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PREDSLOV 

Naša monografia, svojou úzkou problematikou, a vo svojom obsahovo vymedzenom a 

špecifickom základe, prispieva do teórie o najproblematickejšej časti výtvarného umenia, ktorá 

má spojitosti so zmyslom umenia a tvorbou – výtvarným prejavom vo výtvarnom umení a s jemu 

prislúchajúcou výtvarnou poetikou a detským výtvarným prejavom ako začiatkom celého vývoja.  

Zaoberáme sa v nej predovšetkým všeobecne výrazovým výtvarným prejavom, ktorý 

vlastne ani nemôže byť výtvarným prejavom bez jemu vlastnej a patričnej výtvarnej poetiky. Ide 

predovšetkým o blízke otázky okolo výtvarného prejavu s poetikou, ktoré majú vplyv aj na 

teoretizovaný a všeobecný pohľad na výtvarné dielo – či už jeho vizuálnu podobu, či charakter 

akéhokoľvek obrazu, alebo i zobrazením a zobrazovaním obrazu, raz ako umeleckého diela, 

alebo aj obrázok samotnej detskej kresby alebo maľby.  

Aj ten najmenší fragment výtvarného diela je stále súčasťou umenia. Obraz, socha, 

ilustrácia sú diela s vlastnou výtvarnou  poetikou, ale napríklad umelecké ilustrácie a ich 

interpretačná mnohorakosť a významovosť v rámcoch možností, tak vnímaných výtvarných 

a knižných literárnych diel, sa potom v edukácii detí a žiakov uplatnia vždy s mnohými 

výrazovými možnosťami (ak sa trochu pozrieme aj na otázku vzdelávania pomocou umenia 

a týchto umeleckých diel). Vždy zaujme obraz, socha i ilustrácia s výrazovo silným prvkom 

estetickej i umeleckej podoby, ktoré sú zvláštne štýlom, kompozíciou alebo svojou myšlienkou, 

či nápadom, ktorý je možné vnášať do praktických, hoci aj výtvarných činností počas voľného 

času detí a dospelých vo vlastnej tvorbe. Ale i napríklad v arteterapii, kde je zase aktívne 

využívaný fragment ale aj ilustrácia ako motívy či motivácia k reflexii alebo k projekcii, prípadne 

je využívaný/á  aj ako námet k ďalšej interpretácii – aj reinterpretácii (nového podania starej 

podoby umeleckého diela). 

Naša monografia je tak po teoretickej stránke aj našim prepojením osobnej a umelecko-

praktickej skúsenosti s edukáciou v oblasti výchovy výtvarným umením, najmä prostriedkami 

výtvarného umenia. Je v tejto kompozícii zároveň aj experimentálnou výskumnou sondou do 

hlbín myslenia v rovinách kreatívnej tvorby s estetickou látkou, ktorá je primárnou esteticko-

kognitívnou formou sebareflexie v edukácii detí a žiakov v mladšom školskom veku. Práve 

estetickými výrazovými prostriedkami umenia, a individuálnej interpretácie v záujmoch 
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detského výtvarného prejavu je teda tou poetickou podobou výtvarnej stránky ako výtvarného 

prejavu, tak i toho prejavu v tej najvyššej významovej hodnote.  

Fragmentárne sa každý odsek či kapitola našej monografie transformujú a situujú do tej 

osobnej, monotematickej a teoretickej výpovede, a to prostredníctvom komplexnejšej úvahy 

a syntaxou nadobúdaných poznatkov o výtvarnom umení, o jeho úskaliach a prioritách, ale vo 

svojom úmysle sa usilujeme prostredníctvom monotematickej látky výskumu výtvarného prejavu 

s jeho poetikou o korektnú jemnosť a kultivovanosť analýzy vždy subjektívne ladeného vnímania 

umenia.  

Ani v edukačnom prístupe výchovou umením to vlastne inak nemôže byť, a preto je tu 

obsahovosť významov a hodnôt výtvarného umenia vnášaná do vzdelávania a jeho systémov – 

najmä tou dôraznou otázkou: prečo to tak človek, vlastne tým umením, musí  niečo prejaviť 

navonok. K tomu všetkému, nevyhnutne a absolútne spontánne je spriaznená aj praktická 

a teoretická edukácia každého ľudského výtvarného prejavu, ktorý sa výchovou niekedy úplne 

zmení, alebo primerane pokračuje vo svojom prirodzenom rozvíjaní. 

Cieľom práce je charakterizovať podstatu výtvarného prejavu a poetiky so zameraním na 

detský výtvarný prejav a poetiku v mnohovýznamovom prostredí výtvarného umenia a predložiť 

tak aj výskumne charakter detského výtvarného prejavu s poetikou zo súťaže Budimírske 

studničky. 

 

 

 

 

 

 

 

  




