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1 Úvod 

Môj triptych pod názvom Netradičné pohľady predstavuje olejomaľby na plátne a akryl na dreve. 

Hlavným motívom práce je portrét a práca s rôznymi výrazmi tváre alebo s netradičnými pohľadmi. 

Ľudská tvár je fascinujúca, prezrádza o sebe mnoho. Prekvapenie, radosť, smútok, nadšenie, práve 

tieto momenty v nás vyvolávajú silné emócie, ktoré zanechávajú rôzne výrazy na tvári človeka. Poci-

ty, myšlienky a nálada človeka sa odráža v týchto výrazoch, z ktorých každý výraz má svoje čaro a je 

osobitý pre každú situáciu či zážitok. Obrazy sú taktiež pohľadom do budúcnosti. Budúcnosť je niečo 

čo nevidíme, nevieme čo nás čaká. Každý z nás si ju môže predstavovať ináč. Máme svoje sny a túž-

by, očakávania a mnoho prianí. Predstavy o tom, čo by sme chceli, ale aj o tom, čo by sa nám nepáči-

lo. Plánujeme si celý život a často snívame o našej budúcnosti. 

Obrazy vyjadrujú pocity a náladu svojou farebnosťou. Od farebnosti som odvodila názvy obrazov. 

Rozjímanie, Nádej a Všednosť. 

Pri tvorbe obrazov mi nešlo o fotorealizmus, ale skôr o voľný prednes podľa fotografie. Snažila 

som sa o manipuláciu s fotografiou. Fotorealizmus je umelecký smer, s ktorým som sa oboznámila pri 

tvorbe obrazov a získala som o ňom množstvo nových poznatkov. Taktiež som sa dozvedela viac 

o hlavných predstaviteľoch fotorealizmu. V mnohých bodoch mi boli diela týchto umelcov aj inšpirá-

ciou. 

Nesnažila som sa o presné a detailné vyobrazenie či vykreslenie najmenších detailov na tvári člo-

veka. Taktiež farebnosť som si pozmenila podľa vlastného cítenia, aby som čo najlepšie vystihla ná-

ladu daného momentu. 

V krátkosti by som sa v nasledujúcich riadkoch venovala práve fotorealizmu, aby som presnejšie 

priblížila, v čom sa moja práca od fotorealizmu odlišuje. Na dielach od významných predstaviteľov 

fotorealizmu sa mi páči detailné a presné zobrazenie daného objektu. Niektoré diela sú naozaj prekva-

pujúce, pretože sú na nerozoznanie od fotografie. Uchvátili ma najmä svojou precíznosťou a dokona-

lým zobrazením aj toho najmenšieho detailu. Fotorealisti priviedli tento smer do úplnej dokonalosti. 

 

1.1 Fotorealizmus, hyperrealizmus 

Fotorealizmus (z angl. photorealism), známy aj pod názvom hyperrealizmus, sa presadil a bol po-

pulárny v 60. rokoch 20. storočia. Tento umelecký smer voľne vznikol z pop artu, ktorý sám 

s fotografiou pracoval. Po druhej svetovej vojne nastalo obdobie rýchlo sa striedajúcich umeleckých 

hnutí a ťažisko nových smerov sa presunulo do Spojených štátov amerických. Tu sa zrodil aj fotorea-

lizmus. Pouličné výjavy, steny s fasádami, odrazy vo výkladoch a postranné uličky veľkomesta, autá 

odrážajúce sa vo výkladoch, to boli hlavné témy fotorealistov. 

Fotorealistické obrazy by sme len ťažko rozpoznali od fotografií. Mnohokrát sa stáva, že návštev-

níkom takejto hyperrealistickej výstavy chvíľu trvá, kým uveria, že nejde o fotografiu, ale o maľbu. 
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Maliari používali fotografiu ako primárny námet svojej tvorby, programovo obmaľovávali videnú 

realitu prostredníctvom fotografie. Tieto maľby sú preto presnými kópiami fotografie. Hyperreali-

zmus, čiastočne radíme medzi konceptuálne prístupy v maliarstve. 

I. Nôta (2013) vo svojom článku uvádza, že hyperrealizmus je umelecký smer, ktorý vznikol ako 

reakcia na geometrické a expresívne prúdy abstraktného umenia. S týmto umeleckým smerom sa 

môžeme stretnúť nielen v maliarstve, ale aj v sochárstve, v literatúre alebo vo filmovej tvorbe. 

Označenie fotorealizmus po prvýkrát použil v roku 1960 L. K. Meisel, ktorý následne vytvoril 

stupnicu, podľa ktorej boli definované diela fotorealistov a fakt, že fotorealizmus nemôže existovať 

bez fotografie. E. Heřmanová (2012) a D. Cinádr (2013). 

 

1.2 Richard Estes 

Richard Estes patrí k významným predstaviteľom fotorealizmu. Narodil sa v roku 1932 v USA a 

dodnes žije a tvorí v New Yorku. Objektom jeho tvorby sa stali pouličné výjavy, každodenný život v 

New Yorku. Maľoval rušný život veľkomesta, moderné budovy, ľudí a dopravné prostriedky. Viac-

krát si vyfotografoval objekt a potom maľoval presne podľa fotografie aj ten najmenší detail. Jeho 

tvorba je charakteristická tým, že maľoval výklady obchodov. V nich sa javili rôzne výjavy. Snažil sa 

zobraziť aj ten najmenší detail, preto sú jeho obrazy na nerozoznanie od skutočnosti. J. Souček 

(2012). 

 

1.3 Chuck Close 

Chuck Close patrí k ďalším predstaviteľom fotorealizmu. Narodil sa v roku 1940. Je to americký 

maliar a fotograf. Svoje fotografie zväčšuje a podľa nich potom maľuje olejovými alebo akrylovými 

farbami. Jeho portréty v nadživotnej veľkosti zachytávajú každý detail na tvári, póry, chĺpky a všetky 

nedokonalosti kože. Close namaľoval množstvo portrétov významných osobností. 

Aj napriek tomu, že ostal ochrnutý, pokračuje vo svojej tvorbe. Dodnes žije a tvorí v New Yorku. 

Dnes sa venuje tvorbe obrazov, ktoré sa skladajú z rôznofarebných bodov. Naša pozornosť sa sústre-

ďuje k povrchu maľby a k celkovému zobrazeniu, ktoré sa divákovi ukáže, pri pohľade z diaľky. 

J. Souček (2012).  

K predstaviteľom fotorealizmu patrí aj americký autor Ralph Goings, ktorého tvorba je charakte-

ristická, detailným vyobrazením prostredia bufetov. Alebo rakúsko írsky umelec Gottfried Helnwein, 

ktorý sa narodil v roku 1948 vo Viedni. V jeho raných prácach sa stretávame hlavne s kresbami 

s tématikou detí. 

Čiastočne sa k predstaviteľom fotorealizmu zaraďuje aj nemecký umelec Gerhard Richter, ktorého 

tvorbou som sa inšpirovala. Mne osobne sa najviac páčia fotorealistické portréty a krajiny podľa po-

hľadníc a starých fotografií, ktoré úmyselne maľoval nezaostrené, čím chcel naznačiť, že časom sa 

spomienky zahmlievajú. 

 

1.4 Gerhard Richter 

Gerhard Richter sa narodil 9. februára 1932 (vek 82), Drážďany, Nemecko a dodnes žije a tvorí 

v Kolíne nad Rýnom. Patrí k najuznávanejším maliarom súčasnosti. Jeho umelecký prejav prešiel 

určitým vývojom od práce s fotografiou, kde dosahoval výsledky podobné hyperrealizmu, fotografiu 

však neskôr prestal používať, ako primárny prostriedok, resp. námet svojej tvorby a začal sa vyjadro-

vať abstraktne.  

V. Lahoda (2002, s. 202) uvádza: „Spočiatku maľoval obrazy monochrómne, čiernobiele, ktoré 

simulovali čiernobiely status fotografie, najmä novinárskej reprodukcie. Zväčšoval fotografické pred-

lohy, vytváral anonymné portréty inej, druhotnej reality, zachytenej na fotografiách. Nezriedka ich 

maľoval akoby rozmazané, čo dosahoval zrýchleným rytmom ťahov štetca, paradoxne akousi zvýše-

nou maliarskou horúčkou. Obrazy nazýval fotomaľby. Časom síce výlučný čiernobiely monochróm 

zanechal, no v skutočnosti v jeho reprodukciách fotografií farba nikdy nežiarila. Zažiarila až v jeho 

abstraktných obrazoch.“  

Richter čerpá inšpiráciu z dobových fotografií. Vo svojej tvorbe sa vracia do detstva a dospievania, 

do obdobia vojny. M. Kocourek (2011) sa zmieňuje o tom, že druhá svetová vojna ho ovplyvnila na-

toľko, že v roku 1965 namaľoval podľa fotografie portrét svojej duševne postihnutej tety Marianne, 
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ktorá bola zavraždená v tomto období. Medzi významné dielo patrí aj obraz Strýko Rudi, ktorý zahy-

nul na začiatku vojny. Známy je aj obraz pod názvom Domplatz, Mailand (Cathedral Square, Milan). 

Vo svojom obrom projekte pod názvom Atlas sú obrazy zo súkromných rodinných príbehov kon-

frontované s obrazmi verejnej nemeckej histórie. Táto zbierka pozostáva z fotografií, skíc 

a reprodukcií, ktoré si autor zbieral niekoľko rokov (Foster, 2007, s. 612). 

Gerhard Richter, od začiatku svojej tvorby až po dnešok krúži okolo nevyčerpateľnej témy „sku-

točnosti“, skutočnosti, ktorú nie je možné nikdy definitívne zachytiť. Richter stále skúma skutočnosť 

a v jeho tvorbe sa stávajú charakteristickými prvkami nekľud, neistota neskorej kultúry a pochybnosť, 

ironicky lomená melanchólia umelca i jeho šťastné okamihy (Ruhrberg, 2004, s. 342, 343).  

 

2 Netradičné pohľady 

Primárnym zdrojom pri tejto práci boli vlastné čiernobiele fotografie, ktoré neboli nijako upravené. 

Portréty na týchto fotografiách sú charakteristické tým, že nás zaujmú svojimi pohľadmi. Preto som 

obrazy nazvala Netradičné pohľady. Každý z týchto obrazov, tým, že sa odlišuje pohľadom, má inú 

myšlienku. Veľmi dôležité pre mňa bolo vytvoriť si návrhy a skice. Podrobnejšie som sa venovala 

štúdiám, najmä tých častí, ktoré mi robili najväčšie problémy. Celú prácu som dokumentovala a robila 

som si fotografie, ktoré som následne použila na prospektoch. Na prospekte sa nachádzajú skice 

a nákresy a taktiež stručné informácie o obrazoch, ich názvy a hlavná myšlienka, ktorá ma inšpirovala 

k tvorbe. Ďalej som sa snažila námety správne zakomponovať na plátno, až som pristúpila k samotnej 

maľbe. Pri maľbe som použila techniku akrylovými a olejovými farbami. Bolo pre mňa dôležité vy-

brať a vytvoriť správnu farebnosť. Názvy obrazov boli odvodené od farebnosti, ktorú som použila pri 

maľbe.  

 

2.1 Nádej 

Mať nádej, pevne veriť a dúfať, že sa naše sny stanú skutočnosťou, očakávanie, že naše snaženie 

má zmysel. Táto myšlienka ma inšpirovala k vytvoreniu obrazu Nádej. Obraz symbolizuje pozitívne 

myslenie a optimizmus do budúcna. Je namaľovaný monochrómne v odtieňoch modrej, ktorá symbo-

lizuje nádej. 

 

2.2 Rozjímanie 

Často premýšľame o svojom živote a o svojej budúcnosti. Uvažujeme o tom, či nás čakajú radosti, 

alebo nám život prinesie aj trápenia. Hlavou nám prúdi množstvo myšlienok a túžime po tom, aby 

bola naša budúcnosť pozitívna a čo najsvetlejšia. Na obraze som použila odtiene žltej farby, ktorá 

dodáva odvahu a silu. Poukazuje na optimizmus ľudskej mysle.  

 

2.3 Všednosť 

Prostredníctvom tohto obrazu som chcela vyjadriť všednosť dní a neustály kolobeh života človeka, 

ktorý vidí svoju budúcnosť, iba ako opakujúci sa príbeh. Stále očakávame od svojho života niečo 

mimoriadne. Pri myšlienke na svoju budúcnosť sa obávame fádneho života, ktorý by nás nenapĺňal a 

neprinášal by nám radosť z ničoho nového. Obraz je namaľovaný v odtieňoch sivej farby, ktorá je 

neutrálnou farbou a symbolizuje všednosť. 
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Nádej (olej na plátne, A3) Rozjímanie (akryl na dreve, A3) Všednosť (olej na plátne, A3) 
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