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Metodický materiál edukačního programu k výstavě
Shirana Shahbazi: Takže znova / Then Again
22/03 – 03/06/2012
Galerie Rudolfinum malá galerie
Kurátor / David Korecký
Autorky edukačního programu / Marie Fulková,
Leonora Kitzbergerová, Magdalena Novotná, Lucie Jakubcová Hajdušková
(Ped F UK v Praze, Katedra výtvarné výchovy)
Edukace a doprovodné programy v Galerii Rudolfinum / Marian Pliska
Grafická úprava / Johanka Ovčáčková

BÍLÉ DESKY
Bílé desky jsou metodické a informační materiály edukačního programu k výstavě Shirany Shahbazi
s názvem Takže znova. Edukační program nabízí vybraná témata výstavy v kulturních a sociálních
kontextech pro všechny typy škol. Vzdělávací obsahy jsou vybrány zejména pro oblast Umění
a kultura, Výtvarná výchova. Najdete zde ale také řadu témat, která je možné využít i pro výuku
v jiných vzdělávacích oblastech, např.: Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura, Člověk a příroda.
Pro vyučující a jejich žáky je k dispozici Mapa) ji je možné použít jako hotový edukační program.
Mapa upozorňuje na určitá díla Shirany Shahbazi, pokládá konkrétní otázky a vybízí k výtvarným
činnostem nebo k záznamům různých vizuálních poznámek. Na podkladě Mapy a Bílých desek je
také možné si vytvořit vlastní verzi vzdělávacího programu. Bílé desky nabízí odborné texty k výstavě, seznam literatury, kterou je pro vlastní přípravu programu vhodné nastudovat, ale také obsahují
návrhy výtvarných aktivit pro práci ve škole.
Aktivity realizovatelné ve výstavě jsou v Mapě označeny GRAFIK: XY ikonou, k takové aktivitě je
možné si na vyžádání zapůjčit výtvarný materiál v oddělení edukace a doprovodných programů
Galerie Rudolfinum u pana Mariana Plisky (pliska@rudolfinum.org).

Vybraná témata z oblasti Umění a kultura – Výtvarná výchova

ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE, FOTOAPARÁT
BAREVNÁ A ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE
REPRODUKCE

BARVA
PROSTOR
NEKONEČNO
POHLED
KOMPOZICE
ZÁTIŠÍ

HOLANDSKÁ MALBA 17. STOLETÍ
REALISMUS, HYPERREALISMUS, ABSTRAKTNÍ GEOMETRIE, NEPŘEDMĚTNOST
SOUČASNÁ REKLAMNÍ NÁSTĚNNÁ/FASÁDNÍ MALBA
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Texty
Intertextualita, transtextualita, paratext, epitext a metatext
Texty, které bychom Vám rádi nabídli, můžete použít jako zdroj poučení
nebo inspirace k další práci s fotografiemi S. Shahbazi.
Vycházíme z toho, že obraz je též textem svého druhu. Tedy i fotografie, se kterými se právě setkáváte a se kterými budete pracovat se svými žáky a studenty. Text je vždy zapuštěn do systému
odkazů k jiným textům: je uzlem v rámci sítě (Foucault, 2002, s. 39). Principem je intertextualita.
Není podstatné, který text se připojil dříve a který později. Intertextualita je obousměrná; je to sdílení
významových stop v textech bez ohledu na jejich časové uspořádání. Intertextualita spojuje texty
vzájemným vztahem významového zrcadlení (Doležel, 2003, s. 197 – 199).
G. Genette pracuje s pojmem transtextualita. Definuje ji jako všechno, co uvádí text – otevřeně
nebo skrytě - do vztahu k jiným textům (Genette, 1982, s. 7 – 8). Rozlišuje různé druhy vzájemné
návaznosti textů: Paratextem rozumí Genette vše, co bylo k textu přidáno autorem nebo editorem
pro jeho doplnění. Patří sem titul, podtitul, mezititulek, úvod, závěr, upozornění, předmluva aj. Dále
poznámkový aparát, moto, ilustrace, obal, předsádka, přebal knihy i ostatní doplňky, které obklopují
text. Mezi paratexty řadí Genette též oficiální i polooficiální komentáře atp. K paratextům mohou
patřit náčrtky, přípravy i nerealizované projekty. Epitextem rozumí Genette všechny paratexty,
které nejsou fyzicky připojeny k textu – svazku knihy, ale „krouží volně prostorem“
(uvedení textu jinou osobou, interview s autorem atp.) V logice intertextuality mohou paratexty
též měnit nebo ovlivnit text (Genette, 1982, s. 10).
Metatext komentuje. Sjednocuje text s jiným textem, o němž hovoří, a nemusí jej nutně citovat.
Zamyslete se nad tím, jak s texty pracuje kurátor výstavy, muzejní pedagog, případně vy sami.
Všímejte si toho, které texty obklopují fotografie Shirany Shahbazi a které další krouží okolo.
Kdo je sem přidává? A jak ovlivňují naše vnímání a chápání prací Shirany Shahbazi.
Mění význam jejích fotografií?
Nabízíme Vám instantní kontexty k fotografiím Shirany Shahbazi!
Kontext je něco, co vytváříme. Dílo umění, které se ukazuje v galerii, bývá obklopeno různými
kontexty. Kdo tyto kontexty vytváří? Kdo jimi dílo obklopuje a doplňuje? Opět kurátor, galerijní
pedagog, učitel a… diváci. Kontext je možné přidávat do nekonečna. Jenom nesmíme v tomto pohybu
ztratit ze zřetele cíl, jehož chceme při zprostředkování umění dosáhnout (Novotná, 2009).
Co patří ke kontextu, určují strategie interpretace.
Hranice textu nejsou nikdy jasně rozlišeny. Text splývá s kontextem (Derrida in Kesner, 1997, s. 250).
Přitom se považuje za samozřejmost, že text a kontext jsou vzájemně odděleny. Text má být vysvětlen v kontextu. Očekává se, že aktivní kontext kontroluje pasivní text. Je-li text považován za umělecké dílo (vypracovaný, promyšlený, zušlechtěný), kontext na něj bude působit z místa, které není
konstruované a vytvořené, ale chová se jako přirozená plocha (Kesner, 1997). Jsme si toho vědomi?

Kurátorův text k výstavě
Shirana Shahbazi: Takže znova / Then Again
Shirana Shahbazi je nepřehlédnutelnou osobností současné fotografie, média, které je v novém
století výrazně ovlivněno konceptualismem, prochází revizemi, i určitou renesancí. Shahbazi
sebevědomě kombinuje barevná a černobílá zátiší aranžovaná z geometrických útvarů nebo předmětů inspirovaných holandskou malbou 17. století, jako jsou květiny a různé typy přírodnin,
s fotografiemi ze svých starších cyklů, především portréty a krajinami. Inspiruje se motivy z dějin
výtvarného umění, aniž by byla sentimentální, pohrává si s ‚barvami, subjektivností a touhou
po nekonečnu‘, aniž by byla romantická. Není jednoduché najít klíč k tomu, v čem tkví síla
a přitažlivost Shahbaziných posledních prací.
Výstava v malé galerii Rudolfina představuje výběr 23 děl, převážně fotografií středních
a větších formátů. Najdeme zde také nástěnnou malbu - přemalované fotografické zátiší, provedené
na plátně tradiční reprodukční technikou malování reklam na fasády domů. Další nefotografickou technikou je ručně tkaný koberec, který je opět zakázkovou prací objednanou u řemeslníků
v Íránu. Použitím těchto technik Shahbazi nepředkládá divákovi k ochutnání kulturní tradice
své rodné vlasti, ale používá ‚posunutého‘ obrazového kódu k formulování toho, v jakých
intencích se pohybuje její uvažování o možnostech ‚zobrazení fotografického obrazu‘.
Na obálce nejnovější publikace Shirany Shahbazi Then Again, kterou vydalo německé nakladatelství Steidl a švýcarské Fotomuseum Winterthur, je barevná fotografie geometrického zátiší.
Jako poslední reprodukce v knize je publikována stejná fotografie v černobílém provedení. Jaký
má smysl toto lapidární umístění totožných záběrů v jiném provedení na začátek a konec obsáhlé
knihy?
Shahbazi tím pokládá základní otázku: do jaké míry je možné ve výtvarném díle ‚autenticky‘
zachytit skutečnost. Například, je ‚pravdivější‘ snímek černobílý, nebo barevný? Vždyť barevnost
je vždy relativní, o měřítku fotografie ku fotografované předloze se můžeme jen dohadovat
(u Shahbaziných geometrických zátiší zvláště), a nakonec vůbec není jasné, není-li obraz jen
fantazií vytvořenou právě pro onen obraz. Stejně jako u přemalovaných zátiší či ručně tkaných
koberců se musíme ptát: je přenesení vyfotografované tváře do struktury uzlů látky ústupovou
cestou od realističnosti k abstrakci, jedná se o překódování, restrukturalizaci fotografického
zrna? A dále, jak si poradit s tím, že fotografie jako výsostné médium reprodukce je předváděna pracnou rukodělnou technikou? Je to protest, nebo je to cesta, jak fotografii osvobodit
od domnělé otrocké služebnosti reprodukci, výzva, že teď a tady je jedinečné, hodné úžasu?
Na výraz úžas nemůžeme nevzpomenout, když se postavíme před Shahbaziny fotografie hor
a skal. Před těmito snímky znovu zažíváme jemnou hrůzu ontologického druhu, hrůzu z poprvé
spatřeného světa. Vracíme se do dětských let, kdy jsme poprvé vystoupali na vrchol hory nebo
dosáhli horizontu, kde se otevřel pohled na oceán – hrůza spojená se zvědavostí, úžas z mo-
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numentality přírody (z měřítka svět vs. já) a její neuchopitelnosti. Při pohledu na noční oblohu
můžeme žasnout, ale dost často, čistě z pudu sebezáchovy a obavy ze ztráty rovnováhy, začneme
hvězdy spojovat do známých obrazců, snažíme se vytvořit si strukturu, referenci k něčemu racionálnímu, záchytnou síť. A tady jsme najednou velmi blízko Shahbaziným abstraktním kompozicím.
Sirana Shahbazi však není jen snílek krásných obrazů. V roce 2000 společně s teoretikem
kultury a kritikem Tirdadem Zolghadrem a grafickým designérem Manuelem Krebsem založila kolektiv Shahrzad. S nadsázkou, ale zároveň kriticky, se formou literárně-vizuálních esejí
publikovaných v rozličných sbornících, autorských ‚zinech‘ a knihách věnují různým
společenským fenoménům – otázkám sebevědomí jedince ve společnosti a jeho schopnosti
reflektovat a vzdorovat nivelizujícím tlakům společenských pravidel, důležitosti místních
komunit pro prosazení konkrétních zájmů, nebo například proměňující se roli umění
ve společnosti. Mimochodem, jednou z těchto publikací kolektiv Shahrzad participoval v roce
2005 na Prague Biennale 2: Between New Painting and Political Action v karlínských halách.
Shirana Shahbazi svou prací, a zvláště pak gestem kladení obrazů různého charakteru vedle
sebe, vytyčuje mnohem hlubší rozpětí než vzdálenost mezi hyperrealistickým zobrazením a totální
abstrakcí. A to vzdálenost mezi subjektem a jeho reprezentací, a nakonec možná i mezi křehkou
individualitou každého z nás a rolí ve společnosti, kterou na sebe bereme.
V této souvislosti je dobré připomenout, jak byly a jsou hodnoceny Shiraniny dřívější fotografické práce, než začala vytvářet geometrické abstraktní kompozice. Pravděpodobně nejvíce
vešla Shahbazi ve známost souborem Goftare Nik (Dobrá slova) z let 1998-2003, kdy se vracela
do Íránu a pořídila rozsáhlý cyklus zachycující důvěrně známé prostředí, s určitým
odstupem, elegancí, nenuceností, a zároveň zásadní závažností a obrazovou průzračností.
Fotografovala strukturu toho, čemu se říká domov. V této topografii prostředí pokračovala
v souborech z mnoha dalších míst světa, v cyklech Painted Desert, Mir, nebo Landschaften. Díky
těmto souborům je zmiňováno její ovlivnění prosllou düsseldorfskou školou, zejména díly
Thomase Strutha a Thomase Ruffa.
Při hodnocení zmiňovaných souborů, kde Shirana Shahbazi ‚fotografovala svět‘, teoretici
a kritici nešetřili úvahami o ‚vnitřním světě‘ autorky, o jejím osobním vztahu k místu kde žije
a odkud odešla. Myslím však, že tímto způsobem je třeba obrátit naši pozornost i v opačném
směru. Její poslední tvorba se posunuje od popisu a zkoumání kolektivních kulturních identit k motivům univerzálnějším, abstraktnějším, intimnějším. Jestliže jsme dříve v Shiraniných
fotografiích reálného světa hledali Shiranu Shahbazi a její mentální svět, dnes se v jejích
abstraktních kosmických juxtapozicích ptejme po povaze našeho reálného světa.
David Korecký, kurátor výstavy
Výstava Then Again je přepracovanou verzí výstavy Much Like Zero, která se uskutečnila na podzim 2011 ve Fotomuseum
Winterthur pod kuratelou Urse Stahela.

Úryvky z díla Viléma Flussera Za filosofii fotografie
Úryvek první: Obraz
Obrazy jsou plochy, které mají význam. Poukazují - většinou - na něco v časoprostoru „tam venku”,
co nám mají jako abstrakce (jako zkratky čtyř dimenzí časoprostoru na dvě dimenze plochy) učinit
představitelným. Tuto specifickou schopnost abstrahovat plochy z časoprostoru
a znovu je do časoprostoru promítat nazvěme „imaginací”.
Je předpokladem pro vytváření a dešifrování obrazů. Jinak řečeno: Je schopností zakódovat jevy
do dvojdimenzionálních symbolů a tyto symboly číst.
Význam obrazů spočívá na povrchu. Člověk jej může postihnout jediným pohledem - ale potom
zůstane povrchním. Chce-li člověk význam prohloubit, to znamená: chce-li zrekonstruovat abstrahované dimenze, musí pohledu dovolit, aby povrch bedlivě ohledal. Toto ohledávání povrchu obrazu
označíme jako „scanning”. Pohled při něm sleduje komplexní cestu, která je utvářena jednak strukturou obrazu, jednak intencí pozorovatele. Význam obrazu, který se v průběhu scanningu odkrývá,
je tedy syntézou dvou intencí: té, která se projevuje v obraze, a té, která je vlastní divákovi. Z toho
vyplývá, že obrazy nejsou „denotativní” (jednoznačné) komplexy symbolů (jako např. čísla), nýbrž
„konotativní” (mnohoznačné) komplexy symbolů: Nabízejí prostor pro interpretace.
Zatímco pohled ohledávající obrazovou plochu zachycuje jeden prvek po druhém, vytváří mezi nimi
časové vztahy. Může se vracet k již viděnému prvku obrazu, a z „předtím” se stává „poté”:
Čas rekonstruovaný scanningem je časem věčného návratu téhož. Pohled však současně vytváří
i závažné vztahy mezi prvky obrazu. Může se k určitému specifickému obrazovému prvku opakovaně
vracet a tak jej povýšit na nositele významu obrazu. Tím vznikají komplexy významů, v nichž jeden
prvek propůjčuje význam druhému a získává od něj svůj vlastní význam:
Scanningem rekonstruovaný prostor je prostorem vzájemně propůjčovaného významu.
Vilém Flusser, Za filosofii fotografie, 1994, str. 5 - 6

Úryvek druhý: Gesto fotografování
Pozorujeme-li pohyby člověka vybaveného fotoaparátem (případně pohyby fotoaparátu vybaveného
člověkem) získáme dojem číhání: Je to prastaré lovecké gesto paleolitického lovce v tundře. Fotograf
však nepronásleduje svou zvěř v otevřených travnatých prostorách, nýbrž v houštinách kulturních
objektů, a stezky, po nichž se plíží, jsou vytvářeny touto umělou divočinou. Na fotografickém gestu
lze vidět, jak kultura, kulturní podmíněnost klade odpor, což můžeme, podle teze, vyčíst z fotografie.
Fotografická houština se skládá z kulturních předmětů, to znamená z předmětů, které tam byly „záměrně postaveny“. Každý z těchto předmětů brání fotografovi v pohledu na jeho zvěř. Plíží se mezi
nimi, aby se vyhnul záměru, který je v nich skryt. Chce se emancipovat od své kulturní podmíněnosti,
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chce svou zvěř bezpodmínečně lapit. Proto probíhají fotografické stezky v houštinách západní kultury jinak než v houštinách Japonska nebo v houštinách nějaké nerozvinuté země. Podle teze se tudíž
kulturní podmíněnost projevuje ve fotografii do jisté míry „negativně“, jako odpor, jemuž se fotograf
vyhnul. Fotografická kritika by měla umět tuto kulturní podmíněnost z fotografie rekonstruovat a to nejen v případě dokumentárních a reportážních fotografií, u nichž je právě kulturní podmíněnost
onou zvěří, které má být lapeno. Neboť struktura kulturní podmíněnosti je zachycena v aktu
fotografováni, nikoli v jeho objektu.
Takové dešifrování kulturní podmíněnosti fotografa je však téměř nemožné. Neboť to, co se
objevuje ve fotografii, jsou kategorie fotoaparátu, které jako síť zahalují kulturní podmíněnost
a umožňují prohlédnout jen oky sítě.
Vilém Flusser, Za filosofii fotografie, 1994, str. 27 – 28

Úryvek třetí: Fotografie
Fotografie jsou všude: v albech, v časopisech, v knihách, ve vitrínách, na plakátech, nákupních taškách, konzervách. Co to znamená? Předchozí úvahy navrhly tezi, již bude třeba ještě zkoumat, že tyto
obrazy znamenají pojmy v nějakém programu a že programují společnost k sekundárně magickému
chování. Ale kdo se na fotografie dívá naivně, pro toho znamenají něco jiného, totiž věcné konfigurace, které se, vycházejíce ze světa, zobrazily na plochách. Pro něj představují svět jako takový.
Naivní divák sice připustí, že se věcné konfigurace na ploše jeví ze specifických zorných úhlů,
ale z toho ho asi hlava bolet nebude. Každá filosofie fotografie mu proto bude připadat jako
zbytečná myšlenková gymnastika.
Takovýto divák má mlčky za to, že prostřednictvím fotografií poznává svět „tam venku” a že se proto
universum fotografie kryje se světem „tam venku“ (což se ostatně přibližuje rudimentální filosofii fotografie). Ale je tomu tak? Naivní divák vidí, že se ve fotografickém universu setkáváme s černobílými
a barevnými konfiguracemi. Ale existují vůbec černobílé a barevné konfigurace ve světě „tam venku“?
A jestliže neexistují, jaký je potom vztah fotografického universa ke světu „tam venku“? Již touto
otázkou se naivní divák ocitá v samém středu filosofie fotografie, které se chtěl vyhnout.
Černobílé konfigurace ve světě být nemohou, neboť černá a bílá jsou mezní, „ideální“ případy: Černá
znamená totální nepřítomnost všech světelných vln, bílá totální přítomnost všech vln. Černá a bílá
jsou pojmy, například teoretické pojmy optiky. Protože černobílé konfigurace jsou teoretické, nemohou ve světě skutečně existovat. Ale černobílé fotografie existují skutečně.
…
Černá a bílá neexistují, ale měly by existovat, neboť kdybychom mohli vidět svět černobíle, byl by
logicky analyzovatelný. V takovém světě by bylo všechno buď černé nebo bílé, nebo směs obojího.
Nevýhodou černobílého nazírání světa by ovšem bylo, že směs by nedopadla barevně, nýbrž šedivě.
Šedá je barva teorie: což ukazuje, že z teoretické analýzy nelze už svět zpětně syntetizovat. Černobílé
fotografie to předvádějí: jsou šedé, jsou obrazy teorií.

Lidé se pokoušeli představit si svět černobíle již dávno před vynálezem fotografie. Uveďme dva
příklady takovéhoto předfotografického manicheismu: Ze světa soudů vyabstrahoval člověk soudy
„pravdivé“ a „nepravdivé“, a vybudoval z těchto abstrakcí aristotelskou logiku s její totožností,
rozdílem a vyloučeným třetím. Moderní vědy založené na této logice skutečně fungují, přestože
žádný soud není naprosto pravdivý či nepravdivý a přestože se každý pravdivý soud, podrobíme-li
ho logické analýze, redukuje na nulu. Druhý příklad: Ze světa jednání vyabstrahoval člověk jednání
„dobrá“ a „zlá“ a vybudoval z těchto abstrakcí náboženské a politické ideologie. Společenské systémy
na nich založené skutečně fungují, přestože žádné jednání není naprosto dobré nebo naprosto zlé
a přestože se každé jednání, podrobíme-li je ideologické analýze, redukuje na pohyb loutek. Manicheismem stejného druhu jsou černobílé fotografie, jenomže mají k dispozici fotoaparáty. A také ony
skutečně fungují:
Převádějí teorii optiky do obrazu a tím tuto teorii magicky naplňují a mění kód teoretických pojmů
jako „černý“ a „bílý“ na věcné konfigurace. Černobílé fotografie jsou magií teoretického myšlení,
neboť proměňují teoretický lineární diskurs v plochy. V tom spočívá jejich osobitá krása, totožná
s krásou pojmového universa. Mnozí fotografové proto také dávají přednost černobílým fotografiím,
protože se v nich jasněji odhaluje vlastní význam fotografie, totiž svět pojmů.
Vilém Flusser, Za filosofii fotografie, 1994, str. 35 – 36

Shirana a básníci (volně k výstavě Shirany Shahbazi Then again)
K některým úkolům v Mapě jsme vybrali tři básně od Jaromíra Typlta. Tento autor společně s dalšími
dvěma básníky Šimonem Noskem a Markem Šindelkou recitovali své básně přímo v prostoru výstavy
před fotografiemi Shirany Shahbazi. Další básně zmíněných autorů si vyhledejte (viz seznam literatury) a nechte se jimi inspirovat při navrhování tvůrčích aktivit pro vaše žáky (psaní básní, volných
asociací k vystaveným fotografiím nebo psaní popisů vizuálních zážitků, recitace, převádění fotografií
a básní pomocí různých zvuků do zvukových/hlukových skladeb, apod.).
Jaromír Typlt
Vniveč
veskrze vývraty
1992—1999

(vyškrtnutí)
— hned sešlo i z obzorů: — s ničím se nesejdeš: — žádná úběžnost: — pražádné
nebe pražádná země: — nic už neschází: — žádný směr: — hned
schází i ze sejdeš: —
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Jaromír Typlt

Jaromír Typlt

Procitající teurgos

Vněvýheň

(podzim 1989 – jaro 1990)

(podzim 1988 – leden 1989)

Intelektea

Popel v útrobách

Do nemrkajícího hadího oka mozku

Motýl abraxas

vějíře světla

na sklonku svého šestého života

Štěrbiny zorniček se zúžují

jasně formuloval první zákon lehkosti:

k obrazu Jeho Rafinované Temnosti

popel

Kůra se vrásní propadá a vzdouvá

stošedesátčtyři kouzelníci

Šedá duhovka rozdělena na laloky

objevili tento vzkaz v jeho útrobách
a z mikroskopického rozčilení:

Když se z pokrytecky blankytného nebe

bstruda kadra rofaté

splývavě zřítil skvostný trůn

ontrokala sampi uhošepě

napadený kdysi nejmocnějším z andělů

ustrotřič mocka V epě

Dítě sedící nedaleko odtud

bstrVda foante rofaté

na hlemýždi popela ze spálených knih

vyzvaní duchové šesti stavů

si ze zoufalství z vyhaslého jasu

a jedenácti prvotních rozměrů

vymáčklo pálící bulvy z očnic

vybombardovali prales motýlů
pestrobarevnými bulvami kaleidoskopů

Do uvolněných věznic uprchli ze světla

ale kouzelníci nakonec zůstali sami

lesklí černí brouci magie

uprostřed obklíčení z dlouhé chvíle
hráli směšnou hru s umělými orgasmy

A had se zvedl k zenitu

plynoucími z bolestí v patě

a pyšně si prohlédl nebeské trůny

pak se vzdali

které mu ještě zbyly ke svržení
Motýl abraxas
na sklonku svého šestého života
jasně formuloval první zákon lehkosti:
popel
zvláštní proč lidé místo očí
začali nosit ustrašené kaleidoskopy
když milióny abraxasů poprvé
dosedly na šedé zdi krematorií
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Typlt, J.: Intelektea in Procitající teurgos, podzim 1989 – jaro 1990, str. 15
Dostupné na: http://www.typlt.cz/media/file/Typlt_Teurgos_1990.pdf
Typlt, J.: Popel v útrobách in Vněvýheň, podzim 1988 – leden 1989, str. 10
Dostupné na: http://www.typlt.cz/media/file/Typlt_Vnevyhen_1989.pdf
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Aktivity propojené s obsahy výstavy a navržené pro školní výuku

•

aktivita

ZKOUMÁNÍ ZÁTIŠÍ
Aktivita navržená k dílu:
Shirana Shahbazi, Zátiší 29, malba, 2009, Courtesy Bob van Orsouw, Zurich and Cardi Black Box,
Milan © Shirana Shahbazi
Na výstavě se můžete inspirovat dílem, které odkazuje na holandské zátiší s ovocem.
Přineste si různé předměty, které dáte do krabice a různé materiály, které použijete jako pozadí.
Z předmětů pak pečlivě vybírejte, zkoušejte různé kombinace a nakonec sestavte zátiší.
Zkuste vyměňovat pozadí pro vaše zátiší. Pozorujte, jak pozadí ovlivňuje jeho atmosféru.
Zátiší vyfoťte.
Fotografie ve škole vytiskněte, vyměňte si je a namalujte podle nich znovu zátiší.
To znamená, že každý bude malovat podle fotografie od někoho jiného.
Další varianta je, že podle fotografie budete také kreslit.
Je rozdíl, když malujete podle skutečných předmětů nebo podle fotografie? Pokuste se ho formulovat. Odpovědi si zapište.

•

aktivita

BAREVNÉ KOMPOZICE
Tato aktivita je inspirovaná celou řadou Shiraniných barevných fotografií
s abstraktními kompozicemi. (OBR_Komposition_40, OBR_Komposition_12)
Shirana Shahbazi, Kompozice 12, C-print, 210 x 168 cm, 2011, © Shirana Shahbazi
Shirana Shahbazi, Kompozice 40, C-print, 210 x 168 cm, 2011, © Shirana Shahbazi

KOMPONOVÁNÍ V PLOŠE
Přineste si co nejvíce různobarevných kartonů (alespoň velikosti A4).
Pečlivě si vyberte několik barevných kartonů (můžete začít se třemi a postupně přidávat) a umístěte
je do plochy většího formátu (třeba na čtvrtku A3 – A1).
Kartony různě skládejte vedle sebe, pokládejte na sebe v různých úhlech a sledujte, jak na sebe jejich
barvy reagují. Můžete si každou kompozici rychle naskicovat.
Všimněte si, kdy spolu barvy vytvoří zdánlivý prostor – jejich kombinace vytvoří iluzi rohu, chodby,
schodů, apod.

KOMPONOVÁNÍ DO PROSTORU
Přineste si dalekohled a co nejvíce různobarevných kartonů (alespoň velikosti A4).
Pracujte ve skupině.
Na spojené lavice nebo na podlahu ve třídě si papírovou lepenkou vyznačte úzký dlouhý koridor
(alespoň 2m dlouhý).
Do tohoto vymezeného prostoru umístěte barevné kartony tak, aby stály (podlepení, ohnutí).
Komponujte barevné kartony do koridoru a sestavte abstraktní kompozici.
Z jedné strany pozorujte kompozici dalekohledem.
Hledejte zajímavé průhledy.
Zkoumejte vliv světla a stínů na barevnost kartonů.
Zkoumejte, jak barva jednoho kartonu ovlivňuje barvu jiného kratonu.
Místa, která vás v kompozici zaujmou, si nakreslete nebo vyfotografujte.

•

aktivita

POHLEDY DO DÁLKY
Jděte ven, do krajiny, nebo do města.
Najděte ve svém okolí místo, které povede váš pohled do dálky.
Najděte ve svém okolí místo, které povede váš pohled do šířky.
Zkoumejte, jak vypadají objekty ve vašem pohledu, jaký mají tvar.
Zkuste takové místo zdokumentovat kresbou nebo vyfotografovat vybraný pohled do dálky. Můžete
zkusit fotografovat poblíž galerie Rudolfinum, nebo třeba v ulicích Starého města.

•

aktivita

VÝTVARNÝ DIKTÁT
Vyberte si na výstavě jednu z abstraktních fotografií a pokuste se ji převést do slov.
Obraz velmi pečlivě popište.
Svůj text pak přečtěte spolužákovi a poproste ho, aby podle popisu obraz znovu vytvořil.

•

aktivita

HRA PRO HMAT
Tato aktivita se pojí ke dvěma dílům:
Shirana Shahbazi, Farsh 16, 2006, Courtesy private collection, Switzerland © Shirana Shahbazi
Shirana Shahbazi, Motýl 35, C-print, 2009, Courtesy Tricolor Photography Lab, Switzerland
© Shirana Shahbazi
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Přineste si fotografie, nebo makrofotografie různého hmyzu.
Přineste si nejrůznější vzorky materiálů (kovů, plastů, textilií, apod.).
Pozorně sledujte vyfotografované tělo vybraného hmyzu.
Popište slovy, jak vypadá jeho tělo (je hladké, lesklé, šupinaté, chlupaté, je měkké, křehké, chladivé?).
Pokuste se najít materiály, které mají podobné vlastnosti jako tělo vybraného hmyzu.
Z vybraných materiálů vytvořte portrét vybranému hmyzu.

•

aktivita

ZKOUMÁNÍ OBRAZU – VRSTVENÍ I
Aktivita inspirovaná dvojící děl:
Shirana Shahbazi, Komposition 26, 210 x 168 cm, C-print, 2011 © Shirana Shahbazi
Shirana Shahbazi, Klausenpass 01, C-print, 2011, Courtesy Bob van Orsouw, Zurich and Cardi Black
Box, Milan © Shirana Shahbazi
a úryvkem z knihy Viléma Flussera
(Úryvek první: Obraz, Vilém Flusser, Za filosofii fotografie, 1994, str. 5 - 6).
Potřebujete velkou černobílou fotografii krajiny, hory, skály nebo nějaké jiné scenérie.
Potřebujete pravítka, křivítka, kružítka a úhloměry.
Potřebujete tužku, fixy, nebo pastelky a průhledný pauzovací papír.
Prozkoumejte vybranou fotografii.
Co je na ní zobrazeno?
Najděte v ní významné prvky (skály, části hory, části krajiny – výčnělky, hrany, špičky, stromy, atd.)
a ukažte je prstem.
Fotografii překryjte průhledným pauzovacím papírem.
Znovu hledejte významné prvky fotografie.
Najděte hlavní body, linie, obrysy tvarů.
Sledujte, jak vypadají hlavní linie obrazu, kam směřují a kde se potkávají.
Pomocí pravítek, křivítek, kružítek a úhloměrů je zakreslete na pauzovací papír.
Obě díla (fotografii a svou kresbu na pauzovacím papíře) porovnejte.
Zkoumání obrazu - Vrstvení II
Potřebujete velkou černobílou fotografii krajiny, hory, skály nebo nějaké jiné scenérie.
Potřebujete barevné pauzovací papíry.
Hledáme hlavní kompoziční prvky fotografie, výrazné tvary, linie a body.
Pro každý prvek vybereme určitý barevný odstín papíru.
Pečlivě si vybereme několik různobarevných pauzovacích papírů.
Barevné pauzáky postupně přikládáme na fotografii a komponujeme z nich barevnou kompozici.
Kompozici zafixujeme (rámečkem, přilepením na okraj fotografie, apod.)

Položte vedle sebe tři verze jedné zobrazené krajiny (černobílá fotografie, kresba na pauzovacím papíře, barevná kompozice z pauzovacích papírů).
Pozorujete tři na sebe navazující, ale samostatné obrazy.
Spojte všechny tři verze jedné krajiny do jediného obrazu.
•

aktivita

HLEDÁNÍ PROSTORU
Tato aktivita navazuje na černobílé kompozice, viz například dílo:
Shirana Shahbazi - Kompozice 03, C-print, 2011. Galerie Bob van Orsouw, Zurich, © Shirana Shahbazi

Potřebujete jednobarevné krabice nebo krabičky.
Pomocí krabic se pokuste zkomponovat / reprodukovat / vymodelovat fotografii Shirany Shahbazi Kompozice 03.
Svou kompozici vyfotografujte.
Vaši fotografii a fotografii Shirany porovnejte.
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© Shirana Shahbazi /[Komposition-26-2011] 210 x 168 cm C-print

Reprodukce fotografií jsou součástí edukativních materiálů Galerie Rudolfinum k výstavě Shirana Shahbazi / Takže znova

© Shirana Shahbazi /[Komposition-12-2011] 210 x 168 cm C-print

Reprodukce fotografií jsou součástí edukativních materiálů Galerie Rudolfinum k výstavě Shirana Shahbazi / Takže znova

© Shirana Shahbazi /[Komposition-40-2011] 210 x 168 cm C-print

Reprodukce fotografií jsou součástí edukativních materiálů Galerie Rudolfinum k výstavě Shirana Shahbazi / Takže znova

© Shirana Shahbazi / Pták 09 / The Bird 09 210 x 168 cm C-print, 2009

Reprodukce fotografií jsou součástí edukativních materiálů Galerie Rudolfinum k výstavě Shirana Shahbazi / Takže znova

© Shirana Shahbazi / Z cyklu Květy, ovoce & portréty [Mušle-05-2009] / From the Series
Flowers, Fruits & Portraits [Shell-05-2009] 150 x 120 cm C-print

Reprodukce fotografií jsou součástí edukativních materiálů Galerie Rudolfinum k výstavě Shirana Shahbazi / Takže znova

