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3 VÝTVARNÉ UMENIE A VÝCHOVA AKO DIMENZIA KULTÚRY VZDELÁVANIA 

UMENÍM 

Dimenzia výtvarného umenia predstavuje široký horizont možností v umeleckej aj voľnej 

tvorbe pre človeka. V rámcoch výtvarného zobrazovania osobnej výpovede už nie sú nevyhnutné 

len materiálne alebo len umelecké prostriedky. K zobrazeniu myšlienky a námetu alebo aj témy 

je využívané takmer všetko – od produktov techniky alebo odpadu až po ľudské a iné biologické 

materiály. Dimenzia výtvarného umenia je otvorená námetom, myšlienkam a témam, a od konca 

20. storočia prestupuje sa takmer všetkým.  

Podstatný vplyv na používanie priestoru výtvarného umenia na komunikáciu a umeleckú 

výpoveď, ak sledujeme umenie ako priestor odpovedí jedného človeka – autora, alebo skupiny 

ľudí, má do určitej miery spoločenská dimenzia kultúry vzdelávania a výchovy. Výchova 

a vzdelávanie sa stali priestorom – dimenziou pre interpretácie a komunikácie, no zároveň aj pre 

výtvarno-kultúrne porozumenie. Porozumenie je umelecky a neumelecky často nezrozumiteľné 

a mnohoznačné, preto i mnohovýznamovo viac-interpretačné. Z toho vyplýva, že je expanzívne 

do mnohých rovín a horizontov, pretože sa neustále rozrastá vplyvmi technológií a 

interpretačných sprostredkovaní, aj hoci len virtuálne. Tie virtuálne roviny tiež majú svoj vlastný, 

hoci k tomu vymedzený virtuálny priestor, ktorý je súčasťou vlnenia z hľadiska fyzikálnej 

dimenzie, a cez ktorý je možné stále sa podstatne vizuálnou cestou a prostriedkami masovej 

vizuality posúvať k širšiemu spektru publika, a to v závislostiach na druhoch umenia, no a tak, 

aby tomu výtvarnému umeniu človek dokázal rozumieť.  

 

3.1 Výchova výtvarným umením  

Dimenzia výchovy výtvarným umením je v súčasnosti viac i menej zastúpená konkrétnymi 

programovými formami vzdelávania v školských systémoch a stupňoch, ale i reprezentáciách 

osobnostných výtvarných prejavov a poetiky národov a ich kultúr (v našom prípade ide o Štátny 

vzdelávací program ISCED 0 a 1). Rozloženie a usporiadanie určitých zobrazovaných častí 

v maliarskych dielach, alebo iných dielach, sa zvyčajne označuje za kompozíciu. Do výtvarného 

jazyka a jeho interpretácie sa vnáša spôsob kompozície svetiel, škvŕn, bodov, línií, plôch, tvarov 

a tieňov, lebo tieto výrazové a výtvarné prostriedky sú vizuálnym systémom komunikácie 
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prostredníctvom plošných a priestorových objektov. Na hodinách výtvarnej výchovy sa dnes 

často uplatňuje metóda výchovy umením (Read, H. 1967), ktorá je synkretická v zmysle spojenia 

vizuálnej recepcie a zmyslovej percepcie. Tá prebieha aktívne aj receptívne. Počas vnímania 

harmonických aj disharmonických zvukov si často fantazijne alebo imaginárne vybavujeme vo 

vlastnej mysli určité vizuálne živé obrazy aj dejové línie, ktoré niekedy človeku implikujú určitý 

zážitok z minulosti. Prebieha to podobne ako snenie, a to prostredníctvom plynulých 

imaginárnych obrazov, ktoré sú ako vizualizovaný, oživovaný, animovaný film. 

Výchova umením, vo všeobecnej rovine, závisí od miery akceptácie všetkých hodnôt 

a mnohovýznamových funkcií spoločnosti a štátneho systému, ktorý zároveň aktívne legislatívne 

podporuje zámery aplikovania existujúcich výchovných hodnôt do vzdelávacích systémov. 

Spočíva to predovšetkým v rešpektovaní jednotlivých umeleckých výpovedí, ako aj umeleckých 

systémov komunikácie umením. Pretože výtvarné umenie môže byť chápané v rôznych 

podobách, ako uvádza Erich Mistrík (In: Kolláriková, Z. a B. Pupala, 2001). Má tieto podoby: 

 Umelecká kultúra ako komplexný systém, v ktorom sú zastúpení umelci so svojimi 

procesmi umeleckej tvorby a inštitúcie, ktoré zabezpečujú uchovávanie 

a rozširovanie umeleckých diel. 

 Umelecká tradícia so svojimi hodnotami, ktoré majú čo odovzdať danej spoločnosti 

(teda majú silnú výpovednú hodnotu). 

 Súbor umeleckých diel – všetky vytvorené artefakty, ktoré vypovedajú o svete, 

o modelovaní reality a ovplyvňovaní percipienta znakovými štruktúrami umenia. 

 Súbor všetkých aktivít zobrazovania umeleckých predstáv so svojim 

spredmetňovaním v umeleckých vyjadrovacích prostriedkoch. 

Keď tak uvažujeme o všetkých podobách výtvarného umenia, a o tom, že sú systémami 

vizuálnej komunikácie obsahov, potom si musíme uvedomiť rovnakú prítomnosť tej vizuálnej 

otvorenosti (a to aj každého kompozičného prvku zobrazenia výtvarného prejavu s poetikou), 

ktoré súvisia s umením a mnohorakosťou a aj mnohovýznamovosťou. Sú tradičné aj zdanlivo 

novo-prítomné v každej interpretácii a spredmetnení umeleckých predstáv. Sú prítomné 

vo fyzickej alebo abstraktnej forme modelovania a spredmetnenia umeleckých predstáv. A to 
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preto, lebo súčasťou celého toho procesu je nevyhnutne prítomná otvorenosť, (Weitz, T. In: 

Kulka, T. a D. Ciporanov, 2010), a otvorenosť je nevyhnutnosťou pre pohyb myšlienkových 

procesov o názoroch, ideách a spôsoboch výtvarnej tvorby výtvarného prejavu a poetiky. Všetky 

spomenuté podoby sú od začiatkov svojho objavu v procesuálnych vzťahoch, a sú na sebe 

závislé. Jeden spôsob aktivuje druhý. Bez niektorého z nich je umelecká hodnota aj umeleckých 

prejavov s poetikou nižšia, čo reálne predstavuje deficit v tom, že napríklad jediná výtvarná 

výpoveď o svete, alebo umeleckými prostriedkami, a znakovými systémami modelovaný 

artefakt, predstavujú pre niekoho nižšiu hodnotu umeleckej kultúry. Opäť si pripomeňme, že sa 

doposiaľ vo výtvarnej kultúre uvažuje o vysokom, strednom a nízkom výtvarnom umení. 

Najvýznamnejšie sa venuje pozornosť tomu prejavu, ktorý je v pozícii obyčajne (konzumnej 

alebo priemerne) vnímanej reality. Akýsi paradox v porovnávaní a komparácii hodnôt umenia. 

Výtvarný prejav a poetika sú v realite výrazne ovplyvňované zmyslovým vnímaním 

a zmyslovým svetom. Preto sa s výtvarným prejavom a poetikou nutne spája zmyslový svet, 

ktorým sa vstupuje do zmyslovej, výtvarne vnímanej komunikácie, a teraz aj výtvarnej 

komunikácie pomocou zmyslov (je tu niečo videné, počúvané, môže voňať alebo sa dá 

nahmatať). Píšeme a hovoríme o výtvarnej komunikácii, a zároveň si niekedy ani 

neuvedomujeme, že popri tom sa na tvorbe výtvarného prejavu a poetike súbežne podieľajú aj 

naše zmysly, lebo nám centrami zmyslov v mozgu pomáhajú utvárať ten výtvarný prejav 

s poetikou. 

Neprebieha tak len zmyslová komunikácia, ale tiež zmyslovo-komunikatívna percepcia 

umeleckého výtvarného diela.18 Kresbu alebo maľbu pozorujeme očami, vnímame tvary čiar 

a plochy, na ktorých sú zobrazené. Sochy vnímame aj hmatom, pomocou dotykov poznávame 

štruktúru povrchu a textúru hmoty, prstami spoznávame hrbolce alebo hladkosť tvarov. 

Multimediálne diela vnímame očami – zrakom a sluchom zároveň. Ak je do recepcie vtiahnutý 

jedinec ako súčasť kompozície výtvarného diela, potom i ON sám v tom výtvarnom diele môže 

vyjadriť svoje porozumenie, tiež cez zmysly čuchu alebo chuti – často je to možné po vtiahnutí 

diváka do vizuálnej a multimediálnej podoby performancie alebo akcie, filmu alebo pouličného 

umenia. Jedinec, ako súčasť diela je tu ako prostriedok výtvarného prejavu a spoluvytvára 

výtvarný výraz výtvarnej poetiky svojou predurčenou prítomnosťou. 

                                                           
18 Percepcia je v psychológii a filozofii ustálené slovné spojenie definujúce zmyslové vnímanie. 
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Cynthia Freelandová (2011) píše vo svojej knihe o postoji k teórii umenia, kedy sú skúmané 

prístupy k umeniu, a to z pohľadu rituálov a formalizmu, potom z pohľadu teórie 

napodobňovania a výrazov, kognitívnej alebo postmodernistickej teórie. V nijakom prípade však 

nepíše o takom prístupe, že teória je len jednoduchou definíciou, ale zdôrazňuje, že ide o systém, 

pomocou ktorého môžeme konzistentne vysvetľovať skúmaný jav alebo fenomén. Rozmanitosť 

prirovnaní, vybraných zo životných skúseností a názorov potrebných na opísanie postavenia i 

fungovanie systému výtvarného umenia vo svete, vo vzťahoch k estetickej skutočnosti, sú 

autorkou Cynthiou Freelandovou špecifickým názorovým zosobnením. Kniha je napísaná zvlášť 

kriticky jemne, ale svojrázne. Aktuálne efektívne sa dotýka človeka aj tých skrytých okolností, 

ba často bizarne sprievodných, no v odozve na umenie však verejnosťou úplne a celistvo 

nevnímaných až tak intenzívne. Tie sú zrejmé, a denne k nám prichádzajú z fungovania 

súčasných spoločností, ale samé akoby úzko jednostaj splývali so samozrejmosťou, že vlastne to 

umenie iba takto smie byť, pretože len to sa považuje za umenie. Kniha C. Freelandovej je však 

práve touto svojráznosťou aj verbálnym pootvorením, do akoby tej trinástej komnaty, ktorá patrí 

k odvrátenej strane jedinečnosti výtvarného umenia, a je tak hodnotná i hodná práve svojou 

rozmanitosťou v prirovnaniach a porovnaniach. Vo svojej štruktúre sa autorka prihovára, či 

vstupuje bezprostredne do otázok: či sú určité formy umeleckých vyjadrení skôr rituálmi alebo 

naozajstnými prejavmi. Spredmetňuje umelecké paradigmy a zámery, zastavuje sa na kultúrnych 

križovatkách, aby sa vybrala tou svojou, ale predsa len osvedčenou cestou spoznávania 

výtvarného umenia. Pretože to mieni, či už podľa poznaného alebo vlastnou skúsenosťou 

overeného, a tak aj uvedomeného zážitku z umenia. Zážitok však smeruje do sveta, kde fungujú 

peniaze, trhy a múzeá, ktoré sú systémom legislatívne odobrené ako nezvratné a nevyhnutné toky 

existencie vôbec výtvarného umenia, a tak sa ticho posúva po gender línií k samotnému géniu 

umenia, lebo vieme, že poznanie, tvorba a porozumenie, a ešte k tomu v dnešnej sfére 

digitalizácie a distribúcie, rovnako ako nasledujú za sebou kapitoly jej knihy, čitateľom 

predkladajú obozretne, ale isto pohľad na tradičnosť a pestrosť spoločenských, a vo svete umenia 

fungujúcich okolností.19 Práve prostredníctvom toho je potrebné vedieť porozumieť tej zložitej 

terminológii, ktorá sprevádza výtvarné umenie.  

                                                           
19 Teorie umění v podaní Cynthie Freelandovej vznikla na začiatku nového tisícročia (2001), preložené bolo 
nedávno (v roku 2011 Stanislavou Jurčíkovou-Suchanovou z angličtiny: Art theory: A very Short Introduction), no 
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Ľudské zmysly niekedy môžu podporiť vznik dojmov. Psychológia pozná pojem synestézia 

(http://www.guardian.co.uk/science/2010/nov/19/synaesthesia-cross-overs-senses). V rámci 

tém, ktoré sú súčasťou výtvarného umenia a výchovy, najmä teórie, sa pojem synestézie objavuje 

v spojitosti s interpretovaním podnetov spracovávaných ľudskými zmyslami. Interpretovať 

existujúce a známe podnety prostredníctvom farebných kategórií je ale často ako schopnosť 

človeku vrodená. Niekedy si ju človek v priebehu života ani nevšimne a inokedy ju má, ale 

nedokáže ju využívať pre tvorbu vlastného výtvarného prejavu a poetiky. Interpretovať vnemy 

a podnety je schopnosť človeku vlastná, a prítomná vtedy, keď dokáže k týmto kategóriám 

priradiť vznikajúce asociácie, poznanú symboliku i zaužívanú znakovosť. Z oblasti synestézie, 

prelínajúca sa farba sa tak niekedy prepája aj so symbolickým poznaním a samotnou symbolikou 

farby, a tá je priradená často aj k určitým, zaužívaným znakom, ktoré človek používa a akceptuje. 

Výtvarný prejav a poetiku je potom možné používať aj k analýzam alebo rozborom. A tu je tiež 

pochopiteľné, že každý výraz, moment prežívanej recepcie umeleckých diel sa automaticky spája 

s asociáciou, symbolikou, znakmi, či vyvoláva postupne nové synestetické zážitky, a spôsobuje 

takmer živý kontakt s umením. Toto známe spojenie určitých zvukov, podnetov alebo vnemov 

s konkrétnym farebným zobrazením, alebo farbou či obrazom sa v psychológii označuje ako 

synestézia, kde si zasa spájame aj vizuálne podnety, ako videnia farebnej kvality s určitou 

hudobnou tóninou. Ak teda máme pred sebou výtvarné umelecké dielo s hudobným nástrojom, 

ktorý je strunový, teda jeho výsledný zvuk je sústavou zvukov sprostredkovaných úderom na 

struny, potom sa nám kontext kompozície na obraze spája s melódiou tohto nástroja.  

Vo výtvarnom umení, tak i vo výtvarnom prejave a poetike, sa potom často prepája 

výtvarná kompozícia aj s geometrickými tvarmi, a to vtedy, ak hlavné stavebné motívy obrazu 

sú usporiadané do určitého geometrizovaného tvaru – kruh, elipsa, štvorec, diagonála. Takáto 

kompozícia sa uplatňovala už v minulých, starších obdobiach. Lineárna kompozícia mala čistý 

prístup v tvorbe ako alegórie pre zmysly, tá sa spája s farebnou harmóniou a ponecháva určitý 

akustický vnem vo vizuálnej podobe stvárnených motívov pre podnety zmyslov. Psychológ 

a historik umenia, Hans Ernst Gombrich (1985, 1997), zostavil na základe dlhoročného skúmania 

výtvarného umenia významne dielo o ilúzii a skutočnosti. Fascinujúce dielo, Príbeh umenia, 

dotvára ilúziu umenia myšlienkami o skutočnosti naozajstného tvorenia človeka. Na základoch 

                                                           
svojou „poetikou“ výrazovosti v náhľade na okolnosti  výtvarného umenia,  je pestrým, priezračne názorovým, 
akoby moderujúcim sprievodcom tej zostavenej mozaiky z kútikov trinástej komnaty. 

http://www.guardian.co.uk/science/2010/nov/19/synaesthesia-cross-overs-senses
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diela H. E. Gombricha (1997) stavia svoje odpovede na otázky procesu vnímania aj František 

Mikš, ktorý sa vo svojom diele Tajomstvo obrazu a jazyk umění (2008) vyjadril o procese 

vnímania, ktoré vyžaduje neprestajnú aktivitu. Je vždy nevyhnutné odhadovanie a modifikovanie 

všetkých predpokladov, hypotéz v celom svete našich skúseností. Pozeráme sa na svet s istotou, 

že určitá vec skôr zmení svoje miesto, než svoj tvar. Pre človeka aj vo vnímaní umenia je 

nevyhnutná istota a stálosť, ktorá je hlboko zakorenená v našom myslení, a platí aj pre tzv. čítanie 

obrazu: „Proces vnímání vyžaduje neustálou aktivitu, odhadování a modifikaci dohadů ve světle 

našich skušeností. Člověk si vytváří a stále ověřuje své domněnky; jednou z nejdůležitejších je 

zkušenost s trvalostí věcí. Díváme se na svět s jistotou, že určitá věc spíše zmnění své místo, než 

tvar, a že se osvětlení zmnění snadněji než vlastní barva věcí. Tato jistota o stálosti věcí 

v mněnícím se světě je hluboce zakořeněna v našem myšlení a platí i pro „čtení“ obrazů“ (Mikš, 

F. 2008, s.61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




