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Výtvarná výchova a jej výchovný potenciál 

Tatiana Bachurová 

 

Anotacia: V novej koncepcii výtvarnej výchovy (vzdelávací program ISCED 0, 1) sú 

obsiahnuté zážitkové procesy (formálne, technické i myšlienkové), ktoré vychádzajú prevažne 

zo súčasného vizuálneho umenia. Obsah vyučovania výtvarnej výchovy tvoria antropologické 

koncepty (časopriestoru, kultúrnych archetypov vyjadrovania prírody, estetických kategórií, 

osobnej a kultúrnej identiy, afektivity a iné). Výtvarná výchova práve týmto širokým 

tématickým záberom a medzipredmetovými vzťahmi zaručuje komplexnosť recepcie a 

interpretácie reality. V konečnom dôsledku sa tak môžeme dostať bližšie k myšlienkovej, 

filozofickej podstate mladej generácie.  

V príspevku prezentujeme súčasné trendy v umení, ktoré môžu inšpirovať pri 

koncipovaní edukačnej témy vo výtvarnej výchove.  

 

Kľúčové slová: dieťa, edukácia, recepcia, pedagóg, súčasné umenie  

 

1. Isced 1 

Medzi hlavné metodické východiská vzdelávacieho programu patria zážitkové procesy 

(formálne, technické i myšlienkové), ktoré sú založené prevažne na súčasnom vizuálnom 

umení. Dieťa mentálne spracuváva (konceptualizuje) podnety umenia, kultúry a reality vôbec, 

následne ich formálne realizuje (v materiáloch prostredníctvom techník a nástrojov) na 

základe svojich predstáv. 

Obsah vyučovania výtvarnej výchovy tvoria antropologické koncepty (časopriestoru, 

kultúrnych archetypov vyjadrovania prírody, estetických kategórií, osobnej a kultúrnej 

identiy, afektivity a iné). Práve týmto širokým tematickým záberom, medzipredmetovými 

vzťahmi (viď 12. a 14. metodický rad – ISCED1) predmet výtvarná výchova oproti iným 

predmetom zabezpečuje komplexnosť recepcie a interpretácie reality.    

Ďalším dôležitým metodickým východiskom je reflexia diel. Na prvom stupni žiak 

interpretuje podnety výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, fotografie, filmu a videa 

dvomi základnými postupmi interpretácie:   
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realizačná – podnet (artefakt) sa stáva zdrojom pre nové umelecké dielo, 

výkladová – podnet (artefakt) slúži ako podnet pre „preklad“ do verbálneho jazyka.  

Cieľom je porozumieť (recepcia) výtvarnému jazyku (kódu) a používanie výtvarných 

vyjadrovacích prostriedkov k realizácii svojich individuálnych predstáv. Zo žiaka sa tak 

vychováva vizuálne gramotný vnímateľ a „používateľ“ výtvarného umenia. 

 

2. Vizuálna gramotnosť 

 Do obsahu ISCED1 sú implementované nové (oproti predošlému vzdelávaciemu 

programu) média (film, fotografia, video, počítačová grafika, rôzne druhy grafiky…). Okrem 

toho v edukačných témach sa objavujú podnety dejín umenia a hlavne z obdobia druhej pol. 

20. storočia (surrealizmus, land art, akčná maľba a iné). Dnešný učiteľ je preto nútený  

neustále sa vzdelávať v oblasti vizuálnej kultúry, sledovať nové trendy vo vývoji súčasného 

umenia, aby dokázal pružne reagovať na trendy, ktoré odzrkadľujú  kultúrne i umelecké 

hodnoty spoločnosti.  

 

V nasledujúcej časti prezentujem vybrané druhy, štýly, či trendy v súčasnom umení, 

ktoré môžu slúžiť ako inšpiračný zdroj pri koncipovaní edukačnej témy vo výtvarnej výchove.  

 

Konceptuálne umenie  

 Prelom storočí charakterizuje konceptuálne  a postmoderné umenie, ktoré sa paralelne 

objavuje aj u nás a ktorých tendencie pretrvávajú dodnes.  

Konceptuálne umenie je umelecký smer, ktorý vznikol v 1. polovici 60. rokov 20. 

storočia a ktorý povýšil samotnú myšlienku, koncept autora nad umelecký artefakt. Cieľom 

nie je vytvoriť hmotné umelecké diela, ale sústreďuje sa na reprezentáciu myšlienky a 

umelcovho myšlienkového procesu (namiesto artefaktu písaný text, štruktúra čísel, nákres, 

mapa). Niekedy obraz jestvuje len v mysli autora a vyžaduje zvláštny druh vnímavosti (napr. 

vznik obrazu riadený telefonicky). Jeden z najvýznamnejších umelcov – J. Kosuth, 

zdôrazňuje prechod od fyzického k mentálnemu.  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Umeleck%C3%BD_smer&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/60._roky_20._storo%C4%8Dia
http://sk.wikipedia.org/wiki/60._roky_20._storo%C4%8Dia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Artefakt
http://sk.wikipedia.org/wiki/Text
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mapa
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Medzi významných predstaviteľov u nás patrí Július Koller, Alex Mlynarčík, Stano 

Filko, Peter Bartoš, Rudolf Sikora, Milan Adamčiak, Jana Želibská, Vladimír Havrilla, 

Michal Kern a iní. 

V posledných troch decéniách hovoríme o postkonceptuálnom a neokonceptuálnom 

umení. V svetovom umení sú to hlavne Barbara Kruger, Jenny Holzer, Robert Gober, Cindy 

Sherman, Christian Boltanski, Mike Kelley, Damien Hirst, Trace Emin. Na Slovensku tieto 

rôznorodo koncipované a prelínajúce sa stratégie reprezentujú najmä Jana Želibská, Peter 

Rónai, Peter Meluzín, Dezider Tóth, Matej Krén, Blažej Baláž, Milan Pagáč, Viktor Oravec, 

Roman Ondák, Boris Ondreička (Geržová, 1990). 

 

Postmoderné umenie 

Je to súhrnný pojem pre rôzne prejavy, smery, idey, hnutia poslednej tretiny 20. 

storočia a ktorého dozvuky pretrvávajú dodnes. Tento štýlový eklekticizmus vznikol ako 

reakcia na modernu a je zameraný opačným smerom, tzn. odmieta koncepciu jedinej pravdy a 

jediného cieľa, ale usiluje o alternatívny prístup k svetu. Typickými znakmi sú pluralizmus 

(stieranie hraníc medzi vysokou, elitárnou a masovou, komerčnou kultúrou); synkretizmus 

(opak žánrovej a druhovej čistoty); negácia individuality, originality a idey pokroku v umení 

(časté citácie, apropriácie
1
 a dekonštrukcie); zánik hĺbky v prospech intertextuálnosti, ideová 

recyklácia a pod. Z toho pramení kritika pokroku a moderných myšlienok ľavicových 

intelektuálov, zároveň postmoderna otvorila cestu k odmietnutiu názorov spojených s 

kultúrnou nadradenosťou západnej civilizácie a tým aj nadradenosti racionality v procese 

                                                 
1
 Apropriácia, pojem, ktorý sa nadobro udomácnil v teórii umenia a stratégiách umelcov, predstavuje 

privlastnenie si cudzieho majetku, práva alebo idey. Umelecké tendencie apropriovania 70. a 80. rokov prevažne 

v západnom umení, predstavujú jeden z kľúčových momentov pri formovaní výtvarného postmoderného umenia. 

Postmoderní apropriační umelci sa vyhranili proti modernizmom proklamovanej silnej individualite subjektu 

a priklonili sa k repetícii, ako kritickému prejavu k predošlému umeniu a zároveň tým aj definovali novo 

vzniknuté tendencie nastupujúcej generácie. Využívanie technickej reprodukcie ako jedného z mnohých 

prostriedkov tvorby sa udomácnilo na poli umenia a podieľalo sa na redefinovaní umeleckej produkcie. 

V súčasnosti sa s rozvojom digitálnych technológií uplatňuje vo veľkej miere privlastňovanie si kultúrnych 

objektov alebo cudzích prác vo všetkých odvetviach produkcie, t.j. umeleckej aj mimo umeleckej. Tento 

fenomén sa teda týka rovnako vysokej, ako aj masovej kultúry, motivácie sú však rôzne. (Stanislav Riečičiar: 

Výtvarné umenie a postmoderna; apropriácia, postprodukcia a ideová recyklácia v súčasnom umení I. 

 http://www.feelart.sk/index.php/prvyrocnik-1/24-vytvarneumenie1/64-vytvarne-umenie-a-postmoderna-

apropriacia-postprodukcia-a-ideova-reciklacia-v-suasnom-umeni 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BAlius_Koller&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Mlynar%C4%8D%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stano_Filko&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stano_Filko&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Barto%C5%A1_%28maliar%29&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Sikora&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Milan_Adam%C4%8Diak&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jana_%C5%BDelibsk%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladim%C3%ADr_Havrilla&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Michal_Kern&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Postkonceptu%C3%A1lne_umenie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Neokonceptu%C3%A1lne_umenie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bla%C5%BEej_Bal%C3%A1%C5%BE
http://www.feelart.sk/index.php/prvyrocnik-1/24-vytvarneumenie1/64-vytvarne-umenie-a-postmoderna-apropriacia-postprodukcia-a-ideova-reciklacia-v-suasnom-umeni
http://www.feelart.sk/index.php/prvyrocnik-1/24-vytvarneumenie1/64-vytvarne-umenie-a-postmoderna-apropriacia-postprodukcia-a-ideova-reciklacia-v-suasnom-umeni
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poznania. Na Slovensku (bývalom Československu) sa tento pojem objavil po prvýkrát v roku 

1969 a prvé postmoderné tendencie sa začínajú objavovať v tvorbe Daniela Brunovského, 

Jozefa Šramku, Simony Bubánovej-Tauchmannovej, Stanislava Bubána, Ivana Csudaia, 

Daniela Jurkoviča, Laca Terena, Rudolf Sikora, Juraj a Anna Bartuzsovci, Lena Lešková 

a iných  (Geržová, 1990). 

                 Spomínané konceptuálne a postmoderné umenie nie sú tradičnými slohovými 

prejavmi, ale skôr tendenciami, ktoré znamenali radikálne nový spôsob uvažovania 

o charaktere umenia. Sprievodnými znakmi sú nové stratégie, formy, procesy umenia ako 

napríklad – body art, land art, video art, street art, sound art, recycling art, happening, 

performancia, event, gestická maľba, mixed media a iné.  

 

V nasledujúcej časti uvádzame niektoré štýly, trendy súčasného umenia, ktoré sú 

symptomatické práve pre mladú generáciu. 

 

Kyberpunk (anglicky cyberpunk) 

Kyberpunk je podžáner science fiction (najvýraznejší v 80. a 90. rokoch 20. storočia), 

v ktorom hrajú zásadnú úlohu informačné technológie, počítače a umelá inteligencia. Často je 

námetom činnosť hackerov pohybujúcich sa v undergroundovom prostredí. Kyberpunk ďalej 

charakterizuje nihilistický nádych s dotykom japonskej kultúry, všadeprítomné drogy, hrdina 

s cynickým pohľadom na svet, väčšinou s kyberimplantáty po tele a čas od času ponorený v 

kyberpriestore. Vo výtvarnom umení je rozpoznateľný podľa futuristických motívov, 

počítačovej manipulácie obrazu a 3D efektov .  

Sem vložit obrázek č. 1 

 

 Nová gotika (anglicky New Gothic art) 

Ide o veľmi emotívnu štylizáciu. Vyznačuje sa dvomi subžánrami - tradičné 

(pozemné) a tzv. "Dark-Art“, čiže temné umenie. Autori sa zaoberajú temnými stránkami 

života a posmrtného  

života. Typické prvky: tajomné postavy väčšinou (osudové) ženy, motívy zo záhrobia – upíry, 

smrtky, dominuje čierna a červená farba, gotické písmo a pod. Táto tendecia sa výrazne 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Performancia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Event
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
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prejavila v obliekaní, mejkape (aj u mužov) a celkovom imidži mladej generácie. Dokonca aj 

samotné spávanie (tzv. tajomné, temné…) je tomu podriadené. 

Sem vložit obrázek č. 2,3 

 

Nová vlna (anglicky New Wave) 

Výrazná inšpirácia v pop-arte a vo švajčiarskom typografickom punku. Táto štylizácia 

je založená na koláží z rozpoznateľných prvkov.  Niekedy sa táto technika sa nazýva aj 

"maximalizmus". Typické znaky – jasné, neónové farby, radikálne riešenie, abstrakcie v 

kombinácii so „živým“ materiálom, dekoratívnosť, „počítačový“ typ písma. Inak povedané, 

tento druh v sebe poníma všetky extrémne spôsoby vyjadrovania. Výrazne sa prejavil aj 

bežnom živote mladých ľudí (móda, dizajn, hudba a pod). 

 

Sem vložit obrázek č. 4 

 

 

 

Trash Made 

  Artefakty Trash Made sú dizajnové predmety s vlastným príbehom. Sú z materiálov a 

súčiastok, ktoré už raz boli použité a pôvodne mali byť zrecyklované alebo trvale zničené. 

Tieto súčiastky fascinujú rôznorodosťou tvarov, farieb a materiálov a samy tak ukazujú svoj 

ďalší potenciál. Trash Made dáva artefaktom nový tvar, funkciu a životný náboj. Typické 

znaky - chaos v koláži, ošumelý, špinavý povrch, opotrebenie papiera, textúry, nedbanlivo 

narezané kusy fotografií.  

Sem vložit obrázek č. 5 

 

Street art 

Termín prevzatý z angličtiny (v doslovnom preklade "pouličné umenie") označujúce 

napospol nepovolené alebo len dodatočne schválené umelecké intervencie do verejného 

priestoru. Street art ako svojbytný umelecký druh úzko nadviazal na grafitti, ale v súčasnej 

dobe využíva množstvo techník od samolepiek (tzv. stickering), šablón a plagátovania, až po 
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trojrozmerné diela. Táto tvorba prevažne súvisí s politickým, ekologickým, anti-konzumne 

zameraným aktivizmom, no niektorí umelci využívajú street artové postupy v reklamnom 

dizajne, či v klasickej maľbe. 

Do povedomia teoretikov umenia sa street art dostal až v 70. rokoch s vystúpením 

newyorských umeleckých kolektívov pôsobiacich v prostredí hudobných subkultúr Brooklyne 

a Bronxe (zvlášť často je grafitti dávané do súvislosti s rapom, hip hopom a break dance). So 

street artom sú spájané mená Jean-Michela Basquiata a Keitha Haringa. Kým títo umelci 

pomohli etablovať a komercializovať grafitti ako umenie, pre väčšinu zákonodarcov zostáva 

street art nebezpečným vandalizmom. Vzhľadom k trestnosti nepovoleného street artu (a toho 

je väčšina) sú mnohí umelci známi len pod svojou prezývkou (Banksy, Katsu), zatiaľ čo iní sa 

presadili na oficiálnej umeleckej scéne (Os Gêmeos, Mark Jenkins). 

Sem vložit obrázek č. 6 

3. Záverom... 

Spomenuté trendy v súčasnom umení sa vyznačujú výrazným presahom do bežného 

života mladej generácie – ide o životnú filozofiu, módu (vizáž), štýl (imidž), vlastný 

dorozumievací jazyk a pod. Mladá generácia v snahe odlíšiť sa od „masy“ si vytvára 

alternatívne životné štýly (subkultúry), ktoré spätne ovplyvňujú samotné umenie. Pedagóg by 

sa mal dokázať orientovať v komplikovanej (bohatej) spleti súčasných umeleckých trendov 

a ich „prejavov na mladej generácii“, aby tak nestratil kontakt a schopnosť komunikovať 

jazykom svojich zverencov. Pritom je nevyhnutné, aby si zvolil vhodný spôsob interpretácie, 

ktorá vzhľadom na nemateriálnu (postavenú na procese, myšlienke, zámere autora) povahu 

artefaktov je charakteristická pre postmoderné (vrátane konceptuálneho) umenie.  Dôležité je 

aj primerane si zvoliť podnet, motív, myšlienku...zo súčasných trendov, potom hľadať 

súvislosti, opodstatnenie, zmysel, funkčnosť a pod. Preto odporúčame pedagógom na 

hodinách výtvarnej výchovy po úvodnej vizuálnej prezentácii – motivácii – ukážkami žiakov 

aktivovať otázkami, úlohami. Ich riešenie tak poodhaľuje súvislosti aj s vlastnými životnými 

skúsenosťami. Zároveň prebudí záujem a neguje apatiu, ktorá je častým prejavom mladej 

generácie. V samotnom vzdelávacom programe Isced 1 sú jednotlivé témy koncipované, nie 

ako úloha ale ako výtvarný problém!  Ďalej odporúčame v procese edukácie využiť 

alternatívne formy, procesy, typické pre postmoderné umenie (napríklad akčná maľba, 
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performancia, happening...) a ktoré  podnietia ich aktívnu reakciu. Problémom je, že učitelia 

využívajú tradičné techniky, podnety, ktoré sa stali už rutinnou a neaktuálnou záťažou pre 

dieťa 21. storočia.   

 

 

Art and its educational potential 

 

Annotation 

 

The new concept of art education (educational program ISCED 0, 1) is contained 

experiential processes (formal, technical and thought), which are largely based on 

contemporary visual art. The content of teaching art form anthropological concepts (space-

time, cultural archetypes expression of nature, aesthetic categories, personal and cultural 

identiy, affective, and others). Art precisely this broad scope and complexity of cross-

curricular guarantees reception and interpretation of reality. In the end, as we get closer to the 

thought, philosophical essence of the young generation. 

In this paper we present the current trends in art that can inspire the conception of 

educational topics in the visual arts. 

 

Keywords: child, education, reception, educator, contemporary  
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Toto je pracovní nerecenzovaná verze konferenčního příspěvku. 
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