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Abstrakt
PATEROVÁ, P. „S dcerami za poznáním akčního umění“. Opava, 2016. Závěrečná práce.
Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce
Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová.
Závěrečná práce „S dcerami za poznáním akčního umění“ obsahuje teoretickou část, která
vymezuje pojmosloví akční tvorby, její vývoj a formy. Definuje postavení výtvarné výchovy na
nižším stupni základní školy. Praktická část se věnuje expresivním technikám, které jsou
zaměřeny na akční tvorbu. Cílem závěrečné práce je poznání a vnímání výtvarného umění
jinak než je předkládáno školským zařízením, ve kterém dcery navštěvují nižší stupeň
základní školy.
Klíčová slova: akční umění, happening, environment, performance, body‐art, Land‐art,
výtvarná výchova

Abstract
PATEROVÁ, P. “Daughters for discovery of action art”. Opava, 2016. Final work. Masaryk
University in Brno. Faculty of Education. Department of Art. Supervisor Doc. PaedDr. Hana
Stehlíková Babyrádová.
Final work "Daughters for discovery of action art" includes theoretical section, which defines
terminology action creation, its development and forms. Defines the status of art education
at lower primary school. Practical part is dedicated to the expressive techniques that are
aimed at action creating. The aim of the thesis is the understanding and perception of art
differently than it is presented in school facilities in which daughters attend lower primary
school.
Keywords: action art, happenings, environment, performance, body‐art, Land‐art, art
education
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Úvod
Momentálně jsem na mateřské dovolené a dlouho jsem přemýšlela, jakou cestou se
vydám, abych splnila očekávání sebe samotné. Původně jsem měla v plánu psát závěrečnou
práci o klientech s mentálním postižením, poněvadž jsem před mateřskou dovolenou
pracovala jako vychovatel u uživatelů mentálně postižených v sociálně terapeutické dílně.
Tito klienti docházejí do dílen ambulantně a především jejich tvorba je zaměřena na
ergoterapii. Moje inspirace se týkala především arteterapie a její význam ve volnočasovém
prostoru.
Nicméně jsem se rozhodla jinak. Dala jsem přednost svým dcerám a chtěla jsem je
obohatit o mou získanou arteterapeutickou zkušenost a o jiný pohled na výtvarnou tvorbu,
než je jim předkládána školským zařízením. Má to pro mě velký význam z hlediska
výchovného, inspirativního a estetického.
Cílem závěrečné práce je poznání a vnímání výtvarného umění jinak než je předkládáno
školským zařízením, ve kterém dcery navštěvují nižší stupeň základní školy. Dosavadní pojetí
výtvarné výchovy na základní škole je založeno především na estetické bázi a je
zdůrazňována formativní výchova. Cílem závěrečné práce je dcerám nastínit výtvarné
možnosti s arteterapeutickým nádechem v šesti ukázkových tématech/technikách. Zdrojem
arteterapeutických technik je hlavně komunikační prostředek a vztah k okolnímu prostředí.
Chtěla jsem svým dcerám ukázat, že v jakémkoli expresivním vyjádření nejde jen o
konečný hmotný výsledek či dílo, ale že jde hlavně o to, jak na ně působí celková práce, jak
se přitom cítí, jak vnímají různý materiál, s kterým pracují a jak na ně působí celá tvořivá
akce. Že malbou či jiným projevem mohou získat prožitek spjatý se samotnou akcí.
V teoretické části bych se chtěla věnovat odborné terminologii, která se bude týkat
především pojmosloví a vývojem akční tvorby a osobnostmi akční tvorby. Dále terminologii
zabývající se postavením dětí ve výtvarné tvorbě.
V praktické části budu mít připraveno šest různých arteterapeutických technik. Akční
techniky proběhnou venku s mými dcerami. Závěrečná práce bude nakonec jednou velkou
akcí protnuta bodcem.
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1. Teoretická část
1.1. Akční umění
1.1.1. Vývoj a historie akčního umění
Akční tvorba se objevovala již v dávných dobách, kde na sebe brala podobu kultovních
obřadů, rituálů, tance a měla vztah k náboženství, duševnímu prostředku se vnitřně vyjádřit
a projevit víru v sebe.
Většina autorů, kteří píšou o akčním umění, sledují jeho historický význam. Jejich odkazy
se zaměřují na pravěké lovecké rituály, stejně jako se zmiňují o středověkém divadle.
Vymezení toho co ještě patří do akčního umění a co jej přesahuje je v kompetenci každého
autora a může se podstatně lišit. (Zhoř 1991)
Vymezení pojmů akčního umění je tedy složitější. Největší a nejprudší rozkvět akčního
umění nastal v druhé polovině dvacátého století kde se rýsuje několik základních jasněji
ohraničených proudů. Jeden z nejvýznamnějších a nejpodstatnějších byl „grande serata“
italských futuristů. Futurismus vyznával hlavně pohyb, rychlost, dynamiku a měl vztah
k technice. Zakladatelem byl anarchistický italský básník Filippo T. Marinetti. Měl překvapivé
vize „sami s černými příznaky, které se přehrabují v rudém břiše poblázněných lokomotiv,
sami s opilci bijícími křídly do zdí“. Veřejná vystoupení měla buřičský charakter a mnoha slovy
se zde útočilo proti všemu možnému (proti tradičnímu umění, měšťanské morálce, nebo
proti papeži). (Zhoř, 1991, s. 10). Futuristé nacházeli inspiraci pro svoje umění v kubismu.
Cílem bylo dostat zobrazovaný předmět do pohybu a přes pohyb se dostali až k abstrakci.
Malovali moderní průmyslové a městské výjevy.
Další významný prvek pro akční umění bylo hnutí „dada“. Tento umělecký směr je spjat
s kabaretem „Voltaire“ ve švýcarském Curychu. Dadaistické večírky (soirée) započali svou
činnost uprostřed první světové války a dadaisté reagovali proti válce iracionálně. (Zhoř,
1991)
Dadaističtí umělci se snažili využít náhodu a nelogické souvislosti, nesmyslu, proti
rozumu a logice. Vytvářeli umění, které nemělo pevné základy, nemělo žádný smysl a zcela
záleželo na reakci čí výkladu diváka.
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Není zcela jasné, jak název dadaismus vznikl. Je několik teorií, ale někteří autoři se
přiklání k Ballově verzi že „dada znamená rumunsky ano, ve francouzštině houpacího koně
nebo hobby a německy je to jen znak absurdní naivity.“ (Dempsey, 2005, s. 116).
Následoval další směr, který navazoval na dadaismus a ovlivnil akční umění a to byl
„surrealismus“. Vznikl v Paříži a představitelem byl André Breton, který vydává první
manifest surrealismu se zrozením „La Revue Surréaliste“. Dadaistům vděčíme za
prozkoumání náhody jako tvůrčí metody a surrealistům jsme zavázáni za prozkoumání úlohy
snu a psychického automatismu v poezii i ve výtvarném umění. (Zhoř, 1991, s. 14) Surrealisté
byli inspirovaní Freudem a jeho psychoanalýzou, která rozebírala snové prožitky a zvláštní
stavy. Přiblížili se více k možnostem koláže a asambláže, používali netradiční postupy jako
např. frotáž, dekoláž (trhané papíry), fymáž (zakuřování) atd.
První vlna surrealistických akcí se konala v pařížském „Palais des Fetes, kde probíhali
mystifikační umělecké večírky. Např. vystoupení Tristana Tzary, kde místo své poezie začal
číst vulgární novinový článek a do jehož textu se ozývalo rachot dřevěných řehtaček a
zvonců. (Zhoř, 1991) Dalším typem surrealistických akcí byli instalace, které nebyli statické,
ale zahrnovali souvislý celek‐prostředí (později se prosadil název environment). Umělci
používali při instalaci různé zvuky, nápisy, předměty či vůně. Např. návštěvník této instalace
se objevil v ložnici, kde na černých stěnách viselo několik fantaskních obrazů, strop byl
protkán pytli od uhlí a na podlaze rostla tráva a kapradí. (Zhoř, 1991)
Třetí aktivita surrealistů byla tzv. seance v pozdější terminologii, je užíváno označení jako
„happening“. Zde patřili kolektivní akce zaměřené na spontánní, nevědomou automatickou
kresbu. Docházelo ke specifickým obdobám např. doplňování částečně zahalené kresby a ta
dostala podivné jméno „vzácná mrtvola“ (cadarve‐exquis). (Horáček, Havlík, 1991)
Centrum surrealismu se přesouvá za moře do Ameriky, která není sklíčena fašismem a
vlnou emigrace jako Evropa. Významná osobnost, která navazuje na umění surrealismu je
Jackson Pollock. Nepoužíval štětce na své obrazy a tvořil je na zemi, kde barvu na obraz
nalíval či kropil a vznikaly tak překvapivé konfigurace. „Na podlaze je mi mnohem líp, cítím
se být obrazu blíž, jsem jeho součástí. Mohu kolem něj chodit, pracovat na něm ze čtyř stran
a být doslova do obrazu ponořen“. V textu o Jacksonu Pollockovi si Kaprow všímá i dalšího
podstatného momentu nového umění. Upozorňuje na to, jak Pollockovo popření tradice
znovu přiblížilo umění rituálu, magii a v neposlední řadě samotnému životu. (Morganová
2011 s. 31). Právě na každodenní život, gesta a problémy reaguje poválečná avantgardní
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společnost. Umělcům se dostávalo nového obzoru, chtěli se akcí více přiblížit k divákovi a
zapojit diváka do procesu. Dát celému aktu nový rozměr. Tento typ akcí se nazýval tzv.
happening a jako první ho praktikoval Allan Kaprow. Snažil se o základní rys happeningu,
tedy o diváckou účast. Smysl byl v narušení pasivity. Spolupracoval s němcem Wolfem
Vostellem a ten tyto akce rozvinul ve velkém měřítku. Např. převážel obecenstvo autobusy
z divadla na letiště, z letiště na jatka, potom do podzemních garáží, za tmy do bazénu atd.
Často tyto ukázkové situace měli výraz absurdity. (Monganová, 2009)
Dále se vyvinulo ze scénických obřadů uskutečňovaných hudebníky, výtvarníky,
tanečníky a jinými umělci hnutí označené Maciunasem jako „Fluxus“ (věčné plynutí).
Fluxové koncerty a představení obsahovaly rozličné aktivity – od trhání papíru až po složité
akce lidského těla. Např. Yves Klein provedl akci nazvanou Skok do prázdna, která spočívala
ve skoku z okna. Prohlásil, že "Malíř musí soustavně tvořit jediné mistrovské dílo, sebe."

Jackson Pollock 1949

Yves Klein 1960

Mezi další stoupence hnutí Fluxus v té době patřili např. Ben Vautier, Joseph Beuys, Yoko
Ono, La Monte Young a jako jediný čech Milan Knížák.
Vrcholem akčního umění byla 60. – 70. léta dvacátého století. Po roce 1970 se hnutí
Fluxus pomalu vytrácelo a přestalo pořádat festivaly a jiné aktivity. Následující období bylo
pro akční umění tvořené především zemním uměním (Land‐art) a body‐artem.
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1.1.2. Akční umění
Definovat akční umění je velmi složité, protože se dotýká mnoha směrů. Akční tvorba
přesahuje vědomě hranice výtvarných oborů a využívá různé vyjadřovací prostředky. Jednou
je v blízkosti divadla, jindy tance, hudby a také využívá prvky psychologie (výcvik myšlení).
Velmi důležitou složkou akčního umění je samotný tvůrčí proces. Autor využívá veškeré
smysly (ne pouze oko a ruku), je zapojený celkově svým chováním, gestem, pohybem atd.
Proto je středem zájmu akčního umění samotná akce ‐ proces nikoli dokončené dílo (socha,
obraz). Pokud po akcích něco zůstává, tak jde většinou o připomenutí dění v podobě objektů,
fotografií, videa. (Horáček, Havlík, Zhoř, 1991, s. 10)
V českém prostředí je termín akční umění často používán jako pojem zahrnující veškeré
umělecké projevy, které jsou spojené s akcí. Kladou důraz na svůj časoprostorový a vtělený
rozměr. Nejvíce používanými pojmy jsou „happening“ a „performance“. (Morganová, 2011)

1.1.3. Dělení a formy akčního umění
Formy akčního umění: happening, environment, performance, body‐art a Land‐art.

Happening:
Odvozený z anglického výrazu ze slovesa „happen“, jež znamená „přihodit se, náhodou
se udát“. Allan Kaprow jako první použil termín „happening“. Říká se, že americké
happeningy, byly zaměřeny na sebereflexi účastníků, zatímco evropské (německé) byly spíše
zaměřeny politicky ‐ proti válce, neofašismu.
Hlavní myšlenky Allana Kaprowa jsou vyjádřeny ve čtyřech rovinách. První je vlastní
podoba akce bez dalšího děje či významu. Druhá tvoří skutečnost, že v akci jsou předváděny
fikce ‐ fantazijní deriváty života. Ve třetí, že práce jsou vnímány jako organizované struktury
události. Čtvrtou nejméně důležitou je význam akcí v sugestivním a symbolickém smyslu.
(Horáček, Havlík, Zhoř, 1991, s. 18)
V českém a slovenském prostředí se nejvíce umělců zabývalo happeningem v šedesátých
letech. V českém pojetí je známá trochu jiná verze pojetí happeningu. Publikoval ji Vladimír
Burda „Happening je asambláž událostí, předváděná či vnímaná ve více časech a místech.
Jeho materiální prostředí mohou být vytvářena buď uměle, anebo přebírána z toho, co je
po ruce, eventuálně nepatrně pozměněna; také jeho aktivity mohou být vynalézány anebo
zcela všední. Happening se na rozdíl od jevištní hry může přihodit v obchodním domě, za jízdy
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na silnici, pod kupou hadrů, v přítelově kuchyni, a to buď najednou, anebo postupně.
Odehrává‐li se postupně, může trvat déle než rok. Happening je prováděn na základě plánu,
ale bez zkoušek, posluchačů a repríz. Je uměním, ale zdá se, že je blíže životu.“ (Burda, 1968,
s. 15)
Podrobnější definice byly známy pravděpodobně pouze Jindřichu Chalupeckému
a okruhu kolem Milana Knížáka, kteří udržovali s Fluxem užší kontakty. Akce Milana Knížáka
a skupiny „Aktual“ nám hodně přiblížily, co pojem happening znamená v Čechách. První větší
akce organizovaná Milanem Knížákem a jeho přáteli v hradčanských uličkách byla
„demonstrace pro všechny smysly“ (Aktuální procházka po novém světě, 1964). Na rozdíl od
amerických happeningů, které byly organizovány menšími galeriemi nebo univerzitami, tak
Knížákovy akce byly nahodilé, publikum nehledané, byly to tzv. náhodní chodci na ulici.
Takové nesourodé publikum reagovalo různě, ale pro každého to byl zážitek nového typu.
(Horáček, Havlík, Zhoř, 1991, s. 19)
Knížákovo pojetí happeningu je opravdu unikátní a není divu, že si jeho akcí Kaprow tak
vážil (zařadil je na čestné místo do své antologie Assemblages, Environments and
Happenings). Knížák byl opravdu jedním z mála autorů, jehož happeningy odpovídaly
Kaprowovým poučkám.
Dalšími představiteli byli slovenští autoři A. Mlynařík a S. Filko, kteří provedli tři akce
s názvem „happsoc“ (happening sociologický). V 70. letech se zabývali happeningem např. P.
Štembera, J. Mlčoch, J. Kovanda.
Určit přesné hranice happeningu je někdy nesnadné, poněvadž může někdy přecházet
do performací, body‐artu, nebo může splývat s land‐artem. (Horáček, Havlík, Zhoř, 1991, s͘
20)

Environment:
Environment (instalace) se objevuje ve výtvarném umění od padesátých let 20. Století.
Obecná terminologie poukazuje, že environment je umění, které aktivizuje všechny smysly
člověka/diváka – sluch, zrak, čich i chuť a s nimi i prostorové, emocionální a sociální
zkušenosti člověka. (Baleka, 1997, s. 94)
Termín environment se objevuje ve výtvarném umění v padesátých letech 20. Století a
prvně v americkém pop‐artu, jako výraz pro instalaci v galeriích. Především čerpá
s futurismu, dadaismu a surrealismu. Allan Kaprow americký umělec, který je významným
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představitelem happeningu navazuje na environment a definuje jej jako „uměleckou formu
vyplňující vnitřní, nebo vnější prostor obklopující diváka, utvářený rozličnými materiály,
včetně světla, zvuku a barev.“ (Henri, 1974, s. 3)
Chtěla bych zmínit několik významných představitelů environmentu. Např. Joseph Beuys
německý umělec (projekt 7000 dubů, které vysazuje v Kolíně nad Rýnem a také jinde ve
světě), americký Edward Kienholz, švédský sochař Claes Oldenburg. Z našich součastných
umělců mohu zmínit Vladimíra Mertu.
Součastný environment se zabývá vztahem mezi člověkem a prostředím. Jde o dualitu,
kdy se pozornost z objektu vnějšího světa přenáší na subjekt a jeho vnitřní svět.

Performance:
Vznikla v 60. letech z anglického originálu, užívá se jako výrazový nástroj živého
představení kde není jako u happeningu nutnost diváka být aktérem děje. V překladu
znamená čin, výkon, představení, dílo, výtvor. Jde o univerzální pojem kde se prvky tance,
hudby, divadla atd. často úzce prolínají. Performance, tak jak ji pojímáme v akční tvorbě,
příběh nemá, odehrává se v přítomnosti v konkrétním prostoru.
Od divadelního představení se výtvarná performance liší tím, že zůstává vždy fragmentem
příběhu v tom smyslu, že jako každé výtvarné dílo, je pouze podnětem pro konečnou
realizaci díla v mysli diváka.
Na divadelní a nedivadelní formu dělí performance i Allan Kaprow ve svém článku
„Nontheatrical Performance. 34“ Tyto dvě polohy odrážejí dva smysly slova „performance“ v
anglickém jazyce. Ta první odkazuje k nějaké formě uměleckého mistrovství jako je třeba hra
na housle. Ta druhá k realizaci nějaké práce nebo funkce. Divadelní formu performance však
Kaprow neomezuje pouze na divadlo, ale počítá mezi ně i sport a různé společenské rituály.
(Morganová 2011, s. 36)
Významní čeští představitelé jsou např. Jan Mlčoch – Zavěšní‐velký spánek (1974), který
se nechal zavěsit za ruce a nohy na silonová lana v půdním prostoru. Oči měl zalepené
páskou a uši ucpané tampóny z vosku. Petr Štembera se více přibližoval k body‐artu.
Realizoval řadu performancí v nejrůznějších alternativních prostorách a později i v galeriích
v Polsku a Maďarsku. Od ranějších akcí, z nichž některé měly spíše soukromou povahu jako
Štěpování (1975) nebo Spaní na stromě (1975), postupně došel k performancím téměř
klasického rázu.
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Zavěšení‐Jan Mlčoch (1974)

Spaní na stromě‐Petr Štembera (1975)

Tělové umění ‐ Body‐art:
Využívá vlastního těla jako tvůrčího výtvarného prostředku. Za zakladatele termínu
Tělového umění body‐artu považujeme kritika Willoughbyho Sharpa v časopise „Avalanche“
(lavina).
Cesta body‐artu byla trnitá a mnohdy splývala s jinými oblastmi akční tvorby. V akcích
body‐artu existují různé typy vztahů mezi umělcem a publikem. Akce je uskutečňována jako
představení kde je „v těle viděn a vnímán“ před diváky. A pak tělové akce v soukromí, které
většinou zdokumentuje fotograf. Tady jde o vlastní prožitek, o vlastní cestu k sobě.
Další podoby tělového umění mohou být hraniční a jsou spojovány s náročnou tělesnou
námahou. (Např. Chris Burden ‐ posadil se na vyvýšenou židli jako socha a rozhodl se na ní
zůstat, tak dlouho, jak to vydrží. Bez jídla a pití vydržel čtyřicet hodin, omdlel a spadl na zem).
Tělové umění, jako všechny autentické projevy, se snaží vytvářet intenzivní vazby mezi
duchovním a tělesným poznáním.
Za představitele body‐artu můžeme zmínit Timma Ulrichsa (vystavil se jako živý exponát
do výstavní síně) Yvesa Kleina (použil tělo jako štětec), Vito Acconci (vlhkým tělem vytvářel
figurální stopy na stěnách silně pokrytých barvou). Z českých autorů mohu zmínit Jana
Mlčocha a Petra Štembera. Jindřich Chalupecký v knize „Na hranicích umění“ zmiňuje že
„Body‐art není než pokusem vrátit umění k onomu prvotnímu tělovému Ivetu (zanícení) a
procesu a tím k samotným jeho pramenům.“ (Horáček, Havlík, Zhoř, 1991, s. 26)
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Zemní umění ‐ Land‐art:
Land‐art je umění, které je navrhováno ve volné krajině. Snahou vystavujících umělců byl
návrat do krajiny, navázání dialogu s ní a oproštění se od výstavních galerií. Umělci se
inspirovali samotnou přírodou.
Zemní umění vstoupilo do širšího povědomí výstavou „Earth Works“, která proběhla
v New Yorku. Měla velký ohlas a později byla označována jako land‐art. Mezi
nejvýznamnějšími průkopníky land‐artu patřil americký malíř Michael Heizer, který zasahoval
do půdy těžkými stavebními stroji. Dále Richard Long chápe land‐artové akce jako obřad.
Jeho součástí je sbírání přírodnin a jejich skládání do kruhu nebo dělání z nich pásy. Jan
Dibbets je znám (např. čtvercem vymezeným na trávníku bílým lanem). „Balič“ Christo se
zabýval balením přírodních útvarů ‐ např. zabalil australské pobřeží. Čeští land‐artisté mají
spíše rituální charakter. Jan Stehlík a jeho akce „Ošetřování lesa“. Ladislav Novák
„Metamorfózy kamenů“, nebo Zorka Ságlová s projektem nazvaným „Kladení plen“. Apod.
(Horáček, Havlík, Zhoř, 1991, s. 18)

1.1. Výtvarná výchova v rámci RVP na 1. stupni základní školy
Výtvarná výchova je v RVP definovaná spolu s hudební výchovou jako plnohodnotná
součást vzdělávání. Je pod hlavičkou umění a kultura. Kulturu můžeme chápat jako
kontinuitu proměn historických událostí, jako proces i výsledek duchovní činnosti, při níž
dochází k socializaci jedince do společnosti a je také neoddělitelnou součástí každodenního
života. Umění pak můžeme chápat jako proces poznání (vnitřní a vnější), které sdělujeme
uměleckými prostředky.
Na 1. Stupni základní školy se žáci především seznamují s výtvarnou činností, která jim
přibližuje jak poznávat zákonitosti tvorby, s uměleckými díly, učí se je chápat, rozpoznávat a
interpretovat. http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
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Cílové zaměření dle RVP ve výtvarné výchově na nižším stupni


rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy,
barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho
zkušeností, vjemů, zážitků a představ



v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti, uplatňuje při tom v plošném i
prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich
kombinace



vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné
vyjádření volí vhodné prostředky



interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření, odlišné
interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností



na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně
obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil
http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf s. 86‐87

Z toho vyplívá, že žák by měl pojmout základní dovednosti pro vlastní tvorbu. Můžeme si
položit otázku „ Co je vlastní tvorba?“ Dle cílového zaměření se můžeme domnívat, že by žák
1. stupně základní školy měl svou tvorbu umět pojmenovat, porovnávat a možná i uplatnit
vlastní zkušenosti, které doposud nabyl během tvůrčích činností a také svůj výsledek tvorby
sdělovat. Děje se to na základních školách? Umí žáci své výtvory pojmenovat, porovnávat
s jinými díly a umějí použít vlastní zkušenosti?

1.1.1. Jak je mi prezentována výtvarná výchova, kterou navštěvují mé dcery na
základní škole v Opavě
Výtvarnou výchovu na základní škole v Opavě, vnímám jako čas pro nacvičování
vystoupení a propagování školy v nějaké výtvarné soutěži nebo k výrobě výkresů určených
k prezentaci školy. Samozřejmě na tom není nic špatného, že je škola viditelná a může se
pochlubit žáky, kteří mají výtvarné nadání. I přesto se domnívám, že cílem výtvarné výchovy
není výzdoba školy. Cílem dle mého názoru je, aby žáci pochopili, že výtvarné umění je
jednou z mnoha forem komunikace, projevu a také, že se nám snaží něco sdělit.
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Na nedostatky, které se dotýkají, realizace výtvarných činností, poukazuje H. Hazuková
už koncem 90. Let, bohužel přetrvávají stereotypně dodnes. Píše o „ulpívání na námětových
stereotypech aktuálních před desítkami let, nekritické přijímání cizích nápadů a zaručených
návodů, zaměňování cílů, úkolů a prostředků výtvarně výchovného působení, spatřování
smyslu výtvarné výchovy v pouhém osvojování technických dovedností, spojování představ o
moderním pojetí výtvarné výchovy pouze zařazováním nových, netradičních výtvarných
technik, omezení škály výtvarných prostředků a činností s nimi pouze na některé z nich“
(Hazuková 1998, s. 126).
Domnívám se, že učitelé na naší základní škole by se měli inspirovat současným uměním
a dějinami, umožnilo by jim to pracovat mezipředmětově, a také nahlídnout do dokumentů
ŠVP. Nemyslím si, že jsou principy ŠVP špatné, nicméně je to velmi rozsáhlý dokument a k
jeho přečtení musí mnozí učitelé vynaložit velké úsilí. Je pak jasné, proč to s výtvarnou
výchovou vypadá tak, jak to vypadá. ŠVP a oblast umění a kultury poskytuje dostatečné
informace pro začínajícího učitele, ale je snadné se v něm ztratit, zabloudit a je těžké pak
najít cestu. Možná proto se mnoho učitelů raději vrátí k zažitým stereotypům, nic moc
neřeší a raději v hodinách výtvarné výchovy opravují diktáty z českého jazyka.
Jak to změnit? Jak vystoupit z bludného kruhu, který na základní škole (tedy u nás)
výtvarnou výchovu degraduje na hodinu, kde se řeší jenom výsledek? A dítě pak přijde domů
s tím, že P. učitelka řekla, že neumí malovat, ať si raději vezme předtištěnou mandalu a
vybarví ji. Proč tomu tak je? Kde je chyba? U absolventů pedagogických škol? Na tyto otázky
jako laik asi nedokážu odpovědět, ale co mohu udělat je, že svým dcerám ukážu jak vnímat
výtvarnou výchovu jinak, než ze školních lavic.

1.1.2. Zážitek z hodiny výtvarné výchovy
Mladší dcera se mi svěřila, že ve výtvarné výchově, Paní učitelka většinou zadá téma
např. typu „ nakresli podzimní jablko“ nebo „namaluj, co jsi dělal o víkendu“ apod. rozdá
barvy a celou hodinu se většinou věnuje opravám písemek nebo diktátu co psali předešlou
hodinu. Na konci hodiny se snaží Paní učitelka udělat reflexi, která je samozřejmě
bezpředmětná, poněvadž pochválí žáky, kteří namalovali přesně, to co chtěla. A když dcera
ukázala obrázek, co dělala o víkendu, tak neproběhla žádná zpětná vazba. Paní učitelka řekla
dceři, že dala jasné zadání, co mají malovat a příště ho má dodržet. Dcera velmi ráda maluje
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a cokoliv tvoří. Nakreslila abstraktní obrázek, který nádherně vylíčil její emoce, jak se měla o
víkendu. Byla velmi smutná z konstatování Paní učitelky.
Nesmírně jsem si vážila toho, že se mi dcera svěřila a obrázek donesla domů. Následně
jsem ji vysvětlila, že byla v právu a Paní učitelku jsem omluvila s tím, že toho má mnoho a
určitě to tak nemyslela.
Dceři jsem pak vyprávěla známý příběh o Malém princi. Autor líčí v knize, jak mu bylo
šest let, a nakreslil první kresbu hroznýše. Ukázal své veledílo dospělým a ptal se jich, zda jim
kresba nahání strach. Dospělí se divili, proč by klobouk měl nahánět strach. Ale on to nebyl
klobouk, ale hroznýš, který snědl slona. Autor pak nakreslil vnitřek hroznýše, aby dospělí
pochopili, vždy potřebují nějaká vysvětlení. Dospělí mu však poradili, aby přestal úplně
kreslit a raději se zajímal o zeměpis, dějepis…apod. Nechtěla bych, aby mé dcery dopadly
jako autor knížky Malého prince a přestaly malovat, jenom proto, že nesplnily dané téma od
Paní učitelky, nebo že jim někdo řekne, ať raději nemalují vůbec, když to neumí.

Adinka a její výkres na téma „namaluj co jsi dělala o víkendu“
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2 Praktická část
Úvod do praktické části
Praktická část závěrečné práce poukazuje na aspekty realizace arteterapeutických
technik. Inspiraci jsem hledala převážně v akční tvorbě, v land‐artu, body‐artu apod.

2.2. Cíle arteterapeutických technik
Hlavním cílem je odbourání striktního výtvarného vyjadřování. Do arteterapeutických
technik jsem chtěla převážně zahrnout volnost, spontaneitu a radost s prožitku, svým
dcerám nabídnout a obohatit je o nové netradiční formy výtvarné výchovy. Zachytit aktivní
formou prostředí, ve kterém vyrůstají a žijí. Ze školních lavic jsou zvyklé většinou jen na
zobrazování určitých témat, ale nyní budou mít možnost pracovat s různými materiály od
přírodnin až po věci, které najdou v garáži. Chtěla bych podpořit jejich aktivní přístup v jiném
prostředí mimo školu. Akční práce mých dcer je založena především na vnímání okolí
s respektem.

2.3. Představení mých dcer
Dorotka, 9 let navštěvuje třetí třídu základní školy v Opavě. Adinka, 7 let navštěvuje
první třídu základní školy v Opavě. Výtvarnou úroveň obě mají dívky různou. S výtvarnými
technikami má větší zkušenost starší dcera Dorotka, protože navštěvuje výtvarný kroužek
„rukodílna“.

2.4. Použité materiály při arteterapeutických akcích
Použité materiály byly velmi různé. Přírodniny, papír, úhel, voskovaný papír, plátno,
štětce, barvy na textil, mléko, koření, korále, voda, polystyrén, kov, barvy duhy atp.

2.5. Land‐art v kruhu
2.5.1. Technika za poznáním květin a přírodnin
„Technika za poznáním květin a přírodnin“ byla realizována dcerami Dorotkou a Adinkou.
Doporučená technika je vhodná i pro větší skupinu dětí či dospělých.
Místo konaní: Zahrada u chalupy.
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Motivace: Sběr přírodnin a květin. Seznámení s nasbíranými přírodninami podrobně
(zkoumaní jejich tvarů, barev, povrchů, váhy apod.).
Pomůcky a materiál k akci: Přírodní materiál (větvičky, kamínky, mech, různé květiny a
přírodniny).
Příprava: Sběr rozmanitých přírodnin a květin, které si dávaly dcery na určité místo, kde
výtvor uskutečnily.
Postup a realizace práce: Na vhodném travnatém místě, které dodávalo nekonečné
prostorové možnosti, si dcery dle své fantazie, vytvořily obrazec ve tvaru kruhu s přírodnin a
květin, které nasbíraly. Akce trvala asi dvě až tři hodiny. Nezasahovala jsem jim do tvorby a
byla jsem velmi ráda, že jejich vzájemná komunikace zůstávala na nich. Bylo poučné dcery
pozorovat jak se domlouvaly na průběhu práce a postupu. Nejdříve vytvořily kruh s klacíku
podobného rozměru. Suché klacíky použily z ovocných stromů, které se stříhaly na jaře. Do
vyhraněných prostorů s klacíků dávaly různé přírodniny, které našly na zahradě. Snažily se o
barevnou škálu, která je na jaře velmi pestrá. Pracovaly s hlínou, pískem, mechem, kamínky,
šiškami a květinami apod.
Cíl práce: Prozkoumávání a seznámení přírodních materiálů, rozvíjení smyslů, fantazie a
kreativity při práci s přírodninami a vnímaní ladnosti, prchlivosti a krásy přírody.
Reflexe: Dcery byly mile překvapeny s výsledku práce. Moc se jim líbil průběh práce, protože
netušily, kolik barevných kompozicí nám předkládá příroda na jaře. Dále si uvědomily
pomíjivost výtvoru. Již na druhý den, byl obrazec jiný. Tolik nezářil i přesto měl stále svůj
půvab. Za týden již přes něj přerostla tráva a obrazec se více ponořil do struktury přírody.
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2.6. Objekty
2.6.1. Technika „co nám dá k dispozici kůlna“
Místo konání: Zahrada u chalupy.
Motivace: Objevování různých předmětů, které se nacházejí v kůlně na zahradě.
Prozkoumávání jejich tvarů, z jakého jsou materiálu. K čemu objekty slouží či sloužily a jaké
měly v určitém čase roli.
Pomůcky a materiál k akci: Objekty nalezené v kůlně, lepící pistol, plátno.
Příprava: Na velké plátno si dcery připravily předměty, které je zaujaly v kůlně. A na plátno je
rozprostřely.
Postup a realizace: Dcery si na velké plátno nosily různé předměty, které je zaujaly v kůlně.
Dávaly si je vedle sebe na plátno. Každá měla asi deset předmětů. Každý svůj předmět
prozkoumaly a proběhla diskuze z jakého je materiálu a jakou měl předmět v minulosti roli.
Následně se usadily a přemítaly, k čemu předměty použijí. Dorotka vytvořila malého skřítka
s kloboukem, který byl zapíchnutý do polystyrénu. Adinka ztvárnila celého robota, který
telefonuje a přitom hraje badminton. Obě dcery hotové objekty nainstalovaly do zimního
provedení. Vše proběhlo spontánně.
Cíl práce: Zkoumání různých předmětů, jaké mají funkce, z jakého materiálu jsou.
Uvědomování předmětů a jak můžou být spjaty s výtvarným uměním. Opět rozproudění
fantazie, kreativity a spontánnosti při tvorbě.
Reflexe: Technika je velmi zaujala. Ocenily možnost výběru materiálu, kde měly volnou ruku.
Byly mile překvapeny s výsledkem práce, poněvadž vůbec nevěděly, jak vše dopadne. Radost
z tvorby a celého procesu.
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2.7. Akční poznání našeho okolí
2.7.1. Technika „Cesta z města“
Místo konání: Okolí bydliště.
Motivace: Poznávání okolí kolem nás, vnímání a pozorování detailů cesty. Jaký vliv má člověk
na okolí a co by mohl případně změnit.
Pomůcky a materiál k akci: Skicáky, transparentní papír, lepidlo, úhel.
Příprava: Ze skicáku si vytvořily dcery deník, do něhož si daly další výkresový a transparentní
papír.
Postup a realizace: Dcery vyšly ven z bytu, a co prvně viděly za scenérii, nakreslily na úvodní
stránku deníku. Cesta pokračovala na zastávku autobusu. Cestou dcery pozorovaly okolí,
všímaly si drobností, které nalézaly na zemi. Dále se soustředily na tvary země. Např.
Dorotka si obkreslovala dlažební kostku. Adinku zaujal tvar kanálu apod. Vše měly ve své
režii. Cokoliv je po cestě zaujalo, bylo zdokumentováno v deníku. Následně dcery nastoupily
do autobusu a měli opět čas pozorovat okolí, jak se mění. Město zůstávalo za nimi a měnilo
se v pole a louky. Výstup z autobusu byl v první vesnici za městem. Dcery si změnu prostředí
zaznamenávají do deníku.
Cíl práce: Vnímání okolní krajiny a zapsání do deníku z cesty. Protiklad město a vesnice.
Ponoření se do pozorování detailů z cesty. Jaké mají detaily tvar, povrch, z jakého jsou
materiálu apod.
Reflexe: Byly velmi nadšené technikou, protože v sobě měla i dobrodružství. Dcery hodně
bavilo, vše si zaznamenávat do deníku a různě si deník zdobit přírodninami nebo jinými
předměty, které našly cestou z města.
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2.8. Akce ve víru kaluže
2.8.1. Technika „loužení“
Místo konání: Okolí bydliště, tam kde se vyskytují louže.
Motivace: I když prší, může být po dešti zábava, kaluže nás přitahovaly za dětství a stále je
lákavé si v nich hrát.
Pomůcky a materiál k akci: Barvy na textil (nezávadné), mléko, skicáky.
Příprava: Objevit pěknou louži, nachystat si barvy na textil a mléko.
Postup a realizace: S dcerami jsme po dešti hledaly vhodnou louži pro naši akci. Když jsme ji
našly, nejprve starší dcera Dorotka do louže vyprázdnila celé mléko. Bylo to z důvodu
vyniknutí barevnosti v kaluži. Dále se holky pustily do barevné koláže. Bylo velmi hezké
pozorovat, jak se barvy na vodní hladině objímají a vzájemně prostupují. Když byly dcery
dostatečně nasycené barevnou škálou, vzaly si skicák a ponořily papír do barevné louže.
Cíl práce: Vnímání barev ve vodní hladině a jejich mísení. Pozorování měnící se kaluže za
nádherný pomíjivý obraz.
Reflexe: Dcerám se aktivita velmi líbila. Byly fascinované barevností louže a následným
výtvorem. U Adinky dokonce po uschnutí skicáku, který byl celý namočený v barevné kaluži,
vystoupily nádherné plastické 3D obrazce.

23

24

25

26

27

2.9. Akční silueta
2.9.1. Technika „vnímání svého těla za pomocí popela“
Místo konání: Zahrada.
Motivace: Vnímání lidského těla, procvičení manuální dovednosti, přesnosti, seznámení se
s anatomií lidského těla sestry.
Pomůcky a materiál k akci: Bílé plátno, popel, lopatka.
Příprava: Dcery si nachystaly bílé plátno, které rozprostřely na zem. Dále použily popel
z ohně.
Postup a realizace: Dcery se nejprve dohodly, která si lehne jako první na rozprostřené
plátno. Dorotka si pohodlně dle svých možností a představivosti lehla a vytvořila siluetu.
Adinka obsypávala tělo popelem, pomalu jej nanášela na plátno. V průběhu práce nastaly i
krušné chvíle, kdy si popel hravě poletoval vzduchem a přistával, kde se mu zachtělo. Po
ukončení aktivity si dcery role vyměnily.
Cíl práce: Vnímaní anatomie lidského těla, popel jako prostředek k výtvarné akční práci,
znázornění lidského těla v pohybu.
Reflexe: Dcery byly velmi potěšené z této techniky. Hlavně se jim líbil nápad pracovat
s popelem, který vybraly z krbu. Dále se jim naskytla zajímavá příležitost vidět obrysy svých
těl z výšky.
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„Některé děti se musí méně učit, aby se mohly více naučit!“
Zdeněk Matějček

Závěr
Díky závěrečné práci, která byla orientovaná na akční tvorbu, se domnívám, že jsem rozšířila
svým dcerám povědomí o tom, jak vnímat výtvarnou výchovu jiným způsobem, než jaký je
jim běžně předkládán školským zařízením. Pro dcery to byl jeden velký zážitek. Domnívám se,
že některé techniky, jdou využít i ve školských zařízeních a mohou být také inspirací pro
veřejnost. Závěrečná práce pro mě měla nezastupitelnou roli ve vztahu k dcerám. Zároveň
nabídla skvělé možnosti jak využít volný čas a prožít s nimi nevšední zážitky. Mohla jsem jim
předat zkušenosti, které jsem nabyla během dvouletého studia expresivních technik. Myslím
si, že jsem u svých dcer prohloubila vnímání komunikace s okolím, jak pozorovat prostor
kolem nás a jak ho využít pro radost. Děkuji za příležitost, kterou jsem mohla využít a
pracovat tak se svými dcerami na závěrečné práci, protože to byla pro mě velká zkušenost.
Prožila jsem při psaní závěrečné práce báječnou zábavu a akci. Děkuji dcerám za spolupráci,
za hravost, a že jsou.
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