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Obraz současné výtvarné
výchovy v Galerii Evropského domu v Plzni
Konference České sekce INSEA (International Society for Education through
Art), která se konala v r. 2019 v Plzni,
nabídla možnost dialogu o současných
podobách výtvarné výchovy u nás
i v zahraničí. Díky spolupráci Katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni s Galerií Evropského domu
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje byla realizována unikátní
didaktická výstava. Výtvarně-pedagogická výstava pod názvem „DIDART“
si kladla za cíl prezentovat odborné i široké veřejnosti pojetí současné
výtvarné výchovy, ukotvené v mozaice
přístupů různých vzdělávacích institucí. Výzva k účasti byla směřována
k univerzitám připravujícím budoucí učitele výtvarné výchovy a dalším
vzdělávacím institucím a edukačním
centrům galerií a muzeí, školám základním a základním uměleckým, středním
školám či vyšším odborným školám.
Podmínkou účasti na výstavě bylo zaslání plakátu, prostřednictvím kterého
dané pracoviště představilo edukační přístup k praxi výtvarné výchovy.
Pracoviště tak prezentovala vlastní koncepce výtvarné výchovy ilustrované

Didaktické postřehy…
Zaslané plakáty zúčastněných pracovišť byly seřazeny do tří základních
kapitol, které charakterizují výtvarnou
výchovu jednak v oblasti pregraduálního vzdělávání, dále výtvarnou výchovu
na ZŠ a SŠ i galerijní a muzejní edukace. Jednotlivá pracoviště prezentovala
vlastní přístup k praxi výtvarné výchovy, proto se odlišuje obsah a forma
didaktických sdělení i grafické úpravy
a obrazové zpracování plakátů. Výtvarně plakáty podporují obsah a zároveň
vypovídají také výtvarnými výrazovými prostředky o pojetí výuky výtvarné
výchovy na jednotlivých pracovištích.
Jak již bylo v úvodu řečeno, jedná se
spíše o plakáty než konferenční postery
prezentující autonomní umělecko-pedagogické vyjádření.
Vysokoškolská příprava budoucích
učitelů výtvarné výchovy
Především na vysokoškolských pracovištích je výtvarná výchova v současné
době již etablovaným oborem, který má
jasně definovaná odborná a koncepční
východiska i jednotlivé didaktické kategorie. Koncepce vzdělávání je vystavěna na umělecké a výtvarné tvorbě,
vědách o umění: dějinách umění, estetice, filozofii umění, sociologii umění,
psychologii umění či sémiotice a vizuálních studiích, didaktice výtvarné
výchovy, oborovém pedagogickém

obrazovou dokumentací konkrétních
výtvarných úkolů, například výsledky praxí studentů učitelství výtvarné
výchovy či realizovaným programem
galerijní animace, výtvarným úkolem
rozvíjeným na školách apod.
Na výzvu zareagovalo celkem 14 pracovišť, z toho 5 vysokých škol, 5 galerií
a muzeí, 2 střední a 2 základní školy.
V Galerii Evropského domu tak ve
dnech 4. 6. – 28. 6. 2019 byly vystaveny
plakáty reprezentující koncepční
přístupy i realizovanou výtvarnou
výchovu v České republice, ale také
Německu. Vernisáž výstavy 17. 6.
se stala určitým komunikačním fórem
mezi jednotlivými pracovišti. Výstava
přispěla k rozvinutí odborné diskuze
o východiscích, potenciálu, cílech
i obsazích, didaktických postupech
a přístupech, poslání i místu současné
výtvarné výchovy mezi ostatními obory
i v rámci společnosti a kultury. Zdárně
se podařilo překlenout propast mezi
teorií a praxí výtvarné výchovy.

plzeňské konference České sekce INSEA
hlavní slovo. Plakáty z výstavy DIDART jsou
zároveň výtvarným grafickým dílem, a proto
si také zaslouží specifický velký formát katalogu. Ten umožňuje jednak zachovat výtvarnou podobu plakátů a zároveň je čitelná velikost písma.
Všem pracovištím, autorům plakátů a grafikům
děkujeme za spolupráci a nadšení, se kterým
se výstavy zúčastnili. Zvláštní poděkování
patří však Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, která poskytla výstavě potřebné
zázemí, jmenovitě především paní Mgr. Vlastě
Kapsové. Přejeme si, aby katalog, který fixuje výstupy z výstavy, čtenáře-diváky uvedl
do problematiky soudobé výtvarné didaktiky,
inspiroval je ke kreativní výtvarně-pedagogické práci, či se dokonce stal určitou výchozí oborovou didaktickou bází dialogů dalších.
Věra Uhl Skřivanová, Monika Plíhalová
kurátorky výstavy

Výstava plakátů, kdy text i obraz tvoří
přirozený celek, se stala alternativou
k posterovým sekcím soudobých konferencí. Formát tak vybízel účastníky
výstavy přemýšlet a komunikovat nejen
slovem, ale také obrazem. Vždyť právě
vizuální gramotnost je jedním z hlavních cílů soudobé výtvarné výchovy.
Z těchto důvodů opět získal obraz v rámci

výzkumu i mediálním vzdělávání.
Jednotlivé katedry již ve svém názvu
odkazují buď k tradici oboru výtvarná
výchova (např. Katedra výtvarné výchovy PedF UK Praha, Katedra výtvarné
výchovy PEF UP Olomouc) či naznačují rozšíření svého působiště do oblasti výtvarné kultury (Katedra výtvarné výchovy a kultury FPE ZČU v Plzni,
Katedra výtvarné kultury PF UJEP
v Ústí nad Labem), případně tematizují
své zaměření (Katedra výtvarné kultury
a textilní tvorby PdF Univerzity Hradec
Králové).
Většina zúčastněných kateder spatřuje
jako hlavní cíl soudobé výtvarné výchovy vizuální gramotnost. Pražské pracoviště ji definuje jako soubor kompetencí.
„Žákovskou tvorbu vnímá jako prostředek, který stimuluje činnosti receptivní
a reflektivní, směřující k sebepoznání žáka a jeho plné účasti ve vizuální komunikaci. Výtvarné umění je pro
učitele výtvarné výchovy základním
zdrojem pro vytváření tematických
celků při plánování a realizaci výuky.
Výtvarná výchova se zabývá výtvarným uměním v jeho individuálně prožívaném estetickém účinku i v jeho sociálním působení. Proto se věnuje i dílům,
u nichž dominuje komunikační funkce,
včetně děl vytvářených a šířených digitálními médii. Setkávání žáků s výtvarným uměním směřuje k výchově poučeného diváka. Žák se v roli diváka i v roli

tvůrce setkává s rozličnými vyjadřovacími
prostředky a médii tradičními i elektronickými. Jedním z cílů výtvarné výchovy je
poskytnout mu příležitost k pochopení jejich
principů a k osvojení dovedností nutných
k jejich úspěšnému tvůrčímu využívání.
Rovnocenné postavení pedagoga – umělce
– výzkumníka a žáka ve specifickém sémiotickém prostoru výtvarné výchovy je základním předpokladem pro rozvíjení dialogu za
účelem sdělování či sdílení myšlenek i emocí“
(KVV PedF UK Praha).
Plzeňská katedra vychází jednak z tradice
„klasických technik, ale zároveň se již
po desetiletí věnuje problematice nových technologií ve výuce výtvarné výchovy. Studenti
jsou vedeni k formulaci vlastní myšlenky
– konceptu a jeho ukotvení v kontextu umění,
kultury a vědy. Na základě východisek pedagogického konstruktivismu se aktivně podílí
na výuce. V rámci autorské tvorby prezentují vlastní názor a zodpovědný postoj
k okolnímu světu. Podílí se na kulturním
dialogu a péči o veřejný prostor. Očekávaným cílem spolupráce umělců, didaktiků výtvarné výchovy a historiků umění je
vybavit budoucí učitele takovými profesními
umělecko-pedagogickými kompetencemi,
které podpoří rozvoj tvořivosti, smyslové
citlivosti i vizuální gramotnosti jejich žáků“
(KVK FPE ZČU v Plzni). V rámci didaktiky
výtvarné výchovy studenti definují a naplňují stanovené didaktické kategorie (námět
výtvarné úlohy, cílová skupina, časová dotace,
inspirační východiska, případně využívají
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obrazově-pojmovou mapu těchto východisek, vzdělávací obsah a cíle,
konkretizované očekávané výstupy dle
RVP, pomůcky, konkrétní formulace
zadání výtvarného úkolu, návrh otázek
k diskuzi a reflexi apod.). Pedagogický
výzkum v rámci výtvarné výchovy
má již po desetiletí velice významné
místo v rámci kvalifikačních prací
i ve smyslu zlepšování reflektované
praxe studentů. Na pracovišti jsou
úspěšně rozvíjeny koncepce digitální
gramotnosti, artefiletiky a arteterapie,
srovnávací výtvarné pedagogiky, ale
také například oblast galerijních či
divadelních edukací. Zvláštní pozornost pak je věnována předškolnímu
a primárnímu vzdělávání v oblasti
výtvarné výchovy.
Ústecká katedra výtvarné kultury
nabízí studijní program „Výtvarná
výchova pro pomáhající profese, který
pojímá umění a tvorbu jako službu.
Cílem studijního oboru je připravit
studenta po stránce tvořivě-umělecké,
tedy aby byl skrze vlastní znalosti,
ale také dovednosti kompetentní
v oblasti porozumění výtvarné kultuře
s důrazem na její vývoj od poloviny
19. stol. po současnost. Zároveň je
zdůrazňována jeho vlastní zkušenost
se zážitkem výtvarné tvorby. Struktura oboru je vystavěna na pomezí
výtvarné výchovy a speciální pedagogiky“ (KVK PEF UJEP Ústí nad Labem).

v Plzni). Olomoucké pracoviště dokonce nabízí doktorský studijní program
Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky.
Muzejní pedagogika je pak rozvíjena
např. v Muzeu umění v Olomouci,
které pracuje s terminologií tzv. aktivních a kontextuálních zón ve smyslu
místa pro dialog s návštěvníkem. Tyto
zóny „jsou s jasnou koncepcí připravená místa, ve kterých návštěvník
bez přítomnosti muzejního pedagoga aktivně (aktivní zóny) či mentálně
(kontextuální zóny) reaguje na výtvarné
dílo, skupinu děl či téma spojené s celou
výstavou. Slouží k didaktické transformaci obsahu a významu výtvarného
díla, skupiny děl či tématu výstavy pro
předem určenou skupinu návštěvníků“. Lektoři pracují s jasnou formulací
zadání programu.
Západočeská galerie v Plzni představuje projekt „Nádraží“ k výstavě „Tenkrát
v Evropě – čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953“ na základě
obecné struktury a aktivit vztažených
k rámcovým vzdělávacím programům,
vzdělávacím obsahům i očekávaným
výstupům.
Oblastní galerie Liberec dělí obecný
program na tzv. artzóny edukace „Figurální trhanec“.
GASK představuje zajímavý program
tzv. GASK TEENS, určený studentům
středních škol, kteří připraví vlastní

Olomoucká katedra výtvarné výchovy
prezentuje výtvarnou výchovu jako
„zprostředkování umění, umělecké postupy a strategie aplikované v pedagogice. Vyzdvihováno je široké zázemí
historie umění a pochopení principů
umění a jejich převod do tvorby žáků“
(KVV PdF UP v Olomouci).
Plakát Akademie výtvarných umění
v Mnichově je pojat minimalisticky.
Obor Umění a pedagogika umění pro
učitelství na gymnáziích je prezentován
jako jednoobor – spojení volného umění
a výtvarné výchovy. Předměty daného
oboru jsou teoretického charakteru, ale
jedná se také o praktické workshopy.
Profil absolventa je umělec – výtvarný pedagog i lektor zprostředkování
umění.
Pojetí výtvarné výchovy na základních
a středních školách
Výstavy se zúčastnily také čtyři základní a střední školy, které prezentovaly
vlastní pojetí výtvarné výchovy. Lze
konstatovat, že představené koncepce
zastupují konkrétní osobité pojetí aktivních pedagogů, kteří se opírají v textu
především o terminologii rámcového
vzdělávacího programu. Odborné školy
obhajují zacílení především na metodické, řemeslné kompetence žáků, kompetence produkce, konkurenceschopnosti
a ekonomické kompetence. Přístupy
na základních školách a gymnáziích se

výstavu v galerii, podloženou důkladnou přípravou. „Seznamují se s originály
moderního a současného umění, vlastní tvorbou reagují na tato díla, poznávají chod galerie, činnost kurátora,
setkají se s odborníky PR a marketingu, ekonomy, navštíví depozitář
a registr sbírek. Následně navrhnou
vlastní tematickou výstavu ze sbírek,
instalují ji, propagují, představí na
vernisáži. Výstava pak doplňuje jejich
stálou expozici“.
Galerie Klatovy/Klenová pracuje s tzv.
bodovým scénářem, kdy edukace navazuje přímo na komentovanou prohlídku
k výstavě.
Ze studia zaslaných materiálů galerií
a muzeí vyplývá, že úroveň edukačních programů je často vysoká, ačkoliv
oborová terminologie není ustálená
a kategorie některých prezentovaných
konstruktů nejsou sourodé. Bylo by proto
možné doporučit hlubší analýzu vzdělávacích obsahů a jejich usouvztažnění
s cíli, stejně jako prezentaci konkrétních
zadání aktivit. Na straně druhé je jednoznačně potěšitelné, že mnohé galerie
a muzea vědomě navazují na mezinárodní
kontext a vymezují vlastní pojetí galerijní či muzejní edukace. Současné galerie
se tak profilují jako otevřená kulturní centra, která pracují s veřejností
a školami.

liší z hlediska využívaných možností tradičních a nových médií. Mnohé základní školy
jako hlavní vzdělávací cíl staví stále estetické
cítění, jiné citují rámcový vzdělávací program
a nabízí rozmanitou škálu zajímavých námětů
v souladu se soudobým pojetím výtvarné
výchovy. Osobnosti výtvarných pedagogů
v praxi všeobecně inklinují k tvorbě osobní
teorie.
Pojetí galerijní a muzejní edukace
Velký zájem jsme zaznamenali o prezentaci
tématu galerijních a muzejních edukací, tedy
tématu, kdy zprostředkovatel umění zůstává
v jeho těsné blízkosti a nemusí se vypořádávat
s výchovou žáků ve školních lavicích. S potěšením jsme obdrželi plakáty z mnoha míst celé
České republiky: z Muzea umění Olomouc,
Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Liberec, GASKu – Galerie Středočeského kraje, Galerie Klatovy/Klenová, Muzea
nové generace Zámku Žďár nad Sázavou, ale
i z vysokoškolských pracovišť pedagogických
fakult v Ústí nad Labem a Plzně.
Na prezentovaných plakátech je zajímavé, že
každé pracoviště využívá jinou terminologii didaktických kategorií, stanovuje si jiné
priority. Lze však konstatovat, že za poslední desetiletí tento obor v České republice značně pokročil a většina větších galerií
a muzeí se promyšleně věnuje také galerijní a muzejní pedagogice. Někteří zúčastnění dokonce staví do popředí zájmu novou
oblast, kterou je určitá edukace divadelní
po skončení divadelního představení (ZČU
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Výtvarná výchova v pojetí Katedry výtvarné výchovy a kultury
Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
Studijní obory Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ
Pedagogové: prof. ak. soch. Kurt Gebauer, dr. h. c., prof. ak. mal. František Hodonský,
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D., PhDr. Jan Mašek, Ph.D.,
PhDr. Martina Komzáková, Ph.D., PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D., MgA. Barbara Benish,
MgA. et Mgr. Stanislav Poláček, Mgr. Monika Plíhalová

Katedra výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je
pracovištěm, které se zabývá pregraduální přípravou učitelů výtvarné výchovy pro 2. stupeň
základní školy, pro střední školy i základní umělecké školy, ale také výtvarnou přípravou učitelů pro 1. stupeň ZŠ a školy mateřské. Ročně tak prochází studiem na katedře kolem 600
studentů.

Od roku 2017 katedra prochází procesem obnovy i nového rozvoje. Koncepce vzdělávání je
vystavěna na:
umělecké a výtvarné tvorbě; vědách o umění (dějinách umění, estetice, filozofii, sociologii
umění, psychologii umění a sémiotice) a vizuálních studiích; didaktice výtvarné výchovy
a oborovém pedagogickém výzkumu, včetně mediálního vzdělávání.

Pracoviště navazuje na tradici umělecko-pedagogické přípravy, kterou lze datovat již od r.
1948. Tehdejší katedra výtvarné výchovy připravovala studenty především v oblasti umělecké tvorby, technik a řemesel. Výuka se zakládala na kresbě, malbě, dekorativním kreslení,
písmu, modelování a byla podložena studiem dějin umění a kultury. Od 60. let se na pracovišti intenzívně rozvíjela také keramická a sochařská tvorba. V 80. letech vznikla na katedře
také sítotisková dílna.

V r. 2018 byla katedra přejmenována na katedru výtvarné výchovy a kultury. Přijala tak
zpětně do svého názvu odkaz na dobrou tradici české výtvarné výchovy a zároveň se jasně
vymezuje směrem k výtvarnému vzdělávání v kontextu vizuální kultury.

Vazbu katedry na oborovou didaktiku potvrzovala aktivní účast didaktiků na konferencích
Českého komitétu INSEA. Samotná katedra organizovala konference INSEA v letech 1994,
2004 a 2012.
V období 2003-2016 se katedra profilovala především v oblasti užití nových technologií ve
výtvarné edukaci a uplatňování artefiletických i arteterapeutických přístupů v rámci didaktiky výtvarné výchovy. Studenti se zabývali samostatnou přípravou vyučovacích jednotek
výtvarné výchovy v souladu s novým rámcovým vzdělávacím programem, součástí přípravy
se stala reflexe vlastního pvtedagogického působení s využitím badatelských přístupů.

Katedra tak nabízí budoucím učitelům osvojení jednak klasických technik, např. kresby či
malby, ale také nových technologií pro výuku výtvarné výchovy, ať již je to digitální
fotografie, video, film či počítačová tvorba. Studenti jsou vedeni k formulaci vlastní
myšlenky – konceptu a jeho ukotvení v kontextu umění, kultury, ale také společenských věd.
Na základě východisek pedagogického konstruktivismu se aktivně podílí na výuce a v rámci
autorské tvorby prezentují vlastní názor a zodpovědný postoj k okolnímu světu.
Očekávaným cílem spolupráce umělců, didaktiků výtvarné výchovy a kunsthistoriků je vybavit budoucí učitele takovými profesními umělecko-pedagogickými kompetencemi, které
podpoří rozvoj tvořivosti, smyslové citlivosti i vizuální gramotnosti jejich žáků.
Současná katedra výtvarné výchovy a kultury se snaží být otevřeným kulturním centrem.
Úzce spolupracujeme se Západočeskou galerií v Plzni a Galerií Evropského domu v Plzni, Unií
výtvarných umělců Plzeň, Galerií Vestředu. Zapojili jsme se do projektu Pěstuj prostor Plzně.
Podílíme se na oborovém diskurzu ČR, spolupracujeme s ostatními výtvarnými katedrami ČR
a zahraničními pracovišti: AVU v Mnichově, Univerzitou Flensburg, Osnabrück, Krakov.
Kromě činnosti výukové organizujeme odborné přednášky, workshopy, kurzy celoživotního
vzdělávání, podílíme se na dětské univerzitě a řadě mezioborových a meziuniverzitních projektů či konferencí.

Příklad výtvarně-pedagogické
tvorby v rámci diplomové práce:
Zůzová, Michaela. Soubor tří graffiti maleb. Plzeň, 2018.
Diplomová práce (Mgr.). Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Stanislav Poláček.
Michaela Zůzová, „It´s not your fault“, 2018, kombinovaná technika, papír, 3x2m

Soubor velkoformátových graffiti maleb inspirovaných streetartem.
Malby se skládají ze dvou odlišných vrstev, které lze pozorovat v denním světle a při užití UV záření.
Vnější graffiti malba skrývá odkazy na problematiku panické poruchy jako tabuizovaného tématu současné společnosti.
Autorská tvorba se stala hlavním inspiračním východiskem výtvarných úloh pro žáky pedagogického lycea.
NÁMĚT: GRAFFITI MALBA
… aneb zvládnutí techniky jako podmínka osobité streetartové tvorby?
AUTORKA: Mgr. Michaela Zůzová
CÍLOVÁ SKUPINA: 1. ročník pedagogického lycea (15 let)
ČASOVÁ DOTACE ÚKOLU: 180 min
INSPIRAČNÍ VÝCHODISKA: město (rytmus ulic, dopravy, uspořádání budov, obyvatelé), prostor školy, legální prostory
versus nelegální prostory, street art a graffiti (Banksy, Lonac, Mad-C), akční malba, abstraktní malba, participace v umění.
VZDĚLÁVACÍ OBSAH:
→
→
→
→
→
→
→

žák analyzuje svou zkušenost s vizuální kulturou každodennosti,
uvažuje o vztahu umění, vizuální kultury a veřejného prostoru;
žák uplatňuje v tvorbě výrazové prostředky současného umění;
žák vizuálně komunikuje, rozlišuje znaky vizuálně obrazné komunikace;
žák užívá tradiční i nekonvenční výtvarné techniky,
ověřuje technologické a metodické postupy;
prostřednictvím hry a humoru žák objevuje vlastní osobitý výraz.

KONKRETIZOVANÉ 0ČEKÁVANÉ VÝSTUPY DLE RVP G:
Žák při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu,
interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření.
→
→
→
→

Žák připraví šablonu pro graffiti ve smyslu znaku jeho osobnosti.
Žák objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření.
Žák diskutuje o roli tvůrce streetartu, o komunikačních účincích umění ve veřejném prostoru, které ověřuje prostřednictvím vlastní tvorby.
Žák využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjádření své představy.
Žák zohledňuje limity výrazových prostředků při práci s papírovou šablonou i při společné graffiti malbě.
Žák samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky
současného výtvarného umění.
Žák experimentuje s výrazovými prostředky streetartu coby jedné z forem současného umění.

POMŮCKY: tužka, čtvrtka formátu A4, řezací nůž (pro přípravu šablony), dále papír o větší gramáži rozměru min
300cm x 150 cm či balicí papír (lze nalepit na tabuli jako imitace legální zdi), temperové barvy, štětce různé šířky, paleta,
pracovní oděv, špachtle, hřebeny, respirátor, spreje, capy, houbičky, rukavice, nůžky, ochranné igelity a lepicí pásky.
ZADÁNÍ VÝTVARNÉHO ÚKOLU:
1) Předchozí hodinu jste se dozvěděli množství informací o umění streetartu, graffiti a jeho významných tvůrcích. Diskutovali jste o graffiti umění a graffiti vandalství. Přemýšleli jste o tom, co byste o sobě ve veřejném prostoru případně chtěli
sdělit, co naopak má zůstat skryté. Vytvářeli jste myšlenkovou mapu na toto téma. Vyberte jedno až tři sdělení. Vytvořte
pro ně znak, který překreslíte na formát A4, a z tohoto náčrtu vyřežete šablonu. Vaše šablona bude v příští hodině využita
k streetartové tvorbě – trvalé stopě ve veřejném prostoru.
2) Porozhlédněte se po Plzni, kde by bylo možné získat legální prostory pro graffiti malbu? Vyfotografujte tato místa
a diskutujte jejich vhodnost a možnosti komunikace s městským zastupitelstvem.
3) Návrh graffiti malby tvořte společně se spolužáky na velký formát papíru. Nejprve zkuste temperovými barvami napodobit neuhlazený a chaotický vzhled legálních prostor pro graffiti. Můžete je nanášet pomocí štětců, koštěte, houbiček nebo
špachtlí…, barvu stříkat, nechat stékat, otiskovat… Potom použijte šablonu a zanechte v malbě svůj znak. K dispozici máte
různé druhy sprejů.
4) Malba bude následně přemístěna do společných prostor školní budovy. Diskutujte obsahy díla s ostatními spolužáky
a učiteli o přestávkách…
NÁVRH OTÁZEK K DISKUZI A REFLEXI: Jaké jsou možnosti alterace daného úkolu? Kdo je tvůrcem streetartu? Jak působí
streetart ve společnosti – legální versus nelegální…? Jak lze interpretovat výslednou společnou malbu? Které významy jsou
čitelné z vaší malby? Jak probíhala spolupráce ve skupině?
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Katedra výtvarné výchovy a kultury
Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni

Výtvarná výchova
předškoláků a mladších školáků
Stříhat a lepit podle návodu a vzoru, nebo vytrhnout tvar na základě vlastních asociací?
Splnit představu učitele o podobě výtvarné práce,
nebo je možné překvapovat?
Souvisí výtvarná výchova v MŠ a na 1. stupni se současným uměním?
Vzít malé děti do galerie?
Může být nástěnka či školní učebna
výstavním prostorem či galerii?
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Arteﬁletika je
• reflektivní: vysvětlování a sdílení poznatků
z expresivní tvorby

Cíle arteﬁletiky

• tvořivá: průzkum, experimentování a prezentace
Te
m

prostřednictvím expresivní tvorby
at i

ck

áú

• personalizace: rozvíjet osobnost
a motivaci k učení

• zážitková: uplatňování subjektivity a vlastní

rov
eň

zkušenosti v kontextu společnosti a kultury

• socializace: rozvíjet předpoklady
k soužití s druhými lidmi
• enkulturace: poznávat kulturu
prostřednictvím vlastní zkušenosti

Klíčová tvůrčí metoda
• Expresivní experimentace: tvůrčí postup, při kterém probíhá učení
prostřednictvím navrhování, zkoušení a společného vyhodnocování
variací nebo alterací tvorby s důrazem na využití poznávacích motivů:
○ nárok na objevování nových poznatků je při expresivní
experimentaci provázen nárokem na platnost: to, co je v procesu

ARTEFILETIKA

poznávání vyjádřeno, má obstát v diskusi „v tom smyslu, že když
někdo zpochybní tvrzení, budeme schopni podat logicky
obhajitelný argument ve prospěch kladeného tvrzení“
(Zuidervaart, 2015, s. 22);
○ expresivní experimentace může být zaměřena
itková
Prož

úroveň

zejména na personalizaci – socializaci, pak
se jedná o semi-expresivní přístup

Konstruktivní ú
rove
ň

poznávání prostřednictvím tvorby a její reflexe
„Poznávání je stejně tak tvorbou,
jako zprávou o světě“
(N. Goodman: Způsoby světa-tvorby)

(Valenta, 2015), nebo směřuje zejména
k enkulturaci, pak jde o přístup
expresivní.

Model
hloubkové
struktury
výuky

Hlavní analytický
nástroj pro reflexi
a evaluaci výuky
• Konceptová analýza: analýza výchovného

tic
pa
Em

a vzdělávacího procesu založená na didaktickém
porozumění vztahům mezi koncepty vzdělávacího

ká

obsahu a žákovskými prekoncepty:

eň
ov
úr

○ konceptová analýza se opírá o model typů
symbolizace a zážitkových/zkušenostních
komponent;
○ konceptová analýza se opírá o didaktický
model hloubkové struktury výuky.

Model typů symbolizace
a zážitkových/zkušenostních
komponent
2EMHNWLYL]DÏQ¯LQWHUVXEMHNWLYQ¯GLPHQ]H
(typy reference, resp. symbolizace ArB)

$XWHQWLͤNDÏQ¯GLPHQ]H
NRPSRQHQW\VXEMHNWLYQ¯]NXģHQRVWLUHVS]£ŀLWNX

EXEMPLIFIKACE

KONSTRUKTIVNÍ

3ěHGYHGHQ¯YODVWQRVW¯]SěHVQÝQ«̺SURWLVPÝUQRX̸
GHQRWDF¯

'LVSR]LFHSěHGY£GÝWSR]RURYDQ«YODVWQRVWL

DENOTACE

TEMATICKÁ

-PHQRYLW«R]QDÏHQ¯WMV\PHWULFN£UHIHUHQFH

'LVSR]LFHMPHQRYLWÝR]QDÏLWREMHNWQHERYODVWQRVW

EXPRESE

EMPATICKÁ

3ěHGYHGHQ¯]SěHVQÝQ«LQWHUSUHWDF¯VGYÝPD
PRŀQRVWPLRYÝěHQ¯DXWHQWLͤNDF¯a HYLGHQF¯.

'LVSR]LFH]DXM¯PDW]REHFĊXM¯F¯KOHGLVNRNWHU«
simuluje neboK\SRWHWLFN\RGKDGXMHVWDYGUXK«KR

Hlavní metodický nástroj
pro poznávání prostřednictvím
tvorby a její reflexe
• Poznávací motivy: podněty k učení, poznávání a získávání nových poznatků, které

352Ŀ,7.29
'LVSR]LFHSěHGVWDYLWVLDXYÝGRPLWVLYODVWQ¯VWDY

vznikají v procesu expresivní tvorby nebo její reflexe, člení se do tří typů – vzdělávací
motivy, salutogenetické motivy, terapeutické motivy (využívané v mimoškolních
institucích, hlavně v zařízeních v psychosociální sféře):
○ vzdělávací motivy: otevírá přístup k enkulturaci tím, že podněcuje ke studiu
kulturních souvislostí příslušného podnětu či poznatku;
○ salutogenetické motivy: akcentuje osobnostní rozvoj a podporuje potenciál

Fotograﬁe: Práce žáků 6. třídy – projekt parafráze na jednotlivé úrovně expresivního zážitku z díla van Gogha:
Noční obloha; Autorka projektu a fotografií: Bc. Alena Smotlachová

osobnosti v posilování jeho růstových a pozitivně sebeaktualizačních
(nejenom oborových) dispozic.
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VÝZKUMNÉ PROJEKTY
2012-2014 Creative Connections 517844-LLP-2011-UK-Comenius-CMP,
podporováno EACEA. http://creativeconnexions.eu/cs/about/
2017-2021 PROGRES Q17, Příprava učitele a učitelská profese v kontextu
vědy a výzkumu. Podtéma: Vizuální gramotnost. Projekt je podporován
Karlovou univerzitou.

VÝZKUMNĚ PEDAGOGICKÁ METODA A/R/TOGRAFIE
Dílo je prostorem vytváření významu, jehož jsou výpovědi součástí.
Je třeba si stále uvědomovat zrušení konceptu hierarchie. Rovnocenné
postavení pedagoga (z hlediska A/r/tografie též umělce či výzkumníka)
a žáka ve specifickém sémiotickém prostoru výtvarné výchovy je základním předpokladem pro rozvíjení dialogu za účelem sdělování či sdílení
myšlenek i emocí.

Autorská umělecká tvorba, její zdroje a její pedagogické potenciality:
kreativní a kognitivní projevy umělecké tvorby, intermodalita a intermedialita současného výtvarného umění a jeho interdisciplinární propojení
s pedagogickými badatelskými přístupy

Komparativní přístupy v didaktice výtvarné výchovy, konkrétně v evropském projektu sítě vizuální gramotnosti ENViL (strukturální modely VV).
Funkční vizuální gramotnost, vzdělávání/výchova a výtvarné umění v jeho
živých, aktuálních projevech a formách. Návaznost na mezinárodní trendy
ve výtvarné pedagogice a teorie vizuální kultury.

Aplikace konceptů a strategií z průběhu kreativních procesů umělecké
tvorby; inovativnost v situacích výuky výtvarné výchovy a v přípravách
na vyučování.

VÝZKUMNÁ TÉMATA
Otázky transmise kulturních obsahů v kontextu multimodálně pojaté
vizuální gramotnosti – její kognitivní, kreativní a kriticko-teoretické
aspekty; konkrétní aplikace pedagogických přístupů ve výukových
situacích, reflektované učiteli i žáky.

VIZUÁLNÍ GRAMOTNOST
Výtvarná výchova vybavuje žáky kompetencemi, které označujeme jako
vizuální gramotnost. Vlastní žákovská tvorba je prostředkem, který stimuluje činnosti receptivní a reflektivní, směřující k sebepoznání žáka a k jeho
plné účasti ve vizuální komunikaci. Výtvarné umění je pro učitele výtvarné
výchovy základním zdrojem pro vytváření tematických celků při plánování
a realizaci výuky. Výtvarná výchova se zabývá výtvarným uměním v jeho
individuálně prožívaném estetickém účinku i v jeho sociálním působení.
Proto se věnuje i dílům, u nichž dominuje komunikační funkce, včetně
děl vytvářených a šířených digitálními médii. Setkávání žáků s výtvarným
uměním směřuje k výchově poučeného diváka. Žák se v roli diváka i v roli
tvůrce setkává s rozličnými vyjadřovacími prostředky a médii tradičními
i elektronickými. Jedním z cílů výtvarné výchovy je poskytnout mu příležitost k pochopení jejich principů a k osvojení dovedností nutných k jejich
úspěšnému tvůrčímu využívání.
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Žák: pojmenovává; porovnává a hodnotí; rozliší
působení; interpretuje; porovnává interpretace;
vysvětluje postoje; ověřuje účinky

Jiří Kornatovský. Style Declarative, Galerie moderního umění, Hradec Králové, 2017-18

Pavla Gajdošíková, Jan Pfeiffer, Někde se něco koná, Galerie Entrance, Praha, 2017

P. Gajdošíková, P. Pětiletá. Bílé noci, černé dny. Kongres InSEA, Helsinky, 2018
J. Kornatovský. Style Declarative. Galerie moderního umění. Hradec Králové, 2017-18
P. Gajdošíková, J. Pfeiffer. Někde se něco koná. Galerie Entrance, Praha, 2017
M. Hiltunen, T. Jokela, Z. Hůla, M. Sedlák. Universum locus. Křížová chodba Karolina, 2016

VÝSTAVY

Kerhartová, J. (2012) Česká groteska. Vedoucí práce J. Bláha.
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DISKURS
Pojem diskursu je ústředním konceptem našich didaktických modelů,
v úzkém vztahu k charakteristice vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP.
Odkazuje ke konstruktivistickým a mediačním pedagogickým přístupům,
které se opírají o koncept diskursivní výstavby poznání a zdůrazňují význam
zprostředkujících kulturních vlivů. Diskurs chápeme jako sociálně a historicky
proměnlivý prostor všech výpovědí; ty jsou vždy vázány na sociální kontext,
na způsoby užití. Výchozím bodem je rovnocenný pohled na „vypovídání”
žáků i učitelů ve verbálních i vizuálních znakových systémech. Výpovědi
jsou důležité obsahové domény, z nichž pedagogové vycházejí při výběru
mediačních přístupů a didaktických postupů. Diskursem rozumíme nejen
rozpravu nebo promluvu, ale také symbolický řád a režim, který usměrňuje
a určuje, jakými způsoby je interpretován a reprezentován – v nejširším slova
smyslu - svět.

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
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In Czech, the term for literacy is gramotnost, which etymologically comes from the
ancient Greek word grammatikē, or grammata (letters). Despite their segregation
into ranks, greek letters could be understood only jointly, as a unity. We suppose
that grammatikē is derived, not merely from gramma (‘letter’), but also from another
mathematical term, grammē, a line: all the separate rankings, stoicheia, must in the
last analysis be joined up into a single line if they are to be understood.
We respect that the term belongs to the sphere of functional literacies, as it
includes a pragmatic, performative component. Funkční vizuální gramotnost
(i.e., functional visual literacy) does not consist only of the basic set of competencies and sub-competencies, but above all, it possesses the ability to use all these
competencies together in different contexts.

Introduction Statement

Department of Art Education, Faculty of Education, Charles University, Prague, Czech Republic

VISUAL LITERACY
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Vyjádři se kresbou!
Katedra výtvarné výchovy
Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Jitka Mikošková, Ondřej Moučka – studenti doktorského studia
Koncepce projektu

V rámci projektu Vyjádři se kresbou! se autoři snažili přiblížit tendence a principy v oblasti současné kresby studentům didaktiky
výtvarné výchovy na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci. Prostřednictvím osobní
zkušenosti s kresbou se autoři snažili studentům představit široké spektrum výrazových i tematických možností kresby a vzbudit
v nich zájem o aktuální tendence u média, které je většinou spojováno spíše s tradičním technickým pojetím. Náplň jednotlivých
praktických zadání vycházela z inspirace tvorbou současných autorů a zároveň zohledňovala didaktický potenciál dané kresebné
aktivity. Projektu se účastnili studenti navazujícího magisterského studia oborů Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy
a základní umělecké školy a Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Byl realizován na seminářích
k předmětům Didaktika výtvarné výchovy 1 (1. ročník navazujícího studia) a Didaktika výtvarné výchovy 3 (2. ročník).

„Aktivita mě bavila, dobrý způsob vyjádřit názor k
současnému dění. Líbila se mi změna materiálu – změna
oproti klasické kresbě.“
„Workshop na téma populismus mě donutil zamyslet se nad
závažnými tématy. Jestli já sama jsem nějakým způsobem
zapojena do populismu, čeho všeho se takové téma týká a
především, jestli jeden člověk může něco změnit.“

Koncepce projektu vycházela z postupů současné kresby, tematicky jsme projekt zastřešili pojmem „vyjádření“. Vyjádření je
všudypřítomné, neustále probíhající, je v naší řeči, v mimice, pohybech, v nakládání s věcmi, ve využívání prostoru, který nás
obklopuje, v našem chování, ve stopách, které po sobě zanecháváme. Může být záměrné, stejně jako bezděčné. Je vždy nositelem
sdělení, které může být manipulováno, může být svobodné, ale i omezované. Na počátku každého výtvarného vyjádření stojí
myšlenka, která postupně nabývá podoby konceptu, následně realizovaného v tvůrčím procesu. Výsledný výraz – ať už je jeho
nositelem produkt nebo samotný proces tvorby – vždy působí na svého recipienta a ožívá tak v nespočetném množství osobních
interpretací. Každý seminář byl zasazen do konkrétního rámce, vymezeného tematicky a materiálně. Semináře obsáhly jak témata
inspirovaná aktuálním společenským a politickým děním (sociální sítě, interpretace a dezinterpretace, populismus), tak osobní až
intimní rovinu (vlastní identita, hranice svobody, tělesnost). Přičemž někdy se v rámci jednoho zadání mísila ona osobní rovina
s celospolečenskou (vlastní identita v rámci sociální sítě).
Vycházeli jsme z kresby jakožto niterného média, často sdělujícího intimní výpovědi, které však zároveň může být i univerzálním
jazykem, komentujícím a glosujícím aktuální společenská témata a události. Postupně jsme tedy se studenty realizovali následující
semináře: Budování identity a komunikace prostřednictvím sociálních sítí; Narativita, interpretace a dezinterpretace;
Vyjádření tělesnosti; Komunikace a tělo; Problém svobody a individuality člověka; Populismus.

Současná kresba (od 60./70. let do současnosti) není vymezena jednotnou deﬁnicí, je pro ni charakteristické

používání tradičních prvků kresby jako je linie, skicování, proces myšlení a zkoumání, ovšem novými způsoby. Linie může být
tvořena tužkou, ale také drátem, světelným paprskem. Skicováním a procesem zkoumání nemusí být jen črtání na papír, ale může
jít o stopu vlastního těla v prostoru, o záznam prostřednictvím světla nebo dokonce zvuku. Kresba v galerijním kontextu je dnes
chápána nikoli jako konzervativní výtvarná technika (Sýkorová, 2015), je otázkou přístupu dané instituce, kurátora nebo teoretika,
jak současnou kresbu uchopí a co bude za kresbu považovat. Na výstavách současné kresby proto můžeme vedle prací na papíře
vidět kresbu jako prostorový objekt, instalaci, performance, land-art, street-art, digitální kresbu aj. V souvislosti s tímto přístupem
můžeme proto prvky kresby spatřovat všude kolem nás, ve stopách ve sněhu, v linii páry, která zůstane na obloze po letu letadla,
v telefonních drátech nebo dokonce v sociálních sítích, která nás propojují neviditelnou linkou, tedy kresbou (Dexter, 2005).

„Moje kresba vyjadřuje tělo jako něco samozřejmého, co dennodenně používám aniž bych si uvědomil, jak může být zranitelné.“

Problém svobody a individuality člověka.

Popis vybrané aktivity:
Umění je odrazem doby, ve které vzniká, tradiční umělecké žánry popisně zobrazují některé události
a okamžiky včetně dobových reálií, umění tak někdy přímo podává obraz své doby, zároveň svým vývojem
nepřímo reﬂektuje i celkovou společenskou situaci a vývoj společnosti po stránce nejen technologické, ale
i myšlenkové. Postupně přestává pouze ilustrovat a začíná také komentovat a kriticky hodnotit, snaží se
poukazovat na problémy a vyvolávat diskuzi. V průběhu 18. století se objevuje karikatura jako prostředek
vyjádření se k politickým a společenským změnám, souvisejícím s rozvojem průmyslu a urbanizace
(Moran, Birne, 2013). Nový rozvoj technologií, převážně ﬁlmu a fotograﬁe, znamenal především to, že
tradiční požadavky na kresbu a malbu stran reprezentace skutečnosti ustoupily inovativnějším,
experimentálním přístupům, více reﬂektujícím zájmy a postoje autora (tamtéž). Řada umělců se tak
mohla vymezit vůči aktuálnímu dění, glosovat jej, ironizovat. Některé avantgardní umělecké směry přímo
reagovaly například na hrůzy války či na sílící konzumerismus, provokovaly, kritizovaly zažité hodnoty
a zvyklosti. Nové umělecké formy intervenují do veřejného prostoru (například land art, happening,
street art), a mohou tak konfrontovat širší publikum a promluvit do veřejného dění. Aktivistické či
angažované umění překračuje hranici mezi uměním kritizujícím společnost (od níž se distancuje) a mezi
společenskou realitou samotnou, do níž aktivně vstupuje snahou vyvolávat diskuzi, upozorňovat na
problémy. V posledních několika letech se mluví o tzv. artivismu, tedy o spojení aktivismu s uměleckým
vyjádřením, s aktivismem skrz umění. Artivista (aktivista a umělec v jedné osobě) využívá své tvorby jako
nástroje aktivismu – k vyjádření protestu proti válce, globalizaci, rozmachu odlišťující digitalizace,
k zviditelňování kontroverzních témat, sociálních problémů, mocenských a ekonomických rozdílů,
zrovnoprávnění menšin a marginalizovaných skupin.
Někteří autoři volí pro vyjádření sociální nebo politické angažovanosti kresbu. Nizozemský umělec Erik van Lieshout ve svých ﬁlmech a kresbách, které jsou nezřídka velkoformátové, takže
evokují ﬁlmové plátno, prostřednictvím osobních zkušeností interpretuje současné sociální problémy a potýkání se s imigrací, intolerancí, kolonialismem a sexualitou (Folkersma in Lahner,
2015). Dokazuje tak, že kresba je vedle intimního a osobního média vhodným nástrojem k poukazování na současná témata (tamtéž). Ve svém projektu Mall (nákupní centrum) si otevřel jednu
z opuštěných jednotek v nákupním centru, které mělo být utopickou vizí prospěchu, nicméně se stalo místem, kde tráví čas chudí a nezaměstnaní, aby navázal kontakt s místními a zapojil je do
konverzace o jejich kořenech, obrodě, bezpečnosti a konzumerismu (Folkersma in Lahner, 2015). Američanka Andrea Bowers se ve svých fotorealistických kresbách zaměřuje přímo na
aktivismus. Překresluje účastníky demonstrací a aktivistických akcí, které izoluje z fotograﬁí dostupných v médiích či z jejích vlastních jako individuality na prázdný papír, čímž se zamýšlí nad
jejich identitou a vyzdvihuje tak volby a jednání angažovaných občanů (Kalb in Lahner, 2015).
U výše zmíněných příkladů kreseb kladoucích si za cíl společensky se angažovat a tematizovat současné problémy byla použita média tradiční – tedy tužky a papír. My jsme pro semináře volili
pro kresbu netypické materiály: jemný střihový papír, jenž nám evokoval křehkost svobody, v kontrastu s drátem, jenž svou menší poddajností zdůrazňoval zodpovědnost, kterou svoboda
přináší, nebo naopak omezení vyplývající z potlačování svobody člověka a společnosti, se kterým se setkáváme například v totalitním uspořádání. Seminář byl rozdělen na čtyři na sebe
navazující části: od seznámení se s textem přes diskuzi a samotnou tvorbu jsme pokračovali prezentací a interpretací jednotlivých objektů.
Studenti se rozdělili na dvě skupiny, z nichž každá dostala text k prostudování a zamyšlení. Vybrali jsme výňatky z druhé části Morovy Utopie, která pojednává o životě lidí v ideálním státě,
založeném na rovnostářském principu, kolektivním vlastnictví a přesvědčení o morální škodlivosti vlastnictví soukromého. Dokonalé a trvalé zákony vymyšlené zakladatelem utopie zaručují
spravedlnost a blaho ve společnosti, které je ovšem vykoupeno v podobě omezení osobní svobody a potlačení individuality. S těmito prvky se setkáváme v totalitních režimech. Naopak Mill,
autor spisu O svobodě, hájí liberální pojetí svobody jako jedné z nejvyšších lidských hodnot. Člověk má právo na svobodu slova, shromažďování a realizaci svého vlastního potenciálu dle svých
představ. Právě rozmanitost vede dle Milla k rozvoji a rozkvětu celé společnosti. Svoboda v Millově pojetí ovšem není bezbřehá – v otázkách dotýkajících se celé společnosti se jí člověk plně
zodpovídá. Ačkoli se oba texty řadí dnes již do klasické literatury, vyvolávají řadu aktuálních otázek, které lze vztáhnout k současnému dění na celosvětové i české politické scéně nebo
k osobnímu pojetí svobody, vlastnictví, ideálního společenského uspořádání, principům demokracie. Právě tyto otázky jsme se studenty ve skupinách diskutovali, snažili jsme se je
propojit s jejich vlastní zkušeností a s pocity, které v nich text vyvolal.
Své dojmy a prožitky studenti samostatně zpracovali a přenesli do tvorby objektů. Cílem bylo vyjádřit, jak by se cítili v kontextu podmínek představených v příslušném textu. Jakým způsobem
je možné zhmotnit tyto myšlenky, pocity, dojmy, prostřednictvím pevného drátu a lehkého polo-transparentního střihového papíru? Na závěr proběhla společná prohlídka vzniklých
prostorových kresebných objektů. Studenti se na základě zpracování materiálu snažili verbálně postihnout a popsat, co by objekt mohl vyjadřovat, a zdůvodnit, proč si to myslí. Své
interpretace potom porovnávali s autorem objektu a jeho záměrem.
Reﬂexe k některým aktivitám jsme realizovali písemnými anonymizovanými vyjádřeními nebo diskuzí.

„Celkově mě to obohatilo tím, že jsem postupně přišla na to, jak kresbu různě pojmout.“
DEXTER, Emma (ed.). Vitamin D: New Perspectives in Drawing. New York: Phaidon, 2005. s. 352. ISBN 978-0-7148-4545-6
MILL, John Stuart. O svobodě = [On liberty]. I, II. Praha: Otto, 1913. 96, 110 s. Světová knih.; 1087-1088, 1097-1098.
MORAN, Lisa, BIRNE, Sophie (eds.). WHAT IS_Drawing? Dublin: Irish Museum of Modern Art, 2013. 34 s. ISBN: 978-1-907020-98-8
MORE, Thomas. Utopie. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 156, [2] s. ABC marxismu-leninismu. Prameny; Sv. 26.
SCHRÖDER, Klaus Albrecht, LAHNER, Elsy, (eds). Drawing Now 2015 (katalog výstavy). Vídeň: Albertina, Hirmer, 2015. 231 s. ISBN: 978-3-7774-2500-9
SÝKOROVÁ, Lenka (ed.). Postkonceptuální přesahy v české kresbě. 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. 160 s. ISBN: 978-80-7414-956-6
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Art Education
Academy of Fine Arts
Munich
Akademie der Bildenden Künste München
Akademiestraße 2 - 4
80799 München
Germany

At the Academy of Fine Arts in Munich, one studies art and art education for teaching
at the Gymnasium. There is no need to study another subject. The professors and staff of the
program are responsible for the artistic education, analogous to studying in a free class.
The additionally required qualifications are acquired in the
corresponding workshops and theory seminars. The degree program extends
art education in the direction of art mediation:

artists - art educators - art mediators.
The program:
professional instruction for a differentiated view of art
support in the search for one‘s own
contact with students who want to share and deepen these interests
artistic expression
Art that is produced, discussed, exhibited and conveyed
Participation in international exchange programs will provide the opportunity to continue
with the study experience abroad. A „Master of Arts in Art and Mediation“ can also be acquired.
There is no need to study another subject. The study objective is the first state examination, from
which the way over the Traineeship in art and teaching practice for the second state examination or
Master of Arts.

Layout: Sabrina Grünauer, copyright: Helmut Maier
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Utility art — recyklované plastiky

UTILITY ART
UTILITY ART

UTILITY ART

UTIL
ITY A
R

T

UTILITY ART

Z odpadového obalového materiálu od potravin
ze školní kuchyně, vytvoř plastiku, která uvede
původní obal do jiných souvislostí.

VÝTVARKA
v pohybu současného světa
přetvářecí činnosti / rozvíjení materiálové citlivosti / reakce na environmentální téma

UTILITY ART UTILITY ART

žákovské práce, 7. ročník ZŠ

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
ČSLA 65, Planá nad Lužnicí

Cesta k fotografii 1

Edukační přístup pracoviště vychází z kurikulárních dokumentů
Fotografický ateliér 2. B (červen 2018)
RVP ZV. Zaměřuji se na naplňování
jeho základních cílů: poznávání
výtvarného jazyka, uplatňování subjektivity a ověřování komuniDěti ohledávaly možnosti fotografie.
kačních účinků.
Zaměřili jsme se na průzkum:

Vytvoř portrét, na kterém zachytíš sebe nebo
kamaráda
jako možnosti
představitele
domluvené role.
Děti ohledávaly
fotografie.

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

UTILITY ART

made by children
from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

UTILITY ART

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

UTILITY ART
UTILITY ART

Hra na fotografický ateliér

- pozadí

Fotografický ateliér 2. B (červen 2018)

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic
made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

Zaměřili jsme se
na průzkum:
seznamování
s digitálními
médii / využití
pozadí a vyjádření / práce s atributy / zkouv- tvorbě
výrazu
mání vztahu postavy a pozadí / poznávání rolí

UTILITY ART
UTILITY ART

- atributu (co mám na fotografii a co to znamená)
Pro naplňování tohoto cíle volím
úlohy, které reagují na výzvy sou- výrazu
žákovská práce, 2. ročník ZŠ
atributu (co
mám na fotografii amódě
co to znamená)
časného světa. Věnujeme se- tématům
environmentálním,
a identitě, současnému umění a jeho strategiím, rozvíjení vizuální gramotnosti a práci s digitálními médii včetně vytváření filmů
a animací a ověřování jejich komunikačních účinků.

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

UTILITY ART

Chci rozvíjet výtvarnou výchovu jako moderní předmět, který
umožňuje žákům seznámit se s pestrými možnostmi výtvarného
vyjádření v současném světě a reagovat na ně.
autorka posteru: MgA. Eva Volfová, e.volf@seznam.cz
made by children from ZŠ Planá nad Lužnicí, Czech Republic

Cesta k fotografii 2
Osvícení (portrét a světlo)
Vytvoř portrét, kde bude důležitou rolii hrát
světlo.

Shoda výrazu s významem / Aby hnusný bylo hnusný

portrét / identita / digitální média / světlo /
komunikační účinky / výtvarný výraz

Zpracuj výtvarně daná slova tak, aby jejich výraz byl ve shodě
s významem.

žákovská práce, 8. ročník ZŠ

význam / výtvarný výraz / typogram
žákovské práce, 6. ročník ZŠ

Poznávání strategií současného umění
Vyzkoušej si možnosti geometrie ve světě umění.
Seznam se s jednotlivými strategiemi a s využitím stejného principu navrhni vlastní kompozici.
Návaznost na výstavu TRANSFORMACE GEOMETRIE V GHMP
geometrie / abstrakce / současné umění / prezentace / linie, barva, tvar / komunikace

Jak se to tváříš?
(portrét a výraz)

Výtvarné reakce na téma
oděv-móda-identita

Vytvoř portrét, který bude klást
důraz na to, jak se tváříš.

Jak bys ty oblékla židli při vzpomínce na
někoho blízkého?

portrét / identita / digitální
média / komunikační účinky /
výtvarný výraz /

žákovské práce, 1. ročník ZŠ

žákovská práce, 8. ročník ZŠ

žákovské práce, 6 ročník ZŠ

Dokonči torza oděvních značek,
hledej neobvyklá řešení.
žákovské práce, 6. ročník ZŠ

OBVOD

A
Linie v
prostoru

OBSAH
Obvod a Obsah

A

OBSAH

OBVOD

S čím se to fotíš?
(portrét a atribut)

DRUH
Y "AR

Vytvoř portrét, na kterém o sobě
něco prozradíš pomocí nějakého
atributu.

V"mn#na

V"mn#na

portrét / identita / digitální média
/ komunikační účinky / výtvarný
výraz / atribut
žákovská práce, 8. ročník ZŠ

Prozkoumej, co mají tví spolužáci
na tričku, zdokumentuj!

Není
"ára
jako
"ára

3D

žákovské práce, 6. ročník ZŠ

Prostorov" objekt

Linií libovoln"ch

Linií libovoln"ch

3D

Není !ára jako !ára-Linie prostorové

Prostorov" objekt

Jaký vzkaz chceš svému okolí prostřednictvím trička dát ty?
Navrhni a pomocí šablony a spreje realizuj.
žákovské práce, 6. ročník ZŠ

současné umění / prostorová tvorba / komunikace / grafický
projev / přetváření / odívání / identita /
!árka Hroudová
Bára Dubová
Geometrie
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• Materiál: nafukovací balonek, noviny, bílý papír, sádrové
obvazy, plastová láhev, zbytky látek a kožešin, korálky,
ozdobné stuhy, dráty, jehla, nit, temperové barvy, tavné pistole.

• Cíl: převedení vlastní osobité představy do podoby loutky.
Rozvoj představivosti, kreativity, vnímání barev a materiálů
a jejich vzájemného působení. Seznámení s technikou
kašírování a jejího využití při tvorbě prostorových objektů.
Rozvoj vzájemné spolupráce a komunikace při práci.

Úkol: výtvarně zpracovat postavy krále, královny, dvořanů
a ostatních lidí žijících na královském dvoře v době jeho vlády.

Samotná realizace loutky byla poměrně pracná, trvala pět
dvouhodinových bloků výuky a vyžadovala použití různých výtvarných
technik a způsobů práce. Děti uplatnily velké množství fantazie a kreativity.

Tématem Karla IV jsme se zabývali před třemi lety, kdy si celá Evropa
připomínala 700. výročí jeho narození a Národní pedagogické
muzeum a knihovna v Praze vyhlásily výtvarnou soutěž na toto téma.
Dvě loutky, které jsme do soutěže zaslali, získaly 3. místo v kategorii
Prostorové objekty jednotlivců ve věkové kategorii 11 - 14let.

• Znalosti, které děti načerpají během výuky (např. dějepisu, přírodopisu, hudební
výchovy) uplatňujeme ve výtvarné praxi. Děti vedeme ke vzájemné spolupráci a
komunikaci, učíme je toleranci a respektu k odlišnostem v jejich vlastní tvorbě i životě.

• S dětmi navštěvujeme galerie a učíme je vnímat umělecká díla našich a světových
autorů a tyto poznatky pak reflektovat ve vlastních výtvarných aktivitách.
Prostřednictvím výtvarné výchovy reagujeme na aktuální kulturní a společenské
dění. Práce dětí vystavujeme v prostorách školy a také zasíláme do výtvarných
soutěží.

• Výtvarné činnosti patří na naší škole mezi významné prostředky, které rozvíjejí
osobnost dětí. Snažíme se, aby činnosti byly co nejzajímavější a děti mohly získat
co nejvíce poznatků, a hlavně prožitků z tvorby. Naším hlavním cílem je rozvíjet
fantazii a kreativitu a nabízet široké spektrum výtvarných technik a postupů.
Snažíme se také rozvíjet estetický cit k věcem, které děti obklopují, k uměleckým
předmětům, k přírodě a seznamujeme je s různými formami umění.

Mgr. Soňa Jindrová, 7. ZŠ a MŠ Plzeň

Na dvoře krále Karla IV.
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F I G UR Á L N Í
TR
HA
NEC
FIGURÁLNÍ TRHANEC

Galerijní prostory:
Na vlnách umění - České umění 20. stol.
| výstava Krása a půvab
Koncepce programu:
MgA. Petra Škachová
Cílová skupina:
I. a II. stupeň ZŠ, GYM, SUŠ
Datum realizace:
4. 2. – 28. 8. 2019
Časová dotace:
60 minut

Struktura programu:
Program je svou koncepcí modiﬁkovatelný
do stálé expozice Na vlnách - České umění
20. století, ale probíhal paralelně
i v proměnné výstavě Krása a půvab, která
byla věnována současným českým sochařkám.

4. 2. – 28. 8. 2019

Žáci mají možnost zpracovat ﬁgurální motiv
- postavu - jinými výtvarnými způsoby než
kresbou. Objevují stejně jako umělci nové
přístupy a postupy při práci s atypickým
materiálem v přímé interakci s uměleckým
dílem. Program podporuje vizualitu, prostorovou představivost při práci s modelací, stylizací a deformací ﬁgury.
Edukační postupy:
Úvodní část je zahájena vytvořením
vlastní selﬁe na mobilní telefon a poté
otázkou: Proč mají lidé stále potřebu
zaznamenávat sebe samé (portrét, ﬁguru
apod.)?
Diskuzní 15 minutová část v kruhu svým
obsahem vysvětluje (umělcovu) potřebu
ﬁgurálního záznamu a stopy napříč
dějinami ve výtvarném i užitém umění.
Animační 30 minutová výtvarná část ve
výstavě je rozdělena do 5 až 7 artzón;
práce ve skupinách.
Závěrečné shrnutí výsledné výtvarné
činnosti s diskuzí a přesahy.
Použité pomůcky:
bublinková fólie, nitě, motance, izolepy,
tyče s tužkou, papíry formátů A4, textilie
různých struktur a elasticitou, fólie,
ořezy
Výstup z programu:
skupinové dílo – ﬁgurální trhanec, zaznamenaný formou fotograﬁe či sekvenčního
video záznamu, který lze dále upravovat
ve škole.
Vyhodnocení programu:
Program doplňuje běžnou výuku výtvarné
výchovy a umožňuje žákům pracovat
v podnětném prostředí výstavy či expozice.
Zvolenými výtvarnými přístupy neformálně
rozšiřujeme didaktickou formu, která
učí děti i žáky kreativitě při práci s
recyklovatelnými, netradičními, ﬁnančně
nenáročnými a modiﬁkovatelnými materiály.
Program Figurální trhanec je aplikovatelný i na různá období ve výtvarném umění.
Je předatelný a lze jej modiﬁkovat podle
potřeby nebo podle aktuální výstavy.
Oblastní galerie Liberec, příspevková organizace
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

www.ogl.cz
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Pozvánka k celoročnímu projektu:
Zajímáš se o umění? Chceš se dozvědět více
o Galerii? Chceš nahlédnout „pod pokličku“
gASKu? Pojď prožít cestu napříč Galerií!

lektorskÉ centrum

GASK teens

Anotace projektu: Program GASK teens je určen studentům středních škol. V první fázi se studenti setkávají s originálními
díly moderního a současného umění. Interaktivně poznávají obsah a formu vybraných děl a vlastní tvorbou reagují na aktuální témata a otázky. V druhé fázi se seznamují s chodem galerie, s náplní práce jednotlivých galerijních pozic a s přípravou
výstav. Setkávají se s kurátory, s odborníky PR & marketingu, s ekonomy, navštíví depozitář a registr sbírek. Ve třetí fázi
projektu na základě získaných zkušeností navrhují vlastní tematickou výstavu ze sbírek GASK, kterou instalují, propagují
a v závěru projektu představí na své vernisáži. Výstava doplňuje stálou expozici GASK Stavy mysli / Za obrazem – obměny
a intervence o další stav mysli.
produkce
výstav

kurátoři

PR + marketing
produkce komerčních
prostor
edukátoři

depozitář
a registr sbírek

Co je GASK?

fungování galerie

ředitel
Komu
je určen?

M

Y

CM

správa budovy
a technické zajištění

GASK teens

edukační programy
s Lektorským centrem GASK

MY

komentovaná prohlídka
s kurátorem

tiráž
výstavy

CY

seznámení se s koncepcí stálé expozice

CMY

K

knihovna

a náplň práce jednotlivých oddělení

GASK

Prostory
a jejich využití?

C

kustodi

ekonomické personální
oddělení
oddělení

edukační a interpretační program
s Lektorským centrem GASK
deinstalace

výběr vlastních stavů mysli
výběr děl

edukační program

koncepce výstavy

komentovaná prohlídka

konzultace s vedoucím kurátorem
studium informací
k dílům a autorům

grafická úprava
tiskovin k výstavě

výběr citátů ke stavům mysli

pokladna

vernisáž

rozvržení děl
v prostoru

instalace výstavy

odborný text k výstavě

Programy pro Děti a mládež
Pro individuální návštěvníky věkové kategorie děti a mládež připravujeme a realizujeme pravidelné volnočasové programy
již od roku 2010, kdy Lektorské centrum GASK vzniklo a začalo pracovat s veřejností. Pro tuto cílovou skupinu nabízíme čtyři
typy programů:
Název programu

Formát programu

Cílová skupina

Rok zahájení

Četnost konání v roce 2019

gASK dětem

odpolední výtvarné dílny

děti věku MŠ a ZŠ

od roku 2011

4× týdně

pARTy time gASK

čtyřdenní výtvarné dílny / příměstský tábor

děti věku ZŠ

od roku 2011

5 turnusů v srpnu

gASK teens

odpolední dílny

mládež od 14 let

od roku 2018

1× týdně

gASK time

čtyřdenní výtvarné dílny / příměstský tábor

mládež od 14 let

od roku 2019

1 turnus v srpnu

Vývoj návštěvnosti gASK dětem v letech 2011–2018
počet návštěvníků (děti/mládež)
počet realizovaných programů za rok

156
33
2011

1044

1023

870
371

517

309

303

60

46

58

73

87

111

126

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

V letech 2011 až 2015 jsme program GASK dětem nabízeli dvakrát týdně za jednorázový vstup a bez předchozí rezervace. Rostoucí zájem byl důvodem k přehodnocení organizace. Prvním krokem v roce 2015 byla
závazná pololetní přihláška a s ní spojené pololetní předplatné, které umožnilo omezit počet dětí ve skupině
s ohledem na kapacitu ateliéru a potřebu zajistit dostatečné množství výtvarného materiálu. Druhým krokem
bylo rozdělení dětí do věkově homogenních skupin – předškolní děti, děti ve věku prvního stupně ZŠ a děti
ve věku druhého stupně ZŠ.
Od roku 2016 jsme postupně otevírali další skupiny. Aktuálně realizujeme program GASK dětem ve čtyřech skupinách.
Nejen počet dětí, ale také jejich dospívání a proměna v mladého kritického obdivovatele umění nás přirozeně dovedly k otevření páté skupiny pro mládež výše prezentované koncepce GASK teens.

www.gask.cz
gASK — gALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
BARBORSKÁ 51—53 / KUTNÁ HORA
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