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2 VLASTNOSTI UMELECKOSTI ZOBRAZENIA A AUTORSKÝ ZÁMER VO 

VÝTVARNOM PREJAVE A POETIKE 

Vlastnosti umeleckosti zobrazenia sú spojené s výtvarným prejavom, poetikou 

a charakterom identity a individuality autora s jeho cieleným autorským zámerom, teda 

nutne aj jemu vlastnou a používanou výtvarnou poetikou.  

Výtvarný prejav a uplatnená poetika (Valentín, V. 2011) ako aj vždy individuálna 

schopnosť a kompetencia výtvarného zobrazovania majú v sebe expresívnosť s osobitnými 

vlastnosťami ľudskej – antropologickej podstaty. Tu priradenú umeleckosť vnímame v zmysle 

a význame, že každý z nás je tvorivo a komunikačne zároveň, vždy odlišný, a s ďalším súborom 

vlastností a vzdelaním, výchovou, osobnostnými zvláštnosťami, aj získaných talentov. Preto, aj 

TEN, čo tvorí niečo nové, hoci východiskom pre to ‛nové‛ je niekedy aj pôvodné dielo, alebo je 

v tom ‛novom‛ použitý výtvarný fragment s poetikou a s fragmentom pôvodného diela, má vždy 

intenčný rozdiel. A preto je odlišujúce sa aj vytvorené umelecké dielo, ktoré je potom obohatené 

inakosťou autorského zobrazenia17. Každá, výtvarne vnímaná inakosť sa v konečnom 

dôsledku výsledného zobrazenia alebo výtvarného vyjadrenia vo výtvarnom prejave a poetike 

prelína v konkrétnych znakoch a výrazoch. Poetika tak dostáva vo výtvarnom prejave nové 

zostavenie štruktúrovania kompozície a motívov do hodnotovej množiny umeleckosti. Nové 

interpretácie výtvarného prejavu aj výtvarnej poetiky zobrazenia, reprezentácie a vyjadrenia sa – 

vo výtvarnej kompozícii sa stanú v komunikácii výtvarnými zobrazovacími prostriedkami. Sú 

charakteristické farbami, nakreslenými čiarami, tieňovanými plochami, multimediálnymi 

nástrojmi a prostriedkami – resp. ich zvláštnosťami, ktoré možno označiť za zvláštnosť 

výtvarnej umeleckosti, a stále sme tak v rovine výtvarného prejavu a jemu zvolenej poetiky.  

„Definícia zobrazenia (spodobenia) a analýza procesu zobrazovania, teda činnosti, ktoré 

k zobrazeniu vedie, patrí k nikdy neuzatvoreným ambíciám a úlohám dejín umenia, rovnako ako 

filozofie, kognitívnej psychológie a ďalších odborov. Už vzhľadom k širokému sémantickému 

poľu, v ktorom sa pojem reprezentácie nachádza, neprekvapuje, že jeho použitie je 

mnohovrstvové a tak, či onak sa tiež objavuje hneď v niekoľkých príspevkoch“ (Kesner, L. 2005, 

s. 41). Prínos bádateľov z anglo-amerického prostredia v tejto oblasti je celkom zásadný. Za jeho 

                                                           
17 Napríklad koláže s dotváraním. 
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menej podstatné aspekty možno považovať postštrukturálne prístupy, ktoré na zobrazovanie 

nazerajú nie ako na nestrannú aktivitu ale ako na činnosť prepojenú s politickými záujmami, 

a vlastné zobrazovanie potom považujú za nástroje ideologickej a politickej moci (Kesner, L. 

2005). Freedberg, David (In: Kesner, L. 2005) píše ďalej o zobraziteľnosti vo vizuálnom umení 

ako o pojme, ktorý je rovnako problematickým pojmom ako je realita či realizmus a príroda. 

Umeleckosť stupňuje umelecká hodnota a zvláštnosť výtvarných prejavov s umeleckosťou 

a výtvarnou poetikou sú podľa nás rozdielne v množinách diel, ktoré sú výtvarným prejavom 

s poetikou pre:  

 ABSTRAKTNÉ ZOBRAZENIE 

 KOMPOZIČNÉ A INTERPRETAČNÉ ZOBRAZENIE 

 MULTIMEDIÁLNE ZOBRAZENIE 

 REÁLNE ZOBRAZENIE 

 REFLEXÍVNE ZOBRAZENIE 

 ŠTYLIZOVANÉ ZOBRAZENIE 

 VIACDIMENZIÁLNE ZOBRAZENIE 

Porozumenie výtvarného prejavu a poetiky diela, teda výtvarného prejavu a poetiky 

v rôznych podobách výtvarného umenia, a rovnako aj fragmentom diela nevyhnutne poukazuje 

na jedinečnú možnosť výchovy a vzdelávanie výtvarným prejavom a poetikou, ktorých cieľom 

je vytvárať, vzdelávať najmä flexibilnú a silnú osobnosť človeka, a to pomocou výtvarných 

prostriedkov umenia a nekonečných možností prírody ako zdrojov. 

V prírode sa udržiava určitý rytmus, pulzuje opakovanie, ponúka sa nám tvarovosť, 

originalita a dokonalosť jednoduchostí. V prírode máme stály a dostupný všetkým priestor 

k vytváraniu osobitého výtvarného prejavu s poetikou a prvkami rozličných prejavov, štýlov 

a prekvapení. 

  




