarný jazyk/Znakový systém

Úlohy a cvičenia

Použité zdroje

Obsah

192

https://www.masslive.com/entertainment/index.ssf/2016/07/norman_rockwell_museum_in_stoc.html
https://www.jackson-pollock.org/convergence.jsp
https://www.masslive.com/entertainment/index.ssf/2016/07/norman_rockwell_museum_in_stoc.html
http://www.nrm.org/thinglink/text/Connoisseur.html
http://www.pxleyes.com/photos
https://www.masslive.com/entertainment/index.ssf/2016/07/norman_rockwell_museum_in_stoc.html
http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/75-aukcia-sucasneho-slovenskeho-umenia/rastislav-podoba-pozorovatel-iv-14900
http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/75-aukcia-sucasneho-slovenskeho-umenia/rastislav-podoba-pozorovatel-iv-14900
http://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/aukcie/71-aukcia-sucasneho-slovenskeho-umenia/rastislav-podoba-bez-nazvu-13698
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http://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/vaclav-blaha-dilo
http://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/vaclav-blaha-dilo
http://www.markrothko.org/rothko-chapel/
http://www.wikiwand.com/en/Palladium_(classical_antiquity)
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111 Schody, upravené podľa: https://iso.500px.com/best-of-2015-top-10-street-photos/
112 Žalúzie, zdroj: http://www.okfol.sk/zaluzie-interierove-s-retiazkou; Kresba žalúzií, študentské práce, zdroj: archív autora
113 Erózia pôdy, zdroj: http://www.stockphotos.sk/image.php?img_id=12360009&img_type=1; Dlažba, upravené podľa: https://www.internetovestavebniny.sk/uvod/dlazba/premac-

dlazby/premac-klasiko; Textúra mramoru: zdroj: https://pixers.cz/fototapety/bila-mramor-textury-abstraktni-pozadi-vzor-s-vysokym-rozlisenim-165632035;  Bridlicové sedimenty, zdroj: 
http://www.tojnar.cz/pages/cestopisy/svalbard_2013/19_Trollsteinen.html 

114 Kresby – Frotáž rôznych povrchov, študentské práce, zdroj: archív autora
115 Kresby – Frotáže, študentské práce, zdroj: archív autora
116 Kresby – Frotáže, študentské práce, zdroj: archív autora 
117 Kresba – krajina – frotáž, študentská práca, zdroj: archív autora 
118 Kresby – krajiny – frotáže, študentské práce, zdroj: archív autora
119 Stanislav Šteif st., kresby – frotáže, zdroj: http://www.steifart.wz.cz/grafika.html
120 Kresba uhlíkom, detail, zdroj: archív autora
121 Kresba – grafomotorika, študentské práce, zdroj: archív autora
122 Kresba – grafomotorika, záznam z aktivity, zdroj: archív autora
123 Kresba – grafomotorika, záznam z aktivity, zdroj: archív autora
124 Kresba – grafomotorika, záznam z aktivity, zdroj: archív autora
125 Kresba – grafomotorika, študentské práce, zdroj: archív autora
126 Kresba – grafomotorika, záznam z aktivity, zdroj: archív autora
127 Kresba – grafomotorika, záznam z aktivity, zdroj: archív autora
128 Kresba – grafomotorika, študentské práce, zdroj: archív autora
129 Kresba – grafomotorika, študentské práce, zdroj: archív autora
130 Heather Hansen počas výtvarnej aktivity, zdroj: http://www.heatherhansen.net/; Trisha Brown počas tanečnej aktivity, zdroj: https://artsmeme.com/2011/08/21/met-jacobs-pillow-post-

modern-dance-pioneer-trisha-brown/; Shinichi Maruyama, fotografia pohybu, zdroj: http://www.shinichimaruyama.com/; Michael Langan, Chorus, zdroj: http://langanfilms.com/choros.html
131 Heather Hansen, zdroj: http://www.heatherhansen.net/
132 Trisha Brown, Bez názvu, zdroj: http://www.artcritical.com/2012/01/18/trisha-brown/; Trisha Brown, tancujúca-maľujúca, zdroj: https://artsmeme.com/2011/08/21/met-jacobs-pillow-post-

modern-dance-pioneer-trisha-brown/ ; Trisha Brown, Compass, zdroj: https://www.artspace.com/trisha_brown/compass
133 Trisha Brown, fotografie z aktivity, kresby, zdroj: http://www.artcritical.com/2012/01/18/trisha-brown/; https://frieze.com/article/trisha-brown; https://walkerart.org/magazine/trisha-brown-

drawing-performance
134 Shinichi Maruyama a jeho cyklus fotografii Nudes, zdroj: http://www.shinichimaruyama.com/
135 Michael Langan, Choros, zdroj: http://langanfilms.com/choros.html
136 – 143  Luminografia, študentské práce, zdroj: archív autora
144 – 150  Kresba pomocou šablóny tela, študentské práce, zdroj: archív autora
151 Kresba dlane, študentské práce, zdroj: archív autora: Leonardo da Vinci, štúdia rúk, kresba, zdroj:https://sk.pinterest.com/pin/298645019010756893/?lp=true; 

https://sk.pinterest.com/pin/354306695667112431/
152 – 153  Kresba, študentské práce, zdroj: archív autora
154 Igor Kalný pri práci, zdroj: http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/igor-kalny-externa-vystava; Zves Klein pri práci, zdroj: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-yves-klein-legacy-is-much-

more-than-blue
155 Igor Kalný, Kresby, zdroj: https://www.sng.sk/sk/zbierky/moderne-a-sucasne-umenie/moderna-a-sucasna-kresba; http://www.gmb.sk/sk/exhibition/detail/igor-kalny; 

https://www.whiteweiss.com/sk/vystavy/detail-vystavy/?vystavaId=2954; https://www.webumenia.sk/katalog?author=Kaln%C3%BD%2C+Igor
156 Yves Klein, Antropometrie, zdroj: http://www.yvesklein.com/en/photographies/view/468/yves-klein-s-performance-yanthropometries-of-the-blue-periody/; 

http://www.yvesklein.com/en/photographies/
157 – 160 Kresba podľa šablóny, študentské práce, zdroj: archív autora, kuchynské inštrumenty, zdroj: http://www.aaa-gastro.cz
161 Fotografia Krajina s koľajnicami, zdroj: http://www.smashthehsc.com/visual-literacy.html
162 Albrecht Dürer: Der Zeichner des liegenden Weibes, grafika, zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrer,_Albrecht_-

_Der_Zeichner_des_liegenden_Weibes,_1512%E2%80%931525.jpg
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http://www.yvesklein.com/en/photographies/
http://www.aaa-gastro.cz/
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163 Perspektíva, zdroj: archív autora
164 – 165 Kresba geometrických telies, študentské práce, zdroj: archív autora
166 Kresba interiéru, zdroj: https://clipartxtras.com/categories/view/ad1ca5be3fb9b9afe2ca050a528bc490b3196898/interior-design-drawing-for-beginners.html; archív autora
167 Kresba geometrických telies, študentská práca, zdroj: archív autora
168 – 172  Škvrna ako zdroj kresby, študentské práce, zdroj: archív autora
173 Hermann Rorschach, atramentová škvrna, zdroj: https://www.npr.org/sections/health-shots/2017/02/17/515449428/how-hermann-rorschachs-inkblots-took-on-a-life-of-their-

own?t=1536561062697
174 – 176 Škvrna ako zdroj kresby, študentské práce, zdroj: archív autora
177 – 182 Pečiatková tlač, študentské práce, zdroj: archív autora
183 Milan Sokol, Pečiatková tlač, zdroj: https://www.webumenia.sk/katalog?author=Sokol%2C+Milan; Milan Grygar, Modrá partitúra, zdroj: http://www.isabart.org/person/39/works
184 Milan Sokol, Pečiatková tlač, zdroj: https://www.webumenia.sk/katalog?author=Sokol%2C+Milan
185 Milan Grygar, Modrá partitúra, Akustická kresba, zdroj: http://www.grapheion.cz/index.php?akce=vypis&link=2011050012; https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/foto-akusticke-kresby-

milana-grygara/r~bc3cd790940b11e486b9002590604f2e/
186 Milan Grygar, Akustické kresby, zdroj: http://www.artmap.cz/milan-grygarsvetlo-zvuk-pohyb-0; https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/foto-akusticke-kresby-milana-

grygara/r~bc3cd790940b11e486b9002590604f2e/; http://ondrejkatrak.cz/2015/02/milan-grygar-vizualni-a-akusticke-mestska-knihovna-v-praze-prosinec-2014-kveten-2015/
196 Mapa, zdroj: https://www.freemap.sk/?map=10/48.542069/18.803101&layers=T; špendlíky, zdroj: https://officeland.sk/kancelarske-potreby/spinky-klipy-spendliky/spendliky-

pripinacky/napichovacie-spendliky-farebne-wedo
197 Ivan Kafka, Prostor volnosti i skleslosti a Povídka o skládání, vlání, zvedání, zdroj: https://www.artlist.cz/ivan-kafka-946/
198 Ivan Kafka, Prostor volnosti i skleslosti I. a VII, zdroj: https://www.artlist.cz/ivan-kafka-946/
199 Kochova vločka a Sierpinského trojuholník, zdroj: http://www.fractals.webz.cz/fraktalygeo.htm; https://di.ics.upjs.sk/prace/2006/magisterske/szaboova/rekurzia/rek-fraktal/fraktaly.htm
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198

Ivan Kafka (1952) je český autor priestorových inštalácií. Vo svojich site-specific
inštaláciách či landartových projektoch využíva koncept radenia rovnakých prvkov 
v interakcii s okolitým prostredím. V rokoch 1974 až 1976 pracoval ako meteorológ 
a v tomto čase vznikli jeho práce využívajúce veterné rukávy a veterníky. V cykle 
Prostor volnosti i skleslosti I – VII (1975 – 2001) inštaloval na rôznych miestach 
veterníky, ktoré svojím umiestnením a usporiadaním, ale aj geopolitickým kontextom 
odkazovali na rôzne možnosti interpretácie.
Viac o dielach Ivana Kafku pozri: https://www.artlist.cz/ivan-kafka-946/

100 meteorologických veterných rukávov (50 
nemeckých žlto-čiernych a 50 českých červeno-
bielych), priemer 50 cm, dl. 180 cm. Inštalované 
v roku 2000 na česko-nemeckej hranici pri 
Klingenthale/Hraničnej.

Prostor volnosti i skleslosti VI

Povídka o skládání, vlání, zvedání, 1975
meteorologický veterný rukáv, priemer 70 cm, dĺžka 500 cm 

50 holandských meteorologických rukávov, 
priemer 50 cm, dl. 150 cm. Inštalované v 1999 
na Lochemse Berg pri meste Lochem, Holandsko.

Prostor (Řád) volnosti i skleslosti V Prostor volnosti i skleslosti II

50 švédskych bielo-oranžových meteorologických 
veterníkov, priemer 50 cm, dl. 150 cm. Inštalované 
na morskom pobreží vo Falkenbergu, Švédsko.

Nákladná loď „Navron“ pri Linzi, Rakúsko. 
45 rakúskych meteorologických veterných rukávov, 
priemer 50 cm, dl. 190 cm.

Prostor (Ostrov) volnosti i skleslosti IV

interpretácia
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Veterný rukáv, resp. veterník ako celok je predmet-znak (sinsignum), 
ktorý pozostáva z rôznych častí. Rôznofarebný rukáv má svoje 
proporcie (priemer, dĺžka) a aj samotný farebný vzor môže mať 
variácie odtieňov farieb (červená-biela, oranžová-biela, žltá-čierna) a aj 
rozmery farebného vzoru sa líšia. Pri rukávoch na nákladnej lodi sú 
pásy červenej a bielej v pravidelných rozostupoch a rovnakej šírky. 
Farby v týchto prípadoch korešpondujú, resp. odkazujú na farby 
(vlajok) krajiny, v ktorej sa inštalácia vystavuje. 
Táto úvaha neplatí pre všetky inštalácie, lebo na veterníkoch 
inštalovaných vo Švédsku a Holandsku tento aspekt badateľný nie je.
Veterník ako znak pri Kafkových inštaláciách nadobúda nové 
významové roviny tým, ako, kde a koľko je veterníkov nainštalovaných. 
Množstevný aspekt či kvantitatívne vzťahy usporadúvania jednotlivých 
prvkov rozširujú semiotické pole, alebo inak povedané, proces semiózy
sa odvíja iným smerom ako v prípade jedného veterníka pri ceste.

Faktor miesta
To, kde a ako sú veterníky nainštalované, nás usmerňuje klásť tieto 
predmety do vzťahu s daným miestom. Hranica dvoch štátov či hranica 
mora a zeme (pobrežie) odkazuje aj na aspekt neohraničenosti 
a neexistencie demarkačných línií. Vietor ako nevyhnutný aspekt 
existencie a funkčnosti veterníka sa na dohodnutých hraniciach dvoch 
štátov, ale ani na hranici mora a zeme nezastaví. Prúdenie vzduchu ako 
prírodný jav nerešpektuje ľudské dohody. V kontexte usmernenia 
našich úvah pomocou názvu cyklu Prostor volnosti i skleslosti môžeme 
uvažovať nielen o samotných veterníkoch, ale aj o vetre ako 
stavebnom či významovom prvku inštalácie. Vietor na veterníkoch 
demonštruje svoju prítomnosť. Plápolajúci veterný rukáv je indexom 
smeru a intenzity vetra. Inštalácia ponúka priestor voľnosti pohybu 
vetra a zároveň ukazuje aj jeho neprítomnosť v podobe skleslých 
rukávov. Môžeme uvažovať o prenesení významu a o personifikácii 
vetra či samotného predmetu veterníka. Ak uvážime kontext doby 
a miesta vzniku týchto inštalácií, nevyhneme sa úvahám o slobode, 

totalite, nádeji a možnosti prekračovania hraníc, či už politických, alebo 
geografických. 

Faktor usporiadania
Dôležitosť usporiadania veterníkov bola zachytená aj v názvoch 
jednotlivých inštalácií (Dvě línie, Řád, Ostrov). 
Usporiadanie veterníkov v jednotlivých inštaláciách prispieva k novým 
úvahám o samotnej inštalácii. Na nemecko-českom pohraničí sú 
veterníky usporiadané akoby náhodne a sú nepravidelne rozptýlené na 
väčšej priestorovej ploche. Pohyb vzduchu sa môže na takejto ploche 
pohybovať rôznym smerom a veterné rukávy môžu ukazovať jeho 
pohyb v rôznych smeroch. Pri tejto inštalácii veterníky najviac evokujú 
pohyb jednotlivcov túžiacich sa voľne pohybovať po prírodnom teréne 
napriek alebo práve kvôli politickým pomerom v krajine.
V inštalácii na pobreží Kattegátu (prieliv Baltského mora) boli veterníky 
usporiadané striedavo v kompaktnej formácii. Skupina veterníkov (ako 
skupina ľudí) stojaca na pobreží otočená v smere, resp. v protismere 
prúdenia vzduchu. Predstavme si skupinu vikingských bojovníkov 
stojacich na pobreží pred výzvou otvoreného priestoru mora objavovať 
a dobývať nové územia.
V Holandsku boli veterníky nainštalované do jedného radu. Jednotlivé 
veterníky tvoria množinu bodov nespojitej línie, ktorá sa za istých 
veterných podmienok môže stať spojitou líniou. Na otvorenom poli 
všetky veterné rukávy rovnako ukazujú smer vetra a svojím farebným 
kontrastom (červená – zelená) voči svojmu okoliu vytvárajú 
priestorovú líniu podobnú maliarskej línii abstraktného obrazu. 
Zaujímavým záznamom tejto inštalácie by bol pohľad z vtáčej 
perspektívy. 
Akokoľvek, v inštaláciách Ivana Kafku nachádzame rôzne možnosti 
rozvíjania semiózy. Či sa zameriame na formálno-obrazovú analýzu 
diela, alebo na obsahovo-naratívnu analýzu, proces semiózy môže 
pokračovať vždy s ohľadom na nové kontexty, ktoré môžeme do našej 
interpretácie neustále vkladať.

50 českých meteorologických veterných rukávov, 
priemer 50 cm, dl. 180 cm. Inštalované na zámku 
Hořín pri Mělníku v 1975.

Prostor volnosti i skleslosti I

50 českých a 50 nemeckých meteorologických 
veterných rukávov, priemer 50 cm, dl. 180 cm. 
Inštalované v roku 2001 na hraniciach Kdyně –
Eschlkam.

Prostor volnosti i skleslosti VII
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Triadický trojuholník, nekonečná semióza, rizóma a fraktál
Pokus o vizualizáciu nekonečnej semiózy podľa CH. S. Peircea v spojení s koncepciou rizómy, ako ju 
predstavili Gilles Deleuze a Félix Guattari a v prepojení s teóriou chaosu, resp. fraktálnou geometriou, 
môže byť zaujímavým podnetom úvah o povahe znaku a jazyka. Proces semiózy môžeme prirovnať 
k lineárnym, ako aj nelineárnym dynamickým systémom prírody, ktoré matematicky opisuje teória 
chaosu. Na pochopenie problematiky si pomôžeme jednoduchými príkladmi z oblasti fraktálnej
geometrie. Pokúsme sa preniesť úvahu o nekonečnej semióze na príklade Kochovej vločky, kde by znak 
mal uzavretý a konečný obsah (objem), ale nekonečný je jeho obvod, resp. povrch. V úvahách o znaku by 
sme za obsah mohli považovať primárny fundament, základ významu. Napríklad pre pojem vnímania 

farby červená uvádzame rozsah 630 – 750 nm vlnovej dĺžky svetla. Pre tmavočervenú uvádzame rozsah 
750 – 780 nm, pre oranžovočervenú 600 – 630 nm. Z numerického rozsahu je zrejmé, že samotný vnem 
červenej farby môže byť odlišný v závislosti od citlivosti vnímania. Cvičené oko rozozná viac odtieňov 
farieb tak, ako aj cvičené ucho rozozná jednotlivé výšky aj farby tónov skladby. Pri význame znaku to 
môže byť podobné. Primárny fundament by mohol byť hrubým odhadom významu, ktorý je uspokojujúci 
a za istých zjednodušených okolností aj platný. V procese semiózy však význam znaku (znakovej 
výpovede, znakovej štruktúry, znakového systému) nadobúda komplexnejšie (zložitejšie, viacvrstvové, 
viacplánové) významy podobne, ako je to pri rekurzívnom a iteračnom matematickom modeli (napríklad 
Kochova vločka alebo Sierpinského trojuholník).

Kochova vločka – pravidelný plošný fraktálny obrazec vytvorený 
rekurzívnym delením trojuholníka

Sierpinského trojuholník je fraktálny útvar vytvorený rekurzívnym kreslením rovnostranných trojuholníkov.

Objekt

Reprezentamen

Interpretant

Objekt

Reprezentamen

Interpretant

úloha
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Preskúmajte pojmy pochádzajúce z teórie fraktálov: generátor, iniciátor, obálka. Preneste ich do výtvarného jazyka. 
Skúmajte podobnosť fraktálov a prírodných entít a jazykových javov.
Uvažujte nad štruktúrami prác umelca Arneho Quinzea či architekta Cecila Balmonda.   

Viac informácii na:
https://di.ics.upjs.sk/prace/2006/magisterske/szaboova/rekurzia/rek-fraktal/fraktaly.htm
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/uai/zbornik_da_2009.pdf
http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/geometrie.html
http://www.balmondstudio.com/work/fractile.php
http://www.davidblochgallery.com/en/artistes/arne-quinze/

https://di.ics.upjs.sk/prace/2006/magisterske/szaboova/rekurzia/rek-fraktal/fraktaly.htm
https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/uai/zbornik_da_2009.pdf
http://www.ksr.tul.cz/fraktaly/geometrie.html
http://www.balmondstudio.com/work/fractile.php
http://www.davidblochgallery.com/en/artistes/arne-quinze/
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