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ÚVOD  

 

„(...) umění spočíva v tom, že tvoří vzor, aniž by pouze vyrábělo něco podle pravidel. Proto 

tedy zjevně nikdy nelze vskutku oddělit určení umění jako tvorby génia od kongeniality příjemce. 

Obojí je svobodnou hrou. (Gadamer, H. G. 2003 s. 25). 

 

Každé, človekom vytvorené dielo, začína v istom zmysle pôsobiť na myslenie, videnie a 

emocionalitu človeka od chvíle, keď si to dielo prezerá a zamýšľa sa nad jeho významom. Snahou 

je pochopiť to, čo vzniklo ako výtvarné dielo. Človek sa tým fyzickým zmyslom v procesoch 

percepcie, v určitom momente, snaží porozumieť aj výtvarnému prejavu, aj hmotnej podobe diel 

cez existenciu nadobudnutých kognitívnych skúseností a kompetencií seba samého.  

Cieľom je tu predsa pochopiť  autorovu kompozíciu vložených motívov do zobrazenia 

a voľbu prostriedkov a nástrojov k tomu výsledku videného v reálnej podobe. Inými slovami, 

chceme sa úplne preniesť do samotného diela aj samým sebou, tak trochu transcendentne. 

Chceme tou transcendenciou úplne a čo najlepšie porozumieť autorovi diela. Vždy je tu určité 

riziko, či sa nám to podarí, či uvidíme estetiku a krásu toho výtvarného prejavu, a vcítime sa do 

výtvarnosti poetiky, keď účinky si mnohokrát uvedomuje aj sám autor, alebo tie účinky sa 

napokon odhalia až po skončení tvorby diela. Lebo vždy je tu to riziko uvedomovania si reálnej 

skutočnosti, a toho, či autor naozaj vyjadril zamýšľaný, ten svoj alebo interpretovaný námet, a 

celkovú myšlienku diela v jedinečnosti expresívne pôsobiacej forme a podobe, aby bolo to „jeho“ 

dielo najprv pochopené, a ďalej aj úspešné. Toto sleduje autor z hľadiska svojej existencie, ale i 

určitých pochopiteľných, a celkom racionálnych kritérií umenia, ktorými dielo aj týmto 

nadobúda výrazové, výpovedné, umelecké či iné pridané hodnoty. A práve, pre tieto skutočnosti 

sa vzniknuté výtvarné diela (aj navonok výrazne nevýtvarné) a estetika (ako veda o krásne), akosi 

stále nemusia spoločne vnímať v kongenialite (v tichej spriaznenosti s duchom, myšlienkami 

a názormi verejnosti alebo v duševnej rovnocennosti potenciálnych divákov). Nie každé dielo 

totiž zákonite musí byť estetické vo svojom vzhľade alebo výraze. Estetickú hodnotu môže 

nadobudnúť až po jeho precítení, jeho pochopení a porozumení tých medzi-riadkov v ťahoch 

štetcom, a uvedomení si skutočného prežívania jeho podoby a sprostredkovania, ba niekedy je 
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porozumenie na konci, alebo neexistuje. Aj vtedy je tu v tomto procese naplňovaný určitý zámer 

autora. Toto subjektívne a sugestívne preciťovanie (vcítenie sa – určitá forma empatie) 

výsledných zámerov diela, ako i detailného pozorovania diela (označovaného aj v recepcii) je 

spojené, či už chceme alebo nie, práve s psychológiou a procesmi, ktoré sú súčasťou oblastí 

výtvarno-psychologického skúmania diel, a to aj počas výchovy umením.  

Dôkazy dnes nájdeme najmä v neprestajnom preskúmavaní umeleckých diel starých 

majstrov, aj objavovaní metód k pochopeniu v tvorbe v súčasnom výtvarnom umení. Umenie 

nám takto podáva všetko to nehmotné a abstraktné, a všetko to transcendentné, čo dokáže 

zároveň transformovať myslenie tak zreteľne, že človek zabúda na pozadie zrodu diela, vzniku 

toho pra-základu alebo pra-vzoru1(Jung, C. G. In: Tavel, P., 2014) jedinečnosti. Tak je to podobne 

aj pri učení sa pochopenia samotného každého jedného diela, ako i nevyhnutných, niekedy 

racionálnych a inokedy fantazijných postupoch v tvorbe od inšpirácie po výsledok prejavu 

s poetikou autora diela.  

Charakter a povaha človeka sa vyvíjajú, obmieňajú a pretvárajú od čias svojej existencie, 

aj podľa variácií ľudských možností, vplyvmi spoločenských možností a systémov 

umožňujúcich tvorbu, dobových situácií či ekonomických priorít. Do významnej miery tu 

autorská tvorba závisí aj od historického komplexu obsahu a látky2 (Rakús, S., 2011), materiálu 

– ak teraz za tú látku považujeme komplexnú históriu a jej udalosti, alebo látku, keď vnímame 

všetky ľudské zážitky ako zdroje inšpirácií a východiská pre tvorbu. „Látka sa chápe ako 

„vonkajšia skutočnosť, nielen životná, ale aj literárna, arteficiálna“, zatiaľ čo téma je „vnútorná 

literárna skutočnosť konkrétneho sujetového útvaru.“ (Petraško, Ľ. 2012/2, s.24). A toto všetko 

odrazu vnímame ako niečo, čo spoluutvára výtvarný prejav a poetiku. Prejav, ako čosi, čo je 

                                                           
1 Archetypy nie sú konkrétne spomienky, nemajú obsah – nejde o zdedenú predstavu, ale vzorec. Archetypy 
dávajú len formu, monos� istého typu vnímania a správania. V archetypoch vidí Jung okrem iného aj zdroj 
religiozity - archetypy nabádajú človeka správať sa religiózne.  
 
 
2 O látke a jej význame (2011) napísal knihu Stanislav Rakús. Ide o dielo, ktoré upriamilo pozornosť na zmysel 
neuchopiteľnosti abstraktného významu látky literárneho diela. Púta svoju pozornosť na to, čomu sa zvykne 
hovoriť: akoby to niečo medzi nebom a zemou. Tu chápeme látku ako by bola samotným obsahom primárnej 
inšpirácie pre vznik výtvarnej podoby diela, ale takého, ktoré teraz nemajme ako predlohu vybranú z napísanej 
knihy, skúsme si predstaviť len a len to obsahové pre naše výtvarné dielo.  
Ide o autorský súbor literárnoteoretických esejí významného literárneho vedca, pedagóga a prozaika narodeného 
v roku 1940.  
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súčasne bytostné, je odrazu vyjavené, a výtvarne komunikovateľné, a poetiku ako niečo, čo je 

súčasťou výtvarného prejavu a výtvarného zámeru, sa spája s psychológiou a len takou mierou 

inteligencie človeka v psychologickej povahe, do akej sa sám svojou existenciou a rastom počas 

celého života dostal a stále dostáva.  

Aktuálne výtvarné stvárňovanie a zobrazovanie podstaty myšlienok tém a námetov – a 

autormi starostlivo vyberaných z ľudského života, a premieňaných do podôb diel, ktoré sú 

niekedy rýchlo, a inokedy potom pomalšie zaradené do množín výtvarného umenia, a okrem 

tradičných výrazovo známych prejavov a ich zobrazovacích prostriedkov, obohacujú a 

sprostredkúvajú pomerne intenzívne výhody a vlastnosti komunikačných možností takmer 

všetkých, v súčasnosti dostupných mediálnych a technických nástrojov a prostredí.  

Moderné a novodobé – tie dnes už najrýchlejšie vznikajúce technologické možnosti, nám 

trochu menia empatické cítenie a aj pre obsahovosť a látku a výtvarnú tvorbu, teda zároveň aj 

postupy, ktoré sa dostávajú prostredníctvom edukácie. Jednoduchosť zostáva v predkladaní 

šablón a zložitosť nadobúda a dopĺňa všetky výrazové charaktery myšlienkových zámerov, ako i 

výtvarné vlastnosti, ktoré rozličné zobrazovacie médiá a systémy majú vo svojich programoch. 

Ide často o kresbovú a zobrazovaciu možnosť v technologických prostrediach, ktoré umožňujú 

mnohým iným autorom, a nielen s výtvarným vzdelaním, jednoduchšie – tzv. bez výtvarnícke – 

nástrojové sprostredkovanie rozličných myšlienok tém a námetov aj moderne a multimediálne. 

Mnohé z výtvarných prejavov sa vo výtvarnom umení obmieňajú takmer celú históriu dejín 

umenia. Teda, i staré námety a témy sú v súčasnosti obnovené a modifikované pomocou 

multimediálnych prostriedkov. Rozdiely potom vo výtvarnej poetike v zobrazených dielach sú 

predovšetkým v spôsoboch samotného sprostredkovania a praktickej – vizuálnej dostupnosti 

aktuálnemu publiku – adresátovi – divákovi – tomu, komu je umelecké či výtvarne realizované 

dielo určené, alebo nie je určené presne definovanej cieľovej skupine, no z jeho výtvarného 

prejavu a poetiky je to zrejmé a viditeľné.  

Či už sa stotožníme s tým poznaním, že každé jedno – akékoľvek výtvarné dielo je vždy 

výsledkom človeka s určitými umeleckými vlohami a ich výtvarnými schopnosťami 

a zručnosťami, alebo porozumieme tomu tak, že sú prirodzeným dôsledkom existencie s tým 

pozitívnym a sebevlastným prejavom kultúrnosti samotného človeka. Výtvarný prejav je tak tiež 
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subjektívne prejaveným odrazom a výsledkom určitej podoby nevyhnutnosti výtvarnej tvorby 

človeka. Občas s prirodzenými výtvarnými vlohami, a inokedy s mimoriadnym talentom.  

Ale inokedy, hoci v takej zvláštnej chvíli transcendentna, odrazu pochopíme, že je to len 

obyčajná súčasť bytostnej existencie človeka s kreatívnym výrazovým prejavom, a touto jemu 

vlastnou poetikou výtvarného prejavu, alebo napokon, jeho samotnou a existenčnou životnou 

cestou sebaprejavu a sebareflexiou.  

Autor, ktorý má alebo nemá výtvarné vzdelanie profesionálne, vždy akosi smie použiť to 

výsostné právo zvoliť si najadekvátnejšiu formu zobrazenia a sprostredkovania svojho odkazu 

a výpovede – výtvarnej odpovede na zažité či prežívané témy a námety, teda tú látku, 

vyplývajúcu z vlastnej tvorby a výrazového vzhľadu prežívaného života. Aj pre súčasný 

charakter prenosu prejavov aj výtvarnej transformácie a šírenia informácií je charakteristické, že 

sa v 21. storočí využíva mnohoznačné pôsobenie mediálnych a multimediálnych informačných 

štruktúr odovzdávania vizualizovanej podoby – kedy tak pochopíme komunikačné a sociálne 

médiá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




