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15 EXPRESIA VO VÝTVARNOM PREJAVE A POETIKE 

Pojmy expresia a výraz zhodne označujú špecifický typ ľudských aktivít, v ktorých človek 

viac menej spontánne a s dôrazom na formu prejavu vyjadruje svoje vnútorné psychické stavy, 

dojmy, pocity, nálady a s nimi spojené skúsenosti, alebo poznatky. Expresia60 je súčasť 

medziľudskej komunikácie, ale je to komunikácia odlišná od prirodzenej reči. V expresívnom 

prejave síce človek o mnohom vypovedá, najmä vo vzťahu k sebe samému, ale svoju odpoveď 

nedokáže presne kontrolovať, dokonca o mnohých významoch ani nevie. Skôr ako o významy sa 

zaujíma o formu svojho výrazu. Inými slovami, viac sa zameriava na to, ako sa vyjadriť, než na 

to, čo vyjadriť. Preto expresívnym prejavom nerozumieme tak jednoznačne ako slovám jazyka. 

Aj napriek tomu na nás emocionálne pôsobí, a niekedy veľmi silno. Okrem toho, väčšinou 

dokážeme vycítiť ich obsahy a vieme ich do určitej miery interpretovať.  

Aj prchavé expresívne gesto povie o človeku často viacej než mnoho slov (Slavík, J. 1999). 

Ricoeur, P. (In: Slavík, J. 1999) uvádza pojem expresívna tvorba. V expresívnom tvorivom diele 

človek oslovuje druhých ľudí, ale aj sám sa stretáva s obrazom vlastnej tváre. V tomto obraze 

môže spoznávať skryté stránky svojho vnútra, môže im porozumieť a pokúsiť sa o ich žiaduce 

ovplyvnenie.  

Mistrík, E. (In: Guillaume, M. a Kováčová, B. 2010) uvádza, že umenie je vnímané ako 

umelecký produkt spoločnosti, ktorý je určený k určitej spoločenskej potrebe. Napriek tomu, v 

akom procese (edukačnom, terapeutickom) umenie zastáva dôležitú úlohu pôsobí na človeka 

upokojujúco, preventívne a liečebne, tým jeho pôsobenie presahuje hranice toho ktorého procesu. 

Pomocou umenia človek sprostredkováva to, čo nevie, nemôže a častokrát nevedome, alebo 

vedome odmieta verbálne vyjadriť v bežnej komunikácií. Každý človek má pomocou umenia k 

dispozícií možnosti na to, aby vyjadril s čím sa stretol, stretáva či stretne. Ide o autentickú 

výpoveď človeka, ktorého výroky napomáhajú k adekvátnej interpretácií. 

Verbálna expresia je považovaná za jednoznačnú, ale symbolická reč obrazov však 

jednoznačná nie je. Rozdiel medzi verbálnou expresiou a obrazom je obrovský. Výtvarný symbol 

patrí do oblastí línie, farieb, fantázie. Existujú obrazy, ktoré v nás vzbudzujú smútok, a naopak 

                                                           
60 Expresia –> výraz; expresívna funkcia umenia. Prostredníctvom umeleckého diela môže umelec vyjadrovať 
obsahy svojho vedomia; prípadne recipient (alebo sociálna skupina) môžu prostredníctvom vcítenia sa do diela 
prezentovať dielo ako vyjadrenie svojich predstáv. –> funkcie umenia. 
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také, ktoré vyvolávajú radosť. Obrazy v sebe prinášajú nejakú správu. Reč umenia je často 

obrazná. Nesie v sebe významy, ktoré metaforicky rozprávajú, komunikujú svoje posolstvo 

druhým ľuďom.  

Expresiu61,62 môžeme chápať ako istú formu zážitku, ktorú daný jedinec pociťuje. Ide o 

zvláštny typ ľudskej aktivity, v ktorej človek spontánne a s dôrazom na formu prejavu vyjadruje 

svoje vnútorné psychické stavy, dojmy, pocity, nálady a s nimi spojené skúsenosti a poznatky.  

Podľa Hartla, P. a Hartlovej, H. (2010) je pojem expresívny vyjadrený v zmysle 

vyjadrovací, opakom je percepčný receptívny. V lingvistike vyjadrujúci voľné a citové zafarbenie 

a vnútorné prežitky človeka, viac či menej pozorovateľné na fyziognómii a neverbálnom chovaní 

človeka, opakom je nocionálny. 

V expresívnom prejave o mnohom vypovedajú (predovšetkým o sebe), avšak svoju 

výpoveď nedokážeme vždy presne kontrolovať. Jeho obsah je chápaný skôr voľnejšie, ale s 

emocionálnym dopadom. Expresia môže prebiehať na najrôznejších úrovniach, od málo 

uvedomovaných výrazov sprevádzajúcich najrôznejšie emócie, až po umeleckú tvorbu. Expresiu 

je teda možné charakterizovať ako výrazový prostriedok, spontánnosť, zážitok. Vyjadrenie 

pocitov, myšlienok a predstáv v zmyslovo vnímanom materiále. V rôznych koncepciách môže 

byť umelecké dielo výrazom boha, človeka, nadosobnej idey, spoločnosti a pod. Výraz v diele je 

charakteristický tým, že predstavy umelca nie sú jednoducho zobrazené, ale získavajú silný 

emocionálny podtext. Umelecká tvorba a umelecké dielo fungujú podľa princípov výrazu, to 

znamená, že vždy sú jednotou materiálu a myšlienky či pocitov. Pretože táto jednota je aj 

princípom znaku, má výraz vždy znakovú povahu.  

Na výraze, teda expresii sa podieľajú výtvarné prostriedky ako sú bod, línia – čiara, plocha, 

farby, svetlo a tieň, kompozícia – usporiadanie prvkov na ploche alebo v priestore. Výrazovosť 

ďalej podporujú tvary, obrazy, zobrazenia, symboly a znaky, ktorými si autor vytvára svoje dielo. 

Tieto prvky označujeme aj pojmom výrazové prostriedky – výtvarný jazyk. Pomocou výtvarného 

                                                           
61 Pojem expresia navrhol na prelome 19. a 20. storočia taliansky estetik a teoretik umenia Benedetto Croce ako 
súhrnné pomenovanie tvorivých činností estetického typu. Je to jeden zo spôsobov obsahovej reprezentácie 
založenej na referencii, t. j. na prisudzovaní významu určitému výrazu (Slavík, J. 2011). K předmětu didaktik v 
estetických oborech vzdělávání. Pedagogická orientace 21(2), 211. Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/pedor/article/view/872/749 
62Vyjadrenie citového al. vôľového vzťahu, citové zafarbenie.  
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jazyka tak autor môže vyjadrovať smútok, radosť, fantáziu či iný motív alebo súbory zobrazení. 

Výraz – v umení znamená výraz vyjadrenie duševného stavu, nálady alebo pohnútky, výraz má 

blízko k expresii – vnútorné napätie pôsobí na diváka cez farbu, tvar, alebo iný materiál. Pojem 

sa stal výrazným prostriedkom aj pre výtvarné umenie v období expresionizmu.63 

Ďalšou dôležitou rovinou tvorenia výtvarnými prostriedkami je komunikácia. Aj tu je 

dôležitý výraz a vyjadrenie zážitku. Preto tu môžeme hovoriť o expresii v kresbách, maľbách 

a iných prejavoch.  

Schopnosť komunikácie v tomto význame majú teda tí jedinci, ktorí sú schopní porozumieť 

grafickým figúram, ich usporiadaniu a vzájomným vzťahom ako aj ďalším významom, ktoré 

spojenie jednotlivých figúr v umeleckom diele prináša, alebo len naznačuje. Poznanie vizuálneho 

jazyka ako i primeraná schopnosť reflexie a imaginácie sa potom stávajú podkladom k 

patričnému pochopeniu vizuálneho obrazu a schopnosti reagovať na jeho význam, čiže nadviazať 

komunikáciu s autorom (Guillaume, M. In: Guillaume, M. a Kováčová, B. 2010). 

Podľa Hartla, P. a Hartlovej, H. (2010) je projektívna metóda založená na skúmaní 

osobnosti pomocou neuvedomelých projekčných procesov odhaľujúcich emócie, priania, názory, 

povahové rysy vyšetrovaných osôb.  

Význam umenia možno všeobecne vidieť v dvoch dimenziách, a to v recepcii (vnímanie 

umeleckého diela) a v produkcii (tvorba umeleckého diela). Využívanie výtvarného diela v oboch 

uvedených dimenziách umožňuje výtvarnému artefaktu stať sa nielen významným činiteľom pri 

                                                           
63 Expresionizmus je: a) nadčasová tendencia, ktorá sa prejavuje v umení v určitých zvratových obdobiach ako 
reakcia na nepokojnosť doby, ako zdôraznenie istých duchovných konfliktov, sociálnych kríz a podobne (napr. 
barokový expresionizmus, expresionistické fázy v gotike a podobne), b) moderný európsky umelecký smer. 
Vznikol ako protiklad impresionizmu a naturalizmu, čiže odmietol umenie zobrazujúce skutočnosť aj umenie, 
ktoré sa snažilo sprostredkovať skutočnosť pomocou dojmov. Jeho hlavným cieľom je vyjadriť vlastné zážitky a 
vlastné pocity bez ohľadu na akékoľvek konvencie. Pre zvýšenie efektu zážitku často dochádza k deformácii 
reality. Tento smer sa väčšinou nezaraďuje k avantgardným smerom. Vývoj expresionizmu sa začal okolo roku 
1880, jeho popularita začala stúpať v priebehu a predovšetkým po prvej svetovej vojne, kedy sa rozvíjal 
predovšetkým v Nemecku. Tu totiž nastali pre rozvoj tohto hnutia mimoriadne priaznivé podmienky, Nemecko sa 
ako porazená krajina stretávala nielen s finančnou, ale aj psychickou krízou, ktorú mohol expresionizmus veľmi 
dobre vystihovať. Najväčší rozmach hnutia nastal medzi rokmi 1910 - 1920, preto sa toto desaťročie nazýva 
expresionistickým. Expresionizmus ako umelecký smer nemá štýlovo vyhranené výtvarne prostriedky. Vznikol ako 
protiklad impresionizmu a naturalizmu. Jeho cieľom bolo ukázať jeho úpadok v 19. storočí. Odmietol umenie 
zobrazujúce skutočnosť. Maliari vo svojich dielach zdôrazňujú subjektívny zážitok a vyjadrujú obavy nad osudom 
človeka. Výtvarné umenie v expresionizme je charakteristické zameraním sa na vnútorné psychické stavy. 
 



VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

92 

rozvoji kultúrneho a duchovného bohatstva ako aj estetického vnímania, ale i významne prispieť 

k rozvoju osobnosti v oblasti sebavnímania, sebaintegrácie, sebapretvárania a sebarozvoja. 

Súčasné možnosti práce s umeleckým dielom majú vplyv na rozvoj jemného citového prežívania, 

viery v seba samého a obnovenie duševných síl a zdravia (Kováčová B. In: Guillaume, M. 

a Kováčová, B. 2010). V umeleckom diele – artefakte možno postrehnúť radosť, smútok, 

beznádej, ale aj životnú silu, či symbolicky stvárnenú odpoveď na autorovu nevypovedanú 

otázku. Sila prežívania vnímaného umeleckého diela závisí od schopností samotného autora 

empaticky sa vcítiť do zobrazenej situácie, taktiež od momentálneho emocionálneho stavu autora 

(Kováčová, B. In: Guillaume, M. a Kováčová, B. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




