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ÚVOD  
 
Vysokoškolská učebnica odborovej didaktiky Tvorivá interpretácia vo výtvarnej edukácii je jedným z výstupov projektu APVV-15-0368 

Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy, ktorého riešiteľkami boli aj autorky tejto  

publikácie – pracovníčky Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Publikácia 

vznikla v súlade s hlavným cieľom projektu, ktorým je  identifikácia kľúčových vyučovacích stratégií pre rozvoj kritického a tvorivého 

myslenia edukantov v konkrétnych odborových didaktikách a ich implementácia v pregraduálnej praktickej príprave budúcich učiteľov.  

Počas pregraduálnej prípravy absolvujú študenti učiteľstva výtvarného umenia, resp. výtvarnej edukácie v rámci bakalárskeho a 

magisterského stupňa štúdia predmety zamerané na široké spektrum praktických výtvarných, ako aj teoretických disciplín zameraných 

na dejiny a teóriu výtvarného umenia, a didaktiku a metodiku výtvarnej výchovy. Výtvarná edukácia v sebe a priori spája kritické myslenie 

a tvorivosť, preto sú oba atribúty prirodzenou súčasťou aj pregraduálnej prípravy budúcich výtvarných pedagógov. Na bakalárskom 

stupni štúdia ide najmä o rozvoj kritického myslenia a tvorivosti s dôrazom na osvojovanie si základných vedomostí a praktických 

zručností, na magisterskom stupni je v centre pozornosti rozvoj kompetencií uplatňujúcich stratégie kritického myslenia a tvorivosti 

syntetizujúc tak praktické výtvarné zručnosti, kognitívne poznatky o výtvarnej kultúre a didaktické i metodické kompetencie, ktoré si 

budúci učitelia overujú aj v rámci predmetov pedagogickej praxe.  

Počas riešenia projektu autorky tejto vysokoškolskej učebnice publikovali parciálne výsledky svojej výskumnej práce v rámci projektu vo 

viacerých knižných i časopiseckých publikáciách, v konferenčných i nekonferenčných zborníkoch, pričom práce fokusované na 

identifikáciu a uplatnenie stratégií tvorivej stvárňujúcej/realizačnej interpretácie boli publikované prevažne v anglickom jazyku (Récka, 

2017a, 2017b, 2018a, Satková, 2017a, 2017b, 2018, a i.). Cieľom predloženej vysokoškolskej učebnice je sprístupniť tieto výsledky pre 

študentov učiteľstva výtvarného umenia a výtvarnej edukácie v slovenskom jazyku ako študijný materiál primárne k predmetom 

magisterského stupňa štúdia: Didaktika výtvarnej výchovy I. a II., Metodika výtvarnej výchovy, Alternatívne výtvarné výchovy, Základy 

arteterapie a artefiletiky a Analýza a interpretácia výtvarného diela. Vysokoškolská učebnica je vhodným študijným materiálom aj pre 

študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie, v rámci didaktických a metodických predmetov: Didaktika výtvarnej výchovy, Výtvarné 

projekty a Základy arteterapie vo výtvarnej edukácii. 

Pevne veríme, že publikácia obsahujúca rôzne edukačné stratégie tvorivej stvárňujúcej/realizačnej interpertácie výtvarného  diela, okrem 

uplatnenia ako vysokoškolská učebnica, vďaka bohatej obrazovej prílohe bude zdrojom inšpirácií aj pre vlastnú tvorivú činnosť študentov. 

 

                                                                                                                                                                                                              Janka Satková – Adriana Récka  
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PÍSOMNEJ A VÝTVARNEJ/PRAKTICKEJ/REALIZAČNEJ INTERPRETÁCIE TVORBY UMELCA  

AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA KRITICKÉHO MYSLENIA A TVORIVOSTI 

 

Podkladom pre prezentované vyučovacie stratégie pre rozvoj kritického a tvorivého myslenia v predmete výtvarná výchova sa stali 

teoretické východiská nášho metodického prístupu, ktorých princípy sme dlhodobo aplikovali do univerzitného vyučovania, priebežne 

výskumne overovali a fotograficky dokumentovali, a uvádzame ich v súvislosti s interpretáciou umeleckého diela ako nástroja rozvoja 

osobnosti budúceho učiteľa. 

  

Metodické východiská aktuálnych osnov výtvarnej výchovy 

Metodickými východiskami predmetu výtvarná výchova na druhom stupni ZŠ v rámci Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej ŠVP) ISCED 

2 (Čarný a kol, 2009) sú: činnosti žiakov, témy zobrazovania, reflexia výtvarných diel. Odporúčanými stratégiami vyučovania sú: motivačné 

a expozičné metódy, praktické aktivity, samostatné učenie a experimentovanie a diagnostické metódy. Odporúčanými stratégiami v Učebných 

osnovách pre výtvarný odbor ZUŠ (Fischer, Čarný) v rámci ŠVP ISCED 2B sú: projektové a globálne metódy, programové vyučovanie, 

sledovanie línie metodických radov a tematických okruhov, spontánne, heuristické, empatické, meditačné a zmyslové metódy. Aktuálne osnovy 

výtvarnej výchovy uplatňujú už vo svojich východiskách, o to viac však v konkretizovaných štandardoch, princípy rozvoja tvorivosti 

a kritického myslenia, využívajúc vnímanie, tvorbu aj hodnotenie, rozmanité výtvarné techniky, ako aj témy vychádzajúce 

z antropologických konceptov.   

Osnovy akcentujú, že výtvarná výchova ponúka jedinečný priestor pre rozvíjanie všetkých psychických zložiek osobnosti žiaka, a to 

aktívnou účasťou na dobrodružstvách tvorby, prostredníctvom spracovávania základných antropologických konceptov a tvorivej 

manipulácie s materiálom (Čarný a kol., 2009). Aktuálne osnovy výtvarnej výchovy pre ZŠ a ZUŠ obsahujú okrem iných aj metodické rady 

zamerané priamo na dejiny umenia alebo využívajúce ako inšpiráciu témy, techniky a postupy vzniknuté počas vývoja výtvarnej kultúry, 

a tým poskytujú priestor pre prácu s umeleckým dielom alebo s výtvarným postupom/metódou tvorby.  

Tento prístup vychádza z nového ponímania výtvarnej výchovy, ktorej cieľom je umožniť dieťaťu vnímať samo seba a svet, rozvíjať 

schopnosť mať otvorenú myseľ a srdce a akceptovať hodnoty dobra a porozumenia, pričom dieťa prejavuje osobnú angažovanosť a cez 

vnútorný zážitok, reflexiu prežitého, môže ďalej posielať posolstvá o sebe (Šupšáková, 1999). Vnímaním umeleckého diela pomáhame 

vytvárať nový zážitok a žiak jeho subjektívnou interpretáciou zákonite tvorí osobné posolstvo, pričom sa zameriavame na diela 

akcentujúce univerzálne ľudské hodnoty a autentické prežívanie. 
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Nové ponímanie výtvarného nadania 

  

Zmysel tohto pohľadu je v zameraní sa na všetkých žiakov, čiže aj tých bez zjavného či tradične chápaného nadania, tiež vo vnímaní talentu 

nie ako schopnosti remeselne zvládnuť techniku, ale schopnosti tvorivo a autenticky výtvarne reagovať na tému (Belko, 2001). Cieľom tak 

už nie je výlučne výsledok tvorby, ale samotná vlastná výtvarná tvorba, v ktorej by mal byť prítomný moment katarzie ako prirodzený 

výsledok zložitého tvorivého výtvarného procesu premeny výtvarného problému na umenie, v ktorom sa spája úloha, technika, ambície, 

záujmy a schopnosti žiaka (Štofko, 2010). Nami ponúkané stratégie sú realizovateľné aj bez tradične chápaného výtvarného nadania, 

využívajú už získané základné výtvarné zručnosti, a možnosťou slobodného sebavyjadrenia s akcentom na obsah a nie na formu, vytvárajú 

priestor na tvorbu bez obáv z hodnotenia. 

Zážitkové vyučovanie 

Je zamerané na iniciovanie emocionálnych zážitkov, prostredníctvom ktorých človek získava skúsenosť, využívajúc napr. aktivity 

v prírode, všetky druhy umenia a športov, pričom reflexia prežitého transformuje zážitok do podoby skúsenosti využiteľnej v praxi. 

Činnosť pritom nie je priamo zameraná na naučenie sa niečoho – aktivity sú hravé a hra strháva účastníkov k silným zážitkom, 

prostredníctvom ktorých sa spontánne učia. Učia sa aj zo spoločnej analýzy, reflexie po ukončení činnosti. Reflexiou (zhodnotením a 

zovšeobecnením) väčšinou usmerňovanou pedagógom sa zážitok transformuje do podoby skúsenosti, ktorá je využiteľná v praxi. Úlohou 

učiteľa je ponúknuť problém a motivovať žiaka k tomu, aby ho na základe vlastných skúseností vyriešil. Úloha môže byť individuálna, 

často sa však týka skupiny žiakov, vtedy sú rozvíjané aj sociálne zručnosti. Počas riešenia je učiteľ pozorovateľom, po splnení úloh 

usmerňuje reflexiu. Žiaci si pripomenú priebeh akcie, posúdia, čo bolo v ich práci efektívne, čo bude vhodné  v budúcnosti zmeniť. 

Skúsenosť oboch zúčastnených strán – žiakov aj učiteľa – vzniká vyváženou spoluprácou, ich vzťah je partnerský, pričom žiaci preberajú 

veľkú časť zodpovednosti za učenie (Gogolová, 2013). Podľa našich doterajších pedagogických skúseností zážitkové vyučovanie, ktoré 

v rámci našej edukácie uplatňujeme prioritne, je študentmi vnímané ako obohacujúce, zaujímavé, zmysluplné a osožné pre školskú prax. 

Animocentrizmus vo výtvarnej edukácii 

Jeden zo štyroch prúdov výtvarného vzdelávania, tak ako ich definoval v Českej republike Jan Slavík (2001), chápe proces poznávania ako 

proces poznávania dieťaťa ako tvorcu a vnímateľa výtvarného prejavu. Tento smer využíva princípy artefiletiky s cieľom zážitkového 

rozvoja kompetencií (Slavík, 2001) a arteterapie s cieľom integrovania a obohacovania osobnosti (Šicková-Fabrici, 2002). Arteterapiu 

môžeme definovať ako vedu, ktorá je teoreticky usmerňovaným pôsobením na človeka, plánované ovplyvňovanie postojov a správania 
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pomocou umenia a z umenia odvodenými technikami, s cieľom liečby alebo zmiernenia choroby a integrovania alebo obohacovania 

osobnosti (Šicková-Fabrici, 2002). Ciele arteterapie nie sú totožné s cieľmi výtvarnej výchovy, dokonca stotožňovanie týchto dvoch 

disciplín môže mať za následok nesprávne použitie metód, nesprávne hodnotenie, či nekorektné interpretovanie prác detí učiteľom 

výtvarnej výchovy. V konečnom dôsledku môže viesť takýto prístup k poškodeniu psychiky dieťaťa. Aby sme predišli takýmto 

nedorozumeniam, je dobré sústrediť sa na niektoré vybrané ciele arteterapeutického pôsobenia. My vychádzame zo širšieho, 

nediagnostického, relaxačného, sebapoznávacieho, socializačného, komunikačného a preventívneho chápania arteterapie.  

Podľa Šickovej-Fabrici (2002) sa receptívna arteterapia môže zaoberať vnímaním umeleckého diela ako takého. Umelecké dielo pri 

vnímaní divákom vyžaduje spoluprácu, vcítenie sa, ktoré závisí od vnútorného zamerania diváka, ale aj od jeho momentálneho 

emocionálneho rozpoloženia. K receptívnej arteterapii patria návštevy galérií, výstav, premietanie reprodukcií, spojené s rozhovormi o 

vnímaných dielach. Zvyčajne sa vyberajú výtvarné diela obsahujúce prvky vnútornej harmónie a pozitívne ladené. V umeleckom diele 

možno postrehnúť emócie, životnú silu, či symbolicky stvárnenú odpoveď na otázku (Šicková-Fabrici, 2002). Podobne môžeme vnímať 

akékoľvek výtvarné dielo, aj vlastné. Produktívna arteterapia prebieha, keď človek využíva svoje výtvarné schopnosti a ich použitím 

vznikajú výtvarné diela. My využívame umelecké dielo nielen ako inšpiráciu k predstave, k vcíteniu a zamysleniu sa, ale aj k výtvarnej 

tvorbe – k subjektívnej praktickej (realizačnej) interpretácii, ktorá má prvky produktívnej arteterapie, pretože nehľadá objektívne údaje 

o diele, ale skúma procesy vo vnútornom svete žiaka počas vnímania diela. Žiak môže poznávať sám seba cez interpretáciu umeleckého 

diela, ktorého formu aj obsah spracováva slovne, písomne, výtvarne, pohybovo, hudobne, predstavivosťou, a týmto spôsobom, hľadajúc 

riešenia nezvyčajných úloh, rozvíja tvorivé aj kritické myslenie.   

 

Výchova umením 

Výchova umením pomôže učiteľovi a prostredníctvom neho i žiakom riešiť životné situácie, orientovať sa v nich, hľadať kľúč k otázkam 

súčasného života, pričom žiak objavuje zážitky a skúsenosti v kontakte s hodnotami zakotvenými v umení a dokáže akceptovať hodnoty, 

ktoré presahujú jeho doterajšiu zážitkovú sféru (Gero, Tropp, 2000). Model art-centrického prúdu výtvarnej edukácie integruje teórie a 

obsah štyroch disciplín: a) estetika, b) kritické myslenie, c) dejiny umenia, d) výtvarná tvorba ako inšpirácia, analýza výtvarného problému, 

tvorivý proces. Art-centrický prúd sa opiera o americkú koncepciu DBAE (Discipline – Based Art Education), ktorá si kladie za cieľ 

vychovávať k umeniu a estetike prostredníctvom umenia. Snaží sa prebudiť záujem o umenie a pomocou umenia poskytnúť citový zážitok, 

otvára priestor na osvojenie si informácií o vývojových etapách dejín umenia, rozvíja a precvičuje schopnosť čítať hodnoty a pomáha 

hľadať svoj vlastný názor. Základnou myšlienkovou líniou art-centrických didaktických postupov sú pojmy „zážitok – dialóg – 
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interpretácia“. Deti sa nesnažia napodobniť známe výtvarné dielo, ale predovšetkým vyjadriť alternatívny postoj, dojem, a to v podobných 

situáciách, v akých sa kedysi nachádzali umelci (Holá, 2012). V tomto ponímaní je realizovaná aj galerijná výchovná práca, a to formou 

galerijných animácií (Pondelíková, 2015).  

 

Tvorivo humanistické vyučovanie 

Toto vyučovanie akcentuje tvorivosť ako prostriedok dosiahnutia sebaaktualizácie, pričom sa využívajú metódy zámerného i 

nezámerného rozvoja tvorivosti. Miron Zelina (1996) považuje tvorivosť za vyššiu, dopĺňajúcu schopnosť človeka, ktorá ho od schopnosti 

kriticky vnímať a nekonvenčne či divergentne riešiť problémy, môže priviesť cez rozvoj osobnosti až k sebarealizácii a sebaaktualizácii. 

Na priamy rozvoj tvorivosti slúžia úlohy s pokynmi „vymysli“, „navrhni“ (niečo nové, ešte neexistujúce, nikdy nevidené), „dotvor“ (už 

existujúce, prípadne nejednoznačné), „vylepši“ (už používané), a ich varianty s množstvom konkrétnych úloh, pričom navrhovaná vec má 

byť užitočná a morálne prijateľná (čiže nie zbraň). Nezámerný rozvoj tvorivosti je možný zadaním úloh, ktoré rozvíjajú vlastnosti 

prospešné pre rozvoj tvorivosti: zvedavosť (túžbu poznávať), hravosť, empatiu (vcítenie sa do pocitov inej osoby či predpokladaných 

pocitov predmetu), synestéziu (schopnosť prisúdiť jednému zmyslovému vnemu znaky iného zmyslového vnemu), emocionálnu 

inteligenciu (schopnosť identifikovať emócie, zvládať ich, mať pozitívne vzťahy), predstavivosť (imagináciu), relaxáciu (schopnosť 

oddychovať pasívne i aktívne).  

Všetky vyššie uvedené postupy sa dajú realizovať prostredníctvom výtvarnej tvorby či interpretácie umeleckého diela. Mnohé princípy 

tvorivo humanistického vyučovania sú totožné s princípmi nedirektívneho vyučovania, ktoré vychádza z koncepcie „vyučovania 

zameraného na žiaka“, ktoré kladie dôraz na motiváciu a ktoré si všíma osobnosť, jej slobodu, sebarealizáciu a tvorivosť, pričom učiteľ 

v tomto systéme hrá úlohu facilitátora – kongruentného, empatického, akceptujúceho a dôverujúceho (Rogers, Freiberg, 1998). 

 

Vyučovanie využívajúce princípy kritického myslenia 

L. B. Nilson (2016) nachádza spoločný základ rôznych teórií kritického myslenia v tom, že zahŕňa kognitívne operácie interpretácie 

a/alebo analýzy, za ktorými často nasleduje hodnotenie. Kritické myslenie je podľa nej ťažké: je proti našej prirodzenej tendencii chcieť 

selektívne vnímať a potvrdiť to, čo už „vieme“, že je pravda. Preto kritické myslenie zahŕňa nielen poznanie, ale aj charakter osobnosti, 

ktorá sa sama rozhoduje pre osobnostný rozvoj. Študenti preto musia mať tendenciu uprednostniť fakty pred predsudkami, prijímať 
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a prekonávať výzvy, odhodlať sa spravodlivo hodnotiť vlastné myslenie a opustiť nesprávne názory prijatím a pochopením nových 

spôsobov myslenia. L. B. Nilson uvádza spoločné prvky vyučovacích metód rozvoja kritického myslenia: schopnosť aktivovať študenta, 

nadviazať na jeho predošlé skúsenosti, prirodzene podporovať skúmanie, analýzu a hodnotenie, stimulovať zvedavosť študentov a viesť 

ich k vlastným otázkam, prinútiť ich vysvetliť a zdôvodniť svoje argumenty. Princípy kritického myslenia využíva aj hodnotenie vo 

výtvarnej výchove, zohľadňujúce špecifiká výtvarnej výchovy. Toto hodnotenie berie do úvahy skutočnosť, že výtvarný prejav súvisí s 

fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka (preto musí byť dostatočne citlivé), a ktoré preferuje hodnotiaci rozhovor, 

spoločné hodnotenie a sebahodnotenie. Takéto hodnotenie je dôležité pre rozvoj schopnosti zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce 

a práce spolužiakov (Čarný a kol., 2009).  

 

Interpretácia umeleckého diela 

Umenie má moc zmeniť životy učiteľov i žiakov a súčasný svet potrebuje stretnutie s umením. Umelecké dielo má prednosť pred vedou v 

tom, že ho môžeme vnímať priamo cez pocity. Kvality ako usporiadanie, harmóniu, členenie, farebnosť, dokáže vnímať každý normálny 

človek (Gero, Tropp, 2000). Podľa Štefana Gera a Stanislava Troppa (2000) umenie pomôže učiteľovi a prostredníctvom neho i žiakom 

riešiť isté životné situácie, orientovať sa v nich, hľadať kľúč k otázkam súčasného života. Týmto vstupuje do života ľudí ako nenahraditeľný 

prvok výchovy. Dejiny výtvarného umenia nás inšpirujú svojím vývojom, novými technikami, postupmi i osobnosťami. Gero a Tropp 

(2000) uvádzajú rôzne možnosti interpretácie výtvarného diela: okrem iného je tu interpretácia stvárňujúca – realizačná, ktorá sa môže 

realizovať aj ako dotváranie a ozvláštňovanie reprodukcie umeleckého diela. Reprodukcia umeleckého diela má svoje výhody oproti 

originálu: dostupnosť, pohotovosť a príležitosť komunikovať s omnoho väčším množstvom ľudí, na rozdiel od originálu, ktorý je viazaný 

na konkrétny galerijný alebo múzejný priestor. Zmysel stvárňujúcej interpretácie sa dá vysvetliť snahou dívať sa na seba samého 

prostredníctvom umenia. Je to skúmanie a vysvetľovanie umeleckých diel prostredníctvom aktívnych výtvarných činností (Gero, Tropp, 

2000). Na našich hodinách didaktických disciplín študenti okrem iného aj strihajú, lepia, dokresľujú a domaľovávajú reprodukcie, 

fotografie a xerokópie umeleckých diel, uvádzajú asociácie s nimi spojené,  vymýšľajú k nim príbehy, básne, či nové názvy.  

Všetky teoretické disciplíny zamerané na teóriu a dejiny výtvarného umenia a na didaktiku a metodiku výtvarnej výchovy sú na Katedre 

výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre vyučované v zmysle vyššie uvedených princípov a ich cieľom je umožniť 

študentom osvojiť si metodiku, ktorú považujeme za jednu z kľúčových metodík zameraných na rozvoj kritického myslenia a tvorivosti. 

Ich neoddeliteľnou súčasťou a zároveň metódami vyučovania sú napríklad interaktívne prednášky; riešenie problémov; reflexie tvorby, 
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výstupov aj iných zážitkov; rôzne metódy hodnotenia s dôrazom na sebahodnotenie, ktoré predpokladá istý stupeň sebapoznania 

a sebareflexie; príprava, realizácia a analýza mikrohodiny; interpretácia detského výtvarného diela aj umeleckého diela; metódy galerijnej 

animácie, a iné. Väčšina z nich vyžaduje od študenta istú úroveň tvorivého a kritického myslenia, avšak podľa našich doterajších skúseností 

je možné potenciál mladého človeka v týchto oblastiach výrazne rozvinúť. 

 

Prostredníctvom umeleckých diel sa študenti učia, ako o nich premýšľať a ako ich reflektovať. Rozmýšľajú, čo sa im páči a nepáči na 

umelcoch a na ich tvorbe a prečo, vytvárajú diela a píšu svoje úvahy, počúvajú rôzne názory, rozprávajú sa o nich. Študenti sú inšpirovaní 

formou, obsahom, ako aj významom umeleckých diel, umenie je teda nástrojom rozvoja osobnosti študenta. To je dôležité, pretože budúci 

učiteľ by mal byť schopný kriticky premýšľať aj originálne tvoriť, byť tolerantný voči iným názorom, postaviť sa za svoj názor, inokedy 

byť flexibilný a schopný zmeniť svoj názor po vypočutí  argumentov.  

 

V rámci teoretických disciplín zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia a didaktiku i metodiku výtvarnej výchovy sme pri 

identifikácii a uplatňovaní kľúčových stratégií rozvoja kritického a tvorivého myslenia v príprave budúcich výtvarných pedagógov 

pracovali s dielami Fridy Kahlo, Władysława Hasiora a Andyho Warhola, umeleckých osobností 20. storočia. Výtvarné aktivity 

zamerané na tvorivú realizačnú/stvárňujúcu interpretáciu obsahovali rozhovor o živote a diele uvedených umelcov, stručnú písomnú 

reflexiu pocitov a myšlienok študentov v kontexte ich života a tvorby, ako aj praktickú výtvarnú stvárňujúcu/realizačnú interpretáciu 

inšpirovanú formou, obsahom alebo významom študentmi vybraných diel. 

Do tejto učebnice sme zaradili aj výsledky aktivít, ktoré okrem výtvarnej stvárňujúcej/realizačnej interpretácie obsahovali aj literárnu 

reflexiu v podobe tvorby príbehov a básní študentmi, inšpirovaných dielami ďalších umelcov 20. storočia – André Minauxa a Augusta 

Mackeho. Tieto aktivity predstavujú model stratégie komplexného rozvoja kritického a tvorivého myslenia prostredníctvom výtvarných 

a literárnych činností, uplatňujú pritom princípy a formy interdisciplinárnej edukácie, ktoré sú vhodné pre všetky stupne a  všetky druhy 

formálneho i záujmového výtvarného vzdelávania. 

 

 

 

 



 

 

12 

MODELY TVORIVEJ INTERPRETÁCIE TVORBY FRIDY KAHLO 

 

Tvorivá reflexia diel Fridy Kahlo na predmetoch zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia 

Výtvarná tvorba známej mexickej maliarky Fridy Kahlo (1907–1954), ktorej 110. výročie narodenia sme si pripomenuli v roku 2017, 

predstavuje nevyčerpateľný zdroj inšpirácií  pre súčasné umenie, ktoré – podobne ako Frida Kahlo expresívne reflektovala svoje myšlienky 

a pocity, sa aj ono usiluje o vysporiadanie sa s aktuálnymi a individuálnymi problémami jednotlivcov umeleckými prostriedkami. V rámci 

výtvarnej edukácie na ktoromkoľvek stupni vzdelávania sa prostredníctvom tvorivej interpretácie diel vytvára mimoriadne vhodný 

priestor pre rozvoj kompetencie kritického myslenia a tvorivosti. Preto životné dielo tejto umelkyne, označovanej za predstaviteľa 

surrealizmu, je nepochybne významným „študijným“ materiálom, a je veľmi  prínosné uvažovať o jej  výtvarnom programe verbálnym, 

ako aj praktickým tvorivým spôsobom. Medzinárodný umelecký projekt Frida. Introspection, ktorý bol navrhnutý a organizačne zastrešený 

poľskými univerzitami v Nowom Saczi a Rzeszowe, a bol realizovaný v dňoch 18. a 19. januára 2018 na podnet výstavy „Frida Kahlo & 

Diego Rivera. Poľský kontext” v Centre Kultúry ZAMEK v Poznani, vytvoril platformu pre poznávanie umeleckej filozofie Fridy Kahlo 

a priestor pre tvorivé reflexie výtvarných diel tejto svetoznámej autorky študentmi Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, podieľajúcej sa na danom projekte. Výsledky týchto tvorivých aktivít uvádzame ako model 

tvorivej intepretácie na rozvoj kritického myslenia a tvorivosti, vhodný najmä pre uplatnenie vo výtvarnej edukácii žiakov vyššieho 

sekundárneho vzdelávania. 

Prínos Fridy Kahlo vo vývoji svetových dejín výtvarného umenia je nepochybne známy, ocenili a akceptovali ju aj európski 

surrealisti a jeden z najznámejších predstaviteľov tohto hnutia André Breton jej práce označil za "stuhu okolo bomby" (Bretona cituje 

Hellman – Ross, 1938). Frida Kahlo, ktorej tvorba v sebe koncentrovala tradičnú mexickú aj kresťanskú kultúru, a európske maliarske 

tendencie najmä 19. storočia, povedala: "Neviem, či sú moje obrazy surrealistické alebo nie, ale viem, že sú to najpresnejšie vyjadrenia seba 

samej" (Kahlo, 1940). Jej výpoveď ilustrujú aj jej diela. Kým európsky surrealizmus je plný komplikovaných a ťažko dešifrovateľných 

významov a spojení, diela Fridy Kahlo sú plné atribútov osobného charakteru a priamo súvisiacich s udalosťami v jej živote, ktoré priniesli 

mnoho fyzickej bolesti a utrpenia, a psychickú traumu. Okrem zdravotných komplikácií to boli vzťahové problémy, ktoré prežívala so 

svojím manželom –  známym mexickým maliarom Diegom Riverom, s ktorým sa prvý krát zosobášila v roku 1929. Napriek životným 

peripetiám je jej tvorba plná farieb a sviežich motívov. „Boli to jednoduché, každodenné veci – zvieratá, deti, kvety, krajina – o ktoré sa Frida 

zaujímala najviac“ povedala o maliarke asistentka Diega Riveru Emmy Lou Packard po ich druhom sobáši v roku 1940 (Kettenmannová, 
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2006, s. 61). Vo svojom denníku, ktorý začala písať v roku 1942, sa zaoberala témami ako sexualita, plodnosť, mágia a ezoterika, ale tiež 

fyzickým a psychickým utrpením.  

V rámci predmetov zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia je všeobecným cieľom rozvíjať u edukanta kompetencie 

vnímať výtvarné dielo ako súbor formálnych (tvarových, farebných, svetelných, proporčných, kompozičných a i.),  obsahových 

(námetových, tematických) a sémantických (významových) kvalít. Možným stratégiám a teoretickým východiskám analýzy 

a interpretácie výtvarného diela v kontexte uvedených kvalít sme sa venovali vo viacerých publikáciách (Récka, 2016, 2018b, 2019, 

Satková – Récka, 2017). Zadanie pre tvorivú interpretáciu v rámci nižšie uvedených modelov aktivít bolo formulované ako úloha 

reflektovať u interpretovaného umelca, resp. jeho vybraného diela:  

1. formálnu rovinu – výtvarný jazyk, individuálny štýl, výrazové prostriedky, 

2. obsahovú rovinu – námet, resp. tému, motívy, 

3. významovú rovinu – symboly (významy), kontext (súvislosti), axiologické (hodnotové) posolstvo.  

Tvorcovia tvorivých reflexií (študenti) svoje diela aj okomentovali,  tieto písomné reflexie, o ktoré pri popise výsledkov interpretačných 

aktivít sa čiastočne opierame, relevantne a výstižne dotvárajú vnímanie diel mladou generáciou súčasnosti. Študenti pri realizačno – 

stvárňujúcej interpretácii diel na predmetoch zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia nezostali v anonymite (na rozdiel od 

didaktických disciplín, kde mali tvorivé reflexie osobnejší charakter), preto tu (ako aj v ďalších kapitolách venovaných aktivitám 

a výstupom v rámci predmetov zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia) uvádzame autorstvo pri každom obrázku. 

 

Dušan Scholz  vo  svojej koláži Vzťahy – ako  sám okomentoval dielo,  podľa 

vzoru    Fridy   Kahlo,   ktorá    sa     so    svojimi     problémami     vyrovnávala  

prostredníctvom svojich  diel,  sa  pokúsil  vytvoriť výtvarnú reflexiu  svojich  

aktuálnych pocitov v súvislosti s prežívanými vzťahmi.  Jeho  výtvarný  jazyk,   

použité prvky  a heslovitý imperatív – prázdne?,  ktorého  význam  je  zrejmý  

napriek    použitému    interpunkčnému     znamienku     otázniku,      jasne   a    

kriticky   vypovedá   o   povrchnosti,   duševnej     vyprázdnenosti    mnohých   

súčasných mladých  žien, sústreďujúcich  sa  príliš  a  často krát  iba  na svoju  

telesnosť a vizualitu. 

 

1. Dušan Scholz: Vzťahy, 2018, 30 x 30 cm, papier, koláž                                                                                                                     



 

 

14 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Frida Kahlo: Henry Ford Hospital, 1932                                                 3.  Ivana Jakubčáková: Tehotenstvo, 2018, 40 x 30 cm, papier, koláž 

                                                                                                               

Ivana Jakubčáková vo svojej koláži s názvom Tehotenstvo sa snaží priamo reflektovať námet materstva, jednu 

z najfrekventovanejších tém maliarky interpretáciou diela Henry Ford Hospital alebo Lietajúca posteľ z roku 1932, ktoré maliarka 

namaľovala po samovoľnom potrate v predmetnej nemocnici v Detroite (USA), kde bola hospitalizovaná. Podobne ako Frida Kahlo 

zasadila dej obrazu do nehostinnej industriálnej krajiny, študentka, vytvárajúca analógiu bielej plachty ponechaním časti čistého výkresu 

v prvom pláne, tvorí panoramatické pozadie svojej koláže motívmi moderného veľkomesta. Okrem signifikantných atribútov materstva 

ako ústrednej témy (matka a dieťa spojené s červenou stuhou pripomínajúcou pupočnú šnúru, motív panvy, kvet orchidee pripominajúci 

maternicu a i.), ale aj symbolov bolesti (krv, krvácanie, bodliak), je v študentskej koláži priama narážka aj na ďalší obraz Fridy Kahlo 

Poranený jeleň alebo Jelenček z roku 1946.  
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4. Zita Zemanová: Frida a jej zverinec, 2018, 40 x 30 cm, papier, koláž                    5. Renáta Vanečková: Zvieratá, 2018, 30 x 30 cm, papier, 

                                                                                                                                                     koláž 

                                                                                                                                                             

Zita Zemanová Frida a jej zverinec reflektuje početné obrazy maliarky, ktorá motívy zvierat využívala vo svojich autoportrétoch ako 

symbol osamotenosti, v ktorej jedinými jej spoločníkmi boli zvieratá – opice, pes plemena mexický naháč, papagáje, jelene – domáci 

miláčikovia, ktoré Fride Kahlo nahrádzali deti.  

Podobný zámer charakterizuje aj koláž od Renáty Vanečkovej: Zvieratá. Je v tom obsiahnutá istá extravagantnosť a záľuba v pózovaní vo 

výtvarne zaujímavom a náročnom stylingu, čo bolo typické pre Fridu Kahlo, zároveň vnímame prítomnosť symboliky plachosti v podobe 

motívu srnky. V tvári známeho politika „spoznávame“ charakteristicky dominantné časti tváre umelkyne, známe z mnohých autoportrétov, 

ale aj z dobových fotografií – výrazné obočie a plné pery.  
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6. Kristína Dubeňová: Frida, 2018, 40 x 30 cm, papier, koláž                          7.  Katarína Húsková: Súlad, 2018, 40 x 30 cm, papier, koláž 

 

Kristína Dubeňová vo svojej koláži Frida kumuluje výroky, výtvarné prvky a farebnosť, ktoré podľa jej uváženia úzko súvisia s tým 

poznaním, ktoré nadobudla po oboznámení sa so životným príbehom a dielami Fridy Kahlo. Ako je známe, maliarka si v rokoch 1946 – 

1954 písala denník, ktorý je dnes najdôležitejším zdrojom poznania jej myšlienok a cítenia (Kettenmannová, 2006, s. 90). Svoje myšlienky 

maliarka dopĺňala skicami a obrázkami. Na koláži študentky dominuje text „nový život“,  ktorý nepochybne vyjadruje úsilie maliarky 

o zbavenie sa bolesti, utrpenia a vzťahových problémov. Výroky a heslá ako: Stále krásna...Ľudia si nevážia to čo je isté. A toto pravidlo platí 

o vzťahoch...Nemôžeme zmeniť, čo nás stretne. Ale je na nás, ako to prežijeme...Podľa Japoncov je žena ako bambus: Silná ako strom, ale krásna 

ako kvetina...Rozprávkový príbeh? Kdeže...a ďalšie, študentka skombinovala s motívmi v pestrej farebnosti, ktoré pripomínajú svieži kolorit 

mnohých kompozícií Fridy Kahlo.  

Podobnú reflexiu tvorby Fridy Kahlo ukazuje aj koláž Kataríny Húskovej s názvom Súlad. V koláži sa autorke podarilo skĺbiť 

elementy a výrazové prostriedky výtvarného jazyka, pestrej škály obsahových prvkov diel Fridy Kahlo, ako aj permanentnú túžbu po 

harmónii a duševnom pokoji, ktorá rezonuje v jej celoživotnom diele.   
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8. Frida Kahlo: Autoportrét s ostrihanými vlasmi, 1940                             9. Mária Micáková: Portrét s odstrihnutou nohou,  

                                                                                                                                                    2018, 40 x 30 cm, papier, koláž 

  

Koláž od Márie Micákovej: Portrét s odstrihnutou nohou je interpretáciou obrazu Fridy Kahlo Autoportrét s odstrihnutými vlasmi 

z roku 1940. Tento známy autoportrét namaľovala umelkyňa po rozvode so svojím neverným manželom – známym mexickým maliarom  

Diegom Riverom a demonštruje v ňom odcudzenie a vzdanie sa atribútov ženskosti. V študentkinej koláži sa okrem reflexie 

a tvorivej  interpretácie prvkov zo známej predlohy – mužské šaty a obuv, abstraktné motívy pripomínajúce odstrihnuté vlasy,  znásobuje 

aj fenomén straty niečoho dôležitého  – odstrihnutím nohy postavy. Notovaný text na obraze Fridy Kahlo prepožičaný z mexickej piesne 

"Pozri, ak som ťa milovala, bolo to kvôli tvojim vlasom. Teraz, keď si bez vlasov, už ťa nemám rád" je v študentskej koláži nahradený 

rytmickým opakovaním obrázkov komerčných produktov. 
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10. Ana Pavlinji: Bolesť a utrpenie, 2018, 40 x 30 cm, papier, koláž                                                              11. Frida a Diego v ABC Hospital v Mexico 

                                                                                                                                                                                         City, fotografia: Juan Guzmán, 1950 

 

Ana Pavlinji vo svojej koláži Bolesť a utrpenie interpretuje známu fotografiu Juana Guzmána z roku 1950, ktorá zachytáva Fridu 

Kahlo a Diega Riveru v nemocnici ABC v Mexiku City. Čiernobiela fotografia „ožíva“ v podaní študentskej koláže vďaka výraznej farebnosti 

uplatňujúcej farby mexickej vlajky. Zároveň červenou farbou interpretuje atribút politickej orientácie maliarky – kosák a kladivo 

s hviezdou na jej prikrývke. Korpulentná postava Diega Riveru nakláňajúceho sa nad Fridou v čiernom obleku, demonštrujúc svoju lásku 

k nej,  sa v študentskej koláži mení na motív dvoch havranov situovaných v diagonálnej kompozičnej línii – vyvolávajúc tak napätie v 

obraze.  Na ruke v ochrannom geste nechýba motív oka, použitého Fridou Kahlo vo viacerých dielach, napr. Slnko a život z roku 1947, v 

jednom z obrazov venujúcich sa maliarkinej bolesti a smútku nad neschopnosťou porodiť dieťa. Koláž študentky zároveň pripomína sýtu 

farebnosť Fridiných obrazov a jej typický atribút ozdoby hlavy v podobe kvetov. 
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                                                  12. Daniel Lenghart: Znovuzrodenie, 2018, 40 x 30 cm, akvarel na papieri 

Daniel Lenghart vo svojej maliarskej kompozícii Znovuzrodenie uplatňuje surrealistický výtvarný jazyk a známe atribúty mexickej 

maliarky – žily, krv, typické obočie, ozdoba vo vlasoch, parohy, embryo, kvet. Ako to sám okomentoval, jeho úsilím bolo interpretovať 

poznatky o maliarke, ktorá sa vo svojej umeleckej tvorbe pokúšala o vysporiadanie sa so stratou ešte nenarodeného dieťaťa, fyzickým 

utrpením a neverou svojho partnera.  
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13. Lenka Lipárová: Bezohľadnosť, 2018, 30 x 30 cm, papier, koláž                    14. Denisa Fedorová: Dosť!, 2018, 30 x 30 cm, papier, koláž 

 

Študentské práce od Lenky Lipárovej: Bezohľadnosť, Denisy Fedorovej Dosť! a Nikolety Kontovej: Červená pohroma, voľnejšie 

interpretujú fenomén ubližovania, bolesti a  nevery, ktorými sa zaoberala aj Frida Kahlo. Okrem typických atribútov uvedených fenoménov 

(nôž, lebka, krv, farebná symbolika a i.) Nikoleta Kontová využíva skutočné (aj kontroverzné) postavy z politického a verejno-

spoločenského života (bývalý americký prezident Barack Obama, najvyšší vodca Severnej Kórey Kim Čong-un, recidivista a omilostený 
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český väzeň Jiří Kajínek) i fiktívnu postavu (slovenská herečka Petra Vajdová v známej literárnej role Jany Eyre) – nositeľov širokého 

spektra kontextuálnych významov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

15. Nikoleta Kontová: Červená pohroma, 2018, 40 x 30 cm, papier, koláž 
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Interpretácia tvorby Fridy Kahlo v rámci predmetov zameraných na didaktiku a metodiku výtvarnej edukácie 

 

Práca s dielami slávnej umelkyne Fridy Kahlo (obrázky 16. – 18.) je v zásade odlišná od našich bežných postupov pri interpretácii 

umeleckého diela, pretože v sebe obsahuje prvky arteterapie. Tieto sa objavujú v podobe empatie a stotožnenia sa s trápením umelkyne, 

a tiež v podobe sebaodhalenia sa účastníkov aktivity. Počas hodiny sme si pozreli knihu s fotografiami života Fridy Kahlo a jej tvorby, 

niektoré študentky dokonca videli film o jej živote a rozprávali o ňom. V tvorivej časti hodiny všetci študenti povedali a napísali svoje 

názory na umelecké diela Fridy Kahlo a potom vytvorili maľby nimi inšpirované. Svoje postoje mali zdôvodniť. Podľa našich skúseností 

študenti považujú túto úlohu za pomerne ťažkú. Vedia povedať, či sa im niečo páči alebo nepáči, ale majú problémy s vyjadrením prečo, a 

dokonca ani po dlhšom čase na premýšľanie  nie sú niektorí študenti schopní odôvodniť svoj postoj. 

 

 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  16. – 18. Diela Fridy Kahlo. Vľavo: Pamäť, srdce, 1937. V strede: Zlomený stĺp, 1944. Vpravo: Fulang-Chang a Ja, 1937.  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Frida_Kahlo,_1937,_Memory,_the_Heart,_oil_on_metal,_40_x_28_cm.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fulang-Chang_and_I_-_Frida_Kahlo_-_Cleveland_Museum_of_Art_(30292247991).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Broken_Column.jpg
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Ďalšia úloha bola tiež pomerne náročná a obsahovala princíp arteterapie v tom zmysle, že obsahom interpretácie mala byť aj časť 

vnútorného sveta tvorcu - študenta. Požiadali sme študentov, aby vytvorili výtvarné reflexie vodovými farbami tak, aby reagovali nielen 

na vizuálnu/formálnu stránku diel, ale aby našli niečo spoločné s umelkyňou. Podľa pravidiel arteterapie sme poukázali na potrebu 

vytvorenia si vlastných hraníc intimity tak, aby sa študenti cítili bezpečne pri tvorbe aj pri jej prezentácii. Tieto hranice sa prejavovali 

v zamlčaní niektorých častí výpovede a vo využití možnosti neprezentovať svoju tvorbu slovne. Nakoniec sme boli prekvapení z hĺbky a 

autentickosti diel našich študentiek. Predpokladáme, že niektoré z nich vyjadrili veľmi intímne témy aj preto, lebo sa cítili v skupine 

bezpečne. Týmto spôsobom sa podľa nášho názoru začal liečebný proces a takto nadobudnuté zručnosti považujeme za veľmi vhodné pre 

budúcich učiteľov výtvarného umenia, ktorí takto môžu umeleckou tvorbou vyjadrovať svoje pocity a zvyšovať svoju emocionálnu 

inteligenciu. Aj keď si nemyslíme, že takýto arteterapeutický prístup je vhodný na vzdelávanie v rámci výtvarnej edukácie na úrovni 

bežných základných a stredných škôl, dúfame, že táto skúsenosť vzbudí u študentov záujem o arteterapiu. Spočiatku sme chceli iba zvýšiť 

kreativitu a kritické myslenie, ale nakoniec naši študenti našli nové spôsoby umeleckého vyjadrenia. 

 

Písomné reflexie študentov na diela Fridy Kahlo 

 

Z tvorby Fridy Kahlo som zmätená a mám zmiešané pocity. Obdivujem ju za jej odvahu v tvorbe, a za výraz, ktorý dokázala svojim dielam dať.  

Tvorba Fridy Kahlo sa mi páči a zároveň nepáči. Niektoré jej obrazy sa mi páčia, iné mi prídu nechutné, napríklad obrazy s tým plodom 

(dieťaťom) ako rodí, alebo ten korzet. Páčil sa mi obraz kde bola ona sama dvakrát, zobrazuje takú rozpoltenosť, ale pôsobí  veľmi príjemným 

dojmom.  

Tvorba F. Kahlo sa mi páči hlavne kvôli jej farebnosti.  

Tvorbu F. Kahlo oceňujem z toho dôvodu, že sa mi páči jej odvaha po obsahovej a výtvarnej stránke.   

K tvorbe F. Kahlo mám neutrálny postoj. Napriek tomu, že niektoré jej diela môjmu oku lahodia viac než iné, nepovažujem jej odvážnejšie diela 

za odpudivé či nechutné ani nevhodné, pretože jednoducho prijímam fakt, že ide o jej osobný spôsob vyjadrenia jej myšlienok a pocitov. Na jej 

tvorbe ma zaujalo, že pomocou svojich diel vyjadrovala svoj postoj k sebe aj k svojim útrapám a životu.  

Tvorba Fridy K. sa mi nepáči, pretože jej obrazy sa mi zdali veľmi stereotypné a jednotvárne a nie moc zvláštne.  
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Tvorba Fridy K. sa mi páči. Páčia sa mi aj obrazy, ktoré iným prídu nechutné a nepekné, pretože  zobrazujú aj temné stránky života. Ale život 

nie je len o tých pekných veciach,  patria do neho  aj veci a zážitky  nepríjemné a treba sa s nimi vedieť vyrovnať.  

Tvorba Fridy K. sa mi nepáči kvôli priveľmi ostrým farbám a samotnému štýlu maľby. Naopak, je mi veľmi sympatické, akým spôsobom sa 

vyrovnávala so svojím životom, osudom. Tým myslím hlavne autoportréty, ktoré sú autentické a sú výrazom hľadania vlastnej identity.  

Tvorba Fridy Kahlo sa mi páči predovšetkým kvôli autoportrétom, ktoré stále vnímam ako prejav samoľúbosti, i keď viem, že to tak nie je. 

Rovnako sa mi páči aj farebnosť  a využívanie zvieracích a rastlinných motívov, a obrazy s negatívnejšou výpovednou hodnotou tiež vnímam 

ako pekné a ľúbivé.  

Tvorba Fridy K.  sa mi nepáči, alebo mám pri nej zmiešané pocity. Niektoré obrazy ma zaujali  farebnosťou, páčia sa mi hlavne portréty alebo 

obrazy so zvieratami. Naopak obrazy, kde zobrazuje svoju neplodnosť , sú pre mňa veľmi nechutné.  

Tvorba Fridy K. sa mi páči a považujem ju za zaujímavú umelkyňu. Najviac ma zaujali jej autoportréty, najmä to, že sa nezobrazovala príliš 

skreslene, ale realisticky,  tak ako naozaj vyzerala a vnímala sa. Páčila sa mi aj použitá farebnosť a ľudové motívy.  

Tvorba Fridy Kahlo sa mi vo všeobecnosti nepáčila, pretože na mňa príliš agresívne pôsobila farebnosť jej obrazov.  

Vzhľadom na udalosti v jej živote môžem povedať, že jej obrazy sú často autentické. Napriek tomu to považujem za desivé, nie 

poľutovaniahodné. Nikto neuvažuje o negatívnych situáciách vo „svetlých“ odtieňoch. Podľa môjho názoru sú tieto diela odpudivé - ako nočná 

mora. 

  

Výtvarná interpretácia diel Fridy Kahlo 

 

Na dielach študentov vidíme rôzne úrovne prepojenia medzi študentmi a umelkyňou. Niektorí študenti reagovali iba na formu umeleckých 

diel (typické farby, opakovanie tém), bez hlbšej identifikácie s umelkyňou. Iní prejavili mierne prepojenie s umelkyňou a našli v osobnosti 

autorky niečo zaujímavé. Niekoľko študentov našlo hlboké spojenie medzi ich životom a umeleckými dielami. Obrázky vizuálnych reflexií 

študentov (obrázky 19. – 35.) sú usporiadané od reakcií na formu po reakcie na obsah, podľa úrovne intimity a autenticity, od plytkej po 

osobnú. V komentároch k obrázkom citujeme z písomných vyjadrení, ktoré študenti písali na opačnú stranu výkresu, kurzívou je tiež 

vyznačené, čo študentky povedali v rozhovore s učiteľkou. 
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19. – 20. Výtvarné interpretácie študentov inšpirované umeleckými dielami Fridy Kahlo. Vľavo: Obočie. Vpravo: Stereotyp v tvorbe. 

 

Tieto interpretácie reagujú iba na formu umeleckých diel Fridy Kahlo, bez viditeľného spojenia medzi študentmi a umelcom: „Obočie - 

opakujúce sa“, „Modré autoportréty - strereotyp v tvorbe“. Títo študenti sa v písomných reflexiách vyjadrili negatívne o tvorbe Fridy Kahlo. 
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21. – 22. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Fridy Kahlo. Vľavo: Prúd farieb. Vpravo: Lov farieb. 

 

Práce neukazujú súvislosť medzi študentkami a umelcom, pretože reagujú iba na farby umeleckých diel, ale majú pôsobivý umelecký výraz. 
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23. – 24. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Fridy Kahlo. Vľavo: Zmiešané pocity.  Vpravo: Bez názvu. 

 

Práce nesúvisia s osobnosťou študentiek, ale majú jednu spoločnú črtu: ukazujú živé farby typické pre diela Fridy Kahlo, spolu s výtvarným 

vyjadrením temnej stránky jej života a diela. Podľa písomných a verbálnych vysvetlení sú symbolmi „nechutných diel“ a ťažkého života 

umelkyne „škaredé prechody medzi farbami“ na obrázku vľavo, a čierne kvapky a čiary na obrázku vpravo. 
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25. – 26. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Fridy Kahlo. Vľavo: Harmónia. Vpravo: Príjemné a 

nepríjemné.  

 

Obe práce sú vytvorené pozorne, ukazujú umeleckú komplexnosť a majú súvislosť s osobnosťou študentiek. Obrázok vľavo zobrazuje 

kvety na lúke, pretože „Frida na svojich obrazoch často zobrazovala prírodu a ja som rada v prírode ...“. Obrázok vpravo vyjadruje pohľad 

študentky na svet, založený na dualite všetkého: „Obraz odráža môj neutrálny alebo dokonca zmiešaný dojem z autorkinej práce. Farebnejšia, 

pravdepodobne veselšia časť (vľavo) smeruje k prepojeniu diel Fridy Kahlo s prírodou a so živými farbami na väčšine jej autoportrétov. Pravá 

a tmavšia časť obrazu ukazuje nepríjemnejšiu časť jej práce, ktorá vyjadruje jej emocionálne postoje, ktoré boli spôsobené jej nehodou. Chcela 

som vyjadriť imaginatívnu dualitu jej práce. Rovnako ako má minca dve strany, rovnako ako je dobro a zlo, ako je biele a čierne v kontrastoch, 

aj práca Fridy Kahlo môže byť „príjemná“ aj „nepríjemná“. Vidíme, že študentka kreatívne zahrnula názov svojho diela do písomnej reflexie. 

Najdlhší text zo všetkých v triede odráža nielen jej záujem o umelecké diela, ale naznačuje aj jej zodpovedný prístup  k daným úlohám, 

ktoré dokončovala počas prestávky. 
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27. – 29. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Fridy Kahlo.  Vľavo: Farebná Frida. V strede: Fotografia 

tetovania. Vpravo. Identita. 

  

Autorka práce „Farebná Frida“ má na sebe tetovanie štylizovaného portrétu Fridy Kahlo (obrázok v strede, fotografia ochotne poskytnutá 

študentkou) a cíti spojenie s umelkyňou: „Mám rada jej výtvory a snažila som sa to vyjadriť témou autoportrétu a jej typickými farbami. 

Autoportrét je zároveň obrazom môjho tetovania, ktoré vnímam ako spojenie medzi Fridou a mnou“. Môžeme len hádať, či študentka vníma 

ako ťažký svoj život alebo život vo všeobecnosti. Práca na obrázku vpravo je „reakcia na hľadanie vlastnej identity a reakcia na začlenenie 

sa do spoločnosti“, ako napísala študentka, takže sa zdá, že sa aktuálne zaoberá týmito problémami. 
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30. – 32. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Fridy Kahlo.  Vľavo hore: Nechcem o tom hovoriť. Vľavo dole: 

Vojna. Vpravo: Maternica.   

Tieto tri interpretácie prezentujú silné prepojenie odkazu maliarky s osobnosťou študentiek. Obrázok „Nechcem o tom hovoriť“ a obrázok 

„Maternica“ vyjadrujú problém tak intímny, že ho študentky skryli ako tajomstvo v písomnom vysvetlení na druhej strane výkresu: 

„Nechcem o tom hovoriť“; „Maternica - bez komentára“. Prvý obrázok je dokonca abstraktný, skrýva konkrétnu správu do abstraktných 

tvarov. Autorka obrázku vľavo dole napísala na druhú stranu aj vysvetlenie: „Vojna. Môj vlastný strach vyjadrený štýlom F.K.“ Posolstvá 

študentiek sú veľmi krátke alebo bez vysvetlenia. Domnievame sa, že obsah prác je pre študentky taký ťažký, že ho dokázali vyjadriť iba 

výtvarne. 
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33. – 35. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Fridy Kahlo.  Vľavo: Bez názvu.  V strede: Bez názvu. Vpravo: 

Krv nie je voda. 

  

Obrázok vľavo je bez názvu a vysvetlenia, so zdôraznením tajomstva: „Nechávam si svoje myšlienky pre seba“. Berúc do úvahy šípky zo 

všetkých strán a krv, môžeme hádať, že problémom je zlomené srdce alebo fyzické ochorenie srdca. Obrázok v strede so zvýrazneným 

tráviacim systémom vo vnútri ženského tela má písomné vysvetlenie: „Myslím, že je zrejmé, aký problém mám. Nechcem o tom hovoriť.“ 

Obrázok vpravo má najdlhšie vysvetlenie zo všetkých obrázkov vyjadrujúcich hlboký vnútorný svet študentiek: „Na obrázku je portrét ženy 

s menštruáciou. Pre mužov a pre spoločnosť je táto téma tabu. Všetci sa správajú akoby to neexistovalo, ale je to dôležitá súčasť plodnosti 

ženy“. Zdalo by sa, že posledný obrázok nie je taký intímny, pretože študentka píše o globálnom sociálnom probléme, ale  predpokladáme, 

že je to aj jej osobný problém. Tieto tri a predchádzajúce tri obrázky nás odkazujú na princípy arteterapie, pretože ich autorky svoj 

vnútorný svet vyjadrujú pomocou ťažkých alebo bolestivých posolstiev. 
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MODELY TVORIVEJ INTERPRETÁCIE TVORBY WLADYSLAWA HASIORA  

 

Tvorivá reflexia diel Władysława Hasiora na predmetoch zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia 

 

Vo výtvarnej edukácii na všetkých stupňoch vzdelávania zohráva poznávanie umeleckých tendencií 20. storočia mimoriadne významnú 

úlohu. Umelecké hnutia 20. storočia reflektovali mnohé spoločensko-politické, religiózne, etické, psychologické, ekologické 

a environmentálne otázky výtvarnými, resp. intermediálnymi prostriedkami, ktoré jednak môžu byť zdrojom informácií o danej dobe, 

jednak môžu byť inšpiráciou pre konštruktívny dialóg v rámci edukačného procesu. Všeobecne platné „odkazy“, vyjadrené rozmanitými, 

pritom pre každého „zrozumiteľnými“ umeleckými (výtvarnými) prostriedkami od začiatkov existencie človeka po dnešok, sú 

z axiologického i edukačno – didaktického aspektu kultúrneho človeka trvalými hodnotami. Poznanie a estetické osvojovanie si  týchto 

hodnôt môže priaznivo ovplyvniť rozvíjanie kognitívnych a emocionálnych vlastností, zároveň môže rozvíjať kritické a tvorivé myslenie. 

Súčasné umenie taktiež môže byť zdrojom poznania aktuálneho diania, ako aj motiváciou k aktívnemu a plnohodnotnému spôsobu života. 

 Tvorbu poľského umelca Władysława Hasiora (1928 – 1999) môžeme bezpochyby považovať za významný zdroj inšpirácií. Bol 

to umelec, ktorého tvorba, vďaka jeho študijnému pobytu v centre európskeho umeleckého diania 20. storočia – v Paríži, v ateliéri 

významného sochára ruského pôvodu Ossipa Zadkina v rokoch 1959 – 1960, excelentným spôsobom spája vplyvy výtvarného jazyka 

avantgardných smerov prvej polovice storočia, najmä dadaizmu a surrealizmu, zároveň tie tendencie, ktoré označujeme termínom nový 

realizmus a abstraktné umenie. Władysław Hasior prostredníctvom svojich sochárskych diel, objektov, asambláží a koláží, v ktorých 

využíval klasické umelecké i netradičné materiály, reflektoval vážne spoločenské témy. Námety archetypálne, komunikujúce univerzálne 

posolstvo, ako aj námety reagujúce na aktuálne dianie, problémy a fenomény, ktoré v období po druhej svetovej vojne rezonovali dlho v 

európskom kultúrnom povedomí v kontexte filozofického smeru existencializmu. Päťdesiate a šesťdesiate roky 20. storočia zároveň 

priniesli nové hospodárske a politické podmienky, ako aj zmenu hodnotového systému a z toho vyplývajúce široké spektrum 

spoločenských fenoménov, vrátane prevahy konzumnej spoločnosti, straty identity, pocity odcudzenosti a devalváciu tradičných hodnôt. 

Výtvarný jazyk a filozofia tvorby Hasiora v mnohom pripomína kalifornské hnutie funk artu. Predstavitelia funk artu, napr. Ed Kienholz, 

Bruce Conner, Paul Thek a ďalší, využívali umelecké prostriedky inštalácie, asambláže a environmentu, pričom vo svojich dielach využívali 

rôzne druhy autentických predmetov, napr. zničený nábytok, zvyšky odevov, osobné veci a často i odpadové materiály. Výtvarný jazyk, 

v mnohom pripomínajúci dadaistické umenie, však v umeleckom koncepte funk artu nadobudol omnoho zložitejší spoločenský rozmer a 

psychologickú vážnosť.  Ich hlavným zámerom však nebolo vzbudzovať hrôzu a strach alebo šokovať, i keď podľa niektorých interpretácií   
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má ich prejav atribúty hororu (Thomasová, 1994, s. 97), ani poburovať alebo provokovať v duchu dadaizmu, naopak, tieto diela majú silný 

moralizujúci a humánny akcent. Prostredníctvom alegórií a špecifického výtvarného jazyka bez príkras, s využitím princípu ready-made 

komunikujú naliehavosť riešenia daného problému alebo volajú o empatiu, resp. súcit, a nútia diváka zamyslieť sa a (kriticky) uvažovať.  

 Priestorové kompozície Władysława Hasiora sa stali inšpiračným zdrojom pre študentov učiteľstva výtvarného umenia v 

kombinácii na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v rámci aktivít 

medzinárodného projektu HASIOR Assamblage, uskutočnených v Galérii Władysława Hasiora v Zakopanom v dňoch 16.-17.12.2016. 

Študentské reflexie formou papierových a textilných koláží reprezentujú široké spektrum univerzálnych tém, rezonujúcich (aj) v 

súčasnosti. Dotýkajú sa objektívnych spoločenských otázok, ako aj subjektívneho prežívania reality cez filter uvažovania vnímavého 

človeka. Stávajú sa tak modelom výberu tém a stratégií výtvarnej edukácie uplatniteľným na nižšom a vyššom stupni sekundárneho 

vzdelávania.  

 

 

Problematiku odcudzenosti, pocitu osamotenosti, straty 

identity   a   nárastu    anonymity  davu  reflektuje  koláž 

Želmíry Kósovej  s  názvom  V dave a predsa každý sám. 

Pri práci využila  aj  postup dekoláže,  ktorá uplatnením 

strhnutia papiera  práve  v  časti  tváre  umocňuje jej 

zámer   akcentovať    drsnosť    spoločnosti    vo   vzťahu  

k dešpektu  k  ľudskej individualite. 

 

 

 

 

 

36. Želmíra Kósová: V dave a predsa každý sám, 2016,  

40 x 30 cm, papier, koláž 
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37. Monika Pšenicová: Začarovaný kruh, 2016, 

21 x 30 cm, koláž, papier 
 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Veronika Hofericová: Nežné vymývanie mozgu,                              39. Romana Štefíková: Jemnosť spláchnutá realitou, 2016, 30 x 40, cm       

2016, 21 x 30 cm, koláž, papier, textil                                                         koláž, papier, textil,       
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Stereotypy života, kolotoč povinností, kríza hodnôt, strata viery,  intelektuálna a emocionálna vyprázdnenosť, resp. riziko otupenosti 

rezonuje v kolážach Monika Pšenicová: Začarovaný kruh, Romana Štefíková: Jemnosť spláchnutá realitou, a Veronika Hofericová: 

Nežné vymývanie mozgu, ktoré rôznymi výtvarnými prostriedkami, farebnou a obrazovou symbolikou, ako aj výstižným a vtipným názvom 

diela komunikujú svoj kritický postoj k negatívnym a pre jednotlivca nebezpečným fenoménom súčasnosti, ktoré sofistikovaným 

spôsobom vyvíjajú nátlak na človeka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         40. Silvia Pristašová: Christmas...Where is Christ?, 2016, 30 x 40 cm, koláž, papier 

 

Koláž Silvie Pristašovej: Christmas...Where is Christ? naviac využíva tematiku adventu ako obdobia nastávajúcich Vianoc, ktoré sú 

v ostatnom období signifikantne prekomercionalizované a u veľkej časti populácie sa redukovali na konzumný rozmer a duchovnú 

vyprázdnenosť podstaty darov a hojnosti.   
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41. Zsófia Karácsony: Potrebuješ to!, 2016, 30 x 40 cm, koláž, papier    42.  Krištof Lieskovec: Vianočný stromček, 2016, 30 x 40 cm, koláž,  

                                                                                                                                        papier 

 

Podobný zámer reflektuje aj koláž Zsófie Karácsony: Potrebuješ to!, ktorá inscenáciou pokušenia a nahovárania „diablom"  na 

nevyhnutnosť vlastníctva bábiky značky  Baby Born Chou Chou  evokuje masívne reklamné kampane, ktoré sa intenzívne prihovárajú 

potenciálnym záujemcom cez televízne obrazovky najmä v čase Vianoc.  

 

Motív Vianoc uplatnil vo svojej koláži aj Krištof Lieskovec s názvom Vianočný stromček, ktorý však tému posúva do širšej roviny s 

akcentom na priepastné spoločenské  a sociálne rozdiely, a to signifikantnými atribútmi a kontrastom plnosti a prázdnoty. 
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43. Michaela Urbániková: Nechcení, 2016, 30 x 40 cm, koláž, papier,        44. Lucia Kolenčíková: Slová sú v horách nepodstatné, 2016,  

textil                                                                                                                                 30 x 40 cm, koláž, papier, textil                    

 

 

Ako semioticky mimoriadne hodnotný príklad výtvarnej reflexie (v súčasnosti stále aktuálnej) problematiky legálnych i nelegálnych 

potratov môžeme uviesť koláž Michaely Urbánikovej: Nechcení, ktorá pomocou jednoduchých výrazových prostriedkov, zato veľmi 

účinných atribútov, farebnej symboliky, alegórií a skrytých významov, komunikuje jasný postoj a silné posolstvo.  

 

Podobné kvality charakterizujú aj dielo Lucie Kolenčíkovej: Slová sú v horách nepodstatné, ktorá minimalizovaním výrazových 

prostriedkov a vytvorením efektívneho farebného kontrastu, a striedaním čistých plôch s ornamentálnymi, resp. textovými prvkami, 

evokuje problematiku skutočného, ako aj informačného a vizuálneho smogu, zároveň apeluje na nevyhnutnosť občasného stavu 

individuálneho "vypnutia", ticha a relaxu. 
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45. Kristína Subiová: Rozdiely, 2016, 40 x 30 cm, papier, koláž                                                                   46. Barbora Masárová: Hrdé Slovenky, 
                                                                                                                                                                                           2016, 21 x 30 cm, koláž, papier, textil 
                                                                                                                                                                                              

 

Kristína Subiová okrem uplatnenia čitateľných obrazových atribútov štíhlosti a obéznosti zaradila do svojej výpovede aj aktualizačný 

zásah v texte  deštrukciou frazémy a zmenou ustáleného tvaru značenia najmenšej veľkosti oblečenia XXS (small) na XXSuper a väčšej 

veľkosti XXL (large) na XXLooser, ktorý môžeme vnímať ako označenie voľnejšieho odevu, ale tiež narážku na význam slova loser (t. j. 

porazený).  

 

Barbora Masárová deštrukciou tváre použitej nahej ženskej polfigúry, komponovanej v zlatom Blondel ráme, ktorá zakrýva síce svoje 

prsia v obrannom geste, no zároveň provokatívne akcentuje (predvádza) tým plnosť jej tvarov, vyjadruje svoj kritický postoj k diktátu 

imidžu slovenských "celebrít", ktoré mnohým slúžia ako vzor bez poznania ich skutočných kvalít a identity.  
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Zhrnutie aktivity: 

Cieľom výtvarného edukačného procesu je aj rozvíjanie schopností v oblasti kritickej analýzy estetických,  umeleckých, ako aj 

mimoumeleckých estetických javov. Nazdávame sa, že  aj poznávanie a hodnotenie vyššie uvedených fenoménov môže podnietiť ku 

konštruktívnemu dialógu, k  zaujatiu konkrétnych a  subjektívnych stanovísk,  k vyjadreniu názorov, pozitívne formujúcich postoje žiakov 

základných i stredných škôl. Na základe výsledkov tvorivých aktivít zameraných na osvojovanie si filozofie tvorby Władysława Hasiora 

formou papierových, resp. textilných koláží, sme nadobudli presvedčenie, že účastníci týchto aktivít adekvátne využili výtvarné 

vyjadrovacie prostriedky a komunikovali svoju reflexiu závažných univerzálnych tém súčasnej spoločnosti originálnym tvorivým 

spôsobom a presvedčivo. 

 

Univerzálne témy reflektované študentmi: 

 
Kritika konzumnej spoločnosti – Zsófia Karácsony:  Potrebuješ to!    

 

Priepastné sociálne rozdiely –  Krištof Lieskovec: Vianočný stromček   

 

Otupovanie vnímania reality – Veronika Hofericová: Nežné vymývanie mozgu   

 

Kríza hodnôt, strata viery, kolotoč povinností, stereotypy života vyvolávajúce stres – Silvia Pristašová: Christmas...Where is 

Christ?, Romana Štefíková: Jemnosť spláchnutá realitou, Monika Pšenicová: Začarovaný kruh   

 

Komunikačný šum, vizuálny smog – Lucia Kolenčíková: Slová sú v horách nepodstatné   

  

Tlak spoločnosti na vzhľad – Kristína Subiová: Rozdiely, Barbora Masárová: Hrdé Slovenky   

 

Odcudzenosť, osamelosť, strata identity, anonymita davu – Želmíra Kósová: V dave a predsa každý sám   

 

Problematika potratov – Michaela Urbániková: Nechcení  
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Interpretácia tvorby Władysława Hasiora v rámci predmetov zameraných na didaktiku a metodiku výtvarnej edukácie 

So študentmi sme sa oboznámili s osobnosťou a tvorbou umelca Władysława Hasiora a na základe informácií a následného rozhovoru 

študenti tvorili písomné a výtvarné reflexie na jeho diela. Oficiálna štátna webová stránka poľského umenia, Culture PL, považuje 

Władysława Hasiora za jedného z najplodnejších poľských umelcov, ktorý bol mimoriadnou, výraznou a magnetickou osobnosťou. Na 

Západe bol považovaný za „najtalentovanejšieho študenta Rauschenberga a Warhola“. V Poľsku je jeho práca považovaná za predchodcu 

pop artu, on sám považoval umeleckú činnosť za intelektuálnu a tvorivú provokáciu. Vstúpil do umeleckého sveta a čoskoro sa stal 

„kultovým“ umelcom generácie 60. a 70. rokov. Jeho práca bola šokujúca, vzbudila extrémne emócie a postoje a jeho kontroverzný postoj 

prinútil divákov klásť si otázky o povahe umenia a umeleckej licencii na výber jazyka prejavu. Hasior použil ako umelecké materiály 

degradované prvky technologickej civilizácie (Culture PL, 2018). Obrázky č. 47 a 48 sme prevzali z uvedenej oficiálnej webovej stránky. 

 

            

                              

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
47. Władysław Hasior: Golgota III, 1972,                                                           48. Władysław Hasior: Znepokojenie (detail), 1966, asambláž,  

asambláž, 93 x 35 cm                                                                                                100 x 200 cm 
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Písomné reflexie študentov na diela Władysława Hasiora  

 

Jeho diela si vyžadujú dlhšie pozorovanie. Ich skutočnú povahu môžeme objaviť až po podrobnom pozorovaní detailov. Na základe niekoľkých 

strašidelných scén môžeme dospieť k záveru, že autor prežil svoje detské traumy, napríklad vojnu. Jeho diela sú veľmi osobné a aj na vysokej 

technickej úrovni.  

Jeho umenie vo mne vyvoláva smútok. V jeho prácach som si všimla známky detskej kresby, akoby autor mal traumu z detstva. Niektoré z jeho 

diel kombinujú detské kresby s hororovými scénami. Jeho dielo sa zdá byť bezútešné.  

Hasiorove práce sú veľmi zaujímavé. Osobne vidím dôsledky vojny, pretože umelecké diela sú trochu morbídne a pri ich tvorbe sa používajú 

neobvyklé materiály (vlasy, hrdzavý kov). Oceňujem ich použitie.  

Hasiorove diela vo mne evokujú akési zrkadlo spoločnosti - umelec svojimi dielami reflektuje problémy spoločnosti. Myslím si, že v minulosti 

prešiel niečím, čo mu dalo vnútornú potrebu dostať sa z toho umeleckými dielami. Hoci jeho umelecké diela vyzerajú veľmi čudne, skrývajú 

určité tajomstvá. Umelecké diela sú vytvorené veľmi zaujímavým a atraktívnym spôsobom, čo vedie k premýšľaniu o ich obsahu a štruktúre. 

Podľa môjho názoru by umenie malo byť len o tom.  

Jeho umenie vyzerá jemne morbídne s nádychom detskej kresby. Použité tvary boli možno najprv tvorené impulzívne, bez premýšľania, potom 

boli doplnené špecifickými tvarmi. Môj celkový dojem nie je negatívny, skôr ma toto umenie zaujíma. 

W. Hasior je zjavne dokonalý autor s ťažkým životným príbehom a temnou spomienkou. Vyzerá to, že skúmal život a smrť a našiel medzi nimi 

spojenie. Autorove diela vyzerajú chladne a melancholicky, ale zaujali ma. Vyvolávajú veľa pocitov a myslím si, že vo výtvarnom umení je to 

skutočne dôležité.  

Umelecké diela sa mi páčili, hoci predpokladám, že je to skôr pocit autorovej duševnej pohody. Podľa môjho názoru sa autor snažil vyrovnať 

so svojimi zážitkami. Diela sa mi nezdali depresívne, skôr vo mne vyvolávali smútok.  

Autor W. Hasior vytvára umelecké diela, ktoré sa podľa môjho názoru zdajú byť nepríjemné pre širokú verejnosť. Na prvý pohľad som ich 

vnímala rovnako, ale keď som sa pozrela bližšie a znova premýšľala o jeho práci, zmenila som názor. Myslím si, že autor sa snaží poskytnúť 

obraz skutočného strachu zo smrti a vojny. Jeho diela sa snažia ukázať tieto témy jednoduchou nahotou bez toho, aby sa ukrývali.  

Keď som si pozrel niektoré diela (zbraň, vlasy, ľudská tvár), automaticky som si spojil jeho umenie s poľskou traumou vojny. Cítim z nich 

smútok, ale tiež vyzerajú vrúcne a veselé (pávy, zvieratá). Páči sa mi, že autor prechádza rôznymi médiami (maľba, montáž, sochárstvo).  
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Cítim melanchóliu pod tlakom prostredia, ktoré sa objavuje v jeho dielach. Prostredie nemá žiadne svetlo, žiadny dotyk slnka... Neovplyvňuje 

ma to negatívne ani pozitívne, ale páčia sa mi jeho umelecké diela.  

V dielach autora W. Hasiora som si všimla symbolické motívy, ktoré ich spájajú s holokaustom, túto myšlienku podporuje to, že autor je z 

Poľska. 

Umelecké diela vyzerajú neskutočne kontroverzne, sú plné rozporov. Autor prostredníctvom symbolov zachytáva depresívne miesto tragickej 

histórie jeho kultúry.  

 
Výtvarná interpretácia diel Władysława Hasiora 
 
Študentky vytvorili koláže a kompozície z textílií, kameňov, papierov a ďalších prinesených vecí, inšpirované Hasiorovými umeleckými 

dielami. V kompozíciách, v kolážach, ako aj v popiskách na opačnej strane výkresov, je možné identifikovať tieto témy: téma smrti 

a detstva, archetyp totemu, bolesť a utrpenie, násilie, nevinnosť, bezmocnosť, kresťanstvo, skrývanie, informačné technológie, 

spoločenská či politická situácia, móda, popkultúra. Študentské koláže boli vytvorené dvoma spôsobmi – študentky sa inšpirovali 

vybranými Hasiorovými témami alebo jeho typickou technikou asambláže a množením motívov (obrázky 49. – 75.).  

 

                                                                          
 

49. – 52. Študentky tvoria výtvarné interpretácie diel Władysława Hasiora – kompozície z rôznych  materiálov. 
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53. –  54. Študentky tvoria výtvarné interpretácie diel W. Hasiora – koláže. 
 

 
                                                                                                                 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. – 57. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora.  

Vľavo a v strede: Smrť – cintorín (dvakrát tie isté predmety z textilu imitujúce bábky, len na rôznom pozadí). Vpravo: Ikona. 
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58. – 60. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora.   

Vpravo: Kríž s deťmi. V strede: Totem. Vpravo: Dlatego. 

 

Dve voľné kompozície z textilu a kameňov položené na školskú lavicu majú rovnakú siluetu kríža. Kríž odkazuje na kresťanský kríž, 

kamene na ťažobu osudu. Motív detí umocňuje pocit nešťastia a utrpenia, vzhľadom na ich bezmocnosť a nevinnosť. Tretí obrázok (koláž) 

obsahuje vystrihnuté hlavy a ruky, ktoré na pozadí čiernej pôsobia surreálne a v tomto kontexte odpudzujúco. Kompozícia je doplnená 

textilom a kameňmi.  
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61. – 62. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora. Vľavo: Disneyification. Vpravo: Čierna. 
 

Na prvej koláži ruky so zaťatými päsťami udierajú do bieleho mačiatka, symbolizujúceho nevinnosť. Červená farba tu vyjadruje agresivitu. 

Čierna farba, v našej kultúre tradične považovaná za farbu smútku a smrti, je najvýraznejším vyjadrovacím prostriedkom druhého 

obrázku, jej význam je zdôraznený opakujúcim sa symbolom kríža.  
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63. – 64. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora. Vľavo:  Osud. Vpravo: Zelená zúfalstva. 

 

Obrázok vľavo využíva čiernu a červenú farbu na vyjadrenie negatívnych emócií, a tiež na naznačenie prízračnej, surreálnej krajiny 

s fotografiami troch mužov. Obrázok vpravo pôsobí milo a detsky, až na to, že sa volá „Zelená zúfalstva“, čo vyvoláva v percipientovi napätie 

a otázky.    
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65. – 66. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora. 

Vľavo: Chuť čiernej. Vpravo: Asociácia WH. 

 

 

Obrázok vľavo odkazuje okrem iného na módu, jej diktát, avšak využíva aj silu čiernej farby, ktorá evokuje negatívne pocity. Obrázok 

vpravo pôsobí tajomne – hlavný motív je zakrytý toaletným papierom a modrou plochou, tušiť odkaz na zakrývanie pravdy alebo 

prežívania. Spôsob použitia výtvarných prostriedkov je podobný ako Hasiorov. Vidno len ruku zaťatú v päsť, symbolizujúcu násilie. 
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67. – 68. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora. 

Vľavo: Reflexia. Vpravo: Útek zo života. 

 

Obrázok vľavo obsahuje slová „ženy v úzadí, predčasný, bankrot“, z čoho môžeme usudzovať na kritiku spoločnosti a postavenie žien v nej, 

a tiež problémy v podnikaní. Jedna z tvárí má ústa prelepené slovom „koniec“, čo môže naznačovať bezmocnosť. Obrázok vpravo nie je 

hore nohami, nohy majú byť dole, čo môže naznačovať, že svet je hore nohami. Názov „Útek zo života“ zdôvodňuje ženské nohy v pohybe, 

avšak ich vzhľad odkazuje aj na módu, pričom ich farebnosť kontrastuje so sivou a zelenou, ktorá môže označovať šeď každodennosti.  
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69. – 70. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora. 

Vľavo: Strach. Vpravo: Tvar intuície. 

 

Obrázok vľavo používa kontrast bielej a čiernej, hlavu s rukami na ústach a slová „život, smrť, osud, tajemství, vraždil“. Sila slov je 

zdôraznená veľkou plochou čiernej farby vpravo dole. Obrázok vpravo pravdepodobne odkazuje na motív zvierat v dielach umelca, 

a vtipne a hravo využíva rolku z toaletného papiera, ktorá vyčnieva z papiera a vytvára reliéf. 
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71. –72. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora. 

Vľavo: Pamäť. Vpravo: Generácia, ktorá stratila hlavu. 

 

Hlavy sú ústredným motívom oboch obrázkov. Obrázok vľavo obsahuje jednu veľkú hlavu „zaťaženú“ veľkým tvarom využívajúcim motív 

múru a mreží, čelo je prekryté trojuholníkom zužujúcich sa koľajníc, ktoré smerujú do hlavy. Pozadie je tvorené odtieňmi sivej, ktorá 

pôsobí deprimujúco a všedne. Názov poukazuje na záťaž pamäte, plnej smutných spomienok, a tiež preťaženej informáciami 

z informačných technológií (obrázky CD). Obrázok vpravo kombinuje čierne sústredné zvlnené línie okolo mnohých menších hláv mladých 

ľudí, názov odkazuje na zmätenosť generácie, pravdepodobne tej, do ktorej patrí študentka. 

 

 



 

 

51 

 

73. – 75. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami W. Hasiora. 

Vľavo: Bez názvu. V strede: Prvky. Vpravo: Popkultúra. 

Obrázok vľavo môže odkazovať na predmety bežnej potreby niekedy používané v dielach Hasiora, bežné v pop-arte. Zubné kefky sú 

umiestnené okolo útvarov vychádzajúcich z motívu ľudského tela, pod ktorými sú „utláčané“ maličké ľudské hlavy, navyše na ne smerujú 

čierne hroty. Obrázok v strede využíva motív kríža, zdvihnutých rúk a ľudských hláv. Obrázok vpravo poukazuje na popkultúru svojím 

názvom aj hlavným motívom speváčky Rihanny.   
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MODELY TVORIVEJ INTERPRETÁCIE TVORBY ANDYHO WARHOLA 

 
Tvorivá reflexia diel Andyho Warhola na predmetoch zameraných na teóriu a dejiny výtvarného umenia 

Výtvarná tvorba Andyho Warhola (1928-1987), ktorého 30. výročie úmrtia sme si pripomenuli v roku 2017, predstavuje 

nevyčerpateľný zdroj inšpirácií  pre súčasné umenie, ktoré podobne ako Warhol reflektoval masovú produkciu, reaguje na novodobý 

konzum rôznymi výtvarným prostriedkami. Pre budúcich učiteľov výtvarného umenia, ktorých vysokoškolská príprava predpokladá 

rozvoj kompetencie kritického myslenia a tvorivosti,  je životné dielo tohto umelca – známeho predstaviteľa pop-artu, významným 

študijným materiálom, a je veľmi  prínosné uvažovať o jeho  výtvarnom programe verbálnym ako aj praktickým tvorivým spôsobom. 

Medzinárodný umelecký projekt Warhol. Pop context (30 years later) realizovaný Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej 

fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s poľskými univerzitami v Nowom Saczi a Rzeszowe vytvoril platformu pre 

poznávanie umeleckej filozofie a priestor pre tvorivé reflexie výtvarných diel svetoznámeho autora aj pre študentov v Nitre.  

Andy Warhol v 60-tych rokoch namaľoval sériu obrazov reflektujúcich masovú produkciu obľúbených amerických obchodných 

artiklov konzumnej spoločnosti (Campbellova polievka, Coca Cola). Zaradil  do svojej tvorby aj serigrafiu, technikou sieťotlače prenášal na 

svoje plátna výber tzv. senzačných fotografií (Zelené nešťastie, Oranžové nešťastie, Dvojité strieborné nešťastie,1963 a i.), narážajúc na 

senzáciechtivosť ľudí, ktorí sú však voči nešťastiu druhých v skutočnosti citovo ľahostajní. Okrem tejto série obrazov spojených spoločným 

námetom Smrť a katastrofa využil techniku sieťotlače aj pri ďalšej sérii venovanej slávnym ľuďom (Marilyn Monroe, Elvis Presley, Jackie 

Kennedy a i.), resp. ďalším ikonám konzumnej spoločnosti (napr. Dvojdolárová bankovka, 1962). Warholova tvorba ostáva dvojznačná 

v tom zmysle, že na jednej strane pranieruje masový charakter konzumu plného klišé a prázdnych fráz, na druhej strane v procese 

umeleckej tvorby sám využíva princíp zmechanizovanej sériovej produkcie typickej pre modernú konzumnú spoločnosť. Vo svojom 

newyorskom štúdiu s príznačným názvom The Factory (t. j. Továreň) zamestnával „umeleckých pracovníkov“, ktorí sa pod jeho vedením 

podieľali na tvorbe diel rôzneho druhu (výtlačky, topánky, filmy a i.). Warhola možno označiť za najpopulárnejšieho predstaviteľa pop 

artu, jeho diela Cambellova polievka (1962-1968) a Marylin (1964) sa stali symbolom tohto umeleckého hnutia. 

Do projektu Warhol. Pop context (30 years later) v rámci predmetov zameraných na dejiny umenia pripravujúcich budúcich učiteľov 

výtvarného umenia, ako aj na tvorivé uplatnenie poznatkov formou praktickej interpretácie výtvarných diel významných umeleckých 

tvorcov, sa na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zapojilo 12 študentov. 

Vytvorili zaujímavé diela, v ktorých individuálnym prístupom interpretovali zvolené dielo, resp. umeleckú filozofiu  Warhola.   
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76. Simona Budzáková: Warhol, 2017, 40 x 30 cm, papier, koláž 

Papierovú koláž Simony Budzákovej s názvom Warhol inšpiroval Autoportrét Andyho Warhola z roku 1986. Vo svojej reflexii 

vystihla umeleckú výpoveď tohto známeho diela, ktoré umelec zrealizoval rok pred svojou smrťou vo viacerých farebných variantoch 

a technikách. Autorka koláže sa rozhodla interpretovať čierno-červený farebný variant, ktorý vďaka použitej technike koláže adekvátne 

evokuje Warholov umelecký zámer upriamiť pozornosť diváka na hlavné črty jeho tváre, sústrediť svoju pozornosť na to, čo je na povrchu. 

Vyjadril tým svoj kritický postoj k tendencii depersonalizácie spoločenských vzťahov moderného sveta. Známy je jeho výrok: „If you want 

to know all about Andy Warhol, just look at the surface of my paintings and films and me, and there I am. There’s nothing behind it“, v 

slovenskom preklade:  „Ak sa chcete všetko dozvedieť o Andym Warholovi, stačí sa pozrieť na povrch mojich obrazov a filmov a mňa, a tam 

som ja. Nie je nič za tým.“ (In Shafrazi et al., 2009, s.19).    
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77. Monika Pšenicová: Peter, 2017,                         78. Michaela Urbániková: Peter Sagan,            79. Michaela Uhlárová: Štyri v jednom, 2017, 

21 x 21 cm, koláž, akvarel, papier                            2017, 21 x 30 cm, akvarel na papieri                 30 x 30 cm, koláž, fixky, papier 

 

 Problematikou ikonickosti celebrít sa zaoberajú aj ďalšie študentské práce. Na aktuálne v celom svete veľmi populárnu osobnosť 

zo Slovenska Petra Sagana reflektuje práca Moniky Pšenicovej: Peter a Michaely Urbánikovej: Peter Sagan. Prvá z nich využíva 

apropriáciu v podobe fotografie, do ktorej zasahuje maľbou, druhá využíva koláž dotvorenú maľovanou podobizňou Sagana. Obe pritom 

pripomínajú sýtu fluorescentnú  farebnosť charakteristickú pre sériu Warholových serigrafických portétov Marilyn Monroe zo 60-tych 

rokov 20. storočia.  

Na tie podobne priamo reaguje koláž Michaely Uhlárovej s názvom Štyri v jednom, ktorá predstavuje síce anonymnú modelku, no 

vďaka hravému komponovaniu, sviežej pestrej farebnosti a dotvoreniu fotografií fixkami, čitateľne pripomína Warholov rukopis 

multiplikovania tváre známej americkej celebrity.  
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80. Patrik Baráth: Marilyn Ficoe, 2017, 30 x 40 cm, ceruza, pastel 

 

Rozmer spoločenskej kritiky má dielo Patrika Barátha: Marilyn Ficoe, ktorý vo svojej kresbe – ako to sám komentoval  – si zámerne 

zvolil kontroverznú politickú osobnosť Slovenska, podobne ako aj Warhol stvárnil vo svojej tvorbe napr. Che Guevaru alebo Lenina. Autor 

kresby sa zamýšľa, že Andy Warhol ako osobnosť, ktorú viazali korene k nášmu územiu, by sa rovnako s týmto námetom „pohrával“. 

Zároveň v názve svojho diela reaguje na  problematiku chápania a interpretácie významu a obsahu pojmu celebrita na Slovensku. 
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81. Erik Juríček: Tá pravá s cukrom, 2017, 30 x 40 cm, papierová koláž      82. Silvia Bulavová: Vifon, 2017, 30 x 40 cm, koláž, papier, pastel 

 

Na tematiku konzumu a komerčnosti reaguje dielo Erika Juríčka: Tá pravá s cukrom. Podobne ako v mnohých dielach Warhola sa 

objavuje motív fľaše Coca-Coly, aj toto dielo reflektuje aktuálny dizajn plastovej fľaše Pepsi Coly. Práca Silvie Bulavovej: Vifon pripomína 

na Slovensku značku komerčne veľmi úspešnej instantnej polievky ázijskej proveniencie, analogicky reflektujúc Warholove známe 

Campbellove polievky.  Sám Warhol si bol vedomý komerčného aspektu (aj) výtvarného umenia, známy je jeho výrok: „Zarábanie peňazí 

je umenie a práca je umenie a dobré podnikanie je najväčšie umenie“ (Warhola cituje Honnef, 1989, s. 30).  
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83. Adriana Bartschat: Spánok, 2017, 21 x 30 cm, akvarel na papieri   84. Andrea Chochoľáková: Citrónik, 2017, 30 x 40 cm, koláž, papier,  

                                                                                                                                      pero 

 

Ďalšie diela, ktoré študenti vytvorili, nereflektujú priamo a explicitne  ikonický aspekt, resp. konzumno-komerčnú rovinu námetov 

Andyho Warhola, ale hlbšie sa zamýšľajú nad jeho výtvarným jazykom. Adriana Bartschat interpretuje jeho známy experimentálny „anti 

film“ s názvom Sleep  z roku 1963, ktorý bol vytvorený z dlhých záberov spiaceho amerického básnika a hudobníka Johna Giorna počas 5 

hodín a 20 minút. „Statickosť“ tohto záznamu interpretuje autorka maľby štyrmi variantmi vankúšov evokujúcich v divákovi spánok.  

 

Andrea Chochoľáková sa inšpirovala ranou tvorbou Andyho Warhola, ktorý uplatňoval „komentovanie“ svojich obrázkov vo 

forme písaného textu ako kompozičnej súčasti diela (napr. Hot Dog z rokov 1957-1958). Vo svojej práci Citrónik autorka využíva motív 

citróna nielen v kontexte komentovania prospešnosti tohto citrusového ovocia pre zdravie, ale tiež vo vzťahu k potenciálu osvieženia 

v prenesenom slova zmysle, v emocionálnej sfére, ako nefalšovanej, okamžitej a viditeľnej chuťovej reakcie po konzumácii citróna aj 

v prípade, keď naše pravé pocity a myšlienky potláčame alebo skrývame. 
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85. Margaréta Jungová: Verejné súkromie, 2017, 30 x 40 cm, koláž, papier                  86. Vanda Kozinková: Žirafy, 2017, 30 x 30 cm, koláž, 

                                                                                                                                                                 papier, ceruza 

                                                                                                                                                               

Podobnú otázku ambivalentnosti súčasnej spoločnosti rieši koláž Margaréty Jungovej: Verejné súkromie, ktorá sa využitím značky 

známej americkej spoločnosti zaoberá problematikou súčasnosti, v ktorej nám život uľahčujú moderné komunikačné technológie 

a umožňujú všetko vidieť, zároveň však majú všade oči a oberajú nás o naše súkromie. 

 

Tematiku zvierat, ktorú uplatňoval Warhol vo svojej tvorbe, využíva aj koláž Vandy Kozinkovej: Žirafy. Nekopíruje však Warholov 

obľúbený a mnohokrát stvárnený motív mačky, siaha po exotickom zvierati, ktoré multiplikuje v štyroch rôznofarebných poliach.  
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                                                    87. Zsófia Karácsony: Babky –  idoly, 2017, 30 x 40, koláž, papier, pastel 

 

Zsófia Karácsony vo svojej koláži dotvorenej farebnými ceruzkami s názvom Babky – idoly reflektuje rukopis Andyho Warhola, no 

zároveň demystifikuje jeho výtvarný program využitia portrétov známych osobností a do obrazu umiestňuje anonymnú postavu  a text 

v bublinke „Daj si ešte buchty vnúča moje“, akcentujúc tak banalitu gesta a celkového výrazu.    

 
Zhrnutie aktivity: 

Účastníci aktivity s cieľom tvorivej interpretácie umeleckého odkazu Andyho Warhola reagovali na zadanie veľmi pružne, primerane a vo 

forme zaujímavých prác so sviežim výtvarným jazykom. Študenti identifikovali a kriticky, zároveň tvorivo a hravým spôsobom reflektovali 

mnoho atribútov a súvislostí medzi fenoménmi konzumnej spoločnosti minulosti a súčasnosti, ako napr. svet reklamy, popularita a kult 

osobnosti, banalita, a i. 
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Interpretácia tvorby Andyho Warhola v rámci predmetov zameraných na didaktiku a metodiku výtvarnej edukácie 

 
Podobným spôsobom, akým sme pracovali s tvorbou W. Hasiora, sme sa zaoberali aj tvorbou A. Warhola. Najprv sme so študentmi zdieľali 

informácie o A. Warholovi, získané z oficiálnych webových stránok organizácie pre pedagógov (https://www.theartstory.org/artist-

warhol-andy.htm, 2018). Podľa týchto informácií bol Andy Warhol najúspešnejším a vysoko plateným komerčným umelcom v New Yorku. 

Jeho obrazy Marilyn Monroe, polievky a novinové príbehy sa rýchlo stali synonymom pre pop-art. Jeho vrcholným úspechom bolo 

povýšenie jeho vlastnej osobnosti na úroveň populárnej ikony, ktorá predstavuje pre umelca nový druh slávy. Warhol sa naučil, ako sa 

vysporiadať s prevládajúcim vkusom a jeho diela boli často dekoratívne, niektoré jeho diela však obsahujú prvky sociálnej kritiky. V roku 

1991 bolo založené Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré sa venuje aktuálnym tendenciám súčasného 

umenia a životu a dielu Andyho Warhola (bližšie pozri: https://www.muzeumaw.sk/). Na pripomenutie a ilustráciu jeho tvorby sme zvolili 

zámerne tiež interpretáciu jeho diela – koláž z jeho najznámejších diel zo stránky pixels.com. Stránka prezentuje a predáva diela 

inšpirované (zdobené) dielami A. Warhola, čo len dokazuje, že jeho dielo je stále živé a neustále sa znova a znova opakuje, často s prvkami 

dekoratívnosti (obrázok č. 88). 

 

 
 

88. Scott Mendell: Andy Warhol High Resolution Photo Art Collage, 2019, digitálna koláž 
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Písomné reflexie študentov na diela Andyho Warhola  
 
Tvorba A. Warhola sa mi páči, pretože zobrazoval spoločnosť s jej kladnými aj zápornými  stránkami, ktoré pretváral do svojich obrazov. 

Andy Warhol sa mi zdá zaujímavý, pretože priniesol do umenia nový vzduch. 

Andy Warhol je pre mňa zaujímavý, pretože vo svojich dielach využíval veľa farieb a tým mi prídu jeho diela veselé. 

Andy Walhol sa mi páči, pretože priniesol nový štýl zobrazovania vecí a nový nádych do umenia. 

Na tvorbe A. Warhola sa mi páči jeho štýl tvorby a využívanie farebnosti  v dielach. 

Andy Warhol je významná osobnosť, pretože vytvoril nový umelecký smer pop art. 

Aj keď sa mi tento štýl umenia nepáči, oceňujem jeho schopnosť sociálnej kritiky konzumnej spoločnosti. Tento prejav v umení oceňujem 
a podľa mňa to posunulo umenie opäť o krok vpred. 

Andy Warhol sa mi páči preto, že používa farebné plochy, z ktorých vznikajú obrazy vystupujúce do priestoru. 

Andy W. podľa mňa tvoril v  nerealistickom štýle, a preto sa mi nepáči jeho tvorba. 

Jeho diela na mňa pôsobia depresívne a skľučujúco, pretože zobrazujú témy, ktoré aj mňa vnútorne trápia - násilie, konzum, konflikty... 

Jeho diela sú podľa mňa nezaujímavé, pretože ma neoslovili.  

Andy bol podľa mňa na povrchu produkt spoločnosti. Zaujímalo by ma, aký by bol v skutočnosti bez tlaku verejnosti. Ako by sa vyjadroval v inej 
dobe. 

Jeho obrazy sa mi páčia vďaka použitiu čistej farby na veľkých plochách. 

Je zaujímaný tým, ako posunul umenie do reklamy tovarov konzumného sveta. 

Je pre mňa zaujímavý, pretože znázorňoval bežné veci, a páči sa mi ako znázornil Marylin vo farbách. 

Je pre mňa zaujímavé, ako dokázal stierať hranicu medzi umením a masovo vyrábanými predmetmi skrz reprodukciu. 

Warhol mi príde ako tichý extrovert, navonok všedný výzor, no svoje pocity znásobí vo svojich dielach, ktoré na mňa osobne pôsobia šialene, 
no zaujímavo. 

K Andymu Warholovi mám zmiešané pocity, pretože jeho diela vo mne vyvolávajú negatívne emócie, ale na druhej strane sa mi páči jeho 
kritický postoj k spoločnosti. 
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Výtvarná interpretácia diel Andyho Warhola 

 
V študentských výtvarných prácach reagujúcich na dielo Andyho Warhola sa objavujú témy aj techniky typické pre pop art. Z tém sa 

objavujú: tovar, sociálna kritika, život umelca, pričom niektoré z reflexií obsahujú dve alebo viac tém, takže existuje mnoho prienikov 

námetov (obrázky č. 89 – 106). V oblasti techník pop-artu sú to typické farby, špeciálna technika používania diamantového prachu (technika 

je naznačená kresbou diamantu), rozmnožovanie obrázkov. Oblasť tovaru predstavuje (továrenská) reprodukcia, potraviny (banány, 

maslo, voda), obchodné značky, predmety každodennej potreby. Sociálnu kritiku predstavujú konzum, nadbytok/preľudnenie a myšlienka 

negatívneho vplyvu masmédií (TV). Za zaujímavú považujeme tému Warholovho života (obrázok č. 105) s otázkou, čo o ňom naozaj vieme. 

V texte k obrázkom citujeme z písomných reflexií, ktoré študenti písali na zadnú stranu výkresu. 

 

 
89. – 91. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola.  

Vľavo: Blondínka. V strede: Fľaša vody. Vpravo: Žena s klobúkom. 
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Obrázky č. 89 až 91 využívajú výtvarný výrazový prostriedok pop artu – výrazné, základné farby. Zároveň sa tu objavuje téma portrétu a 

tovaru. Obrázok č. 90 so štyrmi fľašami uplatňuje motív konzumu a množenia.  

 

     
92. – 94. Výtvarné interpretácie študentov inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Rozmnožovanie. V strede: Akvarely. 

Vpravo: Spotrebiteľská spoločnosť. 

 

Tému násobenia predstavuje päť sôch/búst v továrni, tri akvalerové farby a štyri kusy masla. Obrázok masla tiež vyjadruje tému obchodnej 

značky (známeho obchodného reťazca) – obal obsahuje písaný text. Podobne Warhol vo svojej tvorbe využíval produkty známych 

obchodných značiek vo svojej tvorbe. Podľa autorky motív masla poukazuje aj na dve ďalšie témy – jedlo a konzum: „Použila som maslo, 

pretože je teraz drahšie a ľudia kvôli tomu bláznia“.  
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95. – 97. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Komunistický banán. V strede: Banán. 

Vpravo: Rajčinová polievka. 

 

Tému potravín (tovaru) predstavujú banány a plechovka. Obraz s banánom na červenom pozadí je možno odrazom spoločenskej kritiky, 

kvôli titulu: Komunistický banán. Obrázok vpravo je vtipný, pretože namiesto "Campbellovej polievky" je napísané po slovensky „Rajčinová 

polievka“ a prítomná je aj značka Carpathia, predávaná bežne na Slovensku. Všetky obrázky majú farby typické pre Warholovu tvorbu.  
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98. – 99. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Konzum. Vpravo: Zlatokopka. 

Tému hodnoty obchodnej značky predstavujú dva obrázky. Obrázok vľavo obsahuje typickú značku spoločnosti McDonald, papierovú 

škatuľu na potraviny a pohár so slamkou. Autorka napísala: "obezita, starnutie, menej času, mladí ľudia, rýchle občerstvenie, menej času s 

rodinou, viac času v nákupných centrách". Mladá pekná dievčina s moderným telefónom premýšľa o značkách, ktoré sa používajú v oblasti 

módy, nápojov a motorizmu. Autorka obrázku vpravo napísala: „slečna, spotreba, svetové značky, štýl, materializmus, plastická chirurgia“.  
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100. – 102. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola.  

Vľavo: Smetný kôš.  V strede: Reflexia Warhola. Vpravo: Preľudnenie. 

 

Témy nadbytku tovaru a (preľudnenia) ľudí predstavujú tri obrázky. Autorka obrázku č. 100 napísala: „Plný smetný kôš môže symbolizovať 

modernú spotrebiteľskú spoločnosť“. Na obrázku č. 101je veľa predmetov, ktoré padajú do škatule (smetného koša). Na obrázku č. 102 je 

veľa myší pred veľkým myším kráľom. Autorka obrázku napísala: „Ako Warhol, reagujem aj ja na globálnu krízu a súčasná situácia je taká, 

že náš svet je preplnený“. 
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103. – 104. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola.  

Vľavo: Slepá, hluchá, nemá. Vpravo: Anonymný človek pohltený konzumným životom. 

 

Tému sociálnej kritiky predstavujú obrázky hlavy a časti ľudskej siluety. Ľudská hlava so zatvorenými očami má ústa zakryté šatkou. 

Autorka napísala: „Reakcia na spoločnosť, kde sú ľudia skôr slepí, hluchí a nemí“. Silueta na obrázku vpravo je vo všetkých štyroch častiach 

papiera. Najprv je biela, s obrazom šťastného zaľúbeného páru, potom sa počet obrázkov zvyšuje a ľudská silueta je tmavšia a tmavšia. 

Autorka napísala: „Ľudia majú menej a menej času na rodinu a sú čoraz viac v nákupných centrách“.  
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105. – 106. Výtvarné interpretácie študentov inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. 

Vľavo: Autor a spoločnosť. Vpravo: Diamant. 

 

Na obrázku č. 105 je téma Warholovho života znázornená kresbou Warholovej postavy za maliarskym stojanom, pričom Warhol stojí 

v tieni svojho diela. Na druhej strane sú ľudia z masmédií, ktorí vidia len jeho prácu, nie jeho. Autor napísal: „Spoločnosť vníma autorov 

prostredníctvom ich diel“. Obrázok  č. 106 s ružovým diamantom predstavuje Warholovu špeciálnu techniku použitia diamantového prachu 

vo svojich umeleckých dielach.  

 

 
 
 



 

 

69 

MODELY TVORIVEJ STVÁRŇUJÚCEJ/REALIZAČNEJ INTERPRETÁCIE UMELECKÉHO DIELA  OBSAHUJÚCE  VÝTVARNÉ  AJ  

LITERÁRNE AKTIVITY 

 

Interpretáciou umeleckého diela sa zaoberáme už dlhý čas, pretože je to výborný spôsob na priblíženie sa umeniu a priblíženie sa 

umeleckej tvorbe vlastnou tvorbou. Štruktúrovanou písomnou aj výtvarnou prácou s umeleckým dielom nezisťujeme len niečo viac o diele, 

ale aj o sebe. Študentky na predmetoch zameraných na didaktiku výtvarnej edukácie vnímajú tieto aktivity ako zábavné, ale prekvapujúco 

aj podporujúce ich vzťah k umeniu. Študentky dostali za úlohu okrem vytvorenia kópie a parafrázy diela aj napísať získané informácie 

o diele, opis obrazu, pocity a myšlienky spojené s dielom, príbeh, ktorý sa môže s dielom spájať, a nakoniec báseň inšpirovanú dielom.  

 

André Minaux: Akváriá, 1969 

 

Najskôr uvádzame reprodukciu diela (obrázok č. 107), ktorá sa stala inšpiráciou k výtvarnej aj literárnej tvorbe, ďalej písomné 

interpretácie a básne od viacerých študentov, a napokon praktickú interpretáciu diela André Minauxa – kópiu a parafrázu (obrázky č. 108 

– 109).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     107. André Minaux: Akváriá, 1969, Galerie Garnier, Paríž 
 



 

 

70 

Informácie o diele z odbornej literatúry 
 

„Obraz Akváriá (Galerie Garnier, Paríž) namaľoval roku 1969 francúzsky maliar André Minaux (*1923), patriaci ku generácii, ktorá získala 

základy výtvarného vzdelania za druhej svetovej vojny. Minaux si časom vytvoril štýl, ktorý by sme mohli charakterizovať ako kombináciu 

realistického názoru s akýmsi poeticky ladeným expresionizmom. Dekoratívny účinok reprodukovaného obrazu sa zakladá na premyslenej 

skladbe zjednodušene podaných tvarov a na rafinovane volenej harmónii farieb.“ (In Pijoan, J. 1985, s. 210). 

 

Opis obrazu študentmi 

 

Na obraze, ktorý je farebne veľmi bohatý, sú znázornené 2 akváriá. Jedno má tvar gule a druhé je v tvare pohára na stopke. V oboch je rybka, 

jedna je žltá a druhá je oranžová. Pozadie tvoria farebné pásy a žltý kruh, ktorý rozjasňuje celý obraz. Autor použil tieto farby: žltá, 

tmavočervená, zelená, modrá, čierna, biela, jasnočervená, hnedá, oranžová. 

 

V popredí vidíme zelený stôl, o ktorý je opretá hnedá stolička zvláštneho tvaru. Na stole sú položené dve nádoby. Vyššia nádoba je umiestená 

na ľavej strane maľby, je na stopke, a nižšia, oválneho tvaru, je bez stopky. V oboch sklených nádobách plávajú oranžové rybičky. V pozadí je 

veľké guľaté slnko žltej farby. Obrázok po stranách lemujú hnedé stĺpy. Paleta farieb obsahuje farby spektra ako zelená, žltá, červená, a farby 

vzniknuté ich miešaním - tri odtiene hnedej.  

 

Na obrázku vidno dve nádoby, jeden pohár a akvárium, ktoré sú položené na stole so zeleným obrusom. V každej nádobe pláva jedna rybička. 

V pozadí vidno slnko, ktoré akoby zapadalo, alebo vychádzalo. Pred stolíkom je položené kreslo, na ktorom je prehodený akoby kus odevu. 

 

Pocity a myšlienky študentov 

 

Maľba vo mne vyvolala dva rôzne pocity. Na jednej strane pokoj rybičiek a veľkého žltého slnka. Na druhej však uvažujem, čo autor chcel 

povedať oddelením rybičiek do dvoch rôznych nádob. Pri dlhšom pohľade na obrázok som premýšľala, čo jednotlivé tvary či farby majú 

vyjadrovať. V mysli sa mi vynárajú rôzne myšlienky o opustenosti a samote, o pokojnej i uponáhľanej nálade. Kladiem si otázku, čo presne to 

vo mne evokuje. Hlavne samotu kvôli rybičkám, ktoré sú síce spolu, ale predsa oddelene vo vlastnom akváriu. Možno samotu niektorých ľudí, 

ktorým niečo bráni byť spolu, alebo nevedia ako nadviazať kontakt s ostatným svetom.  
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Tento obraz má podľa mňa dve vlastnosti: môže vyvolávať pocit krásy a niečoho výnimočného alebo pocit nepochopenia. Tento obraz vo mne 

vyvoláva pocit nesúrodosti. Uznávam, že farby sú skutočne v harmónii, ale nesúrodosť tvarov pôsobí chaoticky, priam rušivo. Mám pocit, že 

autor namaľoval prvé čo doma našiel, ledabolo vedľa seba nastaval a namaľoval.  

 

Obrázok je podaný veľmi jednoducho, sú na ňom znázornené dve nádoby, v každej pláva jedna ryba. Ryby vyzerajú dosť osamotene, keďže 

plávajú samé v akváriu. Obraz je namaľovaný krásnymi teplými farbami. Obraz v človeku vyvoláva celkovo kladný dojem, vyvoláva kladné 

pocity.  

 

Príbehy vytvorené študentmi 

 
Na úsvite, predtým ako sa mesiac menil na stráži, vbehla som do tvojej izby. Dnes je celkom iná. Naše rybičky neprestávajú narážať do skla. 

Kedy si len zvyknú, že toto je ich nový domov?  Kedy si my zvykneme? Ty ešte ticho spíš. Vôbec ťa nepočujem. Len vidím ako sa v spánku usmievaš 

a hrudník sa ti pomaly dvíha dole a hore. Videla som to všetko asi príliš jednoducho a ružovo. Len pomaly si zvykám na toľko farieb. A už je tu. 

Prichádza. Pomaly a predsa krásne. Východ nášho denného spoločníka. Slnko pomaly zaplavuje svojím svetlom šero nášho nemožného a predsa 

útulného bytíka. Asi to prežijem. Dnes určite. Už nech si hore.  

 

Hovorí sa, že pamäť rybičiek nie je dlhšia ako 3 sekundy. Táto rybička je toho živým príkladom. Jej pamäť síce nie je taká veľká ako tá naša 

ľudská, no pre takú malú rybku je postačujúca. Odmalička žije v jednom veľkom akváriu stojacom uprostred haly jedného veľkého domu. Tu 

sa každý večer stretáva celá rodina. Už väčšinu ľudí pozná a aj oni ju poznajú. Deň čo deň pozoruje západ slnka zo svojho skleného útulku. 

Niekedy sa sama seba pýta, prečo tu nie sú aj ďalšie rybky, ale necíti sa osamelo. Spoločnosť ľudí jej nahrádza rybích bratov a sestry. Často sa 

pri nej zastavujú ľudia a rybka ich víta s radosťou. Veselo si pláva a víri vodu okolo seba. Tento príbeh nám chce naznačiť, že nielen psi a 

mačky sú dobrými spoločníkmi pre ľudí, ale aj iné živočíchy, ako napríklad malá rybka. 

 

 „Hej! Hej ty! Prečo si práve ty zlatá čarovná rybka?!“ Takto začínal každodenný rozhovor dvoch akváriových rybičiek, Morisa a Serváca. Moris, 

zlatá rybka, ktorá splní 3 želania, bola dobrá od kosti. Každý deň mal Moris dobrú náladu, veselo si plával vo svojom akváriu a snažil sa zlepšiť 

náladu aj Servácovi. No Servác bol závistlivý, stále mrzutý a len tak si plával vo vode hore bruchom. Tým totiž vždy vyľakal svojho majiteľa 

i Morisa. Bol natoľko zatrpknutý a zlý, že sa pokúsil Morisa vyhodiť z akvária. Našťastie si to včas všimol ich majiteľ a rybky od seba oddelil. 
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Teraz si plávajú vo svojich vlastných akváriách, každý sám. Z Morisa vyprchal po tomto incidente životný optimizmus a Servác bol ešte 

zlostnejší a zatrpknutejší.  

 

Básne vytvorené študentmi 

 

Ticho 

 

Žiadny dotyk, svetlo ani hlas, 

ponáraš trpko v pohári  

spomienku z minulých čias. 

Stojí nám v ceste bledomodré sklo, 

stratená v meste vybíjaš si zlosť. 

Žiarivo ďaleko slnko je, hádam ťa včas zohreje, 

kým stihnem k tebe prísť. 

Tvojím filtrom nie je táto báseň, už dávno nie, 

hľadáš zdravý spôsob pre svoje vyjadrenie. 

Občas ti vravím radšej mlč, 

no dnes dám všetko 

aby som počul tvoju reč. 

 

Rybka 

 

Ryba, rybka, rybička, 

chytila si červíčka. 

Veľké sny jej boli, 

aby plávala v mori. 

Teraz pláva v akvárku, 

myslí len na sasanku. 
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Moris a Servác                                                                                                                                                                                            

 

Moris a Servác, tak ich volajú, 

nikoho neštve, že si len tak plávajú. 

Pláva Moris, pláva Servác, 

nie sú to ryby vhodné na pác. 

Jedna je zlatá a čarovná, 

druhá je oranžová a večne nespokojná! 

Moris to je dobrák od kosti, 

Servác, ten bude smutný i počas večnosti. 

Snáď nebude nik hore bruchom plávať, 

bo ich majiteľ horkým žiaľom bude plakať. 

Nezhody medzi nimi ich oddelia, 

preto sa už o jedno akvárko nedelia... 

 

 

 
                                                                                                                           
 
 
 
 

108. – 109. Kópia a parafráza diela od André Minauxa: Akváriá, 1969,  

študentské práce 

 

 

Na obrázku hore vidíme prácu študentky, ktorá sa při tvorbe pomerne verne držala diela, na obrázku dole už študentka pristupovala 

voľnejšie nielen k parafráze, ale aj ku kópii. Rybky zmizli, žltý kruh sa zmenil na čierny, v guľovom akváriu sa objavil akýsi zelený vír, 
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farebnosť je redukovaná na odtiene modrej, zelenej, žltú, bielu a čiernu. Obraz tak získal úplne inú atmosféru a význam, pôsobí menej 

domácky a viac tajomne, menej pestro a viac dizajnovo. 

 

August Macke: Žena so slnečníkom pred výkladom s klobúkmi, 1914  

 

Ďalším obrazom vybraným na interpretáciu sa pre nás stal obraz od nemeckého expresionistu Augusta Mackeho s názvom Žena so 

slnečníkom pred výkladom s klobúkmi (1914). Vybrali sme ho pre možné stotožnenie sa študentiek so ženou v oblasti nakupovania, módy 

a krásy. Študentky nabádame, aby pre žiakov vyberali na interpretáciu diela, ktoré by im mohli byť blízke a ktoré môžu súvisieť s ich 

osobnou skúsenosťou, čím uplatňujeme princípy skúsenostného/zážitkového vyučovania. Zistili sme totiž, že nami vyučované študentky 

majú tendenciu pri písaní príprav na hodinu výtvarnej výchovy vyberať iba diela, ktoré považujú za dôležité, resp. ktoré im boli 

prezentované ako dôležité z hľadiska dejín umenia. (Je zaujímavé, že aj motivačnú hudbu k výtvarnej tvorbe vyberajú podľa tohto vzorca 

– buď klasické hudobné diela, alebo ľudové piesne. V rámci predmetu didaktika a metodika výtvarnej výchovy ich vyzývame k tomu, aby, 

ak je to možné, vyberali aj skladby, ktoré deti aktuálne počúvajú, ktoré „letia“, a aby sa tak ešte viac priblížili k deťom, vyjadrili tak 

akceptáciu ich osobnosti, vrátane vkusu.) Vo výtvarnej výchove majú zaiste miesto oba prístupy, našou úlohou je dať priestor obom 

stratégiám: pracovať s dielami, ktoré sú z pohľadu dejín výtvarnej kultúry relevantné, zíároveň inšpirovať sa dielami, ktoré by nám mohli 

byť blízke svojou aktuálnosťou, a zároveň primerané veku, či dokonca pohlaviu. Preto je vhodné mať pripravených viacero podtém jednej 

témy, z ktorých si môžu žiaci vybrať. 

 

Informácie o diele z odbornej literatúry 

 

 „Žena so slnečníkom pred výkladom s klobúkmi (1914, Folkwang Museum, Essen), patrí k najznámejším obrazom Augusta Mackeho (1887 - 

1914). Umelec rád maľoval elegantné štíhle ženy, vzletné ako stĺpy. Keby bol pri nich použil pointilistickú techniku, pripomínali by Seuratove 

postavy. Konštantnou črtou Mackeho diel je farebná intenzita, ktorá však nikdy nie je krikľavá.“ (In Pijoan, J. 1985, s. 271). 

 

Opis obrazu študentmi 

 

Na obrázku je znázornená mladá žena pozerajúca sa do výkladu obchodu s klobúkmi. Jej štíhlosť a elegancia dodávajú obrazu jemnosť a 

krásu. Je oblečená pomerne jednoducho, hnedú skuňu a červeno-ružový kabátik dopĺňa slnečníkom, ktorý svojou žltou farbou rozjasňuje tento 
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inak chladný obraz. Dlažba aj celá stena obchodu s výkladom sú v odtieňoch modrej. Žltá, ružovo-červená a hnedá sa opakujú ešte na klobúkoch 

vo výklade. Steny budovy aj výkladu sú dotvorené obdĺžnikmi a štvorcami, ktoré dotvárajú jednoduchosť obrázku. Celé je to protiklad 

chladnosti stien a moderných konštrukcií oproti kráse, elegancii a teplých farieb mladej ženy. 

 

Na obrázku je zobrazená žena so žlto-oranžovým slnečníkom. Pozerá sa do výkladu s klobúkmi. Každý klobúk je jedinečný. Sú postavené na 

tenkých stojanoch. Žena má na hlave čierny klobúk. Je elegantne oblečená, na rukách má čierne rukavičky. Jej sukňa siaha až po zem. 

Zobrazená je z profilu s hlavou otáčajúcou sa smerom k výkladu. Má hnedé vlasy a štíhlu postavu. Celý obrázok je veľmi farebný.  

 

- autorom diela je A. Macke, 

- obraz je farebne spracovaný,                                                                                    

- farby sú sýte, intenzívne, 

- na formáte A4, 

- na obrázku je mladá štíhla žena, ktorá drží slnečník, 

- stojí pred výkladom s klobúkmi. 

 

Obraz je veľmi pekne spracovaný, farby sú sýte, intenzívne. Pôsobí veľmi  

sviežo,   veselo,  farebne  živo,   no  nie  krikľavo.  Obraz  je  pútavý,  dáva 

do   popredia   mladú   peknú,   štíhlu   ženu,  ktorá  stojí  pred  výkladom  

so slnečníkom a pozerá si klobúky. 

 

 

 

 

 

 

110. August Macke: Žena so slnečníkom pred výkladom s klobúkmi, 1914 
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111. – 112. Kópia a parafráza výtvarného diela, A. Macke: Žena so slnečníkom pred výkladom s klobúkmi, 1914, študentská práca 
 
Študentka precízne a verne stvárnila kópiu, a rovnako precízna, avšak subjektívne upravená je aj parafráza – dáma má modrú sukňu 

namiesto hnedej, budova je v teplých odtieňoch namiesto studených, slnečník sa premiestnil do výkladu a na pleci ženy ho nahradila 

kabelka. Vidíme, že výber obrazu v zmysle priblíženia sa študentkám bol dobrý – klobúčik má modernejší vzhľad a študentka si dala 

záležať, aby bola žena na parafráze obrazu farebne zladená v modrej a žltej, pričom pozerá na hodiaci sa žltý slnečník. 
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Pocity a myšlienky študentov 

 

Obrázok vo mne vyvoláva pozitívne pocity. Je na ňom zobrazená ženská krása a elegancia. Podľa mňa chcel maliar vyzdvihnúť ženu ako 
symbol nežnosti a krásy. Autor nenamaľoval tvár, takže si myslím, že chcel tým naznačiť, že každá žena, ktorá má kúsok elegancie, je krásna. 
Tiež je tu použitých veľa farieb, čím je obrázok veselší a živší.   
 

Keď sa pozerám na tento obraz, ako prvé si všímam farby. Protiklad teplých a studených farieb vyvoláva vo mne neutrálne pocity. Obraz je 
síce dosť chladný po použití modrej farby, ale ako kontrast k nej je použitý žltý slnečník. Mám pocit, akoby v chladnom, možno aj upršanom 
počasí, táto žena chcela práve dáždnikom vniesť trochu tepla do sveta. Teda umelec do obrazu. Zaujalo ma aj to, že má pravú nohu trochu 
vysunutú pred seba. Vyzerá to, že už stojí pred výkladom nejakú chvíľu a rozhoduje sa, či vojsť alebo nie. Obraz zachytáva moment zastavenia 
sa v rušnom živote moderného sveta. 
 
Z obrazu mám také zvláštne pocity. Neviem, čo tým chcel autor povedať, ale možno posadnutosť žien nakupovaním. Osobne sa mi páčia iné 
motívy na obrazoch. 
 
Tento obraz sa mi veľmi páči. Na autorovej precíznosti vidno, že si dal záležať. Páči sa mi spojitosť sýtych farieb, ktoré človeka hneď upútajú. 
Tento obraz hovorí o tom, že žena sa veľmi rada skrášľuje a chce sa páčiť mužom. 
 
Príbehy vytvorené študentmi 
 
Chladné októbrové dni na seba nenechali dlho čakať. V uliciach mesta sa už nezdržuje toľko ľudí ako cez leto. Každý sa so svojimi problémami 

a starosťami v tomto chladnom, sychravom počasí ponáhľa domov. Nikto sa nikam neobzerá, nikto nevychutnáva čaro tejto jesennej prírody. 

Po ulici plnej náhliacich sa ľudí odrazu upúta pozornosť mladá žena, kráčajúca pomaly, vychutnávajúc si každý krok i nádych. So svojím žltým 

slnečníkom akoby ani nepatrila do tohto uponáhľaného studeného mesta. Pomaly, ale isto kráča popri obchodíkoch, obzerajúc si ich ponuky. 

Zastaví sa, popozerá, usmeje sa a ide ďalej. Na konci ulice sa ešte raz obzrie, ale to sa už zase každý ponáhľa, aby dobehol zameškané. Každý 

na ňu zabudne. Ale ona svoj cieľ splnila. Zastavila na chvíľu čas a dala ľuďom možnosť spomenúť si na pokojné teplé leto. 

 

Tento príbeh sa odohráva pre nás, ,,mladú generáciu“ už v dávnej histórii, kde ľudia chodili úplne inak oblečení, napr. ženy nosili dlhé široké 

sukne, pestrofarebné blúzky, ktoré zdobili čipky. Módnymi doplnkami boli saténové rukavičky, farebne zladený klobúk, a samozrejme nesmel 

chýbať slnečník. Naopak, muži to mali jednoduchšie, v skrini im visel frak, a keď chceli ísť do spoločnosti, jednoducho ho vytiahli zo šatníka. 
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Jednou z týchto žien bola Alizé, ktorá žila v Londýne a bola známou zberateľkou klobúkov. Všetky značky a modely mala vo svojej zbierke. 

Všetky dámy jej mohli závidieť. A nielen klobúky, ale aj krásnu štíhlu líniu, tvár či vlasy. Keď dosiahla všetko po čom túžila, rozhodla sa otvoriť 

si vlastný butik s klobúkmi, a tak sa aj stalo. Jej prestížna značka sa stala známou po celom Londýne, a nielen tam, ale aj v celej Európe.   

 

Jedného krásneho slnečného dňa sa vybrala mladá dáma do mesta, netušiac, že otvorili nový obchod s klobúkmi, ktoré boli jej obľúbené a rada 

ich nosila. Ako tak prechádzala mestom, hneď jej do očí padol výklad plný klobúkov. Pani stála pred výkladom a mlčky sa dívala na 

pestrofarebné klobúky. Po chvíli  zbadala jeden, ktorý musela mať! Bol čierny s obrovskou červenou mašľou, ladil jej práve k šatám. Ani na 

minútu neváhala a bol jej, kúpila ho. Celá natešená z dobrej kúpy prišla domov, po otvorení vchodových dverí zbadala výraz tváre jej manžela. 

Už z mimiky bolo vidieť, že jej absolútne nesedí. A tak naša sklamaná a zdrvená mladá dáma hodila klobúk do skrine a tam zapadá prachom 

do dnešnej chvíle.  

 

Žila jedna žena, ktorá bola osamelá a smutná. Túlala sa len so svojím slnečníkom po námestí a zastala pred výkladom s klobúkmi. To bola jej 

slabosť. Klobúky. Keďže svoj smútok zaháňala nákupmi, rozhliadla sa, ktorý klobúk jej v ten deň neujde. Doma ich už mala niekoľko desiatok. 

Boli to vlastne jej kamaráti a vôbec jej neprekážalo, že každý si dá na hlavu iba raz. Ani tentoraz sa nevrátila z prechádzky s prázdnymi rukami 

a priniesla domov ďalší úlovok do zbierky, aby aspoň na okamih zahnala svoj pocit samoty. 

 

Je krásny slnečný deň a tak sa jedna elegantne oblečená dáma vybrala na nákup nového klobúka. Kedže slnko na oblohe silno svietilo, zobrala 

si so sebou aj slnečník, aby sa jej nespálila jej bledá pokožka. Keď išla po námestí, upútal ju výklad s piatimi klobúkmi. Žena ostala na ne hľadieť 

tak dlho, až sa nakoniec nevedela rozhodnúť, ktorý si kúpi. Keďže tam stála veľmi dlho, obchod zatiaľ zatvorili. Odišla teda preč bez nového 

klobúka a na druhý deň sa išla kochať krásnymi klobúkmi znova.  

 
Básne vytvorené študentmi 

 

Klobúk 

 

Dáma sa na klobúky díva, 

v hlave sa jej hmýri len jedna chyba. 

Čo ak má práve na hlave ten, 
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ktorý  jej nesedí, len? 

Nič to, veď ona si už poradí, 

v obchode jeden zaplatí. 

A už má na hlave ten, 

ktorý sedí  jej len. 

A už kráča po meste mladá dáma 

nevidiac, že vonku je chmára. 

 

O dáme 

 

Bola jedna mladá slečna, fintila sa veľmi. 

Páčil sa jej jeden mladík, bol jej aj on verný. 

Pozval ju on na bál, pritom očkom zažmurkal. 

Pozvaniu sa potešila, pekný úsmev vyčarila. 

Chcela ona dámou byť,  

no s výberom šiat jej nepomohol veru nik. 

Musela ísť nakupovať, všetky veci povyberať. 

A tam výklad s klobúkmi,  

jeden žltý, druhý čierny, 

potešila sa im veľmi. 

Dovidenia drahí, milí, pobrala sa domov s nimi. 

No, a ako bál dopadol, to vie iba ONA a ON! 

   

Voľba 

 

Len stojí a díva sa. 

Nevie sa rozhodnúť, 

ktorý bude jej ďalšia okrasa. 
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Ťažko je takto vyberať, 

keď nemá koho o radu požiadať. 

Nakoniec sa pre jeden rozhodne 

a vyzerá na nej prekrásne. 

 

Dáma pred výkladom 

 

Pred výkladom stojí dáma, krásna, štíhla, elegantná. 

Stojí, hľadí, hlavou krúti, ktorý klobúk asi kúpi. 

Ťažko sa je rozhodnúť, v ktorom môže vyniknúť. 

Je to žltý a či čierny? 

Zaskočil ju problém veľký. 

Toľko húta, toľko váha, až majiteľ obchod zatvára. 

Nuž škoda je to veliká, žena odchádza bez nového klobúka. 

A čo z toho vyplýva? 

Chamtivosť sa nevypláca, 

kto zaváha, všetko stráca. 

 

 

Zhrnutie aktivít 

 

Cieľom tvorivej stvárňujúcej/realizačnej interpretácie obsahujúcej výtvarné aj literárne aktivity nie je naučiť sa čokoľvek o umení, ale 

rozvíjať schopnosť pozorovať, vnímať, cítiť, vciťovať sa, reflektovať prežívané, zážitok premeniť na výtvarné či literárne dielo, 

a v konečnom dôsledku zvýšiť vlastnú úroveň tvorivosti. Pohľadom, ktorý je autentický, neskreslený objektívnymi informáciami o diele, 

študent kriticky nazerá na obsah aj formu diela a narába s ňou ako s inšpiráciou na sebavyjadrenie. Umenie sa tak stáva nie cieľom, ale 

prostriedkom rozvoja osobnosti študenta a neskôr, po úspešnom transfere do praxe, aj žiaka. Študentky študijných programov 

predškolská a elementátna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie sú na začiatku procesu uisťované, že nejde o previerku 

výtvarného či literárneho talentu, čo ich do istej miery zbavuje strachu zo zlyhania. Zdieľanie výtvarných a literárnych prác v triede má 
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potom za následok poznanie, že všetci sú schopní individuálne vnímať, na základe vnímaného originálne tvoriť, a zvyšuje sa aj úroveň 

osobnej prezentácie tvorby, ktorá zahŕňa prezentáciu diel, čítanie básní a príbehov, či reagovanie na ohlas spolužiakov. Na základe našich 

skúseností, ale aj študentských písomných hodnotiacich reflexií priebehu vyučovacieho procesu z konca semestra, môžeme konštatovať, 

že študentky si významne zvyšujú objektívne aj subjektívne výtvarné sebavedomie, vzťah k výtvarnému umeniu, získavajú celkovo lepší 

obraz o sebe a svojich (doteraz neprejavených) schopnostiach. Za jeden z najprínosnejších benefitov takýchto činností považujeme to, že 

sa študentky medzi sebou spoznajú v úplne inom svetle, atmosféra v skupine sa mení, je vedome vnímaná ako srdečnejšia, uvoľnenejšia 

a empatickejšia. To je spôsobené určite aj tým, že do parafráz a literárnych vyjadrení študentky premietajú nielen svoj, častokrát skrytý 

talent, ale aj svoj vnútorný život. 

 
ZÁVER  

 

Hlavným cieľom výtvarného pedagóga je okrem osvojovania si praktických výtvarných zručností aj rozvíjať osobnosť edukanta v celej jej 

šírke: od vnímania a hodnotenia seba samého, druhých, sveta; cez rozvoj komunikácie so sebou i s druhými, cez zušľachťovanie svojho 

ducha, zvyšovanie tvorivosti, schopnosti riešiť problémy a vyrovnávať sa s negatívnymi stránkami života, schopnosti plnohodnotne žiť, 

až po pochopenie svojho poslania a zmyslu života. Tento cieľ rezonuje aj v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov výtvarnej 

výchovy/umenia pre pedagogickú prácu na prvom aj druhom stupni základných škôl, na stredných školách, na základných umeleckých 

školách, resp. v rámci ďalších druhov a foriem výtvarnej edukácie.  Sme presvedčené, že všetky vyššie uvedené aspekty osobnosti človeka 

môžu byť obsiahnuté v zážitkovom vyučovaní výtvarnej výchovy, k čomu smeruje aj príprava budúcich pedagógov na  Katedre výtvarnej 

tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v rámci bakalárskeho aj magisterského stupňa štúdia.  

V súčasných tendenciách výtvarnej edukácie v slovenskom, ako aj medzinárodnom kontexte je prítomná snaha individualizovať, 

reflektovať, viesť k reflexii, sebauvedomeniu, cielene a zároveň nenásilne rozvíjať osobnosť žiaka/študenta aj primerane motivovanou 

výtvarnou činnosťou, rozvíjať jeho sociálne zručnosti, vrátane komunikačných schopností, posilňovať jeho sebauvedomenie a 

emocionálnu inteligenciu (Pospíšil – Řepa, 2011, 2015).   

Pevne veríme, že táto vysokoškolská učebnica odborovej didaktiky bude užitočným zdrojom možných stratégií výtvarnej edukácie 

uplatňujúcej tvorivú stvárňujúcu/realizačnú interpretáciu výtvarného diela ako jednu z možných ciest rozvoja osobnosti, kritického 

myslenia a tvorivosti. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Autorky 
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33. - 35. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Fridy Kahlo.  Vľavo: Bez názvu.  V strede: Bez názvu. Vpravo: 

Krv nie je voda, foto: Janka Satková, 2018 

36.  Želmíra Kósová: V dave a predsa každý sám, 2016, 40 x 30 cm, papier, koláž, foto: Adriana Récka, 2016 

37.  Monika Pšenicová: Začarovaný kruh, 2016, 21 x 30 cm, koláž, papier, foto: Adriana Récka, 2016 

38.  Veronika Hofericová: Nežné vymývanie mozgu, 2016, 21 x 30 cm, koláž, papier, textil, foto: Adriana Récka, 2016                                                                                               

39.  Romana Štefíková: Jemnosť spláchnutá realitou, 2016, 30  x 40 cm, koláž, papier, textil, foto: Adriana Récka, 2016       

40.  Silvia Pristašová: Christmas...Where is Christ?, 2016, 30 x 40 cm, koláž, papier, foto: Adriana Récka, 2016 

41.  Zsófia Karácsony: Potrebuješ to!, 2016, 30 x 40 cm, koláž, papier, foto: Adriana Récka, 2016      

42.  Krištof Lieskovec: Vianočný stromček, 2016, 30 x 40 cm, koláž, papier, foto: Adriana Récka, 2016                                                                                                                                      

43.  Michaela Urbániková: Nechcení, 2016, 30 x 40 cm, koláž, papier, textil, foto: Adriana Récka, 2016                                                                                                                                                                                                                                                                               

44. Lucia Kolenčíková: Slová sú v horách nepodstatné, 2016, 30 x 40 cm, koláž, papier, textil, foto: Adriana Récka, 2016                                                                                                                                                         

45.  Kristína Subiová: Rozdiely, 2016, 40 x 30 cm, papier, koláž, foto: Adriana Récka, 2016                                                                                                                                                                                                                            

46.  Barbora Masárová: Hrdé Slovenky, 2016, 21 x 30 cm, koláž, papier, textil, foto: Adriana Récka, 2016                                                                                                                                                         

47.  Władysław Hasior: Golgota III, 1972, asambláž, 93 x 35 cm, zo zbierky Národného múzea vo  Wrocławi, foto: photographic studio 

MNW © 2020 CULTURE.PL [online].[citované 2020-05-20], dostupné na internete:  https://culture.pl/en/artist/wladyslaw-hasior 

48. Władysław Hasior: Znepokojenie (detail), 1966, asambláž, 100 x 200 cm, súkromná zbierka. Foto © 2020 CULTURE.PL 

[online].[citované 2020-05-20], dostupné na internete:  https://culture.pl/en/artist/wladyslaw-hasior 

49. – 52. Študentky tvoria výtvarné interpretácie diel Władysława Hasiora – kompozície z rôznych  materiálov, foto: Janka Satková, 2016 

53. – 54. Študentky tvoria výtvarné interpretácie diel Władysława Hasiora – koláže, foto: Janka Satková, 2016 
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55. – 57. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora. Vľavo a v strede: Smrť – cintorín 

(dvakrát tie isté predmety z textilu imitujúce bábky, len na rôznom pozadí). Vpravo: Ikona, foto: Janka Satková, 2016  

58. – 60. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora.  Vpravo: Kríž s deťmi. V strede: Totem. 

Vpravo: Dlatego, foto: Janka Satková, 2016 

61. – 62. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora. Vľavo: Disneyification. Vpravo: Čierna, 

foto: Janka Satková, 2016 

63. – 64. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora. Vľavo:  Osud. Vpravo: Zelená zúfalstva, 

foto: Janka Satková, 2016 

65. – 66. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora. Vľavo: Chuť čiernej. Vpravo: Asociácia 

WH, foto: Janka Satková, 2016 

67. –68. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora. Vľavo: Reflexia. Vpravo: Útek zo života, 

foto: Janka Satková, 2016 

69. – 70. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora. Vľavo: Strach. Vpravo: Tvar intuície, 

foto: Janka Satková, 2016 

71. –72. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora. Vľavo: Pamäť. Vpravo: Generácia, 

ktorá stratila hlavu, foto: Janka Satková, 2016 

73. – 75. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami Władysława Hasiora. Vľavo: Bez názvu. V strede: Prvky. 

Vpravo: Popkultúra, foto: Janka Satková, 2016 

76.  Simona Budzáková: Warhol, 2017, 40 x 30 cm, papier, koláž, foto: Adriana Récka, 2017 

77.  Monika Pšenicová: Peter, 2017, 21 x 21 cm, koláž, akvarel, papier, foto: Adriana Récka, 2017                                

78.  Michaela Urbániková: Peter Sagan, 2017, 21 x 30 cm, akvarel na papieri, foto: Adriana Récka, 2017               

79.  Michaela Uhlárová: Štyri v jednom, 2017, 30 x 30cm, koláž, fixky, papier, foto: Adriana Récka, 2017 

80.  Patrik Baráth: Marilyn Ficoe, 2017, 30 x 40 cm, ceruza, pastel, foto: Adriana Récka, 2017 

81.  Erik Juríček: Tá pravá s cukrom, 2017, 30 x 40 cm, papierová koláž, foto: Adriana Récka, 2017         

82.  Silvia Bulavová: Vifon, 2017, 30 x 40 cm, koláž, papier, pastel, foto: Adriana Récka, 2017 

83.  Adriana Bartschat: Spánok, 2017, 21 x 30 cm, akvarel na papieri, foto: Adriana Récka, 2017        

84.  Andrea Chochoľáková: Citrónik, 2017, 30 x 40 cm, koláž, papier, pero, foto: Adriana Récka, 2017                                                                                                                                            

85.  Margaréta Jungová: Verejné súkromie, 2017, 30 x 40 cm, koláž, papier, foto: Adriana Récka, 2017                                                                                                                                                               
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86.  Vanda Kozinková: Žirafy, 2017, 30 x 30 cm, koláž, papier, ceruza, foto: Adriana Récka, 2017                                                                                                                                            

87.  Zsófia Karácsony: Babky –  idoly, 2017, 30 x 40, koláž, papier, pastel, foto: Adriana Récka, 2017                                                                                                                                            

88.  Scott Mendell: Andy Warhol High Resolution Photo Art Collage, 2019, digitálna koláž, zverejnené 13.2.2019. Copyright © 2020 

Pixels.com [online].[citované 2020-05-20], dostupné na internete: https://pixels.com/featured/andy-warhol-high-resolution-photo-art-

collage-andy-warhol-collage.html                                                                                                                                                                         

89. – 91. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Blondínka. V strede: Fľaša vody. Vpravo: 

Žena s klobúkom, foto: Janka Satková, 2017 

92. – 94. Výtvarné interpretácie študentov inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Rozmnožovanie. V strede: Akvarely. 

Vpravo: Spotrebiteľská spoločnosť, foto: Janka Satková, 2017 

95. – 97. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Komunistický banán. V strede: Banán. 

Vpravo: Parafráza Campbellovej polievky na Karpatskú polievku, foto: Janka Satková, 2017 

98. – 99. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Konzum. Vpravo: Zlatokopka, foto: Janka 

Satková, 2017 

100. – 102. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Smetný kôš.  V strede: Reflexia 

Warhola. Vpravo: Preľudnenie, foto: Janka Satková, 2017 

103. – 104. Výtvarné interpretácie študentiek inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Slepá, hluchá, nemá. Vpravo: 

Anonymný človek pohltený konzumným životom, foto: Janka Satková, 2017 

105. – 106. Výtvarné interpretácie študentov inšpirované umeleckými dielami A. Warhola. Vľavo: Autor a spoločnosť. Vpravo: Diamant, 

foto: Janka Satková, 2017. 

107. André Minaux: Akváriá, 1969, Galerie Garnier, Paríž, In Pijoan, J. 1985. Dejiny umenia 9, Bratislava: IKAR, ISBN 80-7118-628-7, s. 210.  

108. - 109. Kópia a parafráza diela od André Minauxa: Akváriá, 1969, študentské práce, foto: Janka Satková, 2020. 

110.  August Macke: Žena so slnečníkom pred výkladom s klobúkmi, 1914. In Pijoan, J. 1985. Dejiny umenia 9, Bratislava: IKAR, ISBN 80-

7118-628-7, s. 270. 

111. – 112. Kópia a parafráza výtvarného diela, A. Macke: Žena so slnečníkom pred výkladom s klobúkmi, 1914, študentská práca, foto: 
Janka Satková, 2020. 
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