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TEORETICKÁ ČASŤ 

ÚVOD 

      V teoretickej časti našej monografie je predmetom skúmania výtvarné umenie 

od druhej polovice XX. storočia doteraz, z ktorého vyvodzujeme axiologicko-

poetologické aspekty ako východiská pre vyučovanie výtvarnej výchovy 

umeleckou ilustráciou na prvom stupni základnej školy, ktoré doposiaľ neboli 

analyzované v rozsiahlejšej miere.  

     V empirickej časti našej monografie si za predmet skúmania vymedzujeme 

umeleckú ilustráciu8 a v záveroch za nástroj edukácie9/10 detí vo výtvarnej výchove na I. 

stupni základnej školy.  

     Predmetom nášho celého výskumu sú: komparácie a analýzy vyvodených 

východísk vymedzeného obdobia a edukácia detí nástrojom umelecká ilustrácia na 

prvom stupni v základnej škole, detský výtvarný prejav - koláž aplikovaného 

xerografického fragmentu umeleckej ilustrácie v detskej výtvarnej práci, ktorá vznikala 

v mimoškolskom prostredí11 a edukačnom prostredí počas nášho pedagogického 

pôsobenia v rôznom prostredí.      

                                                           
8 „Umelecká ilustrácia sa vyznačuje svojou mnohofunkčnosťou. Mnohofunkčnosť umenia je podľa J. 
Mukařovského spájaná s povahou estetickej funkcie, ktorá je „neutrálna“ a nespája sa so žiadnym 
určitým cieľom. Každý skutočne umelecký prejav je svojím poslaním utváraný z hľadiska sociálnej 
funkcie, ktorá sa presadzuje aj bez zámeru a vedomia umelca. Preto sa funkcie umenia, a teda aj 
umeleckej ilustrácie, menia s vývojom spoločnosti.“ In: TOKÁR, Michal. 1992. Kontexty umeleckej 
ilustrácie. Prešov: CUPER 1992, s. 41, ISBN 80-901139-9-0. 
9 Education – 1. edukácia v zmysle vzdelávania ako vychovávanie a vycvičovanie, sústava 
inštitucionálne organizovaných aktivít ( v školstve, osvete a inde zacielených na celoživotné 
rozvíjanie znalostí a schopností, hodnotových postojov a iných osobných kvalít potrebných pre 
spôsobilosť v budúcich rolách a v druhom význame aj vzdelanie ako výsledok edukácie. In: ŠVEC, 
Štefan. 2002. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. (s anglicko-slovenským slovníkom 
termínov s definíciami a s registrom ich slovensko-anglických ekvivalentov). Bratislava: IRIS 2002, s. 
202, ISBN 80-89018-31-9. 
10 Podľa J. Průchu je tento ekvivalent oproti dvojslovnému pomenovaniu výchova a vzdelávanie 
operatívnejší. In: PRŮCHA, Jan. 1997.  Moderní pedagogika. Věda o edukačních procesech. Praha: 
Portál 1997, s. 60. ISBN 80-7178-170-3. 
11 Mimoškolské prostredie, ktoré je ľubovoľným, a svojimi podmienkami, prirodzeným priestorom 
pre výtvarnú činnosť detí mimo školy. Od toho sa odvodzuje aj mimoškolská výchova → činnosť 
mimo vyučovania. In: PRŮCHA,J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. 1995. Pedagogický slovník. 
Praha: Portál 1995, s. 119. ISBN  



Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre 
edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy 
 

- 11 - 
 

     Komplexne sme celé skúmanie zamerali na analýzy: 1. situácie vo výtvarnom umení 

od polovice minulého storočia po dnešok a 2. prirodzený ontogenetický výraz 

výtvarného prejavu detí. Poukazujeme na dôležitosť axiologicko-poetologických 

aspektov v interakčných vzťahoch spoločnosti a výchovných metód na prvom 

stupni základnej školy, a to z vyplývajúcich tém a semiotiky výtvarného umenia. 

Výskumné zámery zdôvodňujeme osobným sugestívnym vzťahom k prirodzenému 

výtvarnému prejavu dieťaťa v procese výtvarnej tvorby, jeho vzťahu realizovať 

svoje vnútorné zážitky a pocity z bezprostredného okolia pomocou výtvarného prejavu 

a úzkeho kontaktu s knihou,12 ktorá je na začiatku jeho ontogenetického vývoja 

hračkou, a neskôr nástrojom seba-zdokonaľovania. Najprirodzenejší a 

najbezprostrednejší spôsob komunikácie vzájomným prejavom detí je hra 

a kreatívny proces. Tie sa odvíjajú od chuti dieťaťa poznávať a objavovať. Aj preto 

považujeme knihu za prirodzený synkretický prostriedok a médium umenia pre deti, 

ktoré v sebe spája verbálne a neverbálne formy umeleckých metód – umelecký text 

a umeleckú ilustráciu. Umenie detí je hra na svet, ktorý je očakávaný, v ňom je 

zosobnená fantázia každého jeho hráča. Užšie vyjadrujeme výrazný osobný vzťah 

k umeleckej ilustrácii v knihách pre deti, ktorý sme doposiaľ zdôvodnili v niektorých 

štúdiách analyzujúcich umeleckú ilustráciu ako nástroj zvýhodnenej edukácie13 na 1. 

                                                           
12 „Vieme, že pozornosť malého dieťaťa je veľmi labilná, nestála. Na tomto poznatku stavia 
pedagogická veda svoje metodické postupy a prístup k jeho osobnosti. Nejde tu o nadbiehanie 
mentalite dieťaťa. Ide o rešpektovanie jeho vekových zvláštností. Toto musí mať na zreteli každá 
forma výchovného pôsobenia, teda aj výchova umením, v našom prípade ilustrovanou knihou či 
animovaným filmom.“ In: KOCSIS Ernest. 1989. Pedagogické aspekty vzťahu ilustrácie detskej knihy 
a animovaného filmu. 1989, s. 17. In: Medzinárodné sympózium BIB '89. Zborník bienále ilustrácií 
Bratislava. Téma: Detská ilustrovaná kniha v kontexte ostatných druhov umenia. Zostavila Anna 
Horváthová. Bratislava: BIBIANA 1989, s. 17-22.  
 
13 SEDLÁKOVÁ, Alena. 2002. Umelecká ilustrácia v detskej knihe ako rekvizita na vyučovaní 
výtvarnej  výchovy. In: Naša škola, roč.6, č. 6, 2003 s. 20-25. ISSN 1335-2733. 
SEDLÁKOVÁ, Alena. 2003. Umelecká ilustrácia v literatúre pre deti a mládež ako rekvizita 
zvýhodnenej edukácie na 1. stupni ZŠ. 2003, s. 516 - 520. In: Príprava učiteľov elementaristov 
v novom storočí. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov 26.-27. 9. 2002; Prešov: 
Pedagogická fakulta PU 2003. ISBN 80-8068-146-5. 
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stupni základnej školy, médium fantázie14 alebo možnosti hier na hodinách výtvarnej 

výchovy. Axiologicko-poetologické aspekty, ktoré vyplývajú z  prejavov výtvarného 

umenia,15 predovšetkým od začiatkov druhej polovice minulého storočia po dnešok, sa 

aktívne i pasívne zúčastňujú v edukačných metódach pedagogických princípov a 

humanisticky orientovaných prístupov k deťom na 1. stupni základnej školy.  

     S dôrazom na multimediálnosť a variabilnosť dnes používaných projektov vo 

výtvarnom umení, umeleckých  metód, ktoré integrujú viaceré oblasti všeobecného a 

zážitkového vzdelávania, považujeme interpretácie výtvarného umenia od druhej 

polovice XX. storočia doteraz, ako aj vyplývajúcich axiologicko-poetologických 

aspektov,16 za modelujúci spôsob interpretácie  k východiskám a presahom do teórie o 

súčasnej umeleckej ilustrácii v knihách pre deti. Tieto interpretácie sú pre tvorbu – 

verbálnu aj neverbálnu, zdrojmi podnetov pre výchovu umením. Vidiac popri inom 

prirodzený výtvarný prejav aj citlivú, kultivovanú a samostatnú  osobnosť dieťaťa 

v jeho permanentne trvajúcom ontogenetickom vývoji. Z hľadiska ekofilozofie,17 ktorá 

                                                           
14 SEDLÁKOVÁ, Alena. 2002. Umelecká ilustrácia v literatúre pre deti a mládež – médium fantázie. 
In: Média v umení a literatúre pre deti a mládež. Vedecká redaktorka prof. PhDr. Zuzana 
Stanislavová, CSc. Zborník z literárnovednej konferencie venovanej životnému jubileu prof. PhDr. 
Pavla Petrusa, DrSc., ktorá sa konala v dňoch 17. – 18.10. 2002, Prešov: Náuka 2003 s. 177-182. 
ISBN 80-89038-24-7. 
15 Jaroslav Vančát sa zaoberal gnozeologickými aspektmi výtvarného umenia a výtvarnej výchovy. 
Pedagóg musí mať mnohovrstvové interpretácie v rovine ontologickej, psychologickej i sociálnej, aby 
„mohl nalézat styčné body sa zkušeností takto oslovovaného vnimatele.“  In: VANČÁT, Jaroslav. 
1998. Gnoseologické aspekty výtvarného umění a výtvarná výchova aneb kdy může být teorie výtvarné 
výchovy vědou. 1998, s. 25. In: SLAVÍK, Jan, et al 1998. Věda a výzkum ve výtvarné výchově. 
Sborník příspěvků z vědeckého semináře katedry výtvarné výchovy pořádaného u příležitosti 650. 
výročí založení Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 1997. Vědecký redaktor: Jan Slavík. Praha: 
Pedagogická fakulta UK 1998, ISBN 80-86039-59-5. 
16 V súvislostiach s axiologicko-poetologickými aspektmi sme sa vyjadrovali v štúdii na konferencii 
zameranej na vedecké skúmanie súčasnej slovenskej literatúry.  In: SEDLÁKOVÁ, Alena. 2006. Cez 
prizmu poznania k tajomstvám ilustrácie. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej 
literatúry po roku 1989. Vedecká redaktorka doc. PhDr. Marta Součková, PhD. Prešov: Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006, s. 333-341, ISBN 80-8068-463-4.  V inej štúdii sme 
interpretovali stav umeleckej ilustrácie v slovenskej literatúre. In:  SEDLÁKOVÁ, Alena. 2004. 
Umelecká ilustrácia v slovenskej literatúre po roku 1989. In: K poetologickým a axiologickým 
aspektom slovenskej literatúry 90.rokov 20.storočia. Prešov: Náuka 2004, s. 197-208. ISBN 80-
89038-30-1. 
17 „Kořeny ekofilosofie výtvarné výchovy spočívají ve starých rudimentárnych vrstvách lidské 
biologické osobnosti. Od doposud antropocentricky a vůči skutečnosti ofenzívně chápaného 
kognitivního poznávání ve výchově bude proto třeba přejít k opačné strategii: přizpůsobováním se 
přírodě vnitřními změnami, přibližováním se dynamické rovnováze člověka a prostředí země, 
poznáním prírodních struktur v nitru osobnosti, ekologizaci duchovní podstaty lidství.“ In: DAVID, 
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sa nám vidí produktívna pre rozvoj prirodzeného výtvarného prejavu detí, sa výskumne 

výtvarnými aspektmi zaoberal Jiří David. V práci sa zameriavame predovšetkým na 

materiál tvorby diel najmä slovenských výtvarných umelcov, pretože skúmame aspekty 

predovšetkým v kontexte Slovenska.  

     Detský svet je vnútorný život a zrkadlo vo výtvarnom prejave. Umenie a dieťa sú 

spájané vo vzájomnej  komunikácii prostredníctvom cítenia, percepcie, recepcie, procesu 

edukácie, myslenia, a nevyčerpateľného, analogicky vnímaného vzťahu v konfrontáciách 

vzdelávania  a pedagogicko-psychologického skúmania.  

VYMEDZENIE CIEĽOV: 

     CIEĽOM tejto špecificky zameranej monografie je z toho kvalitatívne skúmanie 

prirodzeného výtvarného prejavu dieťaťa v konjukcii [s výtvarným prejavom] 

a prirodzeným vnímaním – percepciou umeleckej ilustrácie v knihe pre deti, 

spolu a v úlohách na hodinách výtvarnej výchovy v edukačnom prostredí 

slovenských škôl. 

     V existujúcom systéme filozofie18 výtvarného umenia od druhej polovice XX. 

storočia doteraz, prostredníctvom axiologicko-poetologických východísk chceme  

rozvíjať kognitívnosť, myslenie a významovosť v edukácii detí umeleckou 

ilustráciou na I. stupni základnej školy.  

PODCIELE monografie a komplexnej výskumnej úlohy: 

1. Vypracovať variácie hier s umeleckou ilustráciou pre deti  na základe 

výskumu axiologicko-poetologických východísk z nami skúmaného 

obdobia výtvarného umenia od druhej polovice XX. storočia doteraz ako 

Metodického sprievodcu [Samostatná príloha k dizertačnej práci - ako 

návrhy praktických hier s umeleckou ilustráciou aplikovateľných do 

                                                                                                                                                                     
Jiří. 1998. Výzkum ve výtvarné výchově z hlediska ekofilosofie. 1998, s. 34. In: SLAVÍK, Jan, ref  15, 
s. 27-35. 
18 LIESSMANN, Konrad, Paul. 2000.  Filozofie moderního umění. Olomouc: VOTOBIA 2000. 
Z nemeckého originálu Philosophie der Modernen Kunst, Viedeň 1993 preložil Jiří Horák.  ISBN 80-
7198-444-2. Kniha ponúka obrys filozofického myslenia o umení a moderne. Vybrané filozofické 
prístupy k umeniu predkladá vo vzájomných vzťahoch. 
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edukačného procesu vo výtvarnej výchove]19 pre pedagógov detí na prvom 

stupni základných škôl. 

2. Usúvzťažniť metodiku edukácie detí umeleckou ilustráciou na prvom 

stupni základných škôl. 

3. Charakterizovať stav prirodzeného detského výtvarného prejavu 

v úlohách s hrami, kde použijeme prvky a fragmenty 

xeroreprodukovaných umeleckých ilustrácií z kníh pre deti. 

     Umeleckú ilustráciu považujeme za hmatateľný ontogenetický nástroj a faktor, ktorý 

vplýva na osobnostný rozvoj dieťaťa v rámci vyučovania výtvarnou výchovou, a 

umelecká ilustrácia je predmetom hodín alebo výtvarných hier a projektov.  Celkový 

rozvoj poznávania detí je ovplyvňovaný všetkými umeleckými, pedagogickými 

metódami a ľuďmi,  ktorí pracujú s deťmi, usilujúc sa systémovo pochopiť spätosť 

výtvarnej činnosti s osobnosťou dieťaťa, s jeho vnímaním, percepciou, myslením 

a predstavivosťou. 

 

 

 

 TEORETICKÝ ROZBOR PROBLÉMU A VYMEDZENIE 
TÉMOTVORNÝCH POJMOV 

 –  

1. NÁČRT CHARAKTERU VÝTVARNÉHO UMENIA OD ZAČIATKOV 

 DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA DOTERAZ A AXIOLOGICKO-

POETOLOGICKÉ ASPEKTY AKO VÝCHODISKÁ PRE EDUKÁCIU DETÍ 

UMELECKOU ILUSTRÁCIOU  

 

2. NÁČRT CHARAKTERU TEÓRIE UMELECKEJ ILUSTRÁCIE V TEÓRII 

UMENIA VYMEDZENÉHO OBDOBIA 

 

3. UMELECKÁ ILUSTRÁCIA AKO NÁSTROJ VZDELÁVANIA VO 

VÝTVARNEJ VÝCHOVE  DETÍ NA 1. STUPNI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

 

                                                           
19 Považujeme ho za relevantný edukačný konštrukt. J. Průcha považuje za edukačné konštrukty 
všetky také teórie, modely, plány, scenáre, predpisy a iné teoretické výtvory, ktoré nejakým spôsobom 
určujú alebo ovplyvňujú reálne edukačné procesy. In: PRŮCHA, Jan, ref 10, s. 61. 
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1 VÝTVARNÉ UMENIE OD DRUHEJ POLOVICE XX. 

STOROČIA DOTERAZ 

     

     K charakteristickým znakom našej doby patrí zdôrazňovanie takých vlastností, 

akými sú napríklad schopnosť presadzovať sa, dosahovať niečo, súťažiť a víťaziť, 

menej však schopnosť trpezlivo znášať ťažkosti, prehry, bolesti alebo choroby ako 

súčasti ľudského osudu. V kultúre, orientovanej dosť jednostranne,20 stratilo výtvarné 

umenie svoje pôvodné postavenie. Zostalo nástrojom výpovedí a metódou kreatívnej 

komunikácie,21 no hodnotový systém22 spôsobil špecifický deficit a zatlačil jeho 

konkrétnosť postavenia do úzadia. 

     Pri kritickom pohľade na prejavy a charakter slovenského výtvarného umenia od 

druhej polovice XX. storočia doteraz, existuje úsilie zachytiť ho v celom rozsahu tak, 

aby bolo čo najzrozumiteľnejšie. Pochopiť a uvedomiť si ovplyvňujúce tendencie jeho 

vývoja je predmetom vedeckých výskumov Slovenskej akadémie vied v Bratislave, sekcie 

dejín umenia. Garantom ochrany kultúrneho dedičstva tvorby pre deti je BIBIANA.23 

Aspekty a východiská výtvarného umenia existujú vo svojej podobe predovšetkým 

                                                           
20 Máme na mysli zámery konzumnej spoločnosti, ktorá má výraznú prevahu politických 
a ekonomických tendencií. Prosperita umenia a edukácie závisí na prioritách, tendenciách, ktoré sú 
závislé od týchto elementov. Nesmú ale prevažovať v individuálnom poslaní každého pedagóga. 
Napriek tomu sa stáva, že pedagóg je donútený vplyvom rôznych okolností uprednostniť odlišný 
zámer.  
21Umenie je predovšetkým formou sprostredkovávať odkaz a zámer svojho tvorcu. Umeleckými 
metódami reaguje na okolnosti a situácie v živote, či už osobnom alebo spoločenskom. Rovnako 
v minulosti a dnes. 
22 Súčasných ekonomických stratégií a systémov. 
23 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou 
pôsobnosťou. Vznikla v roku 1987 ako partner svetoznámeho podujatia s dlhoročnou tradíciou 
Bienále ilustrácií Bratislava. Spočiatku sa úzko profesijne špecializovala ako galerijná ustanovizeň, 
ktorá podporovala rozvoj úrovne ilustračnej knižnej tvorby pre deti a skvalitňovanie detskej literatúry 
doma aj v zahraničí. Neskôr sa začali rozširovať možnosti pre rozvíjanie a šírenie umeleckej tvorby 
pre deti v bohatom spektre druhov a žánrov. Vznikol priestor pre porovnávanie výsledkov domácej 
tvorby a jej teoretickej reflexie v medzinárodných súvislostiach.   
Dnes je BIBIANA obsahom svojej činnosti jedinou takouto inštitúciou v Slovenskej republike a 
jednou z mála podobných v celej Európe. Dostupné [online] na www.bibiana.sk. 
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svojou filozofiou a psychológiou. „História slovenského výtvarného umenia 20. storočia je 

obrazom zápasu o svojbytnosť a samostatnosť nielen umeleckú a individuálnu, ale vždy aj politickú. 

V jej závitnici sa odvíja kozmopolitizmus, programy súvisiace s národnou identitou, úsilie 

o internacionalizmus, multikulturálnosť... Práve umenie je dokladom toho, že dejiny sa opakujú, 

spupné režimy a perzekučné systémy striedajú obdobia odmäku a kultúrneho rozvoja, že moc 

a ideológia sa presadzujú nielen slovom, ale vždy i hmotným artefaktom.“ 24 

     Psychológia umenia sa považuje za silný a etický faktor, ktorý je nepretržitým 

objektom partnerských, kolegiálnych a priateľských vzťahov v úzkom okruhu 

spoločenského diania.  

     Výtvarné umenie od začiatku druhej polovice XX. storočia doteraz má silné 

postavenie v slovenskej kultúre.25 Napriek spoločenským obmedzeniam dosiahlo vrchol 

svojej duchovnej sily a odkazov. Krátkodobo trvajúce umelecké metódy s rešpektom 

otvorili spôsoby kontaktov a udržali sa natrvalo v histórii umenia slovenskej kultúrnosti. 

Vzájomné vzťahy medzi druhmi umení ukázali cesty dorozumenia sa umeleckými 

formami štátov oddelených „železnou oponou“. Tendencie umeleckých metód 

zahraničných umelcov  prenikli k nám prirodzenou cestou, pretože duchovné hodnoty 

komunikácie nemožno zhatiť materiálnou bariérou. Umelecké vyjadrenie aj výtvarným 

                                                                                                                                                                     
 
24 RUSINOVÁ, Zora. et al. 2000. 20. storočie. Dejiny slovenského výtvarného umenia.  Bratislava: 
Slovenská národná galéria 2000, bez stránkovania. ISBN 808059-031-1. 
25 Zbierka slovenskej kresby a ilustrácie 2O. storočia patrí k najväčším nielen v rámci zbierok SNG – 
Slovenskej národnej galérie v Bratislave, ale právom sa považuje najucelenejšiu kolekciu kresby 20. 
storočia na Slovensku. Zbierka je orientovaná najmä na diela výrazných predstaviteľov slovenskej 
moderny (M. Benka, A. Jasuch, Z. Palugay, J. Alexy, M. Bazovský, Ľ. Fulla, M. Galanda, K. Sokol, 
na diela generácie vstupujúcej do umeleckého života koncom 30. rokov (C. Majerník, J. Želibský, J. 
Mudroch, E. Nevan, P. Matejka, J. Kostka) a na tzv. vojnovú generáciu (V. Hložník, L. Guderna, V. 
Chmel a E. Zmeták.). Šesťdesiate  a sedemdesiate roky sa niesli v znamení renesancie kresby ako 
umeleckej disciplíny, prostredníctvom ktorej  sa dá slobodne experimentovať a odkrývať dosiaľ 
neobjavené imanentné možnosti (A. Barčík, M. Čunderlík, M. Urbásek, R. Fila, M. Laluha, M. 
Paštéka, J. Jankovič). Posledné dve desaťročia kresba zaznamenáva tendenčnosť k hraničným 
polohám média, stáva sa nositeľom konceptuálnych stratégií a jej súčasné podoby predznamenávajú 
presahy do priestorových objektov a inštalácií. (D. Tóth, O. Laubert, K. Pichler). In: SNG. Slovenská 
kresba a ilustrácia 20. storočia. 2006. [online] dostupné na: 
http://www.sng.sk/?loc=1&id=6&nid=80&yr=7 (2006-06-05). 
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jazykom sprostredkovalo podstatu a obsah správy, ktorá nesie najľudskejšie hodnoty – 

život vo svojej  jedinečnosti.  

     Axiologicko-poetologické aspekty slovenského výtvarného umenia od 

začiatku druhej polovice XX. storočia doteraz modelujeme26 ako korpusový 

materiál umenia pre edukáciu detí nástrojom umelecká ilustrácia [médiom27 

fantázie], v ktorom nachádzame pramene poetiky, filozofie a umeleckých 

prejavov vhodných ako modely alebo edukačné konštrukty výtvarnej výchovy na 

I. stupni základnej školy.  

     „Napriek mnohým pokusom o významovú satisfakciu neskorších dekád, sú šesťdesiate roky všade 

vo svete vnímané ako nenávratný „zlatý vek“, „sweet sixties“ kultúry i umenia druhej polovice 20. 

storočia. Ide azda o posledné avantgardno-utopické obdobie stimulované vierou, že prostredníctvom 

umenia možno pozitívne vplývať na chod spoločenských dejov a meniť podobu sociálnych systémov. 

Vďaka zdokonalenému systému informácií, ale predovšetkým v dôsledku postupného uvoľňovania 

politickej situácie v spoločnosti nastáva napokon aj na Slovensku spontánna kultúrna obroda, ktorá 

stojí v opozícii voči vládnucej ždanovovskej doktríne marxisticko-leninskej estetiky. Bol to čas, 

v ktorom sa ako povedal A. Bagin, „skoncentrovali dejiny“ a dichotómia tradicionalizmus verzus 

avantgarda sa vyplnila „medzijavmi“ a meandrami odchýlok.“ 28  

Objektívne kritéria29 pre výtvarný výraz vyplývajú z tvorby autora, obsahu, formy 

a výtvarného jazyka.30 

                                                           
26 Modelovanie ako teoreticko-výskumná metóda. 
27 SEDLÁKOVÁ, Alena, ref 14, s. 177. 
28 RUSINOVÁ, Zora, et al.,   ref 24, s. 39. 
29 SOUČKOVÁ, Marta. 2001. Personálna téma v prozaickom texte.  Prešov: Náuka, 2001, s. 7. ISBN 
80-89038-03-4. O. Čepan píše o rôznych stupňoch, nie však v súvislosti s odlišnosťou poznania 
výtvarného diela, no v súvislostiach poznania literárneho diela. Domnievame sa, že ak je výtvarné a 
literárne dielo spoločenskou  súčasťou umenia všeobecne - literárny jazyk je  nástrojom verbálneho 
vyjadrovania a komunikácie  umenia, a zároveň môže byť zdrojom aj nástrojom  umeleckej metódy 
vo výtvarnom umení, tak výtvarný výraz  ako súčasť výpovednej hodnoty každého diela je relevantný 
stupňom vizuálno-estetických kritérií a subjektívneho hodnotenia.  
30 Formy komunikácie vo výtvarnom umení. „Každé výtvarné dielo sa skladá zo zobrazenia, názvu 
a interpretácie. Výtvarné zobrazenie pozostáva z prvkov, ktoré môžeme nazvať výtvarným jazykom. 
Výtvarný jazyk slúži na to aby autor výtvarného diela, mohol odovzdať nejakú informáciu príjemcovi. 
Aby príjemca mohol správu prijať, potrebuje tento jazyk poznať. Jazyk výtvarného umenia vyrastá 
z prirodzeného semiotického systému vizuálno-optickej signalizácie a orientácie, ktorý si každý človek 
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„Kde se vlastně odehrává hlavní děj umění: v onom prvním setkání s myšlenkou obrazu, anebo ve 

výkonu, jímž  se ten obraz uskutečňuje? Udělat nejasné jasným, v tom je celý postup umělecké práce. 

Dříve než začnu,v okamžiku, kdy se rozhoduji, že se dám do díla, kdy tedy již vím, co asi, jak asi to 

chci udělat, nevidím ještě jasně. Přesto je právě toto snad nejopojnější chvíle v celém tvoření.“ 31   

Umenie sa vo svojom obsahu vždy dotýkalo spôsobov tvorby a komunikácie. Preto sa 

vždy nutne stretáva s porozumením svojej komunikovanej správy, s kritikou 

a estetickými kritériami, lebo aktuálnosť krásy umení v každom historickom období 

zo sprostredkovávaných hodnôt nespadá do jedného tvaru a štýlu. Mení sa a vždy 

vyberá prostriedky z predchádzajúcich etáp. Tento jav je v každom druhu umenia. Teda, 

keby sme chceli vidieť  „obraz“ výtvarného umenia 2. polovice XX. storočia doteraz iba 

v uhle krásy – estetických hodnôt typických pre druhú polovicu minulého storočia, našli 

by sme prevahu kontroverzných pripomienok.  

     Povaha a podoba výtvarného umenia 60. rokov, a aj nasledujúcich desaťročí do roku 

1989, podľa Z. Rusinovej „predznamenaná“ „trojcestím“: 1. pretrvávajúcou oficiálnou produkciou 

socialistického realizmu, 2. oneskorenou estetikou raných avantgárd, 3. novátorským hľadačstvom 

a experimentom (najmä antiestetizmom, procesuálnosťou, dematerializáciou a reflexiami súdobých 

svetových trendov. Dôsledkom akcelerácie nových výrazových foriem umenia, ale na druhej strane 

nedostatočného sprostredkovania ich hodnôt širšej kultúrnej verejnosti, ba spočiatku dokonca ich 

zásadného zavrhovania masmédiami, bolo žiaľ, dlhodobé a čoraz výraznejšie zaostávanie diváka.“32  

Politická situácia socializmu dominovala, a výtvarný prejav bol možný za cenu 

obmedzovania kontaktov so zahraničím, udržiavaním umelých vzťahov v izolovanosti 

a zreteľnejším prejavom tém v zásadách socialistického realizmu. 

                                                                                                                                                                     
osvojuje v priebehu svojho života. Výtvarný jazyk sa však líši od prirodzeného vizuálneho jazyka. 
Osvojiť si ho môže človek so špeciálnym výtvarno-estetickým vzdelaním.“ In: GERO, Štefan. 2004. 
Interpretácia výtvarného diela. 2004, s. 40. In: ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, et al. 2004. Vizuálna kultúra 
a umenie v škole. Bratislava: DIGIT 2004. ISBN80-968441-1-3. 
31 MÍČKO, Miroslav. 2004. Umění nebo život. Praha: Academia  2004, s. 44, ISBN 80-200-1232-X. 
32 RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24, s. 39. 
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1. 1  UMELECKÁ A ESTETICKÁ HODNOTA VO VÝTVARNOM 
UMENÍ V PRIEREZE OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA  
DOTERAZ 
 

     Poznatky, zmienky a recenzné správy o umeleckej a estetickej hodnote diel 

výtvarného umenia 2. polovice XX. storočia, na Slovensku a vo svete, do obdobia 

približne roku 1990, nájdeme v prevažnej miere v časopisoch,33 ktoré síce boli pod 

tlakom cenzúry, ale dokázali odzrkadliť maximum tvorcov a trendov v umení. Na   

umeleckú a estetickú hodnotu  diel 2. polovice minulého storočia možno pozerať 

komplexne i jednotlivo podľa desaťročí. Umelecká hodnota34 sa spája s estetickou 

                                                           
33 Neopierame o všetky zdroje. Z dôvodov témy našej práce kladieme dôraz na výtvarný prejav 
dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí. Z charakteru umeleckej a estetickej hodnoty výtvarného umenia 
je pre nás podstatou existencia prepojenia do výučby vo všetkých stupňoch škôl. Umenie vo svojej, aj 
socialistickej tvári, bolo v subjektívnom výchovnom aspekte jediným zdrojom ideálu pre výchovu 
dieťaťa, hodnoty, ktoré sprostredkovával pedagóg na základe vlastnej recepcie umenia v úzkom 
vzťahu nebolo možné ovplyvňovať  žiadnou donucovacou metódou. Z lásky k umeniu a dieťaťu 
existovala jediná cesta – tvorba. Prístup a škála hodnôt umeleckých výpovedí sa odrazila v autorskej 
tvorbe práve pre deti, teda aj v umeleckej literatúre pre deti – umeleckej ilustrácii skúmaného obdobia. 
Zaznamenali sme štýly a koncepcie výtvarných prejavov umeleckej ilustrácie, ktoré súvisia 
s prejavom a umeleckými metódami doterajšieho knižného umenia. Zmeny nadväzujú na možnosti 
a technológie polygrafického priemyslu. 
V 60. rokoch začínajú vychádzať časopisy Estetika, Revue svetovej literatúre (1965), z českých sú 
dôležité Host do domu, Světová literatura, Plamen, Tvář, Orientace, Analogon, Sešity pro literaturu 
a diskusi, Divadlo, v ktorých sa formulovali dôležité spoločenské a kultúrne problémy. Dostupný je 
Zykmundov výber Osudy moderního umění Herberta Reada, antológia subjektívnych výtvarných 
reflexií Maliari o sebe a výtvarnom diele a pod.  
Dodnes vychádzajú noviny Ateliér, české noviny, ktoré dokázali udržať nadhľad nad spoločenskou 
situáciou a existujúcim umením. Podobne, no s prevahou výberu tematiky, existoval časopis Výtvarný 
život, ktorý zanikol v 90. rokoch 20. storočia, zmieniť sa môžeme o vedeckom časopise ARS – začal 
vychádzať od roku 1967 ako výtvarná revue Ústavu teórie dejín výtvarného umenia SAV 
(šéfredaktorom bol Marián Váross). Profil súčasného výtvarného umenia (začal vychádzať 1991), 
ktorý menil svoju formu, sa po zmenách v politickom systéme zameral úplne na súčasné výtvarné 
umenie, spočiatku ako dvojtýždenník,  a ako štvrťmesačník vychádza doposiaľ. Prevažne reflektuje na 
dianie a charakter multimediálnosti v umení aj na zahraničnú tvorbu. Kultúrny  život, Výtvarný život 
– noviny a časopis -  zanikli z ekonomických dôvodov. V rámci rozvoja technologických stratégií a  
komunikačných zdrojov ponúka internet dokumenty rôzneho typu. Na Slovensku ( v súčasnosti) je 
dostupnosť k dobrým dokumentom a zdrojom nie najoptimálnejšia. Naďalej existujú prirodzené 
bariéry v objektívnosti a interpretáciách. Veľkú mieru preferencie tém nesie so sebou subjektívnosť 
videnia problematiky výtvarného prejavu. 
34 KULKA, Tomáš. 2004. Umění a falzum. Praha: Academia, 2004, ISBN 80-200-0954-X. O 
povahe umeleckej a  estetickej hodnoty aj In: KULKA, Tomáš. 2000. Umění a kýč. Praha: Torst, 
2000, s. 76-77, ISBN 80-7215-128. T. Kulka vo svojej práci spomína termín „umělecká hodnota“. 
V odbornej literatúre bol použitý aj v protiklade s estetickou hodnotou. To, čo je krásne nemusí byť 
umením, to čo je umenie – niekedy nie je krásne. Estetická hodnota nemusí byť prvoradou 
podmienkou umenia. Gýč je čosi, čo sa tvári ako umenie. No existuje aj gýč moderný. Nemusí 
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hodnotou, no existuje aj v jej protiklade. Hodnotenia sú vždy subjektívne, sú 

premenlivé. Estetickú hodnotu výtvarného diela pokladáme v analogickom význame 

s estetickou hodnotou literárneho diela za invariantnú,35 objektívne existujúcu, a niektorí 

autori ju synonymizujú (napríklad, M. Součková). 

„Umělecká hodnota obráží: 

1. obecný význam inovace exemplifikované dílem pro „svět umění“, a 2. potenciál této inovace pro její 

další esteticko-umělecké využití. Proč takto složitá formulace? Nelze uměleckou hodnotu jednoduše 

označit za tvořivost, originalitu či novost jako takovou? Odpověď zní, že originalita či novost sama 

o sobě nestačí. Kdybychom postříkali plátno námatkou vybranými barvami a vzniklé skvrny všelijak 

rozmazali, vzniklo by dílo, jaké  ještě  nikdo  před námi nevytvořil. Přesto by tento  ΄originální΄ výtvor 

uměleckou hodnotu neměl. K tomu by bylo třeba, aby byl obecně resp. světem umění chápán jako 

inovace, která nějakým způsobem předkládá řešení aktuálních uměleckých problémů. Inovace musí 

ukazovat možnosti a otevírat cesty k dalšímu estetickému a uměleckému využití.“ 36  

     Okolo polovice 20. storočia sa do umenia vrátila simultánne s atmosférou 

štrukturalizmu a antropologizmu ľudská postava. Popri postave sa do popredia dostáva 

znak ako asociačno-pojmová a zmyslová konotácia reality. Významnú funkciu preberá 

písmo, dizajn s materiálovými štruktúrami, inde37 vo forme rukopisného prvku preberá 

zástupnú sémantickú hodnotu maľby alebo úlohu spontánneho záznamu v zmysle 

kolektívnych grafitov s cieľom v časovej dimenzii vtiahnuť do procesu diváka. Akcia, 

koncept, akčné umenie, prvky pop-artu, informel s rezonanciami pop-artu, ikonické 

aspekty reality, vstup médií a rozvoj umeleckých metód, ktoré slúžili anonymite 

a prestupovaniu najrozličnejších materiálov, sa postupne v druhej polovici XX. storočia 

výrazne zapisujú pod individuálne formovanie jednotlivých tvorcov. Ohlasy zo 

                                                                                                                                                                     
obsahovať umeleckú hodnotu. Miera estetickej hodnoty je zastúpená stupňom individuálneho 
vnímania gýča ako diela.  
35 Bližšie k literárnej hodnote aj v poznámke M. SOUČKOVEJ In: SOUČKOVÁ, Marta, ref 29, s. 11.  
36 KULKA, Tomáš. 2004: Umění a falzum. Praha: Academia, 2004, s. 99-100. ISBN 80-200-0954-X. 
37 RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24, s. 41.  
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zahraničia presahujú na Slovensko vo výraznej miere, pretože postupne ovplyvňujú 

racionálne myslenie v rámci pozitívneho  chápania sveta a umeleckého jazyka. 

Aktivizujú výtvarné vyjadrovanie. Umenie sa napriek politickej situácii rozvíja 

v slobodnom duchu.38 Naši umelci participovali na rôznych medzinárodných 

prehliadkach. Ľudské hodnoty sa tak preniesli prostredníctvom humánnosti umenia do 

života napriek zmätkom a tragickým udalostiam v  r. 1968.  Hodnota umenia v čase, 

priestore, dimenzii ohraničenia hranicami a železnou oponou  nepotvrdila ohraničenie 

v umeleckej a estetickej komunikácii. Veľmi zásadným zlomom „v ďalšom vývoji bol 

novembrový zjazd ZSVU r. 1972.(...)39 Rezolúcia stanovila:“ sledovať ekonomiku výtvarného 

umenia, určiť preferencie a priority...“. Vývoj umenia sa v tomto období má preniesť pod 

týmto tlakom na slepú koľaj formality. Faktom je, že naši umelci ešte mohli cestovať do 

zahraničia a zúčastňovať sa medzinárodných podujatí. Výtvarné umenie pokračovalo vo 

vzájomnom prestupovaní médií a umeleckých metód do súčasnosti. Otvorením sa svetu 

prostredníctvom zamatovej revolúcie sa  umenie posunulo vo výrazových formách 

zachytávania individuality jedinca, jeho duševného prežívania a postoja ku novým 

horizontom celosvetového charakteru. Vnímanie ťažkostí sa datuje v období tak 

normalizácie (obdobie 70. rokov), kedy prichádzajú represie. 

     V charaktere výtvarného umenia sa zvýrazňuje únik od civilizácie do nepoškvrnenej 

prírody, symbolické zbavenie sa materiálnosti, slobodné prežívanie istej situácie, 

odpútanie sa od ideovej zložky diela rozvoľnením v hravej činnosti zbavenej nielen 

pátosu, ale aj jeho hmotnej stopy.40 Napriek ojedinelým výrazom má umenie totalitných 

krajín spoločné črty. Za také možno považovať estetiku schematizmu, spoločné prvky 

v obliekaní, dizajne, preferencii umelohmotných materiálov, stereotypnosť 

v každodennom živote, zdôrazňovanie socialistických výročí, farby, hyperrealizmus, 

                                                           
38 RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24, s. 42 - 43. 
39 RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24, s. 45. 
40 RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24, s. 45. 
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pátos a pompéznosť, aj uprednostňovanie objednávok práve z dôvodov „straníckosti“. 

Transformácia hodnôt svetového umenia vracia podstatu komunikácie umelca 

s divákom vo veľmi opatrných počinoch. Umelecká hodnota a estetické vyjadrovanie sa 

dôrazne začínajú prejavovať najmä vplyvom  kultivovanosti umelcov, ktorí výtvarným 

jazykom a osobitými prostriedkami prejavujú kreatívne úsilie zvýrazniť tému 

jedinečného okamihu života človeka v performanciách a koncepciách.  

„Koncom 70. a začiatkom 80. rokov sa presadzujú civilizačne, ulicovo orientované body-artové 

performancie založené na identifikácii diváka s umelcom.“41  

     Sociálnosť umenia je ďalšou podstatou štýlov a prebiehajúcich tvorivých tendencií. 

Po 80. rokoch, po pohyblivých umeleckých a estetických  hodnotách chápeme  artefakt 

s vývinovou hodnotou.42 Touto hodnotou rozumieme hodnotu v zhode s vývinovou 

hodnotou prozaického diela, o ktorom hovorí Součková, M., keď v tomto duchu 

systematicky posudzuje najnovšiu  literárnu tvorbu. „Vývinovú hodnotu literárneho textu 

stanovujeme aj v závislosti od iných než len vnútrotextových činiteľov – napr. od obdobia vzniku diela, 

dobového estetického kánonu, literárneho slohu a podobne.“43 Témy výtvarného umenia 

a literárneho umenia v období od konca 80. rokov sa dotýkajú v koncepciách 

a presahoch, vzájomnom prestupovaní, multimediálnom tvarovaní umeleckých metód. 

Často autor textu siahne po výtvarnom umení ako zdroji a prameni vlastnej literárnej 

tvorby a naopak. Do umeleckých metód vo výtvarnom umení prestupujú aj divadelné, 

filmové hudobné paralely. Témy sa prostredníctvom multimediálnych prostriedkov 

a výtvarným pozadím variujú do množstva interpretácií, čo považujeme za integráciu 

hodnotových systémov. Táto legitímne používaná priestupnosť metód a výrazových 

prostriedkov ovláda výber interpretácie a spôsobuje modifikácie asociácií. Opakovanie 

metodických umeleckých postupov tak umožňuje plnohodnotne zvnútorniť dielo 

                                                           
41 RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24, s. 49. 
42 SOUČKOVÁ, Marta,  ref 29, s. 9.  
43 SOUČKOVÁ, Marta,  ref 29, s. 9. 
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s umelcovým zámerom. Dobovosť 80. rokov, 90. rokov a súčasnosť sa dá hodnotiť ako 

vrstva a vývinová aktuálnosť, a to nielen v literárnom umení. Jediným rozdielom 

v tvorbe umenia literárnom je fakt, že zrozumiteľnosť v literárnom diele je ohodnotená 

aj úspechom na trhu. Zrozumiteľnosť výtvarného diela je v tomto aspekte 

zvláštnosťou.44 Interpretácia vyžaduje intelektuálny vzťah k minulosti, a preto jej 

nevyhnutnú súčasť tvorí konceptuálna dištancia. Programovo sa jej venovali ateliérové 

prezentácie v 80. rokoch.45 Pre 80. roky je charakteristický artefakt a akcia. „Popri 

solitérnych, len na výtvarníka (prípadne pomocníka) obmedzených akciách tak ožíva aj kolektívny typ 

akcie, už nie ako idylickej hry a slávnosti, ale skôr spoločne prežívanej vymedzenej situácie. Jej jadrom 

je duchovná očista v prírode vykonávanými jednoduchými i ritualizovanými úkonmi, rovnako ako 

reflexia dobovej spoločenskej atmosféry prítomná v mystifikácii, fikcii a simulácii „akoby“, v irónii 

a výsmechu socialistickým štandardizačným praktikám, najmä agitácii, márnej fyzickej lopote, 

schôdzovaniu, kontrole ľudí, stádovitosti, ale i politickej manipulácii – odpočúvaniu, príkazom, 

nariadeniam a pod. Ešte intenzívnejšie sa aplikuje prenos vedeckej terminológie a niektorých metód na 

oblasť umenia pri vytváraní dokumentácie.“46 Stanovenie hodnoty je do značnej miery 

hodnotením historickým. „Problém určenia estetickej hodnoty prozaického textu je pre nás 

dominantný nielen vzhľadom na osobné, literárnokritické zameranie, ale aj pre to, že keby veda 

o umení nedokázala rozlišovať medzi „dobrým“ a  „zlým“ textom, umením  a „neumením“, stratila 

by schopnosť zistiť  jeho invariantnú a zároveň dištinktívnu podstatu. Dodajme, že daná axiologická 

otázka je rozhodujúca pre mnohých vedcov, nielen pre literárnych kritikov.“ 47 Súhlasíme  

                                                           
44 Tu máme na mysli jav, v ktorom ide o predajnosť artefaktov a kúpyschopnosť obyvateľov na 
Slovensku. Umelecké výtvarné dielo je menej „dostupné“ širokej verejnosti v porovnaní s literárnym 
artefaktom. Občas až nepotrebné.  Hodnota diel a  ich hodnotenie v týchto druhoch umenia sú v tomto 
aspekte neporovnateľné. Človek si napríklad častejšie kúpi knihu než obraz, lebo je drahší. Nemôže si 
kúpiť performanciu alebo akciu, či informel  - „v priamom prenose“ –  ide o iný tvar. Táto poznámka 
smeruje však ku materiálnosti a  v druhoch umenia tiež ku konkrétnym nosičom a nositeľom. Ešte 
častejšie sa stretávame s hudobným artefaktom, reklamou, filmom, divadelným dielom najmenej. Toto 
je súčasťou dobového estetického kánonu v materiálnej percepcii druhov umenia, ktoré je 
charakteristické pre posledné roky  po zamatovej revolúcii (1989).  
45 RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24, s. 53. 
46 RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24, s. 54. 
47 SOUČKOVA, Marta et al,  ref 29, s. 11. 
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s M. Součkovou, v súvislostiach výrazového charakteru a podstaty umeleckých prejavov 

v období najmä konca 90. rokov po dnešok. Výraz a hodnoty diel a umeleckých metód 

posledných rokov  sú závažným kvalitatívnym systémom tém a textových štruktúr.48 

Umelecké dielo pôsobí ako sociálna sila. Táto sila sa týka všetkých druhov umenia. 

Z vnútornej štruktúry diela sme schopní analyzovať ľudskosť a myšlienkové súvislosti 

jeho poslania. Umelecké a estetické hodnoty diela sú fenoménmi svojbytnosti umenia. 

„Ak moderné umenie nie je zrozumiteľné pre všetkých, znamená to, že prostriedky, ktoré používa, nie 

sú všeobecne ľudské. Nie je umením pre celé ľudstvo, ale iba pre osobitú skupinu ľudí, ktorí nemusia 

byť hodnotnejší ako ostatní, ale od ostatných sa navidomoči odlišujú.“49 Pre väčšinu ľudí nie je 

estetický zážitok ako duchovný postoj v zásade odlišný od ich bežného životného 

postoja. Odlišuje sa len niektorými svojimi vlastnosťami: je hádam utilitárny, 

intenzívnejší a bez akýchkoľvek nepríjemných následkov. Avšak v konečnom dôsledku 

sú umelecký objekt a to, na čo je umenie zamerané, rovnaké ako v bežnom živote: sú to 

ľudské osudy a vášne.50  Výtvarné umenie v druhej polovici XX. storočia doteraz, vo 

svojej podstate, vo svojich umeleckých metódach a postupoch, bolo najviac zamerané 

práve na ľudské hodnoty a ich invariantné sprostredkovávanie. Osobnosť človeka 

s jeho vášňami, individuálnym podobenstvom, imagináciou vystupujúcou 

v prestupovaní médií a intenčným zlučovaním konkrétnych a abstraktných elementov, 

posúva pohľadom na politickú scénu, a vzápätí ohlasom na životné prostredie otvára 

jeho akceptáciu alebo negáciu, simultánnosť i simulakrum51 filozofie umenia. Od týchto 

                                                           
48 Pre porovnanie by sme boli radi, ak by si čitateľ skúsil predstaviť výtvarné dielo alebo umeleckú 
formu ako jazykový text. Tieto tvrdenia nás posmeľujú k faktu, že výtvarný jazyk možno v istých 
okamihoch chápať ako text, aj keď je niekedy nenapísaný. Je nevyhnutným korpusom a podstatou 
samotného umeleckého vyjadrovania najmä myšlienok a metafor umelca, a tie môžeme chápať   
nielen postmoderne. 
49 ORTEGA Y GASSET, José. 1994.  Eseje o umení. Bratislava: Archa, 1994, s. 11, ISBN 80-7115-
076-2.  
50 ORTEGA Y GASSET, José,  ref  49, s. 11. 
51 Latinský výraz simulakrum, ktorý sa hojne používal ako negatívny výraz celý raný stredovek, sa 
potom hojne využíval v 13. storočí.(...) u Rogera Bacona a Johana Pechama. (...) V článku, ktorý po 
prvý krát vyšiel v roku 1967, nazvanom Simulakrum a antická filozofia, sa francúzsky filozof Gilles 
Deleuze pokúsil „prevrátiť platonizmus,“ pričom znovu zaviedol simulakrum ako kritický termín 
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aspektov je nevyhnutné uberať sa analýzou hodnôt a opodstatnenosti umenia v systéme 

spoločnosti a multikultúrnych vplyvov. Multimediálnosť sa dá chápať v pozícii 

nástrojov a prezentácií umenia. Metódy jednotlivých umelcov – autorov 

a sprostredkovateľov  výtvarných tém aj  problémov – to všetko  je aj preto možné 

považovať samozrejme za „text“52 – korpus ku interpretáciám a semiotickým 

asociáciám. Vďaka tomu môžeme hovoriť o estetických, umeleckých invariantných či 

subjektívnych hodnotách vo výtvarnom umení.  

„Za zásadný medzník vo vývoji našej spoločnosti treba pokladať zánik ČSFR a vznik Slovenskej 

republiky ako nezávislého štátu 1. januára 1993, čo sa bezprostredne odrazí na štruktúre 

inštitucionálneho a organizačného systému, ako na profilácii kultúrneho života. Odteraz sa slovenské 

výtvarné umenie nielen môže, ale aj „musí“ presadzovať samo i na medzinárodnej scéne. (...) 

Paradoxne, po medznom roku 1989 naráža na dynamizmus umeleckej tvorby na nové problémy – 

tentoraz už nie ideologického, ale ekonomického charakteru.“53 

     Slovenské umenie tohto desaťročia stimuluje odmietanie výtvarnej tradície, v jeho 

výrazovom synkretizme sa prejavuje úcta ku posolstvu všeobecných dejín umenia.  

Postmoderna v doznievajúcom štádiu nevyšpecifikovala vo výtvarnom umení osobité 

výtvarné metódy. Dôraz možno nájsť azda v kombináciách  a témach nevyhranených 

a nepomenovaných obsahov. Napätia z výpovedných hodnôt umeleckých foriem 

a metód zrkadlia mýty a demýtizujú, často rekonštruujú, fetišizujú i utopizujú  témy 

                                                                                                                                                                     
dejín umenia, k+účový pre našu dobu. In: CAMILE, Michael. 2004. Simulakrum. Z anglického 
originálu preložil túto kapitolu Ivan Gerát. Bratislava: Nadácia – Centrum súčasného výtvarného 
umenia, SLOVART spol.s.r.o. 2004, s. 62 – 76; s. 64. In: NELSON, Robert, S. – SHIFF, Richard. 
Kritické pojmy dejín umenia. Critical Terms for Art History. Licensed by The University of Chicago, 
Illinois 1996, 2003. NELSON, Robert, S –  SHIFF, Richard. 2004. Kritické pojmy dejín umenia. 
Bratislava: Nadácia Centrum súčasného umenia, Slovart 2004. Hlavný vedecký redaktor Miroslav 
Marcelli. ISBN 80-7145-978-X. 
52 „Máme teda sklon považovať obrazy v porovnaní so slovami a s textami za „detskejšie“ a 
„primitívnejšie“ – za prirodzené znaky, ktoré ľahšie prekračujú hranice zvláštností svojej kultúrnej 
podmienenosti. Ak teda chceme plne pochopiť význam komplexu kultúrnych konvencií, ktoré vizuálne 
obrazy efektívne využívajú, bude veľmi správne, ako ich označíme za podobné textom.“  In: POTTS, 
Alex. 2004. Znak. Z anglického originálu preložil túto kapitolu Ivan Gerát. Bratislava: Nadácia – 
Centrum súčasného výtvarného umenia, SLOVART spol.s.r.o. 2004, s. 47-61; s. 52. In: NELSON, 
Robert, S. –  SHIFF, Richard,  ref 51. 
53 RUSINOVÁ, Zora et al, ref 24, s. 57. 
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a dielo samotné. Fenoménom prezentácií umenia sa v 90. rokoch stali tzv. kurátorské 

výstavy. Z. Rusinová uvádza, že  ide o to, „keď teoretik umenia na základe vlastnej koncepcie 

(viazanej či už na isté miesto, alebo určitú ideu) komprimujúc vo svojej predstave hybné momenty 

súvekej paradigmy umenia vyzýva umelcov prezentovať prevažne na túto príležitosť vyhotovené diela.“54 

S napokon najtypickejším výtvarným vyjadrením tém sú intermediálne priestorové 

inštalácie, so synkretickým aspektom, heterogénnym programom a hybridnou podobou. 

Tu sa najviditeľnejšie prepájajú do sprostredkovávania estetických, umeleckých 

a variantných hodnôt konštitúcie tém mnohými druhmi umenia. S  rozvojom 

najexkluzívnejších médií nadobúda výtvarný jazyk multimediálny charakter. Umenie 

a život sú prezentované v hodnotovej škále najnovších technológií a trendov umenia.  

     „V celku možno povedať, že naše umenie 90. rokov nereflektuje natoľko spoločenské, sociálne a 

sociologické problémy ako je to v tomto čase bežné v euro-americkom kontexte (AIDS, porušovanie 

ľudských práv, bezdomovectvo, feminizmus, sexuálna identita, telo, telesnosť, násilie, umenie ulice). Až 

na výnimky, najmä príslušníkov starších generácií, je uzavreté vo svojom metajazyku „vyšších sfér“ (...) 

reflektuje skôr formálne výdobytky než obsahové momenty, skôr obraz sprostredkovanej reality než 

reality vlastnej, ľudskej dimenzii ego-fyzickej subjektivity.“55  

                                                           
54 RUSINOVÁ, Zora et al, ref 24, s. 59. 
55 RUSINOVÁ,  Zora et al, ref  24, s. 60. 
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1. 2 V ŠTRUKTÚRACH  VÝTVARNÉHO  UMENIA OD  DRUHEJ 
POLOVICE XX. STOROČIA 
      

     „Umění je zpôsob vědomí, a to, čemu říkame v moderním umění abstrakce, je novým vytvářením tohoto 
vědomí.“  

                                                                                                               Jindřich Chalupecký 56 

      

Pre pochopenie štruktúry výtvarného umenia od druhej polovice XX. storočia  

je treba zaoberať sa alternatívne nielen umením, ale aj jeho  filozofiou, predovšetkým 

však celosvetovými tendenciami a vzájomnými prestupujúcimi sa formami. Imaginácia, 

intuícia, racionalita či abstrakcia, krása a „škaredosť“, paradoxy, rozmanitosti, 

multimedialita,  to sú pojmy naznačujúce tendencie obdobia, ktorého náznaky a korene 

sa rozrastajú v priereze rokov minulého storočia. „Strukturu nelze vymezit pouze souvtažností 

celku a částí, jíž se zabývala tvarová psychologie. Představuje labilní rovnováhu vztahů – odtud její 

energičnost. Jsou vyloženy pojmy znak a funkce s ohledem na specifický vztah uměleckého díla ke 

skutečnosti.“57  Vzájomné relácie hodnôt a psychologická dimenzia vychádzajú z vedomia 

a pôsobia na neho. Od umelca závisí, ako bude myšlienka vyjadrená a akou štruktúrou 

svojich relácií zaujme percipienta. Ak si porovnáme pôsobenie umenia starších období 

s etapou druhej polovice minulého storočia, pochopíme, že porozumenie diel v širšej 

spoločnosti sa odlišuje práve vo svojej koncepcii štruktúry. Dielo renesančného umelca 

bolo zrozumiteľnejšie z aspektu reálnejšie spracovanej témy. „Umelci 19. storočia 

postupovali príliš nečisto. Redukovali na minimum čisto estetické elementy, v dôsledku čoho dielo 

pozostávalo z vymyslených ľudských záležitostí. V tomto smere možno tvrdiť, že v tej či onej podobe 

                                                           
56 TROJANOVÁ, Eva: Od intuície k racionalite. Abstraktná maľba 1960 – 1985. s. 89. In: 
RUSINOVÁ, Zora, et al., ref 24. 
Vzhľadom ku profilu výtvarného prejavu detí v ich prirodzenom prostredí, výtvarných tendencií 
v našej pedagogickej  praxi a výučby výtvarnej výchovy sme sa stretávali vo veľkej miere 
s abstrakciou v maľbe a iných oblastiach výtvarného umenia. Považujeme abstrakciu za  výrazný 
fenomén v percepcii a recepcii výtvarných foriem. 
57 MUKAŘOVSKÝ, Jan. 2000. Studie [ I ]. Brno: Host, 2000, poznámka autora s. 515. ISBN 80-
86055-91-4. 
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bolo štandardné umenie minulého storočia realistické. Realistmi boli rovnako Beethoven ako Wagner, 

Chateaubriand rovnako ako Zola. Romantizmus a naturalizmus, videné z dnešného pohľadu, k sebe 

konvergujú a odhaľujú svoje spoločné korene. Výtvory takéhoto druhu sú len čiastočne umeleckými 

dielami, umeleckými objektmi. Na to, aby sme z nich  mali umelecký zážitok, nie je potrebná tá 

schopnosť prispôsobiť sa virtuálnemu a transparentnému, v ktorej spočíva umelecká senzibilita. Na to 

nám stačí len ľudská senzibilita, schopnosť vnímať tiesne a radosti blížneho. V tejto súvislosti je ľahké 

pochopiť, prečo bolo umenie 19. storočia také populárne: tvorilo sa pre rôznorodú masu do tej miery, do 

akej nebolo umením, ale extraktom zo života. Spomeňme si, že v každej epoche, v ktorej existovali dva 

druhy umenia, jedno pre menšinu a druhé pre väčšinu, toto posledné bolo vždy realistické.“58 Dielo zo 

60. rokov bolo zrozumiteľné pre ešte užší okruh ľudí. Ak by sme zasa chceli porovnať 

dielo z obdobia pop-artu, tak o zrozumiteľnosti bude reč vo vzťahu ku mnohosti 

a mnohorakosti z dôvodov primeranejšej a ľahšej dostupnosti ľuďom. Človek so 

získanými vedomosťami a poznatkami v 60. až napr. 90. rokoch umenie chápe a vníma 

odlišne z hľadiska svojho spôsobu života. Výtvarná tvorba sa pre človeka stalo 

možnosťou vytvárania nového spôsobu vedomia. Umelecké a estetické hodnoty, 

retroaktívne posuny a dimenzie iných hodnôt, sú štruktúrnou ilustráciou myslenia 

a vedomia. Originály diel sa nachádzajú prevažne v galériách a súkromných zbierkach. 

Diela, ktoré sú vytvorené v druhej polovici XX. storočia, existujú podobne, no 

majiteľmi sa, častejšie ich reprodukcií, stávajú aj „drobnejšie“ society. Hodnota, ktorú 

chápu ako druh kultúry a postavenia sa premieta do spôsobu života. Umelecké dielo sa 

kontempluje ako objekt.  

     O štruktúre diel v druhej polovici XX. storočia môžeme hovoriť, keď chceme 

poukázať na prestupovanie médií.59 Pri tvorbe diela, najmä posledného desaťročia, 

                                                           
58 ORTEGA, Y GASSET, José,  ref 49, s. 13. 
59 Za média tu považujeme všetky nosiče – technické aj netechnické, fragmenty, prvky, materiály so 
svojou vlastnou textúrou a kvalitatívnymi vlastnosťami. Tie sa v 2. polovici XX. storočia veľmi 
využívajú, aby zvýrazňovali charakter samotného diela, umeleckú metódu, niekedy, aby pôsobili 
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značne v dielach umeleckej metódy konceptu, a teda konceptualizmu, predpokladáme 

seriózne autorské stratégie aj uznanie percipienta v hľadaní zmyslu a hodnoty diela. 

V žiadnom prípade nejde o zjednodušené komunikačné vzťahy autorov a divákov – 

vnímateľov umenia a ani ignoranciu asymetrie vzťahu. Ide predovšetkým o 

 mnohovýznamovosť v štruktúre koncepcie diela,  mnohoznačnosť výrazu a dojmu 

z realizovaného diela. V štruktúre tejto mnohoznačnosti sa treba zaoberať 

mnohoznačnosťou kontemplatívnosti autora a percipienta. Autor vo svojej štruktúre 

prelína sugesciu s realitou a imagináciou. Očakáva intuíciu prijímateľa, no vo vzťahu 

zrozumiteľnosti významovej štruktúry a koncepcie. Kontemplatívnosť prebiehajúceho 

deja so vstupovaním do deja sú súčasťou každej „mlčanlivosti“ diela, tiež 

mnohovýznamovosti. Štruktúru treba vidieť v chronológii umeleckých postupov. 

Horizontálne  tak môžeme  pozorovať časovosť a dobovosť, vertikálne zasa možno 

vnímať prostriedky výtvarného jazyka umenia s ich vedľajším účinkom mnohorakosti 

a mnohoznačnosti. Štruktúra umeleckého diela v tomto období sa dá považovať aj 

za cestu a riešenie výtvarného problému. V rámci týchto kategórií  existovalo, 

a naďalej existuje dobré a zlé „štruktúrovanie“. Hovoríme tiež o úrovni „spracovávania 

informácií“, kontemplácii, empatii hodnôt tém z pohľadu realizátora umeleckej metódy 

a diváka. Recipient môže štruktúru diela a umeleckej metódy vidieť diametrálne odlišne. 

Tento jav súvisí s interpretáciou tém a myšlienok pôvodcu – autora. Z pohľadu 

kognitívnej psychológie môžeme štruktúru chápať hĺbkovú60 a povrchovú,61 vnútornú a 

vonkajšiu. Kognitívnosť súvisí s myslením. Ak deťom poskytujeme škálu podnetov, 

rozvíjame zručnosti a schopnosti pre aplikáciu abstraktnej myšlienky do reálneho 

                                                                                                                                                                     
realisticky, pre estetickú a umeleckú hodnotu realizovaného diela, najmä monumentálnejšieho 
a expresívnejšieho charakteru. 
60 Robert, J. Sternberg definuje: „Hloubková struktura – rovina syntaktické analýzy, která popisuje 
vztahy mezi různymi povrchovými strukturami prostřednictvím transformačních pravidel.  In: 
STERNBERG, Robert, J. 2002 Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002, s. 601 [Cognitive 
psychology] ISBN 80-7178-376-5. 
61 „Povrchová struktura – rovina syntaktické analýzy, která se zabýva pouze konkrétním syntaktickým 
uspořádáním slov vo věte (...) syntax. s. 605. In: STERNBERG, Robert, J., ref  60. 
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prostredia. Tvorca vlastne interpretuje myšlienku vo svojom diele a tým predkladá 

divákom jej jednu alebo obidve štruktúry. Ak učíme deti premýšľať prostredníctvom 

umenia, zdokonaľujeme estetickými, umeleckými a inými hodnotami umenia ich 

kognitívne myslenie. 

 

1. 3 INTUÍCIA, RACIONALITA, ABSTRAKCIA, ALTERNATÍVA, 
INTERMEDIALITA V MULTIMEDIÁLNYCH KONTEXTOCH 
      

     V 60. rokoch bol rozvoj nových foriem ovplyvňovaný predovšetkým útlakom z 

politickej scény Československa. Darilo sa veľmi najmä abstraktnej maľbe, aj keď 

umelecké myslenie a výtvarná tvorba nevyhnutne potrebovala novú slobodu. Umenie sa 

odvíjalo postupne v tendenciách narábať s poznatkami vlastného vedomia do podôb 

viacvýznamovej a mnohoznačnej  abstraktnosti. Na povrch sa predieral individuálny, 

vnútorný svet človeka. Od intuície v duchovnosti, vychodiac zo surrealistických vĺn 

psychických procesov, improvizácií a informelu sa cez tradičnú maľbu a umelecké 

metódy prediera spontánnosť, ignorovanie tradičnej výstavby obrazového priestoru 

v nesmiernej túžbe po slobode. Podstatnými znakmi v umeleckých postupoch sa 

profilujú identita umelca, psychofyzická  entita, materializácia duše, konfrontácie, 

procesy od objektu ku subjektu s racionálnym a intuitívnym pólom.62   

     Intuitívne a racionálne vnímame ako protiklady. Prvá kategória inklinuje 

k náhodnosti, druhá ku pragmatike. Charakter výtvarného umenia skúmaného obdobia 

v rozpätí od druhej polovice XX. storočia doteraz racionálne spoluvytvárajú umelecké 

                                                           
62 „V priebehu prvej polovice šesťdesiatych rokov situácia pomaly podlieha pozitívnym zmenám 
a tlakom doby, takže sa postupne uskutočňovali i verejné prezentácie abstraktnej tvorby či už na 
spoločných prehliadkach alebo samostatne. To už však situácia dozrela i na vystúpenie konfrontácií 
zo súkromia ateliérov. (...) až verejná prezentácia tvorby však mohla priniesť skutočnú konfrontáciu 
s tradičnými i modernými koncepciami. Poskytla i podnety na uvedomenie si rozdielov pri 
porovnávaní s abstraktnými tendenciami vo svete. Prinajmenšom v tom, že u nás neprofilovali 
vyhranené expresívne, lyrické, gestické prúdy, ale nastalo ich vzájomné ovplyvňovanie, fúzie. Navyše 
sa prelínali s prvkami geometrie a už vtedy vznikajúceho pop-artu.“ TROJANOVÁ, Eva, ref 56, s. 90. 
In: RUSINOVÁ, Zora. et al,  ref  24. 
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smery, tendencie, provokujú a zastupujú vedomie63 človeka vo výtvarnom vyjadrení – 

rečou umenia a jej výrazovými prostriedkami.  

     Na druhej strane, namiesto toho, aby napríklad maliar s väčšou či menšou 

presnosťou smeroval k realite, pozorujeme, že ide proti nej. Zámerne sa snaží 

o deformáciu, o zanedbanie jej ľudského aspektu, o jej dehumanizáciu. S objektmi na 

klasických výtvarných dielach by sme mohli spolunažívať.64 No s objektmi na 

moderných obrazoch také spolunažívanie nie je možné. Vcelku je výtvarné umenie od 

začiatku druhej polovice XX. storočia doteraz obohatené novými formami o vzájomné 

interakcie, integrácie, recepcie a tiež dekonštrukcie. Ak by sme chceli znázorniť jeho 

grafický priebeh, museli by sme si predstaviť líniu v tvare, ktorý sa ako citlivý senzor 

usiluje zaznamenať stopu po pohybe. Intuície, racionality, abstrakcie, alternatívy, 

intermediality v multimediálnych kontextoch. Intuitívnosť môže existovať v pozadí 

vedomého procesu v takmer všetkých umeleckých metódach. Jej senzibilnosť je 

v prejavoch umelcov zámerná alebo náhodná, inokedy invariantne dynamizuje, a spätne 

pôsobí na autora aj diváka. Racionalita je kategória, ktorá „prísne“ stanovuje postupy, 

metódy, dôvody. Rozum a logika, akýsi kompozičný a strategický princíp dodržiavaný 

v umeleckých metódach konceptu, ako aj neokonceptu; lebo racionalita sa objavuje aj 

v intermediálnych alebo integrovaných kompozíciách. Predpokladom k pochopeniu 

mnohoznačnosti a mnohovýrazovosti  je poznanie všetkých vlastností a vplyvov, 

používaných metód a médií – ich dosahov v účinku na autora a diváka v procese 

percepcie umeleckého prejavu – diela umelca. 

      Sémantické významy a asociácie kompozičných prostriedkov v konečnom 

výtvarnom diele a použitej umeleckej metóde tiež predurčujú stav a charakter intuície, 

                                                           
63 STERNBERG Robert, J. ref  60, s. 611. Vedomie vysvetľuje ako zložitý jav v hodnotení prostredia 
a následné filtrovanie zistených informácií mysle, pričom si jedinec tento proces uvedomuje. Na 
vedomie sa môžeme pozerať ako na duševnú realitu vytvorenú pre účel adaptácie jednotlivca na svet.  
64 Spolunažívanie v zmysle odovzdania sa a lásky, zaľúbenia sa do objektu diela. In: ORTEGA Y 
GASSET, José, ref  49, s. 20. 
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racionality, abstrakcie, alternatívy, multimediálnosť. Vo svojej povrchovej a hĺbkovej 

štruktúre umeleckého diela sú si vzájomnými podmienkami i partnermi, prakticky 

existujú ako významové komponenty, viaceré zložky zvolenej autorskej kompozície. 

Hierarchicky predstavujú mieru zovšeobecňovania, variantu interpretácie a kontemplácie 

s individuálnym a rozdielnym účinkom.  „Všichni velcí průkopníci abstrakce bez výjimky věřili 

– a Američané na tom trvali ještě otevřeneji než Evropané -, že jejich prvořadým zájmem a motivací je 

obsah. (...) Jak malíři vynalézali výtvarné idiomy, které měli okleštit výtvarný jazyk na jeho holou 

podstatu, na jeho nejčistší výraz – jak dosahovali této formy absolutna -, jejich projevy sa nutně stávaly 

stále sebereferenčními. Mondrian měl ve srovnání s ostatními abstraktními umělci největší vizuální 

sebeobnovy při zachovávání reduktivní čistoty, přesto ale nelze pochybovat o tom, že jeho tvorba  se ve 

třicátych letech oproti jeho předchozím abstrakcím vztahovala daleko více sama k  sobě a ke stylu.“65 

Abstrakcia je najčastejším fenoménom vyskytujúcim sa ako jav, metódou „masky“, ktorá 

má intuitívne predurčiť ideu diela a jeho obsah, vzájomné vzťahy sú uvoľnené, 

štruktúra materiálov sa pohybuje vo výraze od čitateľnosti po neidentifikovateľnosť. 

Estetická, umelecká hodnota a zážitok z diela, ktoré je abstraktné, vedie diváka 

k presvedčeniu, že „tomuto už nerozumie.“ Nevypovedateľnosť diela však nesúvisí 

s bezobsahovosťou. Abstrakcia predstavuje akoby zväčšeninu oproti celku diela.66  

Multimediálny kontext vidí intuíciu aj v autorovi aj v divákovi. Multimediálny kontext 

predstavuje konkrétny reálny svet, je súčasťou životného štýlu, ktorý je vybudovaný 

z malých objektov.  

     Výtvarné umenie je v porovnaní s inými druhmi umenia v nevýhode. Máme na mysli 

literárne dielo, ktoré sa objavuje v tisícoch knižných exemplárov a ktokoľvek si ho môže 

                                                           
65 GOLDING, John. 2003. Cesty k abstraktnímu umění. [Paths to the Absolute.] Brno: 
Barrister&Principal 2003, s. 184. ISBN 80-86598-48-9. 
66 Ak pozorujeme nejaký vybraný detail pod mikroskopom, skúmame mikrosvet častíc pozorovaného 
objektu. Ak pozorujeme objekt z diaľky, vidíme, že mikrosvet častí tvorí  a zúčastňuje sa na veľkom 
objekte. Predstavuje konkrétny celok.  
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prečítať.67 Ak chceme vidieť zhmotnenú myšlienku ako výtvarné dielo, máme možnosť 

stretnúť sa s ňou na výstave: „možnosť osobného stretnutia a obrazom alebo sochou sa zvyčajne 

začína aj končí s výstavou.“68   Alternatíva vo výtvarnom umení druhej polovice XX. 

storočia doteraz spočíva predovšetkým vo vzťahoch ku sprostredkovávaniu procesu 

výtvarného myslenia – vyjadrovaniu myšlienok autorom za rozhodujúcich okolností. 

Alternatíva je možnosť voľby a spôsobu. Smie rátať s trvanlivosťou 

a pominuteľnosťou v umení. Alternatíva je variantný prístup v komunikácii umením 

v umení a pre umenie, ktoré sa nemusí dostať ku všetkým ľuďom. Alternatíva 

umožňuje intenzitu sprostredkovávania myšlienok ich zhmotňovaním do foriem 

a udržiavať tak komunikačný proces v rámci istých spoločenských vrstiev. Je to 

otvorený priestor, ktorý existuje nezávisle od práve aktuálneho umeleckého smeru alebo 

hnutia. V druhej polovici XX. storočia až doposiaľ, je jednou z umeleckých metód,69 kde 

sa prestupovanie médií v potenciálne  nehmotnom charaktere  javí ako  uskutočňovanie 

novovzniknutej hmotnej „kultúry“. Tak ako: „Krajina je výtvarným dielom národa,“ hovorí 

Dominik Tatarka, „pokiaľ národ svojou krajinou disponuje. Roľnícky ľud, ktorý túto krajinu 

stvárnil, ktorý ju pokryl súvislou vrstvou svojej kultúry, sme zlikvidovali ako triedu.“ A nielen to. 

Zrušili sme súkromné vlastníctvo, ale to spoločné si neceníme, nemáme ho za svoje, nenadobudli sme voči 

nemu pocit osobnej zodpovednosti a už vôbec nie opatrovnícky a tvorivý vzťah. Privykli sme očakávať 

pokyny a rozhodnutia. Nijako sa neusilujeme  hmotou a tvarom si čosi alebo kohosi uctiť – seba 

                                                           
67 Okrem literárneho diela, najnovšie, aj web stránky, ktoré sú dostupné prakticky všade. Za túto 
pripomienku vďačíme doc. Vladislavovi Grešlíkovi, ArtD., ktorú sme zaznamenali pri našich 
konzultáciách. 
68 MOJŽIŠOVÁ, Iva. 1994.Giacomettiho oko a iné texty zo šesťdesiatych rokov. Bratislava: AF s.r.o. 
1994, s.178, ISBN 80-967022-1-1. 
69 Napríklad môžeme hovoriť o alternatívnej scéne – „termín je spájaný s vytváraním paralelného 
kultúrneho priestoru, fungovaním autonómnych spoločenských a umeleckých komunít, v ktorých 
prevláda spoločný duchovný a životný postoj vymykajúci sa konvenčným normám a etablovanému 
systému hodnôt, zameraný proti etablismentu a strednému prúdu v kultúre a umení. A.s. zahŕňa 
výtvarný a výstavný priestor, kde sa tvorí a prezentuje nezávislá kultúra a umenie v netradičných, 
nekonformných a experimentálnych podobách. V tomto širšom  poňatí a.s. formuje výtvarnú kultúru 
mimo hlavných centier, dominantných tendencií a osvedčených umeleckých stratégií, problematizuje 
štandardné modely a stereotypy, presadzuje menšinové umenie a kultúru okraja.“ In: GERŽOVÁ, 
Jana. et al . 1999. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. 
Bratislava : Kruh súčasného umenia PROFIL 1999, s. 27. ISBN 80-968283-0-3. 
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samých, seba navzájom alebo svoju krajinu. Nedbáme na to, čo je v nás prirodzené, dedičné, čo 

zodpovedá našim proporciám.“70 Tieto myšlienky súvisia s alternatívnymi prejavmi umenia 

v tom zmysle, že aj krajina je raz materiálom, inokedy nástrojom alebo prostredím pre 

výtvarné realizácie. Politické prostredia v druhej polovici XX. storočia sa niesli 

v hmotnej starostlivosti o človeka do tej miery, aby boli uspokojené všetky základné 

ľudské potreby. Umenie sa pokúšalo vyvrátiť „sladkú pravdu“. S technickým rozvojom 

sa alternatívy výtvarnej reči dostávali do centra pozornosti za zvláštnych okolností. 

Multimedialita umenia narastá po roku 1989  v duchu oslobodenia, avšak chýbajú iné 

prostriedky, a to nielen výtvarného charakteru. Multimedialita ale výtvarné umenie 

komunikuje v koncepciách, variantoch a podobách umeleckých foriem a metód širšiemu 

okruhu percipientov: od najútlejšieho veku po vysoký vek. Aké podoby má a nadobúda 

každým dňom, je otázkou, kto je jej autorom a s akým vzťahom k médiám a umeniu 

spoločne. 

    „Rozhodovať kategoricky o tom, čo je správne a čo nie, neprísluší totiž žiadnemu, hocako 

erudovanému jedincovi. Postmoderné je v zmysle všeobecnej pragmatiky myslenia a jazyka to, čo je práve 

za postmodernu považované.“71  

    Napriek tomu, z opačnej strany, výtvarné dielo slovenských tvorcov, vzniknuté 

v druhej polovici XX. storočia nie je natoľko originálne, respektíve, všeobecne sa za také  

nepovažuje v porovnaní so svetovými artefaktmi. Toto tvrdenie je vždy alebo môže byť 

spochybňované, lebo subjektívnosť umeleckého diela, jeho vnútornej podstaty a hodnôt 

sa vždy spája s kultúrou a vyspelosťou mentality krajiny a jej esteticko-umeleckých 

kritérií. Uvedomovanie si hodnôt umenia v spoločnosti závisí od histórie a politickej 

atmosféry, ekonomiky a jej stratégie fungovania vo svetovom meradle 

 

                                                           
70 MOJŽIŠOVÁ, Iva, ref 68, s. 10 - 11. 
71 ŠTRAUSS, Tomáš. 2001.  Metamorfózy umenia 20. storočia. Jeho ono-, teba- a sebapredstavenie. 
Bratislava: Kalligram 2001, s. 12, ISBN 80-7149-423-2. 
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2  VÝTVARNÉ UMENIE OD DRUHEJ POLOVICE XX. 
STOROČIA DOTERAZ A TEORETICKÉ MODELOVANIE 
AXIOLOGICKO-POETOLOGICKÝCH VÝCHODÍSK PRE 
EDUKÁCIU DETÍ  
      

    Ak sa chceme zaoberať axiologicko-poetologickými aspektmi výtvarného umenia 

druhej polovice XX. storočia po súčasnosť – doteraz, a dať ich do kontextu 

s edukačným procesom, nachádzame súvislosti vo všeobecne chápanej filozofii umenia, 

nájdené poznatky komparujeme a modelujeme ich vzájomnými vzťahovými rovinami, 

ktoré vyplývajú zo semiotiky, a chápať permanentnú,72 ale vždy niečím ohraničovanú 

minulosť a pominuteľnosť tvorby a procesu vo význame „minulosť ako inšpiratívne pozadie 

pre novú tvorbu“.73 Preto je aj súčasné pedagogické východiská a humanistické trendy 

v edukačnom procese potrebné vidieť v prepojení ako zdroje a pozadie i pre výtvarnú 

tvorbu detí, teda ich vlastný, prirodzený proces v  aktuálnom prostredí. Výtvarné 

umenie v období od druhej polovice XX. storočia doteraz, so svojou filozofiou 

zameranou na človeka, variabilná škála autorských koncepcií, poskytujú obrovské 

množstvo podnetov pre výchovy rôznych druhov umení. V úzkom význame je treba 

preto chápať význam prelínania axiologicko-poetologických východísk a z nich 

vyplývajúcich semiotických vzťahov, ktoré vstupujú do štruktúr a tém, metód 

a koncepcií používaných v umení, aj v tendenciách pedagogiky – humanisticky 

orientovanej. Keď sa vrátime k edukácii, zvlášť ku komparácii humanistickej koncepcie 

podľa Y. Bertranda (1989),74 a zdôrazníme personalistické koncepcie výchovy 

                                                                                                                                                                     
 
72 Minulosť je ohraničená časovým limitom, vždy po vypovedaní existuje/-ovala ako už „uplynulá“. 
Pre svoje logické atribúty, pozitívne aj negatívne, okrem iného, je vždy inšpiratívnym pozadím pre 
novú tvorbu. Témy, ktoré boli realizované výtvarným jazykom, umeleckými metódami 
a koncepciami, nielen  z  časovo ohraničeného  obdobia od druhej polovice XX. storočia doteraz, sú 
nepretržitými návratmi a možnosťami pre edukáciu vo výtvarnej výchove. V programe pedagóga je 
teda systém výberu pre dosiahnutie stanovených edukačných cieľov. 
73 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, ref 4, s. 10.  
74 BERTRAND, Yves. 1999. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál 1998,  s. 15. Z francúzskeho 
originálu Théories contemporaines de l´éducation , Otawa 1993 preložil Oldřich Selucký. ISBN 80-
7178-216-5. 
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s priamejšou intervenciou, dostaneme sa k sledu subjektívnej dynamiky osobností žiaka 

a učiteľa, ktorí v konečnom dôsledku tvoria edukačný proces. „Hlavným cieľom foriem 

aktívneho sociálneho učenia sa (Bratská, 1992; Sedlák, 1984) založených na vlastnom prežívaní 

simulovanej situácie, je optimalizácia interpersonálnej percepcie, zvyšovanie sociálnej senzitivity 

a zručností riešenia interpersonálnych konfliktov.“75 Výtvarný proces je predovšetkým priebeh. 

Je to existencia podoby procesuálneho umenia.76 

    Nami skúmané obdobie teraz predstavuje originálny zdroj tém, podnetov  a poetiky 

pre edukačný proces umením a výtvarnej výchovy detí 1. stupňa základnej školy, čo je 

podstatou výtvarnej edukácie dielami a umením.  

     Otvorenosť filozofického, estetického a etického poznávania sa začína tam, kde sa 

uvedomuje vlastná skúsenosť a skutočná realita. Raz je to súhrn psychofyzických 

energií,77 sochy-kmene,78 kde materiál nie je iba materiálom, no je neoddeliteľnou 

súčasťou jej existencie, alebo: „Zjednodušene povedané, na počiatku tvorby treba hľadať 

intenzívnu osobnú skúsenosť, ktorá sa vzápätí konfrontuje s individuálnymi danosťami povahy 

a spôsobu poznávania sveta, aby sa takto pretavená zlúčila s vlastným narábaním s vyjadrovacími 

prostriedkami. U Sigetovej je tento prvotný zážitok priamo čitateľný i v konečnej podobe obrazu. 

Možno preto, že ide o ženu maliarku, je miera zovšeobecnenia neveľká, ba miestami hraničí až 

s akýmsi opisom vlastného mikrosveta. Pritom jej však nemožno uprieť snahu o odstup, ktorá ústi do 

karikatúrnej deformácie figúr.“79  

     Mikrosvet úzko súvisí s dieťaťom, jeho individuálnym výtvarným procesom 

a prirodzeným výtvarným stvárňovaním zážitkov a pocitov. Výtvarnou hrou, ktorá sa 

                                                           
75 KOVALČÍKOVÁ, Iveta, ref 3, s. 157. 
76 „Procesuálne umenie  (angl. process art, process priebeh, art umenie). Tendencia objavujúca sa v 1. 
pol. 60. r. 20. st. v západnej Európe a v Spojených štátoch amerických. Zahŕňa širší okruh 
výtvarníkov, ktorých záujem nie je jednostranne zameraný na vytváranie definitívneho artefaktu, ale 
sa orientuje na prezentáciu procesu vzniku, resp. zániku diela, alebo akcentuje vlastný priebeh 
mechanickej, chemickej, či biologickej premeny výtvarného materiálu.“ In: GERŽOVÁ, Jana ref, 69, 
s. 240. 
77 Napríklad v tvorbe Milana Paštéku. In: MOJŽIŠOVÁ, Iva, ref 68, s.160. 
78 Dielo Vladimíra Kompánka Pripomína totemy. In: MOJŽIŠOVÁ, Iva, ref 68,  s. 142. 
79 MOJŽIŠOVÁ, Iva, ref 68,  s. 95 - 96.  
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usiluje o „detský opis“ vlastného podvedomia. Okrem Sigetovej by sme mohli hovoriť 

aj o iných autoroch, ktorých výtvarný prejav má blízko k štruktúre, hodnotám, axiológii 

a poetike mikrosveta. Zväčša sa v súvislostiach s výtvarným prejavom so spôsobom 

štýlu detí hovorí o tvorcoch svetového a historického kontextu, ktorým sa pripomínajú 

inšpirácie z detskej tvorby - P. Picasso,80 „mnohí majstri výtvarného umenia sa otvorene 

priznávali, že ich detská tvorba fascinovala. (...) Wasilly Kandinsky, Poul Klee, Joan Miró.“81  

     Mikrosvet súvisí aj s pedagogickými trendmi, ktoré sú zamerané na dieťa a jeho 

tvorivý proces, najmä na hodinách výtvarnej výchovy na 1. stupni základnej školy. 

Poznáme filozofiu artefiletiky,82 ktorá v sebe integruje spiritualitu83 výtvarného procesu.     

     Podstatné sú názorové blízkosti, témy, programy, techniky. Toto podmieňuje línie 

skupín, ktoré tvoria umelci zoskupujúci sa do spoločných entít spríbuznených vierou, 

povahou talentu i názormi a zaujatím pre istý svoj vlastný spôsob, ktorý takto spoločne 

demonštrujú.84 Z množstva dejov a udalostí s dejinách novodobej európskej výtvarnej 

kultúry sa spolu s menami tvorcov vybavujú predstavy ich diel vo svojich konkrétnych 

a pomenovaných podobách. Z množstva diel autorov slovenského výtvarného umenia85 

                                                           
80 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, ref 4, s. 31. 
81 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. 2000. Detský výtvarný prejav. Svätý Jur: DIGIT, s. r. o. 2000, s. 66. ISBN 
80-968441-0-5. 
82 ROESELOVÁ, Věra. 1998.  Zpráva o dokumentaci výuky ve VO ZUŠ v letech 1971 až 1997.  In: 
Věda a výzkum ve výtvarné výchově. Sborník příspěvků z vědeckého semináře katedry výtvarné 
výchovy pořádaného u příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy ve dnech 9.a 10. října 
1997, Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze1998, s.19-20. ISBN 80-86039-59-5.: „Artefiletika (Jan 
Slavík) se obrací k dítěti-tvůrci a směruje k hloubce poznání sebe sama. Opíra se zejména o poznatky 
fenomenologické psychologie, tvarové estetiky a tvarové psychologie. Východiskem je zde výtvarný 
zážitek, v nemž se žák intimne setkává s výtvarnou formou a dobíra se věcne platných obsahů. Učební 
látka je uspořádána z pohledu pedagogických priorit a využíva především výrazu, komunikace 
a výtvarné formy. Toto členení se odráží v námětech, které se dítěti vracejí v nespočetném množství 
různych obměn.“ 
83 Jan Slavík považuje „duševní realitu jako východisko pro poznávání“. A fakt o tom, že skutočne 
môžeme hovoriť o spiritualite, nachádzame aj v definícii opäť Jana Slavíka:  „Duševní realita – 
všechny obsahy osobní paměti, které si člověk může uvědomit a které je schopen víceméně vyjadřovat 
různymi podobami výrazu.“ In: SLAVÍK, Jan – WAWROSZ, Petr. 2004. Umění zážitku, zážitek 
umění. [teorie a praxe artefiletiky  2. díl] Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 
2004, s. 18 -19. ISBN 80-7290-130-3. 
84 MOJŽIŠOVÁ, Iva, ref 68, s.131. 
85 Chceme zdôrazniť, že nestaviame teoretický výskum a modelovanie východísk na chronologickom 
slede zoskupovania tvorcov-umelcov skúmaného obdobia, nie je to v zámere dosiahnutia cieľa, preto 
si z nich vyberáme na základe subjektívneho vzťahu k ich tvorbe, a podľa nášho názoru aj ich 
výpovedných hodnôt.  Usilujeme sa  o modelovanie axiologicko-poetologických východísk 
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sa vybavia myšlienky na ich pozoruhodnejšie, a do istej miery porovnateľné výpovedné, 

estetické a umelecké hodnoty so svetovými tendenciami v tom istom, nami skúmanom 

období. Rozdiely sú badateľné v existenciálnom naplnení, charaktere, povahe slovných 

pomenovaní, modernej bezprostrednosti tvorby. Napríklad: „Záväznosť a komunikatívnosť 

pomenovania, taká nápadná povedzme u Brunovského, je u Kompánka minimálna. Svojim sochám ani 

kresbám nedáva literárne názvy. Sú to najčastejšie „figúry“, „postavy“, „materstvá“ alebo „motívy“ a 

„znaky“. Pomenovanie tu nehovorí viac, než to, čo  každému môže byť na prvý pohľad zjavné. (...) 

dobývajú pozorovateľa  nie jednotlivo, ale odrazu, nie ako stromy, ale ako les.“86 

     Priorita a postavenie umenia sa vzťahujú na interpersonálny rešpekt komunikácie87 

prostredníctvom výtvarnej reči a porozumenie výpovede.   Chápanie a miera akceptácie 

prejavov výtvarného umenia v dnešnej spoločnosti v komplexnejšie zreteľnejších 

alternatívach pomenovania obsahu súčasného výtvarného umenia sa zdá, že skutočnosť 

odhaľuje v tejto oblasti nejasnosti.88  

                                                                                                                                                                     
výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia doteraz, ako aspektov, ktoré chceme komparovať.  
Ďalšie súvislosti poukážeme  na modeli  umeleckej ilustrácie ako nástroja edukácie detí na 1. stupni 
základnej školy. Modelovanie axiologicko-poetologických východísk z tohto obdobia zakladáme aj na 
semiotických vzťahoch medzi prvkami v témach, tvaroch línií, farbách – výtvarných prostriedkoch, 
alternatívnych umeleckých metódach, ktoré sú v súčasnosti používané na hodinách výtvarnej výchovy 
1. stupňa základnej školy.  
86 MOJŽIŠOVÁ, Iva, ref 68, s.140. 
87 Hans Georg Gadamer vo svojej knihe Aktualita krásneho hovorí o umení ako hre, symbole 
a slávnosti. „Ani z vidění nepředmětného výtvarného umění nebudeme nikdy schopni zcela vyjádřit to, 
že při naši každodenní specifikaci světa se díváme po předmětech. Tak i  při koncentraci, při níž se 
nám jeví hudba, slyšíme ušima, kterými sej inak snažíme uslyšet  slova. Mezi hudebním jazykem beze 
slov, jak se s oblibou říká, a jazykem se slovy naší vlastní řečové a komunikační zkušenosti zůstává 
nezrušitelná souvislost. Stejně tak snad zůstane souvislost mezi předmětným viděním a vlastním 
specifikováním světa a požadavkem umění, abychom zčistajasna z prvků takovéhoto předmětně 
viditelného světa vystavěli nové kompozice a podíleli se na hloubce jeho napětí.(...)abychom si 
ozřejmili komunikativní tah, kterého si umění žádá od nás a jímž se sjednocujeme.“ In: GADAMER, 
Hans Georg, ref  7, s. 45. Týmto chceme ilustrovať fakt, že umenie si vždy vyžaduje komunikáciu, 
hoci verbálnu alebo neverbálnu.  
88 Napríklad o multikulturalizme hovorí  aj R. S. Nelsonn v jedenástej kapitole o Apropriácii: „O 
súčasných výskumoch kultúrnej reprezentácie sa rovnako produktívne teoretizuje v novovznikajúcom 
diskurze multikulturalizmu a postkolonializmu. Z tohto hľadiska Homi Bhabha (1994) vystihuje 
podstatu veci, keď tvrdí, že je potrebná „nová artikulácia »znaku«, do ktorého majú byť vpísané 
kultúrne identity.“ – inými slovami, akt tvorivej znovuapropriácie reprezentácie všetkých typov. 
V prísnom slova zmysle, plná sila multikulturalizmu sa ešte len musí prejaviť v celej oblasti histórie 
umenia, ale mnohotvárne následky aktu reprezentácie, najmä pocit, že reprezentovať znamená 
apropriovať, podnecujú príval výskumov v mnohých oblastiach. In: NELSON, Robert, S. 2004. 
Apropriácia. Bratislava: Nadácia Centrum súčasného umenia, Slovart 2004, s. 197 – 211; s. 205. Túto 
kapitolu z anglického originálu preložil Emil Višňovský. In: NELSON, Robert, S –  SHIFF, Richard, 
ref 51.  
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     Vizuálne umenie,89 priestorové umenie, všeobecne chápané  výtvarné umenie a jeho 

rozporuplnosti zasahujú buď do priestoru pojmu vizuálne umenie alebo do oblasti 

pojmu priestorové umenie. Rozporuplnosť sa prelína samotným charakterom pojmu 

„súčasný/é“. Odvažujeme sa vstúpiť do priestorov aj písania o písaní o umení  

a rozprave  o umení. 

     Nová tvár moderného umenia nenadobudla črty teraz, ale jeho súčasné výrazy a 

vzhľady  foriem presahujú takmer do polovice minulého storočia. Polemiky, či inak 

orientované rozhovory o tvaroch a pojmoch súčasného umenia, sa dlhodobo prenášajú 

pod rovnakým spojením „súčasné umenie“. V takom význame sa frázy a frazeologické 

jednotky v umení ľahko môžu transformovať súčasnosťou. Rozdiely sa javia v smeroch, 

ktoré v umení existujú, ale prelínajú v sebe najmä rôznorodosť vo vyjadrovaní podstaty, 

či umeleckého „programu“ samotného tvorcu diela.     V dejinách výtvarných štýlov90 sa 

aj dnes (a vtedy tiež išlo o súčasné umenie) zaoberáme podobnými dostatočne 

výstižnými pojmami na „to“ alebo „ono“ výrazovo umelecké vyjadrenie. Spomeňme 

minimal-art, ktorý rovnako „bizarne“ komunikuje s priestorom ako ďalej nasledujúce 

formy komunikácie umenia a spoločnosti v experimentálnych mix-mediálne 

orientovaných gestách. Všetko obsahuje všetko a zahŕňa jedinečnosť interpretácie 

výpovede  bez nároku na exkluzívnosť radikálne elitných zámerov na krásne zdanie, 

ktoré podporovalo v sebe tradičné vyznanie umenia.  

     Vizuálne umenie, ktoré sa vo svojej podstate opiera o znaky, vychádza vzhľadom 

k špecifiku delenia na súčasné pomery ako súhrn výtvarného, literárneho, ba aj 

                                                           
89 Vizualitou, vizuálnou gramotnosťou, vizuálnou inteligenciou, vizuálnym myslením, komunikáciou 
pomocou vizuálneho jazyka, teda teoretickým výskumom vizuálneho umenia sa u nás venuje Božena 
Šupšáková. In:  ŠUPŠÁKOVÁ, Božena et al., ref 30. 
90 Máme na mysli štýly, ktoré sa ako prvá pokúsila systematizovať Karin Thomasová. Jej dielo je „ 
prvým pokusom systematizovať mätúcu mnohorakosť aktuálnych umeleckých prúdení a dokumentovať 
súdobú umeleckú scénu v kontexte umeleckohistorického vývinu 20. storočia. Dielo poskytuje obraz 
o dôležitých tendenciách  vo svetovom výtvarnom umení od postimpresionizmu až po pop-art, 
minimal-art, concept-art a procesuálne umenie s prognózami ďalšieho vývoja.“ (Na  záložke 
superobalu knihy). In:  THOMASOVÁ, Karin. 1994. Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. 
Bratislava: PALLAS 1994, záložka superobalu. ISBN 80-7095-020-X. 
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hudobného parametra – premennej, ktorá závisí od dobového umeleckého vedomia. 

Hodnotu91 meria teória, kritika a dejiny umení.92 No bližšie je známe vizuálne umenie 

v podobe filmového pásu. Opäť vidno i v tomto chápaní textové prelínanie a presah 

v pojme vizuálne na označovanie iného známeho, alebo presah významovej roviny 

v syntaktickej rovine synonymného významu. „Súčasné“ umenie sa pochopiteľne a 

synonymicky pretransformovalo do pojmov priestorové či vizuálne umenie. Gillo 

Dorfles93 odôvodňuje názov „vizuálne umenie“94 ako „nový zvyk“ pre jednotné 

označenie maliarstva, sochárstva, architektúry a pod. Bezprostredné je používanie 

zmyslového orgánu [oko] v procese vlastnej umeleckej tvorby s obnovenou 

psychologickou nevyhnutnosťou. Vizuálne teórie95 zahŕňajú vizuálne zobrazenie 

v umenie v kontexte. Kontext sa v nich chápe ako predmet metodológie reflexie.  

Najviac dotykových  bodov s vizuálnom má film a ten obsahuje v ďalšom dôsledku 

priemyselnú „transakciu,“ čo sa  súčasnému výtvarnému umeniu vzďaľuje a často i 

chýba. Mohli by sme pre toto neoznačovať tak špecificky a jednoznačne komplex umení 

pojmom  „vizuálne“,  čo  nie  je  jednoznačne  vizuálne. Vo  výtvarnom  umení,  filme,  

                                                           
91 O hodnote sme sa už zmienili v predchádzajúcich kapitolách. Na tomto mieste by sme radi dodali 
poznámku k hodnote, ktorú uvádzame v súvislosti s terminológiou kritických pojmov dejín umenia: „ 
Zdalo by sa, že hodnota je najkritickejší zo všetkých termínov. Kritika ako akt súdenia či hodnotenia 
rozhoduje práve o hodnote svojho predmetu : či vôbec, respektíve do akej miery je tento predmet 
pravdivý, správny či krásny. V čase svojho vzniku v 17. storočí pokladala moderná kritika umenia za 
svoju úlohu hodnotiť umelecké diela rozlišovaním (krisis) medzi krásnym a škaredým prostredníctvom 
vkusu. (...)“ [s.476]. Alebo: “Ekonómia umenia by teda nevysvetľovala hodnotu, ktorú mu ako takú 
pripisuje kultúra. (...)Ekonómia umenia by ešte vyhodnocovala  dostupnosť umeleckých predmetov.“ 
KOERNER, Joseph, Leo – RAUSINGOVÁ, Lisbeth. 2004. Hodnota. 2004, s. 476 – 492 ; s. 476, 483. 
In: NELSON, Robert, S. – SHIFF, Richard,  ref 51. 
92 Súčasné dejiny umenia však pracujú s rozsiahlejšími generalizáciami, ktoré vysvetľujú hodnotu 
prisudzovanú umeniu. Prevládajú štyri vplyvy prevzaté v poradí z ekonómie, antropológie, lingvistiky 
a psychológie: Karl Marx, Marcel Mauss, Frdinand de Saussure a Sigmund Freud. KOERNER, 
Joseph, Leo – RAUSINGOVÁ, Lisbeth. 2004. Hodnota. 2004, s. 486. In: NELSON, Robert, S. – 
SHIFF, Richard, ref 51. 
93 DORFLES, Gillo. 1976. Proměny umění. Praha: Odeon 1976. 
94 DORFLES, Gillo, ref 93, s. 65. 
95 BRYSON, Norman.1997. Umění v kontextu. 1997, s. 237 In: KESNER, Ladislav. 1997. Vizuální 
teorie. Jinočany: H&H 1997, ISBN 80-86022-17-X. Ide o štúdiu v antológii vizuálnych teórií, ktorá 
predstavuje reflexie a prierezy súčasným anglo-americkým myslením o výtvarných dielach. 
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existuje vizuálno v procesoch sprostredkovania. Teóriu odvíjame od východísk Boženy 

Šupšákovej: „V multikultúrnej spoločnosti sa rozvíjanie a kultivovanie videnia, s ktorým sa spája 

vizuálna gramotnosť a vizuálna inteligencia zabezpečí vtedy, ak projektovo a kompetentne budeme učiť 

o histórii i súčasnosti, o výtvarnom umení a výtvarnej kultúre, ak budeme čerpať (stimuláciu) v oblasti 

výtvarného umenia a výtvarnej kultúry, pretože umelecký (aj detský výtvarný ) prejav je: 

 Univerzálnym prostriedkom komunikácie medzi autorom a vnímateľom. 

 Vytvára mechanizmus na sprostredkovanie a porozumenie kultúry medzi generáciami. 

 Prostriedkom na to, aby sme porozumeli základným konceptom  mnohých ďalších 

predmetov (prostredníctvom farby, čiary, tvaru, hmoty, energie, priestoru, zvuku, pohybu 

a jazyka. 

 Má integrujúcu silu, je súčasťou aj iných vyučovacích predmetov a poskytuje emocionálny 

zážitok. 

 Spája sa s hrou a s detstvom, je dôležitý pre rozvoj citlivosti a tvorivosti v každom veku. 

 Vytvára priestor na osobné (seba)poznanie, (seba)pozorovanie, vnímanie 

a vyjadrovanie.“96 

     Vizuálne sa stále predkladá téma, námet, myšlienka ako látková intencia, ale aj jej 

reálne formovanie – vo všetkých rôznych škálach a výstupoch a kvalitách. Témy, 

námety, myšlienky, zámery a zámerné nezámery sú v dejinách, blízkej i nedávnej 

minulosti, interpretované výtvarným i nevýtvarným postupom, ktoré sú podstatné pre 

tvorcu už s nie tak vedomým čistým úmyslom len o „metakomunikáciu“ a komunikáciu 

medzi ostatnými druhmi a formami, príbuznými umeniu. 

      

                                                           
96 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena et al, ref 30, s. 32. 
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Dadaistická provokácia vedomým antiumením posunula umelecké myslenie, 

vizuálne oživila komunikačné médiá, identifikácia umenia a života  sa stvárnila 

v bezprostrednom priebehu udalostí v koncepciách, konceptoch. „Zvedečtenie umenia už 

nedovoľuje výlučne hedonisticko-emocionálne klasifikácie umenia podľa toho, či sa páči alebo nepáči, ale 

vyžaduje vizuálne chápanie v najvyššom zmysle nazerania kritického svedomia a slobodnej 

samoiniciatívy. Takto dôvod pre nezmenené nedostačujúce chápanie provokatívnych predstavení 

happeningov spoločnosťou netreba hľadať u samotných akčných umelcov, ale u inštitucionálnych 

usporiadateľov, ktorí spoznali happening v jeho funkčnom, vedome osvecujúcom význame a sú 

sprostredkovateľmi medzi inscenátormi umenia a publikom v spoločnom zážitku akcie, no pritom 

neveľmi prispievajú k odbúravaniu emocionálnych predsudkov a klišé myslenia didaktickou osvetou“97  

     Uvedomovanie si možností, multikultúrne spájanie médií a realizácie - vyjadrovanie  

výpovedí  tvorcov, postupne vyčerpáva  pramene (nie témy, námety alebo látky). Popri 

postmoderných98 prejavoch  sa vyskytnú  aj klasické formy výtvarného umenia. V tomto 

kontexte o „umení“ sa niekedy tieto prejavy nepovažujú  za umenie. Popri tom vyvstáva 

otázka potreby a nutnosti úvahy o súčasných umeleckých „art-authors“ výtvarného 

vyjadrovacieho svedomia. Oproti tomu by sme na toto miesto zaradili myšlienku 

„Netreba maľovať príliš veľa plátien a na tom zarábať. Skôr je dôležité to, čo viem, odovzdať ľuďom 

– poškodeným, handikapovaným, tým, čo nemali šťastie a nedostali sa k umeleckému vzdelaniu, tým, 

čo maľujú unavení z práce a chcú, aj dokážu maľovať. Treba jednoducho rozširovať informácie  

                                                           
97 THOMASOVÁ, Karin, ref 90, s. 275 
98 Postmodernizmus vznikol v kultúrnej civilizačnej kríze. Vznik sa datuje rokom 1917. Vyvíjal sa 
v troch fázach. 1. fáza bola zaznamenaná v období 1917-1946, pričom pojem postmodernizmus, 
prípadne postmoderný sa používal ojedinelo, príležitostne a plní príslušnú metodickú funkciu, 2. 
obdobie začína rokom 1947-1978 a toto slovo postupne nadobúda charakter vysokej všeobecnosti 
a má značný heuristický dosah, stabilizuje sa v rôznych odboroch (literatúra, architektúra, výtvarné 
umenie, filozofia dejín a pod., 3. obdobie nastupuje po roku 1979 a dostáva sa do centra pozornosti 
akademických a neakademických odborov. Získava status jedného z hlavných sebareflexívnych 
pojmov euroamerickej kultúry. Diela, ktorých sa dotýka táto obrysová periodizácia sa tradične spájajú 
s menami: R. Panwitza, A. Toynbeeho a  J. - F.Lyotarda. In: HUBÍK, Stanislav. 1991. Postmoderní 
kultura. Olomouc: Mladé umění  K Lidem 1991, s. 4. ISBN 80-900604-9-8. 
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a obmedziť tak možnosť manipulácie s ľuďmi.“99  Najvýznamnejší je azda fakt, že práve 

tvorbou interpretujeme myšlienku (a nami zvolenú látku) – metatextom výpovede, 

multi-mediálnou podobou a štruktúrou komunikujeme  v súčasnom tendenčne a 

geograficky širšie otvorenom priestore. Multi-mediálne a vizuálne s úmyslom i bez 

úmyslu dokumentácie sa rozprestiera na ploche a v priestoroch. Preto sú úvahy o 

pojmoch100 vystihujúcich význam jednoznačnosti a mnohoznačnosti pomenovania 

foriem výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia v textových koncepciách 

variantmi a stredobodmi interpretácií písania o „nich“ neidentifikovateľné 

jednoznačne.101  

     Oscilujeme tak medzi pojmami v priestore a mimo neho – priestorovým umením, 

vizuálnym umením, multi-mediálnym umením. Tieto pojmy označujú síce umenia 

rôzneho druhu, no v užšom význame by nemohli označovať vždy to isté, a to vo 

svojom konečnom dôsledku. Napríklad, za priestorové umenie považujeme sochu, ale 

ak je socha súčasťou projektu performancie, ktorá je v pozadí autorského scenára 

(niekedy koncepcie, konceptu – aj keď fiktívneho), hudobnej skladby, ktoré sú 

zaznamenané videom či iným technickým prostriedkom, sprostredkovanie ako celok sa  

                                                           
99 HRABUŠICKÝ, Aurel. 1992. JÚLIUS KOLLER: SONDY  In: Katalóg k výstave, Galéria 
súčasného umenia SNG November 1991 – Január 1992. Autor koncepcie výstavy Aurel Hrabušický. 
Bratislava: SNG 1992. 
100 „Prvý výkladový slovník výtvarného umenia na Slovensku, ktorý zapĺňa veľkú medzeru v poznaní 
tvorby druhej polovice 20. storočia, vznikal v neštandardných podmienkach. Bola to predovšetkým 
politická situácia v období 1993-1998, ktorá vyniesla na významné posty v kultúre ľudí nacionálne 
orientovaných, s negatívnym až nepriateľským postojom voči modernému a súčasnému umeniu.“         
( Jana Geržová  a Juraj Mojžiš sa  koncepciou významného slovníka zaslúžili o synkrétny prínos vo 
vede o súčasnom umení. Na zostavovaní hesiel slovníka sa podieľali historici a kritici súčasného 
výtvarného umenia Katarína Bajcurová, Vladimír Beskid, Jana Geržová, Gábor Hushegyi, Beata 
Jablonská, Ivan Jančár, Juraj Mojžiš, Michal Murín, Jana Oravcová, Mária Orišková, Jozef Ridilla, 
Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Martin Šperka, Alena Vrbanová.) bez stránkovania. In: 
GERŽOVÁ Jana et al, ref 69. 
101 V Nadácii - Centre súčasného umenia v Bratislave vyšiel v roku 2004 zborník Kritické pojmy dejín 
umenia  (Critical Terms for Literry study), ktorý sa stal prvým zväzkom prác venovaných kritickým 
pojmom. Ide o teoretické reflexie, ktoré uvažujú o otvorenosti kritických pohľadov na pojmy: 
reprezentácia, znak, simulakrum, slovo a obraz, naráciu, performanciu, štýl, kontext, význam 
interpretáciu, originalitu, modernizmus,  apropriáciu, avantgardu, primitívne, identitu, pohľad, 
postmodernizmus, vizuálnu kultúru, štúdiá, sociálne dejiny umenia  a pod. , na obálke. Spomenuli sme 
v kontexte. In: NELSON, Robert, S. – SHIFF, Richard, ref 51. 
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dá považovať za multimediálne umelecké vyjadrenie, ale aj za formu interpretácie. 

Obsah je interpretovaný inými prostriedkami. Za vizuálne umenie považujeme film – 

ako výsledný výstup – interpretáciu prostredníctvom textu, obrazu, hudby a efektov – 

technologických stratégií  spoločne pôsobiacich. Zato výrazne vizuálne pôsobia intrá 

v demo nahrávkach, ale svojou výtvarnou expresiou tak môžu pôsobiť aj ilustrácie 

v knihách. (Či tak alebo inak, asociácia a podstata obsahu ostáva v „obraze“ 

percipienta.) Za súčasné moderné umenie v primeraných kontextoch považujeme aj 

dramatické dielo, reklamu, auto, dizajn, preteky, vtedy, ak transformujú zámerné i 

zámerne nezámerné javy a kategórie vo vzťahu k filozofii umenia a vo svojej podstate 

práve tak často aj hlavnú myšlienku.   

     Axiologicko-poetologické východiská výtvarného umenia, ktoré vyplývajú 

z tvorby v druhej polovici XX. storočia po dnešok na základe nášho teoretického 

skúmania modelujeme do nasledovných kategórií: 

 Ambivalentnosť, variantnosť umeleckých prejavov, signifikantné 

sprostredkovávanie komunikácie medzi umeleckou ideou a chápajúcou 

recepciou, gestika a haptika v jednotlivých umeleckých programoch, voľné hry 

a uchopenia intermediálnych kombinácií umení,  synkretickosť a syntézy 

v prejavoch ľudskej vážnosti a slobode komunikácie s podfarbením hlbinnou  

a psychologickou hrou motívov a asociácií; 

 Existenciálna, humanistická a transpersonálna psychológia výtvarno-autorskej 

výpovede, ktoré vyplývajú z individuálnej  koncepcie asociatívnych hodnotových 

štruktúr; 

 Experimentálnosť, mix-mediálnosť a multimediálnosť výtvarnej prezentácie 

v zámerných realizáciách; 
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 Konfrontácie v konvenčných a imaginatívnych identitách človeka 

a individuálnych prežívaniach od „najbanálnejších“ skratiek v životnom 

stereotype po zážitok z mnohorakosti javov v živote človeka a jeho identity; 

 Materializácia a dematerializácia objektov, individuálna mytologizácia 

a súkromné šifrovanie, alternatívnosť, racionálnosť, intelektuálnosť, akčnosť,  

konceptuálnosť, pluralitnosť znakov a postmoderné vedomie,  nová 

imaginatívnosť, oficiálnosť, ako predmet formových a obsahových podstát 

umeleckých metód; 

 Predstavenia a gestá, integrovanosť jazykových a herných foriem, antidivadelné 

predstavenia a performancie so záznamom a komorným ladením receptívnej 

sugestívnosti voči percipientovi; 

 Špecializovanie sa na semioticko-psychologické aspekty umenia a estetiku ako 

pragmatiku života a životný dosah na vedomie dnešného človeka (ambivalencia, 

samota, blízkosť, detstvo, identita, integrita, spiritualita, individualita); 

 Transponovanie údajov poznania do vysvetľujúceho kontextu, psychologicko-

didaktické zohľadňovanie recipujúceho publika; 

 Umelecká interpretácia symbolov a metafor tzv. „archetypálnou výpoveďou“ 

(mýty, legendy, rozprávky) s hľadaním paralel k aktuálnemu stavu ľudského 

vnútra (od jemnej problémovosti k existenčným konfliktom, od letmého 

náznaku až k scelostňujúcej harmónii); 

 Úmyselné  šokovanie diváka v procese realizácie akčných umeleckých metód 

a selekcia monumentálnych objektov v paketážových konceptoch, 

sentimentálnosť versus umelecky formulovateľná kritickoreflexívna 

angažovanosť výtvarným formulovaním; 
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 Venovanie sa len experimentálnym umeleckým  metódam výtvarného vyjadrenia  

vo fúziách a umeleckých procesoch a projektoch;  

 Zážitkové kvality lyrickej tvorby (subtílne, jemné, nepatrné, krehké, 

pominuteľné, nezvratné, sugestívne a jedinečné). 

     Tieto formulácie nám výrazovo charakterizujú filozofiu prejavov umenia, ktoré vo 

svojich subjektívnych podobách a realizáciách nemožno systémovo uzavrieť.102 Je to 

otvorený priestor, pretože výtvarné umelecké metódy výtvarného umenia druhej 

polovice XX. storočia doteraz sa dajú kombinovať a táto možnosť  vždy nadobúda 

nové stvárňovanie podstaty myšlienok autorov, ktorí hľadajú najoptimálnejšie riešenie.  

2. 1 EXPERIMENTÁLNE VYSKÚŠANIE GEST VÝPOVEDÍ 
A MATERIÁLOVÁ EXPANZIA – OPAKOVANIA 
A RETROSPEKTÍVY V UMENÍ 
     

      „Experimentálne vyskúšanie gest výpovede a interdisciplinárna materiálová expanzia súčasného 

umenia do mixmediálnosti smerujú ku kreatívnemu nachádzaniu nových foriem komunikácie medzi 

producentmi a konzumentmi umenia s vizuálnou konkréciou umeleckej idey. Vedecky adekvátne 

pomenovanie objektivizovateľných kategórií umenie čoraz väčšmi oslobodzuje od elitárskych nárokov na 

exkluzívnosť a vyvracia pseudokongruenciu umenia a esteticky krásneho zdania, ktorú podporoval 

stáročný rituálny kult apoteózy umenia a umelcov, vzdialenej životu, vizuálnou konkréciou. 

Dadaistická provokácia, vedomým antiumením zameraná na odbúranie noriem konvenčného 

umeleckého myslenia, zlomila prvý raz radikálne tradičné predstavy o funkčnom určení výtvarného 

umenia a oživila spomienky na vlastnú, životu blízku a život kritizujúcu úlohu vizuálnej konkrécie, 

                                                           
102 Mircea Eliade, ktorý sa považuje za jedného z najvýznamnejších interpretov náboženských tradícií 
a praktík, vo svojom diele Obrazy a symboly hovorí: „Kultury prostě zůstavají „otevřené“ právě kvůli 
přítomnosti obrazů a symbolů  - v jakékoli kultuře, stejně tak australské jako athénské, jsou hraniční 
stavy člověka odkrývány díky symbolům, které tyto kultury podporují. Pomineme-li jedinečnou 
duchovní podstatu různých kulturních stylů, bude filozofie kultury odsouzená k tomu, aby zůstala 
morfologickým a historickým studiem bez jakékoli platnosti pro lidské postavení jako takové.“  In: 
ELIADE, Mircea. 2004. Obrazy a symboly. Brno: Computer Press 2004, s. 175. ISBN 80-722-6902-
X. 
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ktoré sa už nemá chápať ako vzácnosť vymykajúca sa času, ale ako impulz pre reflexiu a ako 

komunikačné médium fungujúce v rámci spoločenských štruktúr.“103  

     Pokrok vo vede a technike otvoril v rastúcej miere koncepcie a priebeh zobrazovania 

v umení. Metodológiami vedy sa skúmajú problémy, artikuluje reč a sebachápanie 

umenia. To spôsobuje subjektivizáciu jeho mnohorakých a mnohoznačných foriem 

gestickej reči, ktorá „transparenciou konkrétnych artikulačných gest poukazuje na určitý, 

individuálne vybraný problémový horizont v rámci mnohorakosti javov.“104 Dvadsiate storočie nám 

v bohatej škále umeleckých osobností prinieslo mnoho diametrálne od seba odlišných 

horizontov. Pozitívne hodnoty sa usiluje cez všetky súčasné teórie umenia spojiť 

systémová teória. Nájdeme v nej prvky semiotiky, štrukturalizmu, teórie informácie, 

teórie komunikácie, ale aj prvky niektorých psychologických a antropologických teórií. 

Základom uvažovania sú v týchto teóriách pojmy: systém, štruktúra, znak, komunikácia, 

význam, jazyk, reč.105  

     Šesťdesiate až osemdesiate roky priniesli zvrat spoločenskej kultúry, postmoderna 

a jej eklektickosť vyniesli na svetlo nové snahy. Spájanie najprotichodnejších inšpirácií, 

opakovania a retrospektívnosť vstúpili pop-artom, akčným umením, happeningom, 

komiksom, novými trendmi v odevnom umení, typografii, dizajne a iných alternatív 

a variantov.  

     Koniec 20. storočia prináša dynamické zmeny v názoroch na umenie, neprestajné 

a vzájomne sa doplňujúce. Deštrukcia a dekonštrukcia starého v zmysle postmodernej 

kultúry prebieha intuitívne a radikálne súvislo, systémovo s trvalými hodnotami. Takto 

široko vypätá dimenzia otázky odráža v princípe rovnaké tematické oblasti, aké 

nachádzame pri vedeckých disciplínach: vizuálne javové efekty optiky, mechaniky, 

                                                                                                                                                                     
 
103THOMASOVÁ, Karin,  ref 90, s. 274. 
104 THOMASOVÁ, Karin, ref 90, s. 274. 
105 GERO, Štefan et al. 1997. Úvod do teórie výtvarnej kultúry. Banská Bystrica: Univerzita Mateja 
Bela, Pedagogická fakulta 1997, s. 14 -15, ISBN 80-8055-075-1. 
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biológie a chémie, analýza vedomia a sna, spoločenská kritika a plánovanie budúcej 

perspektívy životného prostredia. „Tento tematický katalóg ukazuje odklon umenia od 

idealistickej harmónie-idyly a jeho obrátenie k problematike života, ktorá umelca násilne konfrontuje 

s konfliktnými látkami spoločenskej situácie a vyzýva ho na ustavičnú konfrontáciu na jednej strane 

s fenoménom doby a na druhej strane s konzumentmi umenia, ktorým prostredníctvom umeleckej 

konkrécie predkladá sociálnoanalytické zrkadlo. Hoci sa súčasné umenie vo zväzku médií metodicky 

i prakticky dokonale prispôsobilo požiadavkám moderného technologického sveta, jeho chápanie 

konzumentmi umenia, napriek identite problematiky života a umenia, nie je väčšie za čias idealisticky 

hedonistického exkluzívneho umenia pre privilegované vrstvy.“106 Zatiaľ čo výrazový jazyk čistých 

gest čerpá zmysel zo sprostredkovania špecifickej výpovede o reálnom jave, mix-

mediálne umenie konkrétnej poézie odvodzuje svoj nárok byť nástrojom komunikácie 

z deštrukcie fixných logických informačných štruktúr, tak ako ich prekladá jazyk. Voľná 

hra s hláskami a písmenami, hudobnými tónmi a zvukovými asociáciami láka čitateľa 

vizuálnou excitáciou typografickej štruktúry, ktorá sa chápe ako estetická reč obrazov.107  

Človek sa hrá,  a hrá sa prostredníctvom umeleckých metód a výtvarných techník. 

Premeny sa ukazujú ako umenie; tým, že umenie dobieha realitu, stretáva sa 

v umeleckom stvárňovaní a poznávaní prenikania do sveta v syntéze, ktorá berie človeka 

vážne, pretože je hľadaním jeho slobody.108  

     Proti dojmu z prírody, a na rozdiel od mnohorakých odchýliek a častých návratov, 

charakterizujúcich dobovú hospodársku, právnu a politickú prax, letí ľudský duch 

v umení vždy priamo k cieľu, ukazujúc na inak ešte neviditeľné symptómy nastávajúcich 

globálnych premien, s ktorými sa spoločnosť konfrontuje vždy len dodatočne a so 

značným oneskorením. Umenie ako substanciálna prítomnosť a anticipácia budúcnosti 

                                                           
106 THOMASOVÁ, Karin, ref 90, s. 274. 
107 Porovnaj podobnú analógiu.  In:  THOMASOVÁ, Karin, ref 90, s. 282. 
108 Estetickosť a zážitkovosť  z umenia pre život a idey človeka. In: THOMASOVÁ, Karin, ref 90, s. 
282. 
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je teda platforma, z ktorej v tom istom čase a v najrôznejších krajinách sveta štartujú – 

bez toho, že by o sebe vedeli – vari všetci doboví programátori avantgardy.  

„Charakterizujme si na záver aj my tento historický obrat, ktorý nás tu zaujíma, doslovnou 

formuláciou českého estetika:109 

namiesto dojmu z prírody (l΄impression) 

- výraz (l΄expression) tvorivého subjektu, 

namiesto analýzy optického javu 

- syntéza formy, 

namiesto svetlom rozrušenej línie 

- úhrná kontúra, 

namiesto chvíľkovej epizódy 

- typický a statický stav, 

namiesto náhodného záberu 

- celistvá kompozícia, 

namiesto odrazu prírody 

- svojbytný obraz, 

namiesto napodobňovania 

- samostatná tvorba, 

namiesto intuície 

- všeobecná racionálna metóda atď.“110 

                                                           
109  Tomáš Štrauss nadväzuje na nedokončené torzo Teigeho monumentálnej „Fenomenológie 
umenia“.  Popretie absolútneho kritéria pritom, podľa Teigeho, píše ďalej T. Štrauss, nijako 
nevylučuje možnosť objektivity kritérií a primeraného odstupu pri posudzovaní estetických javov. In: 
ŠTRAUSS, Tomáš. 2003. Zo seba vystupujúce umenia. (Príspevok k stratifikácii stredoeurópskych 
avantgárd). Bratislava: KALLIGRAM 2003, s. 124 -125, ISBN 80-7149-564-6. 
110 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref  109, s. 125 -126. 
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2. 2 PLURALITA ZNAKOV, POSTMODERNÉ VEDOMIE, 
VÝTVARNÉ UMENIE A METODOLOGICKÝ ASPEKT 
      

    Človek nemá nijaké iné formy okrem tých, ktorými disponuje už tisícročia. Zo 

strachu pred samotou a seba-stratením sa mnohí umelci v sedemdesiatych rokoch kvázi 

archeologicky a etnologicky orientujú „na dejiny ľudskej kultúry – metodika, ktorú A. R. 

Penck účinne vyskúšal už v šesťdesiatych rokoch, keď – žijúc v NDR – reflektoval svoju izoláciu 

a situáciu spoločensko-politického vylúčenia v piktogramatickej obrazovej reči, ktorú prevzal 

z jaskynných malieb.“111 Dokumentovanie, zbieranie znakov minulej skutočnosti, 

uplynuvšej reality; fotografií, kópií, rekonštrukcií – a ich kompletizovanie, predstavuje 

zabezpečenie. Retrospektívne triedenie minulej skutočnosti sa chápe ako hľadanie 

skrytých súvislostí, ktoré v hektike doby môžeme použiť ako model saba-nachádzania. 

„Individuálne metódy tohto zbierania stôp nemožno preto identifikovať so zvnútornením odvracajúcim 

sa od sveta.“112 Stopy cez nájdené fragmenty tvoria rastre sociálneho prostredia. 

     Výtvarno-komunikačný spôsob sa mení v interpretáciách a intenčných hodnotách 

s percipientmi. O absurdite rozporu medzi súčasnou záplavou informácií  a chudobou 

ideovej substancie modernej perfekcionovanej mediálnej spoločnosti reflektuje od roku 

1970 Jochen Gerz (nar. 1940) s mnohými subtílnymi gestami odmietania, ktoré vyšli 

z raných prác konkrétnej poézie. Gerz opätovne poukázal  v rôznych formách  

textových a obrazových opisov na to, že s rastúcou precíznosťou opisu možnosť 

nachádzania kontaktu skôr   klesá, než rastie.  

     V umeleckých programoch, ktorých východiskovým programom bola figurácia, sa 

uskutočnil proces abstrahovania  redukciou formy do znakových štruktúr, čím sa 

uvoľňovalo spojenie s konkrétnym predmetom. Tento proces prebiehal u Čunderlíka 

                                                           
111 THOMASOVÁ, Karin, ref 90, s. 285. 
112 THOMASOVÁ, Karin, ref 90, s. 285. 
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v archaických figúrach. M. Dobeš dospel prostredníctvom mestskej krajiny 

k dynamickým geometrizujúcim štruktúram, A. Klimo redukoval civilistickú tému ako 

industriálnu  štruktúru na základné útvary; Klub konkretistov (založený v roku 1967) 

odmietal reálnu skutočnosť ako jediného modelu pre tvorbu umeleckého diela. 

Trojanová vo svojej štúdii tvrdí: „Názorové rozpätie konkretistov nemalo „programovo“ 

vymedzený charakter. Podľa A. Pohribného – (...) Konkréty mohou být chápány jako kladná 

parafráze ,druhé přírody΄ industriální civilizace, přírody stvořené lidskou hromadností“.113  

     K základným estetickým kategóriám konkretizmu patril pohyb. Mohol byť vyjadrený 

statickými optickými štruktúrami, skutočným pohybom prírodným, motorickým, 

mechanickým. S ním bol spojený prvok časopriestorový, ako nové dynamické 

štruktúrovanie umeleckého diela. Virtuálne pohybové kvality optických štruktúr sa 

dosahovali rytmizovaním farebných plôch alebo lineárnych šrafúr, ktoré sa „dali do 

pohybu“ až na sietnici diváka. Tento druh fiktívneho pohybu nazval O. Bihajli-Merin 

„pasívnym pohybom“.114 Keby sme pre umenie tých rokov chceli stanoviť štylistické 

znaky, nechýbalo by medzi nimi vyčisťovanie prostriedkov a ich jasnejšie uplatňovanie 

ako dôsledky enormného zvýtvarnenia a redukcie. Dôležitú úlohu zohrala geometrizácia. 

Podľa A. Pohribného treba zdôrazniť, „(...) že neskorému zoznámeniu sa s produkciou našich 

duchovných príbuzných v zahraničí predchádzali hlboké dojmy hnutia Zero (prezentované roku 1962 

v Amsterdame) od jeho metaobjektov s inými funkciami až po monochrómy. Stopy tohto očarenia 

a sympatie k niektorým neodadaistickým realizáciám – najmä šikovnosť prefabrikovaných súčiastok 

a komunikačných materiálov – nikdy v z tvorby KK nezmizli. Duch Zero pôsobil na určité osobité 

                                                           
113 TROJANOVÁ, Eva, ref 41, s. 94.  In: RUSINOVÁ , Zora et al, ref  14. Klub založili: Arsén 
Pohribný, Jiří Hilmar, Radek Kratina a Tomáš Rajlich. Činnosť klubu konkretistov sumarizuje  
katalóg vydaný pri príležitosti 30. výročia jeho založenia r. 1997. 
114 TROJANOVÁ, Eva, ref 56, s. 95 In: RUSINOVÁ, Zora et al, ref 24. 
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odchýlky, s neodadaistickou samopašnosťou sa konkrétisti rozlúčili s inštitúciou obrazu a prekročili 

hranice bežného umenia.“115 

     Ak sa pýtame na  konkretizmus, väčšina umeleckých tvorcov odpovie, že sa touto 

formou zaoberajú v súvislostiach nefiguratívnej, znakovej tvorbe, iná skupina sa zmieni 

o experimentovaní s netradičnými technikami a niektorí majú skúsenosť s trikmi 

vizuálnej poézie. Vo všetkých troch prípadoch spôsob nefiguratívneho, rýdzo 

výtvarného myslenia poslúžil ako základňa pre ďalší vývoj reči. Pri jej formulovaní hrala 

dominantnú úlohu geometria. „Česko-slovenskí konkretisti, ktorí sa podieľali na veľkom obrate 

v umení, spočívajúcom v zrieknutí sa ilustratívnej funkcie a napodobňujúcej techniky, dostali sa buď 

cestou ďalšieho redukovania, alebo  priamo radikálnou výmenou výtvarného jazyka ku geometrickému 

vyjadreniu podstatného.“116 Pochopiť pluralitu dráh či súmerateľnosť viacerých, 

vzájomne od seba odlišných jazykov pri reálnom vyjadrení diferencie nie je iste 

jednoduché. Nové metodologické prístupy vo  výtvarnom umení, tiež v písaní o umení, 

chápania výpovedí umeleckých metód sú založené na pluralite a „aj z  ich súhrnu.“117  Ak 

sa neprijímajú inšpiratívne impulzy, ide o stav ustrnutia a schematizovania; spočiatku 

veľmi živých predstáv. Pokiaľ ide o súčasné umenie vo svete, podľa T. Štraussa118 už 

v 50-tych rokoch sa podnikajú exkurzie do sveta zen-budhizmu (John Cage, Robert 

Rauschenberg alebo iní), v rôznych svojich podobách sú vari symptomatické. Umenie je 

tu predbojovníkom novej teológie (Paul Tillich), nedogmatickej viery a iných 

expandujúcich podôb súčasnej vedy a kultúry. To, čo sa dnes javí ako nič, zajtra môže 

nadobudnúť status umenia. V horizontálnej rovine pochopenia umenia zaujímajú 

                                                           
115 POHRIBNÝ, Arsén. 1991. Spod znamenia princípu konštrukcie: Klub konkretistov po dvadsiatich 
rokoch. In: Výtvarný život, roč. XXXVI, č.2 - 3, s. 2 -14.  
116 POHRIBNÝ, Arsén, ref 115, s. 5. 
117 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 22. „Ide o to, že nové metodologické prístupy k syntetickým 
kultúrnym fenoménom vyžadujú vychádzať – nie tak, ako to bolo doteraz, t.j. izolovane iba zo 
samotných religióznych, kulturologických, etnologických a estetických faktov, ale aj z ich súhrnu, 
ktorý sa tu črtá. (...) zo všetkých možných strán. Pri takomto prístupe je inšpiratívne predovšetkým 
systematické porovnávanie náboženstva a umenia, dvoch azda najstarších podôb historického 
povedomia ľudstva.“ (Štrauss, T. 2001, s. 22).  
118 ŠTRAUSS, Tomáš, ref 71, s. 23. 
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postavenie konfrontácie v celom spoločenskom systéme – kultúrnych a materiálnych 

javov.  Dôraz na svojbytnú estetiku – podobne ako napr. na špecifické kritériá práva, 

filozofie, vedy a iných, dnes všeobecne uznávaných podôb klasifikácie myslenia a bytia – 

má totiž pomerne čerstvý dátum. To, čo povedzme v rámci výtvarného umenia 

chápeme ako zaužívanú tradíciu (napr. závesný obraz do bytu alebo do galérie), 

tradičným vlastne v žiadnom ohľade nie je. A to, čo sa našej predstave javí nové 

a avantgardné, t. j. organicky späté práve s XX. storočím, je ukotvené v dávnych, 

anonymných a kolektívnych rituáloch človečenstva.119 

     Analýza nových fenomenologických zákonitostí života XX. storočia je pre filozofiu, 

estetiku a sociológiu umenia dneška veľmi užitočná. „Sama osebe však k pochopeniu umenia 

dneška nepostačuje. Potrebné je aj zvedavo a nezaujate zostúpiť do dávnovekých, často neprávom 

zabúdaných dejín kultu, bytia, rituálu a myslenia.“120 Práve 90. roky druhej polovice XX. 

storočia vo výtvarnom umení odkryli vplyvom dopytu po pluralite nové možnosti 

a stránky umeleckých prejavov, ktoré autori v západných kultúrach odhaľovali do 

extrémnych rozmerov mnohoznačnosti – viacvýznamovosti. Kult, bytie, rituál, myslenie 

s filozofiou ruka v ruke „vlnili“ spoločnosťou. Rámec uvoľnenia sa dosiahol rozšírením 

demokracie, pretože demokracia predstavuje slobodu človeka. Pravda, tá, ktorá je 

nezávislá a humánna. 

     „Na rozdiel od iných fundamentálnych systémov viery, neprináša zen-budhizmus únik zo 

skutočností, ale aj plnšie pochopenie a prežitie. (...) Z Indie a Číny pochádzajúca  filozofia jedinečnosti 

a činu sa udomácňuje v Japonsku.“121 Napríklad možno porovnávať kultovosť zenu 

a niektoré umelecké metódy v tvorbe výtvarného umenia. Podľa T. Štraussa (2001)122 

priama analógia medzi princípom zenu a maliarstvom informelu je zrejmá 

                                                                                                                                                                     
 
119 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 28. 
120 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 29. 
121 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 46 - 47. 
122 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 49 - 57. 
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v povojnovom umení Európy. Mathieu, Soulage, Michaux, Hartung a ďalší sa 

odvolávajú priamo na budhistické ideály školy Bahai. „Materiály, ktoré používam, vyvolávajú 

meditačné asociácie. Popol, bahno a pohyblivý piesok poukazujú na bezvýznamnosť nášho života. 

Stopy v piesku, to je naša existencia,“ hlása  Antoni Tapiés123. Yves Klein, ale predovšetkým 

žiak Suzukiho, John Cage a jeho nasledovníci, cestujú do Japonska, aby tam získali v 

zen-budhistických kláštoroch bezprostrednú osobnú skúsenosť. Podobne možno 

príklon k bezprostrednosti a duchovnosti pozorovať v tvorbe land-artistov. Prírodné 

štylizácie Longa, Serru a ďalších tvorcov metódou land-artu nadväzujú na tradičné 

sadovníctvo Orientu. 

     Súvislosť medzi zen-budhizmom a súčasným umením sa prejavuje podľa T. Štrausa 

(2001)124 v základnej filozofickej orientácii, v cieli a v metódach:  

A) Sunyavada: prázdnota, alebo vzbura proti kodifikovaným významom - 

abstrakcia ako predpoklad dotyku s večnosťou znamená pokladať konečné za 

nekonečné, pričom nekonečné [prázdnota ako bytie – sunyavada] sa  javí iba vo svojej 

konečnej, zmyslovo vnímateľnej a jedinečnej podobe. 

B) Tu a teraz ako cesta k univerzalizmu (prítomnosť, chvíľkovosť v tzv. akčnom 

umení). Pochopenie organickej spätosti tradície tvorivosti, vzdelania a vied, teda spätosť 

múdrosti tisícročí so zdanlivým rozmarom chvíle, alebo „ja“ a „ono“, nie je nijako 

jednoduché. T. Štrauss sa zaoberá aj problémom inšpirácie. Sleduje v nej a cez ňu 

momentálnosť a intuíciu v umení. Zvláštny typ predstáv ako elementárnych 

psychologických a noetických jednotiek na rozhraní  zmyslového vnímania, emócií 

a vedenia, možno označiť za tzv. typické predstavy. Sú typické či príznačné pre 

jedinečný osobnostný temperament, skúsenosti a životné zážitky autora fantazijných 

predstáv – umelca, ale typické aj pre súčasný stav, ideály a smerovanie doby. 

                                                           
123 WESTGEEST,I.2000. Zen und nicht-Zen und die westliche Kunst. Katalog. Museum Bochum, 
2000, s. 69.  In: ŠTRAUSS, T. ref 71, s. 49. 
124 ŠTRAUSS, Tomáš, ref 71, s. 50. 
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Náboženská intuícia nie je v tomto zmysle odlišná od intuície umeleckej či od 

poznávacieho procesu vedy. 

C) Celostná (bytostná) teória poznania. Zen-budhizmus je pre teóriu umenia 

inšpiratívny najmä preto, že opiera svoju noetiku predovšetkým o prax jedinečného 

videnia. Kto vidí – ten vie. Dôraz je na pozorovaní jedinečnosti (passa, passay). Zen-

budhista (novodobý umelec, alebo hoci aj vedec) sa v priebehu pozorovania skutočnosti 

oslobodzuje od samého seba a splýva s predmetom svojho záujmu. Skúsenosť musí byť 

predovšetkým žitá. Zosobnenie sa so skúsenosťou možno nazvať poznaním (Michal 

Kern, Juraj Meliš, Dezider Tóth).125 Charakteristické sú čin, otvorenosť a láska ako 

podstata. 

D) Znovuzrodenie alebo problém sústavy. Hodnotenie umenia na základe podôb 

a štylistiky umenia samotného predpokladá prijať novú voči empírii odlišnú sústavu 

hodnotenia sveta a seba, podobne ako pri zmene ateistu na veriaceho. Rituál 

a ceremoniálnosť, javiaca sa navonok ako prejav viery, sa v súčasnom umení 

(neodadaizmus, happening a i.) prezentuje ako apel na prizerajúcich sa k aktívnej 

spoluúčasti. Hľadanie nového, problémy morálnej či inej senzibility, sú uprednostnené 

pred problémami estetickými či formotvornými. 

E) V konkurencii so stvoriteľom. Bez zaväzujúcich pravidiel a bez diela.  

Príznačné sú premeny predstáv o prírode. Božské posolstvo zrastá s estetikou 

a individuálnymi prejavmi fantázie a tvorivosti. Avantgardné umenie 

                                                           
125 „Zen – budhista (novodobý umelec, alebo hoci aj vedec) sa v priebehu systematického pozorovania 
skutočnosti oslobodzuje od samotného seba a splýva s predmetom svojho záujmu. Skúsenosť musí byť 
predovšetkým žitá. Iba zosobnenú skúsenosť možno nazvať poznaním. Jeden z prvých európskych zen-
budhistov, už citovaný na bochumskej výstave (ktovie prečo) nezastúpený maliar Franz Marc sa 
programovo vnoril do optiky sveta zvierat. Namiesto obvyklej antropomorfie prírody (človek-autor 
ako kľúč ku krajine, zátišiu a pod.), sú tu „sprítomnené“ samotné kritéria videnia a hodnotenia. 
Marcov povzdych z okolia roku 1911: Tragika nedobrovoľného bytia je našou tragikou. Niet nič 
smutnejšie , než pohľad ulapenej zveriny, odtrhnutého kvetu a úzkostlivé chvenie sa mora...“ Tomáš 
Štrauss tieto slová odcitoval doslovne pri prvej zahraničnej výstave týchto, ako ich označil, 
slovenských prírodných lyrikov. In: ŠTRAUSS, Tomáš. 1982. Bilder aus der Slowakei II. Galerie 
Pragxis, Essen-Kettwig, 1982.  In: ŠTRAUS, Tomáš,  ref 71, s. 55. 
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s nevypovedateľnou snahou a túžbou obsiahnuť raj na zemi. Opäť sa možno oprieť 

o land-artové relácie a súčasnosť v umení. „Hneď ako sa nám boha podarí znázorniť a vidieť, 

prestávajú všetky diskusie o výklade slov. Počuť o niečom a nevidieť ho pri tom mnoho neznamená...“, 

hovorí Srí Ramakrišna. A Ježiš: „Svetlom tmy je oko. Ak je tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude v tme. 

Keď teda (už) to, čo je v tebe svetlom, je tmou, aká veľká bude potom samá tma?“ (Matúš, 6-7, 22-

23).“126   

 

2. 3  Problematika výpovednej hodnoty umeleckého diela vo 
výtvarnom umení od druhej polovice XX. storočia  
  

      „To je mé tělo a to je má krev“ neříkají, že chléb a víno tohle „znamenají“. Na něco takového musíme 

myslet, pokud chceme myslet na zkušenost s uměním, že umělecké dílo nejen k něčemu odkazuje, ale že v něm to, 

k čemu odkazuje vlastne i je.“127 

     O umeleckej hodnote výtvarného diela sme hovorili v súvislostiach s umeleckou 

hodnotou literárneho diela. Výpovedná hodnota výtvarného diela sa dotýka 

porozumenia jeho podstatných obsahových významov v syntaxe asociácií, ktoré dielo 

dokáže vyvolať v divákovi. Mohli by sme chápať výpovednú hodnotu výtvarného diela 

v nerovnocenných kontextoch s percipientom. Ak sa zaoberáme dielom a vezmeme do 

úvahy  kognitívnu stránku výtvarne školených a neškolených percipientov, uvidíme 

rozdiely v rôznych interpretáciách aj samotných výtvarných tvorcov.  

     Predpokladom pre pochopenie problematiky výpovednej hodnoty výtvarného diela 

a ich umeleckých metód v realizáciách, najmä druhej polovice XX. storočia a azda až po 

súčasnosť, je fakt, v ktorom  treba vychádzať z týchto poznatkov: 

 autor si volí tému a metódu, ktorá nemusí vypovedať o tom, čo zobrazuje; 

                                                           
126 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71,  s. 50 - 59. 
127 GADAMER, Hans, Georg, ref, 7, s. 41. 
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 dielo a výtvarná – umelecká metóda je nástrojom formovania zvolenej témy so 

všetkými jedinečnými alternatívami výpovedných hodnôt, aké je možné 

docieliť prostredníctvom vybraných prvkov; 

 výpovednú hodnotu podporuje expresívnosť sémantickej štruktúry všetkých 

zúčastnených prvkov a umeleckých metód v diele;  

 význam slov, význam komponentov, ktoré nachádzame pri pozorovaní 

výtvarného artefaktu, ktoré vyvodíme z podstaty a zámeru tvorcu v použitej 

umeleckej metóde stvárnenia, musíme vnímať vo vzájomných komunikačných 

vzťahoch, cez ktoré sa interpretáciou dostaneme ku hierarchii výpovedných 

hodnôt; 

 výpovedná hodnota je konfrontovaná vnútornou a externou formou 

interpretácie, pričom za vnútornú tu považujeme individuálny vnútorný dialóg 

každého percipienta s dielom a externú formu si uvedomíme, ak o zámere 

autora – tvorcu nájdeme konkrétne interpretácie – odborné analýzy (čo však 

nemusí byť zárukou pravdivosti a objektívnosti); 

 výpovedná hodnota sa pohybuje v škále medzi nulovou – žiadnou výpovednou 

hodnotou, optimálnou, reálnou, ireálnou, imaginatívnou, expresívnou, 

šokujúcou, ktorá má v cieli zasiahnuť na najcitlivejšom mieste problému, alebo 

má aspoň zaujať pozíciu náznaku, dotyku, a to v súvislosti s divákom a jeho 

uvedomením si a zapamätaním jednotlivých prvkov a komponentov tvoreného 

diela alebo škálou umeleckých metód; 

 teda má vždy o niečom istú výpoveď – asociáciu a význam, ktoré existujú 

samostatne a vo vzájomnom vzťahu nadobúdajú sémantickú štruktúru, ktorá 

podfarbuje situáciu a určuje umelecký stupeň výtvarného prejavu. 

     Spomínaný princíp problematiky výpovednej hodnoty umeleckého diela vo 

výtvarnom umení prostredníctvom diferencovaných skupín pomenovaní umožňuje 
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svojou interpretačnou a komunikačnou podstatou členiť aj kontinuitnú mimojazykovú 

skutočnosť. Tu môžeme hovoriť aj o nevypovedateľnosti  umeleckej, estetickej 

hodnoty, ktorou sme sa zaoberali v predošlých kapitolách. Jestvuje tu súvzťažnosť 

medzi jednotlivými druhmi „výpovedí“ výtvarného umenia. Výtvarné umenie druhej 

polovice XX. storočia doteraz poskytlo  rozmanité kategórie, štruktúry a alternatívy, 

ktoré sami, aj bez pomenovania tvorcom, aplikujú na scéne obsah tém a námetov. Tie 

ilustrujeme takto:  

1. vypovedajú konkrétne; 

2. majú svoju životnosť; 

3. majú v sebe aktívnosť a vzbudzujú ju aj v percipientovi; 

4. môžu obsahovať dejovosť, kontinuitu fázových krokov; 

5. vyžadujú účasť a činnosť percipienta, pretože ich cieľ je zameraný na 

človeka a jeho život; 

6. sú tranzitívne a majú dosah na cieľ vo všetkých hodnotách, ktoré 

zasahujú; 

7. príznačne sú zostavované do zámerov a nezámerov diela dosahovaných  

tvorcom  a  prostredníctvom umeleckých metód; 

8. priamym a nepriamym pôsobením na psychologickú rovinu diváka – 

niektoré formy sú špecifické svojou kombinačnou možnosťou 

(napríklad: performancia, akcia, alternatívna metóda, uličné umenie, 

totálne umenie, počítačové umenie, multimediálne umenie); 

9. ohraničenosťou a otvorenosťou pre vstup percipienta – diváka, ale aj 

iných kategórií, ktoré zámerne a cielene menia a variujú tému a námety. 

     Za výpovednú hodnotu umeleckého diela alebo akéhokoľvek vytvoreného 

diela, či veci považujeme to, čo je možné získať pre etiku a estetiku, ako aj 

kultúru a život človeka  v jeho prirodzenom prostredí.  
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Kontext vo výpovednej hodnote vnímame v prvom rade ako celok konkrétneho 

výtvarného diela – elementy neposudzujeme izolovane, ale v ich vzájomných vzťahoch 

a komplexnosti. Kontext použitý pri pomenovávaní výtvarného diela – artefaktu alebo 

umeleckej metódy tiež predstaví povahu určitého autora. Jeho umelecké postupy, či už 

ich použije esteticky účinne vo svojej tvorbe, či manipuluje s neestetickými prvkami. Za 

také môžeme považovať napríklad rôzne ľudské súčasti organizmu, výlučky, niekedy 

zvýšia estetický  účinok v presvedčivosti inokedy spôsobia pri jeho opakovanom 

používaní zvrat aj emotívnych pocitov. Nepovažujeme to ale za rovnocenný jav ku 

úžitku diela – jeho praktickej užitočnosti, aj keď sa niekedy môže zdať, že výtvarné 

umenie je na to, aby sa napríklad na stenu zavesili obrazy alebo sa z pohára dal piť 

nápoj.  V tomto zmysle je pre nás prvoradý  význam  výtvarnej  tvorby ako činnosti, 

ktorá má v „sebe“ najvýznamnejšie vnútorné „miesta ľudského myslenia“ – a tak, 

kultivovanosť a úsilie komunikovať  vytváranými „obrazmi“ vizuality a imaginácie. 

     Hodnoty výpovedí, foriem a umeleckých metód vo výtvarnom umení  od druhej 

polovice XX. storočia môžeme určovať nielen na základe ich štruktúrnych rozborov, ale 

aj identifikáciou a interpretáciou nedefinovaných a nevypovedateľných miest. Tak, 

a tento, v umení vôbec porovnateľný fakt, spomína vo svojej práci M. Součková: 

„Odlišné čitateľské „konkretizácie“ nie sú dôkazom premenlivosti estetickej hodnoty textu, práve 

naopak, potvrdzujú jeho mnohovýznamovosť.“128 Sme presvedčení, že na pochopenie všetkých 

možných hodnôt výtvarného diela vzniknutého v druhej polovici minulého storočia až 

po dnešok je nevyhnutné vnímať tvorbu tohto obdobia  predovšetkým ako 

najprirodzenejší a najvnútornejší ľudský nástroj individuálneho boja s neslobodou, 

netoleranciou, odporom a nespokojnosťou s vnucovanými postojmi, kde dokonca 

môžeme zahrnúť aj to, ako je  vedomie človeka  trvalo paralyzované neprestajným 

terorizovaním aj najobyčajnejším slovom – slovo je niekedy silná zbraň. 

                                                           
128 SOUČKOVÁ, Marta, ref 29, s. 17. 
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Mnohovýznamovosť umeleckého diela vo výtvarnom umení je najtypickejším 

javom nielen druhej polovice XX. storočia až po súčasnosť alebo celého XX. 

storočia. Príklady nájdeme aj v literárnom, divadelnom, filmovom alebo hudobnom  

umení.   

 

2. 4  NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA 

     Výtvarné formy komunikácie a mnohovýznamovosť umeleckého vyjadrovania sa 

v druhej polovici XX. storočia obohacujú o prostriedky, ktoré sú schopné prenášať 

rýchlym, multimediálnym spôsobom aj neverbálne formy komunikácie. Mix-médiá 

prenášajú komunikáciu gestom (ukázať alebo zdôrazniť), mimikou, pohľadom 

(zvodným alebo vražedným), dotykom (podanie ruky, telom, nôh, celým ľudským 

orgánom, objatím)  a pod. Pri spôsoboch komunikácie sa nám mnohovýznamovosť, ale 

aj nevypovedateľnosť výtvarného diela alebo použitie vybranej umeleckej metódy129 vo 

výpovediach tvorcov dostáva za hranice reálnych kvalít a kategórií.   Najvýznamnejšie sa 

dostaneme do prostredia „za zrkadlom“ – sveta, ktorý je súčasťou bytia. Čo v takej 

štruktúre komunikácie „koexistuje“? „Všetky prvky, vzťahy a vzťažné hodnoty, všetky 

jednotlivosti vlastné skúmanej oblasti. Takáto koexistencia nijako neprináša zmätenosť, neurčitosť: 

diferenciálne vzťahy a prvky koexistujú v jednom celku ako dokonale a celkom určené. No tento celok 

sa neuskutočňuje ako taký. Teraz a tu sa uskutočňujú určité vzťahy, určité vzťažné hodnoty, určité 

rozdelenia jednotlivostí; iné sa uskutočňujú inde a inokedy. Totálny jazyk, v ktorom by sa vteľovali 

všetky možné fonémy a fonematické vzťahy, nejestvuje; virtuálna totalita jazyka sa však podľa 

vylučujúcich smerov uskutočňuje v rôznych jazykoch, z ktorých každý stelesňuje isté vzťahy, isté 

                                                                                                                                                                     
 
129 „Autorský umělecký akt je časově různě dlouhý, ale omezený proces, začínající výchozím podnětem 
k jeho bezprostřednímu zahájení a končící vytvořením uměleckého díla. Celistvost tohto procesu je 
podtržena synkretickou povahou autorské umělecké činnosti a komplexní povahou její psychické 
regulace, která z ní vyplývá.“ In: ŠLÉDR, Jiří. 1988. Základní otázky psychologie umění. Praha: 
Univerzita Karlova 1988, s. 43. 
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vzťažné hodnoty a isté jednotlivosti. Nejestvuje totálna spoločnosť, ale každá spoločenská forma 

stelesňuje isté prvky, výrobné vzťahy a hodnoty (napríklad „kapitalizmus“).130 Ak si uvedomíme 

význam pojmov rozmanitosť a jednotlivosť, uvedomíme si ich koexistenciu 

v neverbálnej komunikácii a výtvarnej výpovedi, nájdeme paralely a isté vzťahy. Nielen 

medzi multimediálnou formou sprostredkovávania umeleckého diela. Multimediálnosť 

je súčasťou života. Preto vo výtvarnom „vypovedaní“ je dôležité nachádzať posun 

objektu teórie umenia. Interpretačné možnosti sa dotýkajú virtuálnosti, vizuálnosti, 

 virtuálnosť je spojená s vizualitou. Je súčasťou mozgu a mozgových pochodov centier 

zmyslov. Výtvarné umenie sa od svojich počiatkov predvádza zraku, neskôr sluchu 

(Cage), najvypuklejšie však všetkým zmyslom od temer začiatku 20. storočia. 

     Úspech v komunikačných možnostiach posunul umenie výtvarných realizácií od 

stien jaskýň cez papier, plátno až do hĺbky  mozgových hemisfér, aby tam boli 

spracovávané a premietané informácie, ktoré tvorca vymodeloval pred percipentom 

myšlienkami a pocitmi. Stavia na nich a dovoľuje im, aby boli dominantným médiom 

v komunikácii s ľudským jedincom. Jednotlivosti a mnohovýznamovosti koexistujú 

a vzájomne sa podieľajú na nevypovedateľnosti výtvarného umenia. Sú súčasťou 

zámerne a nezámerne. Zmysel diela a čo v ňom dokážeme nájsť predkladá neverbálna 

forma výtvarného umenia aj na plátne, či papieri, vo vzájomnej štylizácii predmetov, 

postupnosťou dejových línií a fáz výtvarných a umeleckých projektov rovnako len 

vďaka intelektualite a kognitívnej schopnosti autora – tvorcu diela. Prvkom 

a významnou súčasťou je kreativita človeka, no nielen v zmysle „viem maľovať“.   

„Avantgarda 1972 – ak o takej možno ešte vôbec hovoriť – neprináša však len vytriezvenie 

z niekdajších veľkých ilúzií, ale i novú filozofickú a teologickú perspektívu. Reflektovaný časový tok, 

ticho a bezkonečné „nič“ východného sveta, zen-budhizmus v najrôznejších variantoch, intuitivizmus 

                                                           
130 DELEUZE, Gilles. 1993.  Podľa čoho rozpoznáme štrukturalizmus? Bratislava: Archa 1993, s. 25, 
ISBN 80-711-050-9. 
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a spontaneita strieda medzičasom sa už etablujúci, sám so sebou nezneisteľne spokojný empirizmus, 

materializmus a pozitivizmus západu. A. Ginsberg, J. D. Salinger, J. Cage chápu antikolonializmus 

ako estetiku. Novoobjavená zbožnosť. Ceremoniál namiesto pevnej formy. Tečúce a postupne stále viac 

štruktúrované „nič“, ako negácia čo aj heideggerovsky konkrétne poňatého „bytia“.“131 Klasici 

avantgardy presne vedeli čo chcú. Recipientovi diela ponechali úlohu interpretácie a 

„význam“ svojho diela. Zmysel diela (či textu) je v tom, čo v ňom dokážeme sami 

nájsť.132 Čím neurčitejší (všeobecnejší) podnet, tým bohatšia je potenciálna interpretačná 

škála. Namiesto „uzavretého“, sa dnes presadzuje už len „otvorené“ (U. Eco) dielo.133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 87. 
132 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 87.  
133 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 87.  
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3  TVORCA  A  KONTEXT VÝTVARNÉHO UMENIA OD 
DRUHEJ  POLOVICE XX. STOROČIA AKO ŠKÁLA 
MYŠLIENOK  

 
„Človek vidí očami. Vidiaci človek.  

Ani jeho ruky nie sú však slepé.  
Vidia v dotykoch. A dotyky nie sú nemé.  

Hovoria v slovách citu. A cit tiež nie je bezúčelný. 
Má účel v poznaní a v ľudskosti. A ľudskosť? 

Je premáhaním slepoty, je videním, 
Dotykom, citlivosťou, poznaním, účelom 

i údelom človeka. 
Ľudskosť je cestou.“ 134 

 

     Dynamiku výtvarného diania 60. rokov podnecovalo odopieranie práv na informácie 

o duchovných prúdoch, vyvolávajúcich zásadné premeny výtvarného prejavu. 

Informácie k nám prenikali ťažko a šírili sa neoficiálnymi cestami. Tvorili sa skupiny 

zamerané na rôzne nové výtvarné smery, objavovali sa sporadicky umlčiavané výstavy, 

rušené zákazmi. Za výstavami sa putovalo mimo kultúrnych centier, s túžbou po 

stretnutí s autentickým umením. S narastajúcimi rokmi premeny vo svetovom umení 

nachádzali odozvu medzi mladou, nastupujúcou generáciou absolventov umeleckých 

škôl, orientujúcich sa inak, než si to priali oficiálne miesta. Opäť vzniká pretlak chuti po 

odopieranom a zakazovanom umení, zbožňovanými smermi, ktoré nepotrebujú 

výstavné siene. Najrôznejšie aktivity bolo možné realizovať vo voľnej prírode, ale ani 

tam neunikali pozornosti cenzúry a neraz nasledoval policajný zásah. Uvoľnenie bolo 

možné zaznamenať s priblížením sa výstav k periférii miest, kde každá výstava, 

v akomkoľvek nevhodnom prostredí, sa stávala manifestáciou s množstvom 

návštevníkov. Je akákoľvek tvorivá energia, nazeraná zblízka vôbec rozoznateľná? 

Nepreťažujeme naším hľadaním rozhodujúcich štýlových impulzov a všetko 

prepájajúcich (formujúcich) inovatívnych estetických súvislostí reálny umelecko-

                                                           
134 BACHRATÝ, Bohumír – BACHRATÁ – LINHARTOVÁ, E. 19.júla 1983. In: UHER, Rudolf. 
1991: Tvorca a kontext. Báj o zemi. In: Výtvarný život, č. 5,  jún 1991, roč. XXXVI, s. 3. 
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historický alebo iný kontext? „Vlastný jazyk umenia135 sa nepodáva naraz a samočinne. Je preto 

prirodzené, že maliarstvo pri svojom vstupe do „bezobjektovej hry“ farby plochy a línie na čas svoj 

vlastný  jazyk, resp. používa z inakiaľ vypožičanú inú a svojbytnú vyjadrovaciu štruktúru.“136 

Priestorové poňatie v maliarstve a harmonizačná inštrumentalizácia viachlasu137 

v európskej hudbe sú paralelne vystupujúce javy. Porovnávanie a skúmanie rôznych 

experimentálnych sfér ukazuje prekvapujúce zhody a často aj vedome podmienené 

inšpirácie a presahy, prestupovanie umení a ich metód. Zvláštna citlivosť a osobnostná 

psychológia – predstihujú na čas konkrétne, epochálne platné umelecké diela.138  Tak, ako kniha 

spôsobí rozdelenie tých, ktorí jej porozumejú, tak vzniká rozdelenie medzi tými, ktorí 

myšlienkam a interpretáciám výtvarného umenia porozumejú alebo jednoducho 

 nepochopia jeho posolstvo. Druhá polovica XX. storočia v tejto variantnej 

komunikatívnosti, aj výtvarným umením, predpokladala v mene autorov rovnocenne 

skúsených percipientov. Počítala a počíta sa so stavom v závere komunikačného 

procesu, o moment, keď sa rozhoduje o kvalite recepčných (čiže empirických, 

psychických, intelektuálnych, estetických, morálnych atď.) dispozícií percipientov, ktorí 

sa s daným dielom, ideou umeleckou metódou vo svojom zámere buď identifikujú, 

alebo sa táto možnosť vylúči. Keď vezmeme do úvahy čítanie knihy, tak je to isté, ako 

píše M. Milčák: „Schopnosť diferenciácie  a výberového postupu pri recepcii predpokladá autor 

rovnako skúseného, ako aj u menej erudovaného čitateľa. „Kniha,“ napísal Witgenstein, „musí 

automaticky způsobit rozdělení těch, kteří ji porozumí, a těch, kterí ji neporozumí.“139 

     Výtvarné umenie je spojené s poéziou a poetikou. Je súčasťou komunikačných 

foriem a má vo svojej metodológii akúsi „poézijnú“ štruktúru tvorby. Obrazy a metafory 

                                                           
135 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref 71, s. 133.  
136 PEKÁROVÁ, Adriena. 1991. Aktuálna geometria. Rozhovor so Š. Belohradským a R. Kratinom. 
In: Výtvarný život, roč. XXXVI, č. 5, jún 1991, s. 44. 
137 ŠTRAUSS, Tomáš, ref 71, s. 134. 
138 ŠTRAUSS, Tomáš, ref 71, s. 134. 
 
  



Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre 
edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy 
 

- 65 - 
 

sa vzájomne schádzajú a rozchádzajú, aby postupne vymodelovali autorský zámer. „Keď 

stojíte pred obrazom, ktorý ste nikdy predtým nevideli a nepohne vás to k rozmýšľaniu,“ povedal 

Rauschenberg, „ste buď zaťatý  blázon alebo obraz nie je dosť dobrý.“ V princípoch tvorby má 

Rauschenberg veľa spoločného so svojím priateľom a jedným z najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej 

avantgardnej hudby, Johnom Cageom. Obaja vychádzajú zo slobodnej voľby prvkov, z narábania 

s netradičnými materiálmi a ich dekompozičnou neodadaistickouorganizáciou do výtvarných alebo 

hudobných akcií. Rauschenberg a Cage nie sú sami, ale predstavujú v dnešnom umení neobyčajne 

výrazne ten radikálny moment, keď sa z provokatívnych a absurdných prvkov rodí zmysluplná výpoveď 

diela.140 Poézia, hudba,  výtvarné umenie – prejavy a tiež prostriedky, ktoré od druhej 

polovice XX. storočia zrástli so životom ľudstva. Jednotliví tvorcovia podriaďujú 

vyjadreniu všetko. Odovzdávajú sa plynutiu v umeleckom prejave. 

 

3. 1  „SVOJBYTNÉ SKLADBY A VÝTVARNÉ KOMENTÁRE“  NA 
MATERIÁLI NIEKTORÝCH AUTOROV VÝTVARNÉHO 
UMENIA DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA 
     

     Za „svojbytné skladby“ budeme považovať výtvarné realizácie tvorcov, ktorí svoje 

komunikačné výpovede vo výtvarnom umení formovali  na základe používania 

rôznorodých aplikačných spôsobov vyjadrovania sa. Za „výtvarné komentáre“ 

pokladáme zasa doterajší, a pre nás doposiaľ dostupný diskurz ku tvorbe autorov 

(z pohľadu niektorých teoretikov umenia).  

     Vieme, že materiál výtvarného umenia nášho analyzovaného obdobia sa odlišuje od 

predchádzajúcich etáp v miere foriem a umeleckých vyjadrení. Nárast sa dá porovnať so 

zrýchleným pohybom rozsahu v osobitnej dynamike a tempe komunikačných 

technológií. Alternatívy a možnosti nadviazali na frekventované pojmy avantgardy, 

                                                                                                                                                                     
139 MILČÁK, Marián. 2004. O nezrozumiteľnosti básnického textu. Levoča: Modrý Peter 2004,  s. 4. 
ISBN 80-85515-58-X. 
140 MOJŽIŠOVÁ, Iva,   ref  68, s. 43 - 44. 
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konceptu, abstrakcie, periférie, tendencie, inšpirácie, nepretržitosť, korektnosť atď. 

Otvorili mosty ku percipientovi bez spätnej – najužšej reakcie. Dovolili percipientom 

vyvíjať pochopenie svojho vyjadrenia svojbytným a sebe vlastným rytmom. Podľa 

Gerharda  Richtera: „Umelcom možno dnes byť iba za  predpokladu, že sa vzdám akýchkoľvek 

ambícií robiť umenie...“141 Alex Mlynárčik a Stano Filko boli vo svojom novátorskom 

a provokačnom úsilí vo svojom čase osamotení. Pripája sa k nim predovšetkým Július 

Koller, ktorého novátorský obraz „More“ z roku 1964 je u nás pre nejaké príčiny 

spochybňovaný. Pochopil „antimaľbu“142 predovšetkým ako základnú pracovnú 

pomôcku. Július Koller vytváral ešte obrazy – menšie maľby, do ktorých vpisoval slová: 

krajina, vrchy, kôň, auto, žena, strom a iné označenia aj farieb. To všetko už v roku 

1963. Podobné tendencie chápať umenie a individuálnu rôznorodosť ako pomôcku 

zaznamenávame v tvorbe Petra Bartoša, Vlada Popoviča, Michala Studeného, Alexandra 

Eckerdta, u práve nastupujúcich autorov polovice 60-tych rokov. „Spájajúcim ohniskom 

medzi prvou (1964-1970) a druhou fázou konceptualizmu (po roku 1971), ako i medzi 

„slovenskou“ a zahraničnou, príbuzne zameranou estetikou je záľuba v paradoxoch. Snaha ozrejmiť 

(ak chceme: estetizovať) existujúce protirečenia spája najnovšie umenie so súčasnou teóriou a filozofiou 

vedy. (...) Modernému výtvarníkovi (od J. Albersa – uvádzaného na Slovensko M. Urbáskom – cez 

Vasarelyho a Eschera k Solovi Le Wittovi) poskytuje šok neobvyklosti či „pravdy postavenej na 

hlavu“ (azda najjednoduchšia definícia paradoxu) možnosť poukázať na 1. tvrdenie, 

ktoré sa zdá rozporné, je však reálne,2. tvrdenie, ktoré sa zdá pravdivé, v skutočnosti je však 

rozporuplné,3. budovanie nového prototypu logickej (estetickej) expozície.“143  

    Etymológia pojmu paradoxon – „para“ a „doxos“ poukazuje na demaskáciu – opak 

viery. Na umenie so všetkými svojimi atribútmi sa nebral ohľad. Ľahostajnosť sa 

prejavila v tom, že mnoho diel sa z toho času nezachovalo. Nový nádych nastal v 80-

                                                           
141 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref  71, s. 140.  
142 ŠTRAUSS, Tomáš , ref  71, s.141. [Op. cit. L. Beke  uvádza o J. Kollerovi]. 
143 ŠTRAUSS, Tomáš, ref  71, s. 142-143. 
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tych rokoch. Do povedomia sa dostáva tvorba Michala Kerna, prebrúsenie a prehĺbenie 

už vydobytej „svojbytnej“ poézie nachádzame v tvorbe Malicha, S. Kolíbala, A. 

Šimotovej a dokonca aj M. Knížáka.144 V čase doznievania „čistého“ konceptu, 

spájaného s dematerializáciou a popieraním výtvarného artefaktu ako výsledku 

umeleckej činnosti, sa paradoxne uplatnili konceptuálne postuláty v obraze, analýzou 

média maľby (kresby, grafiky), buď za pomoci svojbytnej skladby,145 alebo 

prostredníctvom parafráz a širokej škály výtvarných komentárov k iným realitám. 

V znamení konceptu sa realizujú aj sochárske iniciatívy – aj keď v sťaženej situácii (na 

začiatku 70-tych rokov. Z atmosféry 70-tych rokov, poznačenej dezilúziami 

a sklamaním, vyrástlo dielo Juraja Meliša v environmentálnych debutoch. (Prostredie I – 

Vidiecky dvor, 1970). Aj preto, že prišiel s novým – antitradičným, antiestetickým 

a antiestétskym, zároveň „plebejským“ chápaním sochárstva, ktoré bolo tesané  

z chudobných materiálov, pozbíjaného z holých, nahrubo opracovaných, 

prepaľovaných, absurdne a vyzývavo pomaľovaných trámov, dosiek, fošní a kmeňov, 

zdrôtovaných debničiek, hrdzavých plechov a banálnych objektov každodennosti.146 Do 

prúdov dematerializačných tendencií zasiahli v 70. a 80. rokoch výrazne aj sochári J. 

Bartusz (jeho konceptuálne iniciatívy okolo „ne-ikonografickej“147 sochy sú rozoberané 

na inom mieste) i J. Jankovič, ktorý ukončil predchádzajúcu impozantnú etapu svojej 

tvorby zahraničnými sympoziálnymi realizáciami bol prinútený na dlhé roky sa odmlčať 

vo sfére „tradične“ ponímaného sochárstva. Jeho dotyky s konceptom mali projektovú  

                                                           
144 ŠTRAUSS, Tomáš, ref  71, s. 145. 
145 Pojem, svojbytná skladba,  sme použili tiež v názve tejto kapitoly, lebo si myslíme, že každé 
výtvarné vyjadrenie je istým druhom kompozície  – kompozičným celkom, skladby, a to nielen 
v súvislostiach s hudobnou oblasťou. In: JABLONSKÁ, Beata. 2000. Maľba v postmodernej situácii. 
Osemdesiate roky – rehabilitácia maľovaného obrazu. Bratislava: SNG 2000, s. 98.  In: RUSINOVÁ, 
Zora et al, ref. 24.  
146 BAJCUROVÁ, Katarína. 2000.  Zápas o tvar – nové sochárske iniciatívy 1948-1999. Bratislava: 
SNG 2000, s.144. In: RUSINOVÁ, Zora et al, ref. 24. 
147 BAJCUROVÁ, Katarína, ref 146, s. 145.  In: RUSINOVÁ, Zora  et al, ref 24. 
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podobu a odohrali sa predovšetkým v nesochárskych médiách, v kresbe a počítačovej 

grafike. Výrazný intermediálny rozmer mali už od konca 60. rokov diela Vladimíra 

Havrillu. Prítomnosť sôch sa ako trojdimenzionálny plastický objekt dá chápať ako 

medzistupeň – „inkarnácia“148 jeho výtvarných úvah a tie viedli konceptuálne 

k duchovným intenciám. Medzi básňou a obrazom môže byť vnútorná súvzťažnosť. 

Medzi konceptom, sochou, projektom tiež. Je nepochybné, že vo svojej podstate majú  

spoločné významné rozdiely všetky umenia. „Poslední duchovní dějství uměleckého díla se 

odehrává v jeho vlastní a nezaměnitelné formě. Každé dílo žije teprve nejjemnějšími odstíny 

a zvláštnostmi svého výrazu až po osobité tahy rukopisu, až po zhodnocení, kterého se tu dostáva 

vlastnostem materiálu. Není lhostejné, kreslím-li tužkou nebo perem, na hrubém nebo hladkém, na 

šedivém či bílem papíře, opakuji-li kresbu v grafickém listě. Pokaždé vzniká něco nejenom hmotou, ale 

i smyslem odlišného, i kdyby se obrysy doslova schodovaly.“149 

     Druhy umenia nie sú ustálené. Spolu so zmenami spoločnosti sa menia aj ich odrazy 

v ľudskom myslení. Každé dielo podáva nový obzor o svete, jeho nový výklad, ktorý sa 

zrodí vo vzťahu človeka ku svojmu svetu. Umelecké dielo je správou tohto vzťahu. 

Obsahuje zaujímavý podvojný obraz objektu a zároveň subjektu. Podľa Jána Albrechta: 

„Zbytočne hovoríme o prostriedkoch umenia, o farbe, o tvaroch, o kompozícii. Myslíme v podstate vždy 

na ich integritu, na súvislosť medzi prostriedkami a vecami, ktoré dielo používa pri sprostredkúvaní 

finálneho významu, v ktorom sa nám otvára objavný svet, poznačený ľudským vnímaním a poznaním. 

Každé hodnotné umenie nám stále sprostredkúva takýto nový výklad, ktorý obohacuje dimenzie nášho 

duchovného sveta. Dvadsiate storočie nám bohatou škálou umeleckých osobností naozaj poskytovalo 

množstvo často diametrálne od seba odlišných umeleckých horizontov.“150 Od kresby až po 

absolútne multimediálne kompozície sa zvažuje každý podnet, ktorý preniká do 

najhlbšej podstaty umeleckého vyjadrenia. Výtvarné umenie od začiatku druhej polovice 

                                                           
148 BAJCUROVÁ, Katarína, ref 147, s. 145.  In: RUSINOVÁ, Zora  et al, ref 24.  
149 MÍČKO, Miroslav,  ref  31, s. 46 - 47. 
150 ALBRECHT, Ján. 1991. Lyonel Feininger. In: Výtvarný život, roč. XXXVI, č. 2 - 3. 
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XX. storočia doteraz a problematika v náznakoch načrtnutá niektorými autormi ukazuje 

rozmanitosť a bohatosť myslenia. Filozofia výtvarných koncepcii, prejavov a výpovedí 

svojbytných a umeleckých komentárov sa neobmedzuje jednoznačne na situácie 

a zvláštnosti. Prestupovanie umení samo provokuje tvorcov ku mysleniu 

a prepracovávaniu sa ku konečnému cieľu vlastného výpovedného umeleckého jazyka 

prostredníctvom sceľujúceho vedomia mnohovýznamovosti a mnohoznačnosti každého 

prvku. „Nevypovedateľnosť“, ale aj „nedopovedateľnosť“ umeleckého diela súvisí 

s entitou umenia a jeho otvorenosťou v smere „pred i za ním“. Umenie, podobne ako 

myslenie, si kladie otázky o zmysle súčasného bytia človeka často skôr, ako sa súčasnosť 

stane súčasnosťou. Na Slovensku sa v skúmanom období, teda druhej polovice XX. 

storočia, uberá  mnoho tvorcov takým spôsobom vyjadrovania, ktoré sa zväčša 

abstrakciou a „surreálnou“ transformovanosťou či „strategickou“ kombináciou a  

variabilitou hrá s divákom tak, že  ho dostáva do  interaktívnych zážitkov, dobovej 

konfliktnosti a reality pulzujúcich a plynulých  javov a faktov samotnej doby.  

 

3. 1. 1 SUGESTÍVNE ZNÁZORNENIE MYŠLIENOK A DEDUKCIÍ, 
PRVOTNÝ NÁPAD A REALIZÁCIE VÝTVARNÝM JAZYKOM 

 
     V interakcii vzťahov historickej doby od konca päťdesiatych rokov po deväťdesiate 

roky sa vo výtvarnom umení odohralo niekoľko závažných udalostí, ktoré mali vo 

výraznej miere vplyv na trvalé uvedomovanie si významu výtvarného umenia 

v povedomí spoločnosti. Sú to štyri desaťročia, ktoré sú naplnené nesmiernym  

množstvom výpovedí, nápadov a realizácií myšlienok, komunikované takým výtvarným 

jazykom, ktorý otvoril cestu k písaniu nielen o umení. Recepcia  každej výpovede 

divákom a jeho percipientom sa ocitla v najnáročnejšej konkurencii – postupujúcom 

rozvoji mediálnych prostriedkov. V akom prostredí sa toto organické bytie tvorcov 

prejavovalo, dnes vyznieva ako obsah výrazov a alternatívnych existencií nevyhnutných 
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a osobitých výpovedí individuálnych tvorcov, či v ateliéroch, galériách, na výstavách 

alebo vykonanou samostatnou, osamelou a autonómnou reprezentáciou. No aj 

rezignáciou a uzatvorením sa do vlastného umeleckého prejavu.  

     Začiatok šesťdesiatych rokov je aj obdobím, keď sa na európskej scéne zintenzívňuje 

pohyb v oblasti konštruktívnej a kinetickej tvorby, organizujú sa veľké prehliadky 

rezumujúce výsledky dosiahnuté v tejto oblasti a výskumy nových foriem 

konštruktívneho, optického a svetelno-kinetického umenia si vyžadujú vedecko-

technické poznanie a prácu v tímoch, ktorá potláča individuálneho tvorcu.151 Umelecké 

dielo stráca jedinečný charakter, môže byť rozmnožované. Svetlom alebo pohybom sa 

môže meniť jeho charakter a tak sa stáva dynamickou štruktúrou. Na jeho realizácii 

spolupracujú umelci, ktorých spája spoločný program. To vytvára predpoklady pre vznik 

nových umeleckých skupín. V ich programoch sa nachádzajú umelecké diela, ktoré sa 

netvoria iba maľovaním, modelovaním ale vznikajú konštruovaním z rozličných 

a rôznorodých materiálov, ktoré si vyžadujú zložitú technologickú prípravu. Vtedy sa 

zdá, že takáto  tvorba má pramálo spoločného s výtvarným umením. „Je to práve stupeň 

rozvoja vedy v spoločnosti, z ktorého prekonávanie tradičných postupov vyplýva. V porovnaní 

s aformálnym konceptom informelu, jeho tvarovou amorfnosťou a vnútornou psychickou 

deštruovanosťou, stavajú konštruktívne koncepcie na pozitívnej vízii sveta. Hľadajú nielen poriadok 

a vnútornú štruktúrovanosť (systém) existencie, ale aj novú poetiku a demystifikáciu umenia. Svetlo 

a pohyb otvorili umeniu štvrtú dimenziu a spôsobili novú koncepciu priestorového vnímania.“152 

V šesťdesiatych rokoch za utvárali podoby abstraktného umenia  s geometrickou 

tendenciou. Aby sme sa aspoň dotkli charakteru tejto etapy, spomenieme niektorých 

autorov. Bola to tá vetva, ktorá sa profilovala tvarovou redukciou a bola vlastne 

                                                           
151 TROJANOVÁ, Eva. 2000.  Od intuície k racionalite. Abstraktná maľba 1960-1985. Bratislava: 
SNG 2000, s. 93.  In: RUSINOVÁ, Zora et al, ref 24. 
152 TROJANOVÁ, Eva, ref 151, s. 93 – 94, s. 94. In: RUSINOVÁ, Zora,  et al,  ref 24.  
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prechodom od figuratívnosti ku geometrii. Túto vetvu dnes predstavujú autori: Milan 

Dobeš, Alojz Klimo, Marián Čunderlík, Eduard Antal, Tamara Klimová, Jarmila 

Čihánková, Pavol Maňka, Anastázia Miertušová. Miloš Urbásek a Eduard Ovčáček sa 

uberali po druhej ceste, na ktorej sa vyprofilovali abstraktné programy v rámci informelu 

a viac-menej sa dostali na pole geometrie.  

     Programy geometrického a svetelno-kinetického umenia, aj keď nemali väčšie 

autorské zázemie, obsiahli celú šírku a všetky podoby racionálnej tvorby. V konečnom 

dôsledku nešlo len o používanie geometrických foriem, išlo o zmenu uvažovania a nové 

nazeranie na usporiadanie a vnímanie sveta a umenia. Podľa Beaty Jablonskej sa 

v osemdesiatych rokoch maľba nachádza v postmodernej situácii, a práve tieto roky sú 

v dejinách umenia zapísané ako rehabilitácia maľovaného obrazu, ktorá „priniesla 

postmoderné videnie a k nemu viažuce sa rozdielne chápanie štýlovej a ideovej 

originality umeleckého diela.“153 Maľba postmodernej generácie po odohraní sa 

zápasu „o návrat obrazu do aktuálneho diania“ prevzala rozhodujúcu úlohu vo 

formovaní podoby umenia druhej polovice osemdesiatych rokov.154  

     Alternatívna kultúra, ktorá sa vyformovala v sedemdesiatych rokoch, vznikla 

z nevyhnutnosti oddeliť sa od hodnôt, ktoré boli pseudohodnotami oficiálnej 

a ideologicky stráženej kultúry. Najnaliehavejšou cestou sa ukázala potreba zachovať si 

„autenticitu umeleckého prejavu.“155 Klára Bočkayová, Milan Bočkay, Daniel Fischer, Otis 

Laubert, Marián Meško, Igor Minárik, Dezider Tóth, Ladislav Čarný, Marián Mudroch 

a iní sa predstavili spoločnými alternatívnymi výstavami. Prezentovali sa najmä 

„klasickými“ obrazmi, ako jednou z možností dobových výtvarných programov.  

                                                           
153 JABLONSKÁ, Beata. 2000. Maľba v postmodernej situácii. Osemdesiate roky – rehabilitácia 
maľovaného obrazu. Bratislava: SNG 2000, s. 98. In: RUSINOVÁ, Zora,  et al,  ref 24. 
154 JABLONSKÁ, Beata, ref 153, s. 98.  In: RUSINOVÁ, Zora,  et al,  ref 24. 
155 JABLONSKÁ, Beata, ref 153, s. 98.  In: RUSINOVÁ, Zora,  et al,  ref 24. 
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„Nedeklarovali sa  ako umelecká skupina, ale bola im blízka spoločná orientácia na aktuálne 

konceptuálne východiská, ktoré preniesli do oblasti maľby, kresby a grafiky. V čase doznievania 

„čistého“ konceptu, spájaného s dematerializáciou a popieraním výtvarného artefaktu ako výsledku 

umeleckej činnosti, paradoxne uplatnili konceptuálne postuláty v obraze, analýzou média maľby 

(kresby, grafiky) buď za pomoci svojbytnej skladby, alebo prostredníctvom parafráz a širokej škály 

výtvarných komentárov k iným realitám.“156 Nová maľba prezentovaná generáciou, ktorá 

nastupuje po roku 1985, najmä autormi: Daniel Brunovský, Stano Bubán, Simona 

Bubánová, Ivan Csudai, Dan Jurkovič, Katarína Kissóczyová, Jozef Šramko, Laco 

Teren, sa títo výtvarníci stavajú proti normatívam  a akademizujúcemu umeniu. „Prebratý 

transavantgardný subjektívny a pluralitný model takto získal domáce špecifiká, keďže nebol reakciou 

na krízu avantgardných tendencií, ale odpoveďou na tlak stagnujúcej oficiálnej scény. Transavantgardný 

pohyb, akokoľvek iracionálny, nenesie vo svojom programe direktívnu stratégiu, samozrejme okrem 

zdôrazňovaného eklekticizmu, subjektivizmu a pluralizmu, ktoré sa mohli stať zárukou 

individuálnych prístupov a regionálnych špecifík.“157 Deväťdesiate roky sa nesú v znamení 

maľby „v cudzom“ svete elektronických obrazov. Flexibilnejšia komunikácia a agresívne 

vizuálne prezentovanie nových technológií postavili maľbu pred zásadnú otázku 

o zmysle jej existencie. Prínos v tejto rozprave sa ukázal v tomto období podobou 

maľby, „(...) ktorá sa otvorila konceptuálnym stratégiám a postupom a vzďaľujúca sa od donedávna 

preferovaných perceptuálnych a senzuálnych kvalít.“158 Táto maľba sa kombinuje s fotografiou, 

počítačovým riešením, priestorovou inštaláciou, nerozdeľuje sa výsostne na abstraktnú 

a figurálnu, určuje sa vlastnou seba-reflexívnosťou a prienikmi do odlišných rovín 

vyjadrovacieho jazyka, a to najmä v tvorbe Ivana Csudaia. Pôvodnú predlohu, 

anonymnú ilustráciu, transformuje I. Csudai, počítačovým spracovaním a redukuje ju do 

rustikálnej  grafickej výrazovej reči. Analogicky reaguje Josef Baus [sic], v tvorbe Laca 

                                                           
156 JABLONSKÁ, Beata,  ref 153, s. 98.  In: RUSINOVÁ, Zora, et al,  ref 24. 
157 JABLONSKÁ, Beata,  ref 153, s. 101. In: RUSINOVÁ, Zora,  et al,  ref 24. 
158 JABLONSKA, Beata,  ref 153, s. 103.  In: RUSINOVÁ, Zora,  et al,  ref 24. 
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Terena sa do popredia tiež vtláča náklonnosť ku komplikovanej hre prekrývania, 

zámene odkazov  na realitu a vzťahy medzi sociálnymi, literárnymi a filozofickými 

obrazmi. Bohdan Hostiňák zas preberá formu realistickej maľby, ktorá sa zdanlivo 

pohybuje v hraniciach napodobenia vychádzajúceho z reality. Najvýraznejšie sa obracia 

ku zobrazeniu ľudskej figúry „ozvláštnenej pohľadmi v zložitých perspektívach“ Dorota 

Sadovská, výrazne Marko Vrzgula, Róbert Urbásek, no na „povýšenie matérie farby ako 

cielený námet obrazu“ sa sústredene zameral aj Milan Paštéka. V diskurze o povahe maľby 

deväťdesiatych rokov okrem autorov, ktorí prešli školou Novej maľby (L.Teren, 

I Csudai, S. Bubán) a tých, čo zastávajú najmä senzuálne kvality maľovania (L. Berger, Ľ. 

Hološka), alebo aj zhodnocovateľov predchádzajúcich konceptuálnych východísk (M. 

Bočkay, K. Bočkayová, D. Fischer) sa vyskytujú aj tí, ktorí pracujú s textom, znakom, 

informáciou a obraz potom používajú ako mediálny nosič svojich konceptov. 

V programoch konceptualistov, ako je Július Koller či Rudolf Sikora, nachádzame 

maliarske vizualizácie konkrétnych ideí realizované fotografiou, kresbovým záznamom 

alebo maľbou. Prevažná časť Kollerovej tvorby osemdesiatych rokov súvisí 

s koncepciou kultúrnych situácií. Vzhľadom na ich príležitostný, často „priveľmi 

ľudský“ charakter, sa problém, ktorého vývin sa sleduje, teda problém pojmovej 

a znakovej redukcie, objavuje len sporadicky. Zato na konci desaťročia sa Koller znovu 

vracia k svojmu identifikačnému emblému – otázniku, ale už v inej polohe. „V súlade 

s meniacou sa kultúrnou a spoločenskou situáciou opytovací znak aktualizuje: Najprv sa mu otáznik 

zauzľuje a zamotáva do špirály; čo je povážlivé, najnovšie sa rozvinul do mierne zvlnených línií, ktoré 

sa mechanicky radia za sebou a nad sebou. A tieto vlnové pásma majú často farby slovenskej národnej 

trikolóry. Inokedy sa otáznik „položí“ a stáva sa oscilačnou krivkou, znázorňujúcou jednu periódu 

kmitavého pohybu. Je to vlastne základ vlnenia – no Kollerova „nová vlna“ je znakom pohybu, 

ktorého dráha sleduje istý vzostupný a potom zostupný oblúk, so zakončením na tej istej osi, z ktorej 

vyšla. Tak sa oscilačná krivka stáva „nivelizačnou“ krivkou, pripomínajúcou dávnejší Kollerov 
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problém – nivelizáciu. Aj vlnovka – krivka znázorňujúca rovnomerný vlnivý pohyb bez začiatku 

a bez konca (spoločný znak Novej vážnosti, vytvorený spolu s Petrom Rónaiom) pripomína tento 

problém – no v Kollerovej oscilačnej krivke sa opäť ukrýva otáznik, už bez pôvodnej nástojčivosti, skôr 

ako priznanie nepreniknuteľnej steny, polovičatého nekonečna.“159  

 

3. 1. 2 ODLIŠNÝ MATERIÁL, ZVLÁŠTNY DRUH MATÉRIE, ALEBO NA 
POZADÍ TRETEJ DIMENZIE 

 
     Prestúpenie tvarov sa uskutočňovalo v obrode nových definícií sochy, sochy ako 

znaku, stigmatizovanej hmoty, k iným podobám figúry, sochárstvu primárnych štruktúr, 

v znameniach konceptu, v metaforách únikov, „postmoderných“ návratoch a ústupoch 

aj na iné územia. Najradikálnejšiu zmenu vo vlastnom ponímaní sochy priniesla znovu 

oživená problematika redymade, object trouvé: s vpádom do reality, do sochy a vznikom 

nových mixmediálnych kategórií tvorby priestoru, asambláže, objektu a environmentu. 

Otvorila sa nová vývojová kapitola meniaca tradičné podoby a samotný zmysel 

trojrozmerného sochárstva. Vladimíra Kompánka a Andreja Rudavského motivovalo 

duchovné oživovanie mýtu archaických, ľudových národných, ba až predcivilizačných 

prameňov slovenskej kultúry. Jadro sa nachádza v znakovej štruktúre novotvarov, 

svojbytnej  entity. Výtvarne moderným tvaroslovím zaujal svojou kompozičnou tvorbou 

Vladimír Kompánek. Motívy sa predviedli v abstrahovanej a celostnej forme znakov, 

objemov a hmatových, ba až zdrobnených malebných formách. Kompánkovu tvorbu je 

charakterizuje predovšetkým tematizácia idylického detstva, harmónia súžitia človeka 

a prírody, ktorú obmieňal svojou osobitou abecedou v sochárskom jazyku až do hraníc 

vizuálnej poézie domova. Abstrahovanie v dreve dosahuje aj maximálnym redukovaním 

figurálnej formy. Dominik Tatarka napísal o jeho diele, o „drevených penátoch“: „Áno, 

stáva sa, že spisovateľ, básnik, dokáže pochopiť a vysloviť o výtvarnom diele veci pozoruhodnejšie 

                                                           
159 HRABUŠICKÝ, Aurel, ref 99, bez stránkovania.   
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a pravde bližšie ako mnohé odborné traktáty.“160 O chápaní funkcie sochy, o existenciálnom 

naplnení jeho diela alebo apotropajnom charaktere jeho sôch vo vzťahu k domovu 

a archetypu, môžeme hovoriť aj v tom zmysle, že si z množstva dejov a udalostí 

v dejinách novodobej európskej výtvarnej kultúry vybavíme predstavy diel Michelangela 

alebo Giacomettiho. V súvislostiach so sochárom Albertom Giacomettim sa pred 

„naším vnútorným zrakom“ vynorí jediná pretiahnutá figúra, do ktorej je vtelená celá 

galéria portrétov Diega a mnohých iných príznačne giacomettiovských figúr. „Aké 

postavenie v štruktúre výtvarného diela má jeho slovné pomenovanie? Dnes už veľmi nezáleží na 

námete, záleží skôr na úlohe, akú hrá v procese vzniku diela, na type autora, na jeho uspôsobení, na 

povahe jeho obrazotvornosti... Záväznosť a komunikatívnosť pomenovania, taká nápadná povedzme 

u Brunovského, je u Kompánka minimálna. Svojim sochám ani kresbám nedáva literárne, a už vôbec 

nie metaforické názvy. Sú to najčastejšie „figúry“, „materstvá“ alebo „motívy“ a „znaky“. 

Pomenovanie tu nehovorí viac, než čo každému môže byť na prvý pohľad zjavné.“161 Alebo: 

Dominik Tatarka nazval Kompánkove sochy modernými fetišmi a totemami, 

kmeňovými a národnými, našimi penátmi, ochrannými božstvami nášho detstva. 

Kompánkovo dielo v nás uvoľňuje niečo zo zabudnutej obrazotvornosti detstva. Andrej 

Rudavský sa svojou sochárskou tvorbou zasa v experimentovaní materiálov a ich 

kombinácii dostal do „jadra“ zachovania predmetu, magickej asociácie, obraznej 

predstavy, vychádzajúcej z intuície, fantázie alebo zmyslového zážitku. Nadčasovo-

mýtické nazeranie na sochu, idea „personifikovanej architektúry“, príklon k pohanským, 

praslovanským, kresťanským a pretrvávajúcim duchovným podstatám existencie 

národného spoločenstva ho dostali do roviny „pamäte“162 krajiny a spoločenstva. 

Antitradičné zapojenie do navonok „nemaliarskych“ a „nesochárskych“ nájdených 

materiálov (zvláštny štrukturálny výraz sa  dosahoval ich deštrukciou, odtláčaním, 

                                                           
160 MOJŽIŠOVÁ, Iva,  ref 68, s. 139. 
161 MOJŽIŠOVÁ, Iva, ref 68, s. 140. 
162 BAJCUROVÁ, Katarína, ref 147, s. 138. In: RUSINOVÁ, Zora et al, ref 24. 
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prepaľovaním, trhaním  či iným zapájaním do obrazovej osnovy diela) viedlo 

k uplatneniu readymade, zapojeniu „hotových“, cudzích a nájdených predmetov do 

štruktúry diela. Jaroslav Kočiš rozvinul ideu reliéfneho obrazu. „Obraz – ikonu chápal ako 

symbolický útvar mystickej hmoty. Jeho „subjektívne archeológie“, zložené z  rozmanitých úlomkov 

perforovaného, opaľovaného a prepaľovaného dreva, hrubých útržkov juty kombinovaných so zložitým 

konglomerátom hrubej a jemnej drviny, strojových súčiastok a nájdených predmetov, boli narážkou na 

projekciu psychofyzických prežívaní autora (cyklus Náleziská, Ranená ikona, 1964).“163 Zjazvené 

a zranené „martýrium dreva“ sa stalo základom jeho diela. K iným tendenciám  sa radí 

tvorba Jozefa Jankoviča, ktorý „zrušil tradičnú integritu figurálnej sochy“164 a  obraz človeka 

tvaroval len vo fragmentoch dolných a horných končatín. Použil efekt „scudzenia.“165 

Deformovaný tvar získaval odliatím z odevu. Ľudská telesnosť sa prezentovala 

v deformovanej podobe. Tieto prvky sa do dejín umenia výrazne zapísali ako tvaroslovie 

sochárskej výpovede Jozefa Jankoviča. Jeho meno sa spája s monumentmi, ktoré patria 

do sféry pamätníkov s dramatickým a ľudským dôrazom, ktorý sa duchovne exaltoval 

do takej miery, že: „Nahradil obraz hrdinu obrazom obete, depatetizoval Povstanie, zbavil ho 

morálnej aureoly víťazov, pochopil ho všeľudsky, pacifisticky a antropologicky.“166 Juraj Bartusz je 

jediným tvorcom, ktorého možno rovnocenne považovať za takého autora výtvarnej 

koncepcie, ktorý „presvedčivo a celkom ojedinele preniesol vnútornú intenciu svojho temperamentu do 

dramaticko-expresívne rozvibrovaného podania figurálnych foriem a kompozícií pomníkového diela 

(príkladom  bol aj neskorší Portrét Júliusa Jakobyho, 1980).“167  Klub konkretistov (1967-

1970)168 sa usiloval o rozvoj geometrie, ktorý vo výraznej miere posunul formu a výraz 

z 1. polovice XX. storočia. Mária Bartuszová inklinovala ku biomorfným formám.  

                                                           
163 BAJCUROVÁ, Katarína, ref 147, s. 139. In: RUSINOVÁ, Zora  et al,  ref 24. 
164 BAJCUROVÁ, Katarína, ref 147, s. 140. In: RUSINOVÁ, Zora  et al,  ref 24. 
165 Tento pojem zaviedol Hrabušický, Aurel. 1988. Situačné porozumenie svetu. Slovenské pohľady, 
104, 1988, č. 12, s 108-113. In:  RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24. V poznámke  autorky K. Bajcurovej.  
166 BAJCUROVÁ, Katarína,  ref 147, s. 141. In: RUSINOVÁ, Zora et al,  ref 24.  
167 BAJCUROVÁ, Katarína ref  147, s. 141. In: RUSINOVÁ, Zora,  et al,  ref 24. 
168 Š. Belohradský, J Bartuzs a M. Bartuzsová, z teoretikov Ľ. Belohradská.  In:  RUSINOVÁ, Zora  
et al,  ref 24, s. 142.  Poznámka K.Bajcurovej. 
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„Ako jedna z mála dokázala svoj biomorfný program oživiť aktuálnou problematikou individuálnych 

mytológií, sémantizovať otázky materiálu a procesuálnosti vznikania sochy.“169 Ďalej tu bol prúd 

sochárov, ktorí tvorili tradičným spôsobom. Ich sochy boli “angažované“. Archetypálna  

symbolika kameňa ožila v rokoch osemdesiatych aj v tvorbe Petra Rollera, ktorý vytvára 

svoje sochy so zašifrovanou poetickou metaforou. Obdobné postupy sa objavujú 

v tvorbe Štefana Tótha a Juraja Gavulu, čo zvýraznil Ján Hoffstädter, neformálnou 

formou, ktorá sa prelínala s vtipným a aforistickým kombinovaním sochárskych 

a nesochárskych materiálov. Ďalšiu skupinu predstavovala časť originálnych tvorcov, 

ktorí sa nedali „zaškatuľkovať“.170 Tvoril sochy, ktoré neboli poplatné vtedajšiemu 

oficiálnemu trendu. Pracoval na platforme v úplne odlišnej podobe, a to tým že kresbu 

nadviazal  na sochársku tvorbu, ktorá významne priniesla trvalé umelecké hodnoty.   

     Z materiálového hľadiska však naďalej prevládajú prírodné materiály: drevo, trámy, 

pne, hlina, piesok, voda, sklo, artificiálne pochopené svetlo, overuje sa nosnosť 

archetypálneho, overuje sa nosnosť archetypálnosti formy v konfrontácii s jej 

zdôraznenou prirodzenosťou – z „blízkych“. Emöke Vargová tematizuje krehkosť, 

dočasnosť, nestálosť; používa ručný papier, parafín, textil. Pri konfrontácii so svetom 

vážnu úlohu hrá i hegemónia poetík a „tendencií“, aktuálnych v príslušnom okamihu. 

„Hĺbka v maliarstve je fenoménom, ktorý iluzívne, pomocou perspektívnej projekcie tvaru, farby, 

proporcií, vyvoláva pocit objemu a priestoru na dvojrozmernej ploche. V sochárstve, kde objem a priestor 

sú reálnymi súcnami, býva kategória hĺbky podradná, alebo vôbec neprichádza do úvahy. Otázka 

optického dojmu, niečo čo nejestvuje objektívne, ale len v spôsobe, akým sa veci javia subjektu od jeho 

stanovišťa smerom k obzoru.“ 171 

 

                                                                                                                                                                     
 
169 BAJCUROVÁ, Katarína ref 147, s. 143.  In:  RUSINOVÁ, Zora, et al, ref 24. 
170 BATEL, Milan. 1991.  Kult vládcu. In: Výtvarný život, roč. XXXVI. č. 5, jún 1991.  
171 MOJŽIŠOVÁ, Iva,  ref  68, s. 73. 
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3. 2  V MIXMEDIÁLNYCH KONTEXTOCH VÝTVARNÉHO 
UMENIA OD DRUHEJ POLOVICE XX. STOROČIA 
      

    „Hovorí sa, že maliar dnes, tak ako vždy, nerobí nič iné, iba hľadá spôsob, ako uchopiť zmyslovú 
prítomnosť. Zdôrazňujem, že nech sa akokoľvek usiluje dostihnúť ju, prítomnosť mu uniká. Možno ju uchopiť 
iba jej diferencovaním. Hoci pochopiť sa dá len diferencovaním, je mnoho spôsobov, ako ju uchopiť v maliarstve.“ 
                                                                                                                        Jean-François Lyotard 172  

      

    Zmyslovú prítomnosť sa tvorca usiluje pochopiť a sprostredkovať médiami. „Tak ako 

vedecké a filozofické myslenie, aj umelecké myslenie rieši problémy, pričom „ani jedna z týchto disciplín 

nie je nadradená. Každá z nich je tvorivá. Opravdivým cieľom vedy je vytvárať funkcie, opravdivým 

cieľom umenia je vytvárať zmyslové agregáty a cieľom filozofie je vytvárať pojmy. Aj postupy sú vo 

všeobecnosti analogické.“173 Zjednodušene povedané, ide o to, aby sa na riešenie problému 

nachádzal adekvátny spôsob. Výtvarné vyjadrovanie sa dostalo do štádia, keď na to, aby 

sa tvorca dokázal zžiť so spoločenskými udalosťami, musel siahnuť po odlišných  

nástrojoch. Uvedomil si horizont problémov a ich dosah a dopad na život kultúry. Kým 

trvala totalita, tak sa myšlienky tvorcov sprostredkovávali všemožnými procesmi 

a reakciami, a mnoho z tej skutočnej pravdy bolo maskované, respektíve, autor sa radšej 

priklonil ku starým historickým hodnotám a tie prijal vo svojom osobnostnom 

umeleckom profile alebo programe. V atmosfére neskorých 80. rokov sa vo výtvarnom 

umení uvedomuje koniec ideológií. Tiež sa hovorí o „čudnom desaťročí“.174 Po 

revolúcii v roku 1989 sa cesty zmenili. Zmenili sa spôsoby výpovedí a alternatívnych 

foriem výtvarného jazyka – umeleckých metód, a tiež ich  povahy a možnosti chápať 

výtvarné prostriedky ako výhodné médiá komunikácie. Celé predchádzajúce storočie sa 

dá analyzovať cez rôzne manifesty a dokumenty, ktoré sa zaoberajú sémantikou 

 pojmov: abstraktné umenie, abstraktný expresionizmus, action painting, akcia, 

                                                           
172 MICHALOVIČ, Peter. 2001. One Picture Tells More Than Thousand Words. In:  Traja z pekného 
páru. Katalóg z výstavy Ivan Csudai – Stanislav Diviš – Laco Teren. Bratislava: SNG, 30. 11. 2000-
28. 1. 2001, ISBN 80-968490-0-X. 
173 MICHALOVIČ, Peter,  ref 172,  s. 19. 
174 BACHELARD, Patrice  – BONAFOUX, Pascal. 1991: Čudné desaťročie osemdesiate roky. 
Bratislava : Obzor a SVÚ 1991. In: Profil súčasného výtvarného umenia, roč. I,  č. 5,  s. 9.  



Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre 
edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy 
 

- 79 - 
 

akumulácia, ars accurata,  art brut, behaviour-art, bruitizmus, Cobra, dadizmus, 

expresionizmus, fauvizmus, fluxus, futurizmus, hyperrealizmus, kinetizmus, 

konceptuálne umenie, kubizmus, land art, naivné umenie, neoplasticizmus, 

neorealizmus, nová figurácia, nová objektívnosť, op-art, orfizmus, podklad – plocha, 

pop-art, rayonizmus, suprematizmus – a to náš výpočet nie je ukončený. Jean-Francois 

Lyotard by aj na toto povedal, že nemožno podávať iba realitu ako cieľ, treba sa 

pokúsiť „(...) vytvárať narážky na predstaviteľné, ktoré nemožno znázorniť“.175 

Divergentný charakter tvorby a umeleckých výpovedí individuálnych autorov, skupín  

vo výtvarnom  umení,  sa práve v týchto, takmer nespočítateľných metódach, odráža 

v celom svojom  rozpätí minulého storočia a trvá doteraz. 

     Moderné výtvarné umenie ponúklo človeku dvadsiateho storočia veľa 

prekvapujúcich (často až provokujúcich) pohľadov na seba samého. Poskytlo priestory 

na úvahy o podnetoch často aj katastrofických vízií i možných perspektívach vlastnej 

existencie. „Človek praktického dvadsiateho storočia sa na oplátku, ale i v sebaobrane naučil klásť 

umeniu príliš veľa konkrétnych otázok.“176  Výsledkom tušeného napätia, nepriznanej rivality 

medzi prítomným a nadčasovým je nadprodukcia umenia filozofickej špekulácie na 

strane tvorcov a z druhej strany povrchnosť konzumentov – prípadne percipientov, 

ktorí sú priťahovaní šiframi dobových kontextov, politickými narážkami alebo 

spoločenskými škandálmi. V takom prostredí vydobytie  si nezávislosti  existencie 

vyžaduje od tvorcu vnútornú normu etiky, a to veľmi odlišnú od patričných noriem 

a konvencií spoločnosti. 

     Pre „množinu“ diferencií vo výtvarných prejavoch nami skúmaného vymedzeného 

obdobia vo výtvarnom umení – druhej polovice XX. storočia doteraz –  sa ďalej 

                                                                                                                                                                     
 
175 BACHELARD, Patrice – BONAFOUX, Pascal,  ref 174, s. 9. 
176 GERŽOVÁ, Jana. 1991.  r. Otis Laubert.  In: Profil súčasného výtvarného umenia; č. 5, roč. I. s. 
12.  
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zameriame na zrakovú percepciu, modalitu, ktorá znamená celé stáročia pre výtvarných 

tvorcov základ priebehu vnímania reálnych a iluzórnych vnemov. Pre naše podmienky 

sme si zvolili dostupné materiály a dokumenty z tvorby niektorých osobností.  

   

3. 2. 1 DIFERENCIE VO VÝTVARNÝCH PREJAVOCH 

„Iba podobnosti sa diferencujú a iba diferencie sa podobajú. V prvom prípade je tým prvým podobnosť medzi 
vecami, v druhom prípade sa vec diferencuje, a to najskôr sama od seba. Priamky sa podobajú, ale záhyby 

variujú a každý záhyb ide rozdielnym spôsobom. Neexistuje pravidelný záhyb v jednej a tej istej veci.“ 
                                                                                                              Claude Lévi-Strauss177 

      

    Umelecké diela sa ako podnety medzi sebou líšia aj stupňom objektívnosti. Výtvarné 

diela existujú relatívne v dohodnutých symboloch, nie však celkom objektívne. Ich 

objektivita sa nachádza v dohodnutých symboloch. „Avšak zmíněný souhlas nebo nesouhlas 

vlastní smyslové podoby děl a jejich podoby jako podnětů znamená také diferenci ve stupni objektivnosti 

jejich existence – už pro percepci, a tím spíše pro komplexní recepci.“178 

     Väzba medzi vizuálnym podnetom a vizuálnym vnemom je zreteľnejšia než medzi 

vizuálnym grafickým symbolom a auditívnou predstavou. Auditívna predstava môže 

mať aj bohatší subjektívny charakter. Diela, ktoré sa tlmočia interpretmi, existujú ako 

podnety percepcie v zosubjektivizovanej podobe, no už nie tak ako diela výtvarné. 

S percepciou je spojená aj emocionálna pôsobivosť. Predstavme si napríklad maliara 

alebo sochára pri práci podľa modelu in actu: vo chvíli, keď sa štetec dotýka plátna, keď 

sochár modeluje hlinu, jeho oči už nepozerajú na predmet. Svoj zrak upiera na vytvárané 

dielo. Namiesto bezprostrednej skutočnosti je tu to, čo ostalo v pamäti. „Nenapodobuje 

teda videný objekt, ale svoj pamäťový obraz z neho, to, čo psychiatri označujú za eidetický zážitok, za 

reprodukciu zrakového vnemu, trvajúcu i po odstránení predmetu, ktorý je na pomedzí predstavy 

a halucinácie. Ten však už nie je iba pasívnym odtlačkom empirickej skúsenosti. Jeho podobu určuje 

                                                                                                                                                                     
  
177 MICHALOVIČ, Peter,  ref  172, s. 19.  
178 ŠLÉDR, Jiří, ref 129, s. 72 - 73. 
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celá osobnosť umelca, jeho fyzické a psychické dispozície, nekontrolovateľná tvorivosť pamäti, jeho 

imaginácia.“179 Znamená to, že vždy ide o výber – voľbu. Tvorca si zvolí tvorbu buď 

spôsobom spontánneho formovania látky vizuálne bez prostredníctva pojmov 

a asociácií. No, v druhej polovici nášho skúmaného obdobia existuje aj spôsob tvorby, 

keď sú dominantné verbálne pojmy aj asociácie k nim – takým sa ukázalo napríklad 

konceptuálne umenie, fluxus, farebný driping, mix-mediálne umenie, počítačové umenie, 

procesuálne umenie, totálne umenie a iné. Objekt v multimediálnych alebo 

mixmediálnych kontextoch sa v dejinách umenia nedá charakterizovať jediným 

pojmom, pretože to nie je možné z objektívnych dôvodov. Charakter minulého storočia 

vo výtvarnom umení je rozmanitý a dovolil výtvarný prejav ako „superpozície priestorových 

plánov alebo vyklenutia rovín“.180 Hoci rozmanité prírodné i vytvorené objekty vstupovali do 

sféry kultúry človeka už od praveku – ako súčasť kultov a rozličných zbierok – medzi 

funkciou klasicky chápanej sochy sa vždy otvárala priepasť. „Objekt, ako neskulptívna 

forma  trojdimenzionálneho charakteru, privlastnená alebo vytvorená umelcom či už montážou, alebo 

demontážou prenikol do oblasti umenia až v 20. storočí s nástupom raných avantgárd. (...). Na druhej 

strane sa v priamom dialógu s technologickým a vedeckým pokrokom už od druhého desaťročia rozvíjali 

dynamizované futuristické a konštruktivistické objekty zostavené zväčša z dreva, kartónu, kovu, skla 

ako polyfunkčné alebo funkčné svetelno-kinetické objekty.“181 

     Prostredníctvom aktu voľby sa predmet, ako banálny prvok z bežnej reality, vyčlenil 

a bol povýšený na umelecké dielo. Tento akt znamenal rozhodujúci obrat pre doposiaľ 

chápanú tvorbu – jej vnímanie, vnímanie umeleckého diela a definíciu diela. Napokon 

túto cestu,  ďalej definuje Z. Rusinová: „Zavŕšil Kurt Schwiters, keď využil rozličné objets trouvé 

(t.j. nájdené objekty) v priestorovej konštrukcii svojich povestných Merzbau (1925). Dadaisti tak 

                                                           
179 MOJŽIŠOVÁ, Iva,   ref  68, s. 75 - 76. 
180 RUSINOVÁ, Zora. 2000. Prestupovanie médií. Objekt v multimediálnych kontextoch. Bratislava: 
SNG 2000, s. 149. In: RUSINOVÁ, Zora et al, ref 24. 
181 RUSINOVÁ, Zora, ref 180, s. 149. In: RUSINOVÁ, Zora,  et al,  ref 24. 
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zbavili trónu unikátne dielo – originál – vytvorené umelcom a nahradili ho anonymným predmetom 

a jeho rozmnožením.“ 182  

     Toto sa stalo najcharakteristickejšou, nami označenou: entitou výtvarného umenia 

druhej polovice XX. storočia. V tomto význame, sa prestúpenie médií dá vnímať ako: 

VÝTVARNÝ  PROCES S  INTERAKTÍVNOU KOMUNIKÁCIOU OD 

MOMENTU VTIAHNUTIA DIVÁKA – PERCIPIENTA DO 

ZREALIZOVANÉHO  UMELECKÉHO  PREJAVU  AŽ  PO  MYSLENIE O  

ŇOM  A   IMAGINÁRNE  UCHOPENIE  ASOCIÁCIÍ  A  PREDSTÁV. 

     Niekedy nevnímame veci a javy, ktoré existujú, inokedy, naopak, veci a javy, ktoré 

neexistujú, vnímame celkom zreteľne, podobne ako „diferencie“ jednoduchých a dobre 

známych každodenných predmetov. 

 

3. 2. 2 KONFRONTÁCIE, INDIVIDUÁLNE DANOSTI POVÁH SPÔSOBOV 
POZNÁVANIA SVETA A VLASTNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY 

     

     Konfrontácie vo výtvarnom umení druhej polovice XX. storočia sa stali predmetom 

vo výtvarnom prejave, spôsobom poznávania okolitého sveta a životnej reality. 

V umeleckých programoch ich nájdeme ako samostatné výtvarné realizácie alebo 

výpovede. Konfrontácie sú nevyhnutnosťou aj v oblasti iných vedeckých disciplín, ktoré 

sa zaoberajú umeleckou kritikou a písaním o interpretačných umeleckých metódach 

všetkých umení. „Dôraz na kontextuálne otvorenie diela“, zaznamenáva Z. Rusinová do 

 dejín umenia o XX. storočí, „a jeho významovo násobené väzby s realitou súvisí s prestupovaním 

výtvarných druhov, s implantovaním procesuálnych kvalít do integrity dovtedy mŕtveho artefaktu. Jeho 

„lešením“ je nový jazyk civilizmu determinovaný univerzálnym, navzájom sa prelínajúcim systémom 

komunikačných kódov rozrastajúceho sa mestského teritória, syntézy jeho životných pocitov.“183  

                                                           
182 RUSINOVÁ, Zora, ref 180, s. 149. 
183 RUSINOVÁ, Zora,  ref  180, s. 150. 
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Optimálny spôsob v pochopení jedinečnosti konfrontácií, ktoré sú istým „prúdom“ 

poznávania v zlúčení s individuálnymi – umelcovi vlastnými vyjadrovacími 

prostriedkami je uvedomiť si zážitok, ktorý získame „vstupom do umenia“ alebo 

pochopením vzájomne sa prelínajúcich kódov výtvarných druhov, ba  aj s inými druhmi 

umenia. 

VYCHÁDZAJÚC Z NAŠICH VÝSKUMOV: DO PROCESOV 
VÝTVARNÉHO UMENIA MÔŽEME VSTÚPIŤ: 

 
 empatiou do  iných umeleckých výpovedí, 

 interpretáciou umeleckej výpovede, 

 komparáciou druhov umenia – hľadáme  dotyky v umeniach a analyzujeme tak 

umeleckú hodnotu, estetickú hodnotu a výpovednú hodnotu, 

  komunikáciou a realizáciou pedagogickými metódami – zážitkovo-umeleckého 

diela,  

 konfrontáciou umeleckých výpovedí, 

 kritickým pohľadom na veci a  problémy v umení, 

 pokusom o vlastnú výtvarnú tvorbu,  

 prelínaním a prestupovaním médií, 

 prostredníctvom iných vedeckých metód: pozorovanie, interview, experiment  

atď.  

 výchovou a vzdelávaním priamo umením, tvorbou a interpretáciou, 

 zdokonaľovaním a akceptovaním zručností a schopností detí pre ich prirodzený 

rozvoj porozumenia vzťahov k umeniu a ľudským hodnotám. 

      

Elita v umení predstavuje vždy hodnotový vrchol – normu, a všetko, čo sa 

odlišuje od tejto normy, je hodnotené ako priemer alebo dokonca ako ne-umenie. Tak 
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to obyčajne v praxi kritického písania funguje, a keď budeme zastávať stanovisko 

predstaviteľov inštitucionálneho chápania umenia, tak by nás na tom nemalo nič 

znepokojovať, pretože vieme, že umenie je to, na čom sa nejaká komunita, obvykle 

komunita umeleckých kritikov a umelcov, konsenzuálne zhodne.184   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
184 MICHALOVIČ, Peter. 1999.  Skrytý pôvab periférie. In: Romboid, roč. XXXIV, č. 8, s. 57; ISSN 
0231-6714. 
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4  NÁČRT CHARAKTERU UMELECKEJ ILUSTRÁCIE 
V TEÓRII UMENIA VYMEDZENÉHO OBDOBIA 

 

4. 1 PRÁCE   O  RIEŠENÍ  VYMEDZENEJ  PROBLEMATIKY 
- VÝSKUM  A  TEÓRIA  UMELECKEJ ILUSTRÁCIE  

 

     „Ale cesta k vnútornej pravde, ktorá prehlbuje samu seba, spočíva práve v rozpoznaní a využívaní 
jednoduchých prvkov. Po závažných skúsenostiach sa učíme používať pochopené motívy voľnejšie a ozajstnejšie, 

a tak sa približujeme k realistickej, aktuálnej skutočnosti. Nebude však taká istá ako predtým.“ 
                                                                                                                 Rainer Maria Rilke185      

      

     Za zakladateľskú osobnosť svetového významu v oblasti teórie, kritiky a histórie 

písania o  ilustráciách  kníh pre deti a mládež a estetickej výchovy sa všeobecne považuje 

František Holešovský (1904 – 1985), český teoretik, publicista, pedagóg a prekladateľ. 

V celoživotnom úsilí sa sústreďoval najmä na oblasť otázok estetického vnímania a 

českých, slovenských a zahraničných ilustrátorov. Inšpiroval usporiadanie Bienále 

ilustrácií v Bratislave (BIB186), pôsobil pri dramaturgii a scenároch ich koncepcií a bol 

významným prednášateľom na sympóziách o ilustrácii. Pred odbornú verejnosť 

predstúpil F. Holešovský v 30. rokoch v brnianskom literárnom smere (patrili sem F. 

Tenčík, O. Audy, V. Pazourek, N. Černý, R. Hrdlička). Jedným z výsledkov práce 

brnianskej školy bolo vydanie zborníka Literatura pro mládež (l940, 1941).187 V oboch 

vydaniach zborníka boli publikované príspevky Ilustrace pro děti a mládež a Leporela a 

knížky pro nejmladší. 

                                                           
185 RILKE, Rainer Maria. 2005. O umení. Bratislava: KALLIGRAM 2005, s. 40 - 41. ISBN 80-7149-
744-4. 
186 Bienále ilustrácie Bratislava ako celosvetová prehliadka umenia ilustrácie, ktorá doteraz prináša 
umelecký a teoretický prehľad a bohatstvo tvorby pre deti. 
187 ILIEV, Jiří – ZAPLETAL, Zdeněk. 1991. Výtvarné umění a kniha pro mládež II. Brno: Rektorát 
Masarykovy univerzity Brno 1991,s. 28, ISBN 80-210-0238-7. Autori,  okrem náčrtu teórie 
výtvarného umenia ilustrácie, východísk pre pedagogiku, v spojení výtvarného umenia, knihy pre deti  
a ilustrácií výtvarnej výchovy v materských a základných školách s tvorbou niektorých ilustrátorov 
a teoretikov, ich bibliografie, zaznamenávajú aj kľúčové aspekty v pohľade na umeleckú ilustráciu, 
ktorou sa zaoberajú. Františka Holešovského a dovtedy trvajúcu líniu ilustrátorov  uvádzajú 
v kontextoch umenia Československa. 
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      V roku 1959 F. Holešovský založil Kruh přátel detské knihy, a bol členom Společnosti 

přátel knihy pro mládež. V roku 1968 bol pri pedagogickej fakulte zriadený Kabinet pre 

pedagogický výskum v Brne, v ktorom pôsobil. Od roku 1967 (v septembri sa konalo 1. 

Bienále ilustrácií Bratislava), ktoré organizoval a zároveň otvoril František Holešovský.188 

Bienále ilustrácií Bratislava (skrátene BIB) predstavovalo medzinárodnú súťažnú 

prehliadku  tvorby ilustrácie pre deti a mládež. Organizuje sa dodnes každé dva roky 

v Bratislave. Na výstave ilustrácií pre deti a mládež sa podieľajú autori z celého sveta. 

Táto mimoriadne úspešná prezentácia umeleckej tvorby ilustrácie, a súbežne s ňou 

konané výskumno-odborné sympóziá, venované teórii a predmetom knižnej umeleckej 

ilustrácie pre deti a mládež, sú vo výtvarnom umení nami skúmaného obdobia od 

začiatku druhej polovice XX. storočia súčasťou významnej spoločenskej udalosti. 

Východiskom Holešovského celoživotného smerovania sa stala viera v ľudské tvorivé 

schopnosti. Vytvoril vlastnú vedeckú koncepciu189 v prístupe a  rozsiahlom štúdiu 

poetiky a tvarov ilustrácie v detskej knihe, čo sa prejavilo ako permanentný, doteraz 

trvajúci, zdroj kvalitatívneho výskumu v pedagogicko-esteticko-kognitívnej oblasti, ako 

problematika, ktorú dávame do súvislostí s edukáciou detí výtvarnou výchovou. 

Zmyslom práce F. Holešovského sa stalo pripraviť citlivých vnímateľov životných 

hodnôt, kultivovaných pedagógov190 pre výchovu nových metodologicky vzdelaných 

generácií. Svojím poňatím nevytváral hranicu medzi umením pre deti191 a pre dospelých 

                                                           
188 ILIEV, Jiří – ZAPLETAL, Zdeněk, ref 187, s. 28 - 29. 
189 Po roku 1949 riadil aj Výzkumný ústav pedagogický v Brně a ďalším pracoviskom sa stal 
Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV v Bratislave, kde pracoval zhruba do roku 1965. In: 
ILIEV, Jiří – ZAPLETAL, Zdeněk, ref 170, s. 28.  
190 HOLEŠOVSKÝ, František. 1960. Naše ilustrace pro děti a její výchovné působení. Praha: Státní 
nakladatelství dětské knihy 1960. V tejto publikácii nachádzame zmienky o potenciálnych výskumoch 
s recepciou ilustrácie deťmi. Autor hovorí o pracovníkoch moskovského Inštitútu pre estetickú 
výchovu, ktorí vydali v roku 1959 publikáciu o estetickej výchove na „počáteční škole“. Apraksinová 
skúmala, ktoré obrázky si deti pamätajú z čítanky, s ktorou denne pracujú. F. Holešovský v tejto 
publikácii uvádza, že pokus nebol zbytočný. Ukázalo sa, že  „i když děti videly nejednou barevné 
obrázky v čítance, nedovedly se o nich slovně vyjádřit a neměly o nich ani určitou představu. A stačila 
prostá beseda o obrazech a děti uchovaly v paměti charakteristické prvky obrazů, které videly pouze 
jedenkrát.“ ( Holešovský, F. 1960, s. 67). Podobné výskumy realizovali Jaromír Uždil a Rudolf 
Čermák v r. 1958 - 1959. 
191 HOLEŠOVSKÝ, František. 1971. Tvár a reč ilustrácie pre deti. Bratislava: Mladé letá 1971. 
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ani medzi pôsobením textu a obrazu. Teoretickou a ľudskou prácou v prakticko-

pedagogickej oblasti sa stal svetovou autoritou estetickej výchovy a teórie knižnej 

ilustrácie. 

     V teórii knižnej ilustrácie, datovanej od začiatkov druhej polovice XX. storočia, do 

takmer konca 80-tych rokov, je skúmanie problematiky ilustrovania detskej knihy, 

vydávanej v českých a slovenských vydavateľstvách, spracované zborníkovými, 

časopiseckými, a najnovšie aj monografickými súbormi parciálnych štúdií, ako aj 

vertikálne vnášaných do teoretického a prakticko-pedagogického záujmu vedcov, 

pedagógov a záujemcov o ilustrátorov a o ilustráciu. Záujem bol rozdeľovaný medzi 

českú a slovenskú ilustráciu v podvedomom pocite, že sa bez seba nezaobídu.192 O 

zjednocujúcej črte úvah o ilustrátoroch sa F. Holešovský vyjadruje v Besedách o ilustráciách 

a ilustrátoroch.193 Vo svojich základoch a východiskách má blízky vzťah ku vymedzujúcej 

podstate teórií umení ako teóriách o ilustráciách.  

     Systematizujúci axiologicko-poetologický charakter písania o ilustráciách sa 

podľa nás dá porovnávať so súvisiacim charakterom vymedzeného a nami skúmaného 

obdobia výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia doteraz zrejme aj takýmto 

charakterizovaním: „(…) ako organického zavŕšenia vývinu môjho teoretického a prakticko-

pedagogického záujmu o ilustráciu našej detskej knihy. Rozdeľoval som ho medzi českú a slovenskú 

ilustráciu v akomsi podvedomom pocite, že sa jedna bez druhej ani nezaobíde. Ten pocit vôbec 

nezanedbával skutočnosť historických podmienok, z ktorých obe oblasti umeleckej tvorby vychádzali 

(…). Záležalo mi na vzťahoch, ktoré ilustrácie obsahujú a ktorých skúmanie navodzujú, než na 

nových poznatkoch, ich rozsahu a miere.“194 Vo svojej teórii vyšiel z historických podmienok 

umenia XX. storočia, estetiky Otakara Hostinského a Jana Mukařovského.  

                                                           
192 HOLEŠOVSKÝ, František. 1980. Besedy o ilustráciách a ilustrátoroch. Bratislava: Mladé letá 
1980, s. 5. Z českého originálu preložila Marianna Prídavková –Veselá.  
193 HOLEŠOVSKÝ, František, ref 190, s. 4 -5. 
194 HOLEŠOVSKÝ, František, ref 192, s. 4 -5. 
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Z historických podmienok nami skúmaného obdobia výtvarného umenia druhej 

polovice XX. storočia doteraz vychádzala aj oblasť umeleckej tvorby ilustrátorov  

českého195 a slovenského196 okruhu.  

     F. Holešovský vytvoril komplexný analytický pohľad na ilustrátorov českej a 

slovenskej detskej knihy. Svojou prácou systémovo rozvíjal otázky o štruktúre 

a možnostiach metodiky výtvarného diela, sprostredkovaní diela deťom 

v materskej škole, systému estetickej výchovy. Rozhodne sa nevenoval len celkovým 

pohľadom na ilustračnú tvorbu grafikov – ilustrátorov. F. Holešovský hovorí, že „až 

zahĺbenie sa do ich tvorby, do ich ilustrácií mi ukázalo vhodný prístup: vybrať si špecifické problémy, 

ktoré by ako farebné reflektory osvetľovali určitú časť ich diela, venovaného deťom a mládeži. 

Problematika tejto časti nemusí predstavovať primárny cieľ umelcovho úsilia – rozhodne by však mala 

predstavovať jedno z ohnísk jeho vývinu. Práve tým môže vybratý aspekt zároveň nadobúdať objektívny 

význam, platný pre celú ilustračnú tvorbu detskej knihy.“197 F. Holešovský sa zameral vo svojej 

teórii na hlbšie vzťahy ilustračných kompozícií a motívov,198 teda ich semiotiku. 

Priklonil sa k záveru, že táto sieť vzťahov je prakticky nemerateľná. V posledných 

rokoch spájal štúdium ilustrácie detskej knihy so záujmom o problém výchovy 

k tvorivosti, s otázkou možného podielu, ktorým objavná ilustrácia môže prispieť 

k výchove človeka. Je to zreteľ, ktorý uvádza do medzí vlastnej pedagogiky a praxe, 

s tým cieľom, že práve tvorivosť – kreativita a motivácia vedú k tomu,199 ako vytvoriť 

                                                           
195 HOLEŠOVSKÝ, František. 1982. Glosy k vývoji české ilustrace pro děti. Praha: ALBATROS 
1982.  
196 HOLEŠOVSKÝ, František. 1980. Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti. Praha: 
ALBATROS v spolupráci s vydavateľstvom Bratislava: Mladé letá 1980. Toto vydavateľsky spoločné 
dielo pripravila Čs. sekcia IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, Praha,[sic] a Kruh priateľov 
detskej knihy, Bratislava pri príležitosti 17. kongresu IBBY v Prahe 1980. 
197 HOLEŠOVSKÝ, František, ref 192, s. 4 - 5. 
198 HOLEŠOVSKÝ, František. 1977. Ilustrace pro děti, tradice, vztahy, objevy.  Praha: ALBATROS 
1977. 
199 Máme na mysli individuálne formy vlastných pedagogických prístupov a koncepcií, teraz však 
v súvislostiach so súčasnými štyrmi prúdmi, ktoré sme uviedli s chápaním edukácie vo výtvarnej 
výchove dielom Boženy Šupšákovej. Pedagogický – individuálny proces vo výučbe vnímame aj 
napríklad s využívaním aspektov artefiletiky spomínaných pri dielach Jana Slavíka, či výtvarných 
radoch navrhnutých u Věry Roeselovej a jej modeloch projektov,  a samozrejme, v kontextoch umenia 
druhej polovice XX. storočia doteraz a  kontinuálne súvisiacich súčasných učebných osnov, ktoré sú 
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v pedagogickej teórii vlastné svojbytné jadro skúmania a odôvodniť inšpirácie a 

záujmy pri metodologickej koncepcii s využívaním netradičných nástrojov 

edukácie detí na 1. stupni základnej školy. Pre nás je zaujímavé zdôvodnenie 

využívania umeleckej ilustrácie ako edukačného nástroja.  A výsledok? 

PRÁVE PRETO JE POZORNOSŤ K TOMUTO PRINCÍPU, ASPEKTU 
V OBLASTI ILUSTRÁCIE PRE DETI ODÔVODNITEĽNÁ. 

      

V zborníkoch a časopisoch, obsahovo zameraných na históriu a súčasnosť 

celoslovenského výtvarného umenia, sa popri štúdiách a reflexiách o komornej tvorbe 

umelcov pravidelne objavovali analýzy umeleckej ilustrácie v knihách pre deti -  českej 

autorky v teórii umenia Blanky Stehlíkovej (1933).200  Jej celoživotná vedecká práca sa 

zameriavala na oblasť československého výtvarného umenia, zvlášť grafiky a ilustrácie. 

Značnú pozornosť venovala ilustrácii201 v knihe pre deti a mládež. Autorka 

konfrontovala ilustráciu a rozprávku v českej a slovenskej knihe.  

     Úsilie o vecnosť a humor nemožno spájať len so snahou ilustrátorov priblížiť sa 

rôznym tematickým predlohám a potrebám jednotlivých literárnych žánrov. Príčiny 

sú hlbšie a majú širšie súvislosti. B. Stehlíková dokázala, že ani prehĺbená práca s textom 

nevedie k pasívnemu prepisu, ale k hlbšiemu osvetleniu, k jeho výkladu, k objavovaniu 

danej témy z nových pohľadov, vo viacerých významových vrstvách, k uplatneniu 

vlastného stanoviska. B. Stehlíková píše o tendenciách ilustrácie a o ilustrátorovom 

uchopení základného motívu,202 ktorý ilustrátor rozvinie do škály vymyslených ďalších 

epizód, niekedy obráti reálny príbeh na veselú grotesku s plným dejom, hrami a 

                                                                                                                                                                     
s prínosmi vedeckých a metodologických technológií vo výučbe na prvom stupni základnej školy  
modernou súčasťou pedagogiky a jej humanizácie, s prosociálnou, na dieťa orientovanou tendenciou.    
200 ILIEV, Jiří – ZAPLETAL, Zdeněk, ref 170, s. 85. 
201 STEHLÍKOVÁ, Blanka. 1980. Čeští a slovenští ilustrátoři knih knih pro malé děti. Praha: 
ALBATROS a Bratislava: Mladé letá. Časť o tvorbe českých ilustrátorov. Časť o tvorbe slovenských 
ilustrátorov  vytvoril Marián Veselý.  
202 STEHLÍKOVÁ, Blanka. 1988. Tendence v ilustraci české detské knihy. In: Zlatý máj, 32, 1988, č. 
8, s. 523 - 527.  In: ILIEV, Jiří – ZAPLETAL, Zdeněk, ref 170, s. 92 - 95. Uvádza tiež fakt, že od 
polovice sedemdesiatych rokov vychádza kniha pre deti v bohatšej štruktúre, než predchádzajúcich 
rokoch. 
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hračkami, alebo vytvorí veselý autorský komentár literárneho príbehu. Eva 

Opravilová,203 česká pedagogička a autorka kníh pre deti, sa v teoretickej rovine 

zamerala predovšetkým na pedagogiku dieťaťa predškolského a mladšieho školského 

veku. Napríklad o aktivizácii píše: „Aktivizace se může projevit také v netradičním výtvarném 

řešení (využití principu oživení obrázků diapásem), experimentálním řešením spojení textu a obrazu 

(tak zvané malované čtení, obrázkové slovníčky a pod) a pochopitelne i v experimentální vynalézavosti 

textového řešení. Tak jako známe knížky pouze obrázkové, bez textu, tak se objevily také knižné 

útvary pro nejmenší zcela bez ilustrací. Ediční záměry spoléhají na magickou sílu slova 

zprostředkovatele, jehož prostřednictvím se děti zapojují do literárního dialogu a samotní účinek slova se 

pokládá za dostatečne aktivizujíci podnět.“204 Igor Zhoř, český výtvarný kritik, publicista 

a vysokoškolský pedagóg, sa písaním o ilustráciách zaoberal okrajovo205 a príspevky 

k tejto téme publikoval od konca päťdesiatych rokov do roku 1985 v Zlatom máji. 

Jaromír Uždil prispel k písaniu o ilustráciách svojimi poznámkami, ktoré boli súčasťou 

BIB '83 alebo známa je jeho práca Dětská ilustrace – mezi uměním a výchovou.206 Ondřej 

Neff, ako prozaik, novinár, autor a historik sci-fi literatúry vytvoril texty k maľovankám, 

plastickým vystrihovačkám. V Zlatom máji publikoval články o ilustráciách a recenziách 

                                                           
203 OPRAVILOVÁ, Eva. 1984. Kniha jako prostředek výchovy. Praha: ALBATROS 1984. Okrem 
iného sa na sympóziách BIB-u zúčastňovala príspevkami, kde hodnotila priebežný systémový stav 
v ilustráciách kníh pre deti. 
204 OPRAVILOVÁ Eva, ref 186, s. 19 - 24. In: ILIEV, Jiří - ZAPLETAL, Zdeněk, ref  170, s. 99 - 
100. 
205 Okrajovo tu znamená, že významnejšia časť jeho odbornej práce je zameraná na oblasť umenia 
a výtvarnej výchovy v školách. Knižne vyšli práce Člověk a výtvarné umění (1963), Výtvarné umění 
ve výchově mládeže (spolu s Jaromírem Uždilem, 1964), Hledání tvaru (1967) a iné. Vo výtvarnej 
pedagogike je známa monografia Škola výtvarného myšlení I (1988), II (1989). In: ILIEV, Jiří - 
ZAPLETAL, Zdeněk, ref 170, s. 102.  
206 UŽDIL, Jaromír. 1988. Mezi uměním a výchovou. S doslovem Věry Davidové. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství 1988.s. 222. Prevažná časť jeho teoretického diela je zameraná na oblasť 
výtvarnej výchovy, genetický princíp, spontaneitu, výtvarný proces, či konkrétny detský výtvarný 
prejav.  
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kníh pre deti a mládež. Jeho meno sa spája aj písaním o obrázkových seriáloch207 

a tvorbou  komiksov.208 

    Marián Veselý (1991)209 svojou štúdiou o vývinových tendenciách slovenského 

knižného umenia zohľadnil obdobie v rokoch 1918 - 1988 a zároveň spresnil vyhranenie 

pojmu krásna kniha. Okrem toho ďalej uvádza: „Ak za charakteristickú tendenciu tvorbe 

krásnej knihy pokladáme úsilie o ’komplexné riešenie knihy ako slovesno-výtvarného artefaktu,’ 

môžeme výsledné dielo – za predpokladu, že spĺňa toto základné kritérium invenčným spôsobom – 

pokladať za ’syntézu slovesnej, výtvarnej a polygrafickej zložky,’ pričom pod výtvarnou zložkou 

rozumieme všetky výtvarné zásahy v knihe, vrátane grafickej úpravy a ilustrácie.“210  Marián Veselý 

uvádza zmienku aj o tom, že ilustračná tvorba u nás existenciu BIB dlho pred tým 

presahuje.211  Od začiatku päťdesiatych rokov bola organizovaná sieť vydavateľstiev ako 

základňa pre štátom riadenú politiku.212 K vývojovým tendenciám o ilustráciách prispela 

aj Gita Kordošová.213 

     Za synkretické medzinárodné zborníky o umeleckej ilustrácii pre deti a mládež 

v kontextoch s tvorbou ilustrácie v literatúre pre deti a mládež svetového merita 

a výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia doteraz považujeme zborníky 

Bienále ilustrácie Bratislava (skrátene BIB), zborníky Slovenskej národnej galérie 

v Bratislave a katalógy obsahujúce ilustračné dielo vystavujúcich autorov, ktoré 

chronologicky vychádzajú od prvého BIB v roku 1967 doposiaľ. Súčasťou sú odborné 

                                                           
207 NEFF, Ondřej. 1979. Svět bílých bublinek 1, 2. Zlatý máj, 23, 1979, č. 2, s. 94-99, č. 3, s 171 - 176. 
In: ILIEV, Jiří,-ZAPLETAL, Zdeněk, ref 170, s. 129. 
208 Teoreticky sa v rôznej miere otázkami komiksov zaoberajú  Andrej Švec, Peter Uličný, Svatava 
Urbanová, Anna Mikušťáková, Helmuth Müller, Peter Karpinský a iní.  
209 VESELÝ, Marián. 1991. Vývinové tendencie slovenského knižného umenia v rokoch 1918-1988. 
Bratislava: VEDA 1991, s. 214.  In: ARS, 3/1991,časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie 
vied. Hlavný redaktor  Ján Bakoš. Bratislava: VEDA 1991, CS ISSN 0044-9008.  
210 VESELÝ, Marián. 1985. Slovenské knižné umenie a ilustrácia 1948 až 1985. ARS 1/1987, s. 65. 
In: VESELÝ, Marián, ref 177, s. 214. 
211 VESELÝ, Marián. 1982. Ilustrácie pre deti. 1982, s. 4. In: Výtvarný život, 3/27, s. 4 - 6. 
212 V poznámkach Marián Veselý uvádza: Zákon č. 94 z roku 1949 o vydavateľskej činnosti z 23. 12. 
1952 o štátnej vydavateľskej politike. In: VESELÝ, Marián, ref 177, s. 232. 
213 KORDOŠOVÁ, Gita. 1981. Vývojové tendencie slovenskej ilustrácie kníh pre deti a mládež. 
Bratislava 1981, s. 31. In:  Bienále ilustrácií Bratislava '81. Zborník Slovenskej národnej galérie 7. 



Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre 
edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy 
 

- 92 - 
 

referáty a príspevky slovenských a zahraničných odborníkov v oblasti umenia ilustrácie 

pre deti a mládež a prehliadky umeleckej ilustrácie v príslušnom bienále. Predmetom 

sympózií sú konkrétne tematické okruhy, princípy a črty: napríklad (naivita, humor) 

v ilustrácii kníh pre najmenších, otázky jednoty slova a obrazu v knihe pre najmenších, 

či sa ako stimulačný faktor rozvoja osobnosti dieťaťa rešpektuje kniha pre deti, ktorá 

komparatívne akceptuje a predkladá ilustrácie so „súčasnou“ tematikou a vníma ilustráciu 

obrázkových kníh pre deti ako prirodzený predmet estetického zážitku päť až osem 

ročných detí, prípadne sa zaoberá témou obrazu hrdinu v ilustrácii detskej knihy, čo 

bolo predmetom referátov pre estetický a etický zážitok detí vo veku deväť až pätnásť 

rokov. Za špecifický problém jedného zo sympózií súbežného s BIB '77 sa považuje aj 

problém ilustrácie učebníc.214 Začiatky 80-tych rokov sú v kontextoch s BIB '81 

uvádzané v semiotike názvu „Ako vzniká ilustrovaná kniha“.215 K začiatkom 

deväťdesiatych rokov „Bienále ilustrácií Bratislava predstavuje pre slovenskú výtvarnú kultúru 

stále jej najvýznamnejšie medzinárodné výstavné podujatie. Všeobecne v jej domácich proporciách,  ale 

rovnako smerom k zahraničiu, pre ktoré je BIB aj napriek silnejúcej konkurencii ďalších európskych 

bienále ilustračnej tvorby, naďalej prioritnou platformou prezentácie a konfrontácie ilustrácie detskej 

knihy pre jej tvorcov z celého sveta.“216 Podľa Ivana Jančára mala slovenská ilustrácia v druhej 

polovici XX. storočia „zvláštne, špecifické a pre nezainteresovaných  aj ťažko pochopiteľné 

                                                                                                                                                                     
Bratislava: SNG 1981. Vedecká redaktorka a zostavovateľka Anna Horváthová. Gita Kordošová 
skúma obdobie výtvarného prejavu v ilustračnej tvorbe v rozpätí rokov 1970-1980. 
214 Československo a jeho politická situácia sa vo výtvarnom umení druhej polovice XX. storočia do 
roku 1989 odzrkadľuje aj v ilustrovaní učebníc. Práve sympózium, sprevádzajúce BIB '77, bolo 
tematicky zamerané na ilustrácie v učebniciach pre deti v základnej škole dovtedy trvajúceho obdobia. 
Ku problematike ilustrácie učebníc sa vyjadrili: F. Holešovský, V.Dúbravský, J. Brabcová, E. 
Gankina, M. Gavrys, J. Javůrek, B. Stehlíková, A. Urblíková, J. Despinette, R. Y.  Werneck, K. 
Doderer, B. Tóth, B. Karlovaris, V. Michovský . In:  Zborník  BIB'77. Bratislava: SNG 1977.  Zoznam 
autorov uvádzame bez stránkovania. Vychádzali sme z kontextu tematického obsahu a náplne BIB'77.    
215 MRUŠKOVIČ, Štefan. 1981.  Ako vzniká ilustrovaná detská kniha. 1981, s. 9. In:  Zborník SNG 7. 
Slovenská národná galéria BIB '81. Bratislava: SNG 1981. Redaktorka a zostavovateľka Anna 
Horváthová.  
216 ŠVEC, Igor. 1991. In: [Úvodný text v katalógu obsahujúceho ilustrácie vystavujúcich autorov. Bez 
stránkovania.] In: BIB '91. Katalóg  k výstave. Bratislava: BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre 
deti  Sekretariát BIB 1991. Autor katalógu Igor Švec. 
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postavenie.“ 217 Tvorbe ilustrácií sa venovali aj tvorcovia, zo skúmaného obdobia,  ktorí vo 

svojom umeleckom programe nemali len ilustračné zámery.218  

     Situácia rôznorodej žánrovosti v knižnej produkcii posledného obdobia sa ukazuje 

vo svetle komercionalizovanej tendenčnosti, ktorá zasahuje nielen autorov literárnych 

textov, ale aj ich výtvarných a grafických spolutvorcov. Táto skutočnosť sa odráža 

predovšetkým v mnohotvárnosti literárnych druhov textu, no i v typografických 

formách prezentácie kníh.219 Cieľom sympózia BIB 2001 boli napríklad Ilustračné sondy.220  

     Tieto poznámky nášho výskumu prepájajú výtvarný kontext náčrtu charakteru 

umeleckej ilustrácie v literatúre pre deti a mládež s charakterom od druhej polovice XX. 

storočia doteraz s  vyplývajúcimi axiologicko-poetologickými aspektmi, ktoré naznačujú 

východiskové možnosti edukácie detí umeleckou ilustráciou vo výtvarnej výchove na 1. 

stupni základných škôl, ako napokon aj sú v konjukcii s výtvarnou edukáciou.    

     Zdôvodnili sme doposiaľ vyvodené axiologicko-poetologické východiská výtvarného 

umenia druhej polovice XX. storočia doteraz, a týmto dôkazom podkladáme aj naše 

tvrdenie, že: ide o maximalne kreatívny, prirodzený a variantný nástroj edukácie 

detí umeleckou ilustráciou v genéze humanistických a moderných trendov 

súčasnej výtvarnej výchovy. To môžeme ilustrovať aj tvrdením Andreja Šveca (2001): 

                                                           
217 JANČÁR, Ivan. 2000. Slovenská ilustrácia – špecifický dobový fenomén. 2000, s.125-127; s. 125. 
In:  RUSINOVÁ, Zora, et al, ref 24. Podobne ako v grafickej tvorbe, aj v oblasti ilustrácie môžeme 
sledovať vývojovú líniu od dramatického expresívneho prejavu Kolomana Sokola cez dramatickú, 
hlboko nábožensky orientovanú tvorbu Vincenta Hložníka až po výraznú fantasknosť  Albína 
Brunovského a jeho nasledovníkov. 
218Napríklad:  Milan Paštéka, Albert Marenčin, Mária Želibská, Vincent Hložník, Ernest Zmeták, 
Alojz Klimo, Viera Kraicová, Marián Čunderlík. V oblasti detskej ilustrácie sú výrazne zastúpení: 
Orest Dubay,  Ľubomír Kellenberger, Ján Lebiš, Emil Sedlák, Jozef Baláž, Viera Bombová, Miroslav 
Cipár, Viera Gergeľová, Albín Brunovský. In: JANČÁR, Ivan,  ref 181, s. 126-127. In: RUSINOVÁ, 
Zora et al, ref 24. 
219 SEDLÁKOVÁ, Alena. 2004. Umelecká ilustrácia v slovenskej literatúre po roku 1989. Prešov: 
Náuka 2004, s. 197. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry 90. rokov 20. 
storočia. Zborník materiálov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, konaného v dňoch 22. 
– 23. mája 2002 v Prešove. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2004. Výkonná 
redaktorka: PhDr. Marta Součková, PhD. ISBN 80-89038-30-1. 
220 Zborník BIB 2001 s témou Ilustračné sondy obsahoval štúdie a úvahy o ilustrácii a maľbe, vplyv 
japonskej tradície na detské knihy v súčasných dielach a poetologické náhľady v ilustračnej tvorbe. 
Ide o východiská a metódy pre koncepciu predchádzajúceho i nasledujúceho obdobia usporiadavania 
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„Nemusí sa nám vždy podariť plne verbálne vyjadriť čo a kedy je na ilustrácii pre deti príťažlivé. 

Inšpirujúci však môže byť už len samotný zámer vybrať obrázok z knihy a ukázať a zdôvodniť naše 

počínanie. Teoretická reflexia o ilustrácii však vôbec nemusí znamenať, že problematiku obsiahnutú 

v ilustrácii vyčerpáme.“221 

     Odhliadnuc od množstva fragmentárnych štúdií a recenzií o problematike umeleckej 

ilustrácie, ktoré boli a sú uverejnené v časopiseckých prameňoch  Zlatý máj, Estetická 

výchova, Výtvarný život, ARS, Vychovávateľ, Naša škola, BIBIANA,222 takmer všetky 

články, štúdie a recenzie v týchto zdrojoch bilancujú223 všeobecný charakter ilustračnej 

tvorby v prebiehajúcich tendenciách ako čiastočne selektované ale i so svetom 

komparované výtvarné umenie druhej polovice XX. storočia doteraz. Teória knižnej 

ilustrácie pre deti a mládež sa ale viditeľne oddelila od vlastného prúdu v teóriách 

ilustrácií. Zaoberá sa všeobecnými224 a špecifickými225 problémami ilustrácie pre deti. 

                                                                                                                                                                     
sympózií a výstav. In: Zborník BIB 2001.  BIBIANA – Medzinárodný dom umenia. Bratislava: 
BIBIANA 2001. Zostavovateľ Andrej Švec. ISBN 80-968602-2-4.  
221 ŠVEC, Andrej. K téme sympózia. 2001, s. 11. In:  Zborník BIB 2001, ref 187, s. 11. V tejto štúdii 
Andrej Švec uvažuje o vizuálnej povahe a význame ilustrácie, prostredníctvom bibliografického 
odkazu konštatuje: WRÓBLEWSKA, D.1976. Dieťa a kniha dnes. In: Zborník BIB '73. Obzor, 
Bratislava 1976, s. 50. Lebo vizuálny jazyk v knihách pre deti má oveľa väčší význam, ako sa mu 
pripisuje. Prítomnosť ilustrácie je sprostredkovateľom v niektorých súbežne prebiehajúcich 
procesoch. Je poznaním a cestou pozvania do čítania. Text opticky rozdeľuje, uľahčuje jeho osvojenie 
si, podnecuje predstavivosť k samostatnosti a intelekt k práci, vťahuje mladého človeka do širšej 
výtvarnej  problematiky, krok za krokom ho približuje k „ozajstnému“ umeniu a môže mu byť prvým 
sprievodcom v jeho labyrinte.  
222 Revue o umení pre deti a mládež, orgán Slovenskej sekcie IBBY vydávaného vo vydavateľstve 
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. V súčasnosti vychádza už XIII. Ročník. ISSN 1335-
7263. 
223 VRANA, Anton. 1982. Súčasná slovenská ilustrácia. 1982, s. 23-25. In: Výtvarný život, roč. 27, č. 
3, 1982. Autor bilancuje obdobie rokov 1970-1980. V tom čase je to súčasné umenie ilustrácie. Ďalej 
analyzuje  výtvarné hodnotenie ilustrácie. Skúma, ktoré podnety slovesného deja ilustrácia rozvíja 
a aké výrazové prostriedky používa.  
224 Všeobecnými vzťahmi sa zaoberal už Jan Amos Komenský. Komenský si uvedomoval 
„emocionální sílu vizuálního sdělení, což ostatně potvrdily i např. Goetheovy názory, Orbis pictus 
bývá uváděn jako první ilustrovaná kniha pro děti ve všech základních dílech o ilustrované dětské 
knize. Koncepcí knihy autor překročil pojetí tehdejší učebnice a vytvořil ilustrované dílo pro děti 
s uměleckým cílem. Dítě bylo při listování nejen obohacováno o věcné poznatky, ale naučilo sa 
spojovat text s obrazem, poznávalo další způsob uměleckého sdělení a vytvářelo si již od dětství 
schopnost kontaktu s uměleckým dílem. Kniha k tomu vytvářela kompoziční jednotou všechny 
předpoklady.“ ( Iliev, J. – Zapletal, Z., 1993, s. 10 - 11). In: ILIEV, Jiří – ZAPLETAL, Zdeněk, ref 
170. 
225 V priebehu výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia doteraz sa ilustráciou zaoberali 
špecificky:  1. umelci v tvorbe, 2. kritici výtvarného umenia, 3. pedagógovia výtvarnej výchovy, ktorí 
zdokonaľovali metodológiu riešenia edukačných problémov vedecky alebo priamo počas 
vyučovacieho procesu výtvarnej výchovy.  
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Sleduje funkcie knižnej ilustrácie pre deti a mládež, žánre, druhy, zretele a vzťahy  

s literárnym textom  v knihe, paralelné vzťahy vo vnútri ilustrácie.  

     V deväťdesiatych rokoch 20. storočia špecifickú teoretickú základňu o ilustráciách na 

Slovensku doplnil Michal Tokár: V Kontextoch umeleckej ilustrácie (1996),226 Ilustrácii a 

názornosti (1998)227 a Kapitolách z teórie knižnej ilustrácie (2000),228 pokračoval v edukačných 

podmienkach. Obrázkové príbehy (2002)229 predstavujú aj náhľady ku genéze obrázkových 

narácií. Druhy a typy obrázkových príbehov klasifikoval na textovo-obrázkové útvary a 

obrázkové naratívne útvary. Podstatné jadro jeho práce tvoria presné charakteristiky 

obrázkovo-textových komunikátov: „V publikačnej i školskej praxi sa pojmy ilustrácia, 

obrázkový cyklus, obrázkový seriál, obrázková séria, obrázková rozprávka, obrázkový oblúk, komiks 

a ďalšie bežne zamieňajú, chápu ako synonymá. V dostupnej teoretickej literatúre chýba klasifikácia 

obrázkových príbehov, preto je v žurnalistických textoch a ústnych prejavoch obsahové vymedzenie a 

pomenovanie obrázkových naračných žánrov značne vágne a teoreticky neukotvené.“ 230  

        Teória venovaná knižnej ilustrácii sa najmä dielom F. Holešovského, samostatne 

vyprofilovala do koncentrovanej podoby, a dodnes predstavuje systematickú vedeckú 

bázu, kedy je ilustrácia porovnávaná so svetom a knižným dedičstvom.  

SYSTÉMOVÉ  ANALÝZY  SAMOSTATNÝCH  ARTEFAKTOV,  KTORÝMI 
SÚ  ILUSTRÁCIE V KNIHÁCH  PRE  DETI  A MLÁDEŽ, A  NA  ZÁKLADE 

TÝCHTO  NAŠICH  POZNATKOV,  JE  PRE  NÁS  AJ  SEMIOTICKY 
KONCIPOVANOU  INTERPRETÁCIOU  UŽ  UMELECKEJ  ILUSTRÁCIE  
AKO  NÁSTROJA  VYUČOVANIA  DETÍ  NA  1. STUPNI  V  ZÁKLADNEJ 

ŠKOLE  JEDNÝM  Z CIEĽOV  V  DÔKAZOCH  POZNANÝCH 
VÝCHODÍSK,  KTORÉ  SÚVISIA  S VÝTVARNÝM  UMENÍM  A 

 MODERNÝMI  PODOBAMI  VÝUČBY. 
      

                                                           
226 TOKÁR, Michal. 1996. Kontexty umeleckej ilustrácie. Prešov: CUPER 1996, ISBN 80-901139-9-
0. 
227 TOKÁR, Michal. 1998. Ilustrácia a názornosť. Teoretické východiská. Prešov: Prešovská 
univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 1998, ISBN 80-88697-40-9. 
228 TOKÁR, Michal. 2000. Kapitoly z teórie knižnej ilustrácie. Prešov: Prešovská univerzita 
v Prešove, Pedagogická fakulta 2000, ISBN 80-88722-91-8. 
229 TOKÁR, Michal. 2002. Obrázkové príbehy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická 
fakulta 2002, ISBN 80-8068-116-3. 
230 TOKÁR, Michal, ref 229,  s. 6. 
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    Teórie o umení231 a teórie o umeleckej ilustrácii si vzájomne integrujú východiská 

a ciele do výchovno-vzdelávacieho kontextu súčasných trendov výtvarnej  aj nevýtvarnej 

pedagogiky, ako aj moderne vedenou výtvarnou výchovou na 1. stupni základných škôl. 

A výsledok? 

     DOTERAJŠÍM SKÚMANÍM FAKTOV O VÝTVARNOM UMENÍ A 
ILUSTRÁCII SME TAK VYVODILI ASPEKTY UMELECKEJ ILUSTRÁCIE 
PRE DETI AKO VÝHODNÉ A PRIRODZENÉ KOMUNIKAČNÉ 
EDUKAČNÉ VÝCHODISKÁ V AXIOLOGICKO-POETOLOGICKÝCH 
KONTEXTOCH VÝTVARNÉHO UMENIA OD DRUHEJ POLOVICE XX. 
STOROČIA DOTERAZ.  
 
 
 

4. 2 UMELECKÁ ILUSTRÁCIA AKO NÁSTROJ EDUKÁCIE232 DETÍ NA 1. 
STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

    

    Umeleckú ilustráciu v literatúre pre deti a mládež pedagógovia výtvarnej výchovy 

používali v rámci edukácie detí na 1. stupni základnej školy v prevažnej miere ako 

vizuálne motivačný, a čiastočne jednoduchý interpretačný prostriedok.  

VIEME, ŽE EXISTUJE ako: 1. samostatný artefakt233 a 2. tak ju určujeme za výtvarné 

a hrové východisko pre výtvarné hry a projekty v modernom vyučovaní výtvarnej 

výchovy a v rôznych stupňoch edukácie detí. Výber umeleckej ilustrácie umožňuje 

                                                           
231 Teórie umenia rozpracoval Jean-Luc Chalumeau. Uviedol päť hlavných okruhov teórií o umení: 1. 
fenomenológiu umení, 2. psychológiu umení, 3. sociológiu umení, 4. formalizmus, 5. štrukturálnu 
analýzu. In: CHALUMEAU, Jean-Luc. 2003. Přehled teorií umění. Praha: Portál 2003, s. 11 - 18. 
Z francúzskeho originálu: Les théories de l'art , Vuibert 1994 preložila Helena Beguivinová. ISBN 
80-7178-663-2. 
232 „Ve smyslu právě uvedeného pojmu „edukační proces“ začinají u nás někteří teoretici používat 
termín edukace. Označují ním souhrně tradiční pojem „výchova a vzdělávání“, který je z různych 
důvodů nešikovný. Především proto, že je dvouslovný, a tudíž méně operativní než jednoslovní termín. 
Dále proto, že vyděluje složku „výchova“ a „vzdělávání“, ačkoliv se obě složky v reálnem procesu 
vždy prolínají. Konečne je termín edukace vhodnější i vzhledem k mezinárodnímu úzu – jako 
ekvivalent termínu „education“. Takto uplatňuje termín edukace např. M. Dokulil (1995).“ In: 
PRŮCHA, Jan, ref 10, s. 60.  
233 „Ilustrácia je z hľadiska materiálu a výrazových prostriedkov druhom výtvarného umenia (užitá 
[sic] grafika), (...) Podnetom i predmetom výtvarnej realizácie je teda vždy literárny umelecký text, 
literárna skutočnosť. (...) Pre výsledok konzumentského procesu sa používa pojem literárny artefakt. 
(...) Umelecká literatúra spoluvytvára podstatné, rozhodujúce vlastnosti ilustrácie. Z literárnej 
skutočnosti ilustrátor vychádza a na ňu vedome alebo podvedome reaguje v procese predprípravy 
i samotnej tvorby. Stáva sa imanentnou súčasťou vizuálneho obrazu, jeho obsahu a formy.“ In: 
TOKÁR, Michal, ref 226, s. 103.  
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pedagógovi expresívnejší rozsah konjukcie edukácie v rámci výchovno-vzdelávacích 

metód a aktivizuje tieto aspekty: 

 Rešpektovanie umeleckej ilustrácie, teda i literatúry.234 

 Zoznámenie sa detí s tvorbou ilustrátora, výtvarným rukopisom a technikou. 

   Aktivizovanie rozvíjania výtvarného a kognitívneho myslenia o zvolenej téme a 

jej vnímania. 

   Hierarchizácia hodnôt vyplývajúcich z poznávania motívov a prvkov v téme s 

aplikovaním do nových vzťahov. 

 Inovácia a ozvláštňovanie farebnej kompozície a štylizácie v procesoch tvorby 

detí ako modifikovanej interpretácie témy, ktorú využíva vybraná umelecká 

ilustrácia ako motivačný prvok. 

 Rešpektovanie a poznávanie tradícií so zámerom využívania novodobých 

technických alternatív vo výsledku tvorivého procesu výtvarnej práce dieťaťa 

s dramaturgiou  pedagóga. 

 Výsledné výtvarné dielo ako interpretácia umeleckej ilustrácie deťmi prináša vždy 

nový rozmer vo vnímaní, percepcii a realizácii dielka v komplexnej činnosti. 

Umelecká ilustrácia, vytvorená v každej krajine, umožňuje pohľad detí do 

neznámej umeleckej kultúry a učí ich chápať zmysel jej hodnôt.  

  Aktivizovanie rozvoja myslenia vo vybranej téme pomocou sledu umeleckých 

ilustrácii pomáha navrhovať nové postupy v riešení problémov.  

     Hodnoty vizuálnych ilustratívnych motívov nám v hierarchii obrazov posúvajú 

vzťahové roviny vnímania samotného obrazu umeleckej ilustrácie. Obmena a farebná 

štylizácia učí deti vnímať farbu a novodobé technické prostriedky umožnia širší pohľad 

na súvislosti ilustrácie a textu v každej mediálnej podobe. 

                                                           
234 SEDLÁKOVÁ, Alena, ref 7, 2003 [In: Štúdia v zborníku. Prešov, 2003.] 



Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre 
edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy 
 

- 98 - 
 

     Umenie výtvarného a literárneho artefaktu v sebe zlučuje poetiku a axiológiu ako 

prirodzenú súvislosť ľudského potenciálu v jeho interpretačných prejavoch. Pre tento 

dôvod je teda najbližším, najdostupnejším, synkretickým a najmasovejším prostriedkom 

v edukácií detí kniha – médium výtvarného a literárneho umenia. Ako rekvizitu 

zvýhodnenia edukácie detí na 1. stupni základných škôl ju môžeme považovať 

z najmenej dvoch dôvodov: 

1. Umelecká ilustrácia je výhodným obrazovým a kognitívnym prostredím. 

2. Umelecká ilustrácia je výhodným prostriedkom aj pre súvis s praktickými 

stratégiami vyučovania, ktoré zhrnul Robert Fischer235 a v prehľadne analyzoval: 

položenie otázok, plánovanie, diskutovanie, mentálne mapovanie, divergentné 

myslenie, učenie spolupráci, individuálne vedenie, hodnotenie a vytváranie 

učebného spoločenstva. 

 

 

4. 3  APLIKÁCIA  POZNATKOV  VEDY  A  VÝSKUMU  EDUKAČNÝCH 
METÓD  VO  VÝTVARNEJ  VÝCHOVE  DETÍ  NA  1.  STUPNI 

ZÁKLADNEJ  ŠKOLY 
      

    Výtvarný proces hier s ilustráciou v detskej knihe doteraz prebiehal na základe 

prečítania literárneho textu pedagógom žiakom – ilustrácia predstavovala motivačný 

stimul pre zrealizovanie výtvarnej práce vo výtvarnom procese detí na hodinách 

výtvarnej výchovy a ojedinelo sa jej iná forma realizovala domaľovávaním xerografickej 

kópie pôvodnej umeleckej ilustrácie vybranej z knihy pre deti. Išlo o farebnú štylizáciu 

s inými, od pôvodnej ilustrácie odlišnými farebnými škálami.  

     (Metodologicky sme navrhli v minulosti niekoľko hier s xeroreprodukovanými, tiež 

xero-grafickými fragmentmi vybraných umeleckých ilustrácií, pre rozvoj výtvarných 

                                                           
235 FISCHER, Robert. 1997. Učíme děti myslet a učit se. [Centre for Thinking Skills Brunel 
University College]. Z anglického originálu: Teaching Children to Learn, Stanley Thornes 
(Publischers) preložilKarel Balcar 1997]. Praha: Portál. ISBN 80-7178-966-6. 
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zručností detí na prvom stupni v základnej škole, ktoré sme skĺbili do samostatnej 

prílohy našej vedeckopedagogickej práce s názvom Metodický sprievodca, ako súbor 

praktických úloh pre výtvarné hry s xerografickým fragmentom umeleckej  ilustrácie 

z kníh pre deti [prikladáme ako prílohu k našej práci]  – a vydávame ju ako samostatne 

koncipované metodické dielo. Postupy sme však realizovali čisto s cieľmi výskumnými 

pre vznik tejto monografie). Poznámka autorky. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


