
Ako pochopiAko pochopiťť umeleckumeleckéé
dielodielo

Autor: Mgr. Jana Autor: Mgr. Jana KurilovKurilováá



FormFormáálne predpoklady vzniku lne predpoklady vzniku 
umeleckumeleckéého dielaho diela

nn ako materiako materiáálneho predmetu ( farba, svetlo, tvar...)lneho predmetu ( farba, svetlo, tvar...)
nn ako stmeako stmeľľujujúúceho rceho ráámca rôznych výtvarných mca rôznych výtvarných 

prvkov ( kompozprvkov ( kompozíícia, proporcie,... )cia, proporcie,... )
nn ako fenomako fenoméénu, ktornu, ktoréé sa vpisuje do ursa vpisuje do urččititéého ho 

historickhistorickéého kontextu   ho kontextu   



Analýza dielaAnalýza diela

nn historickhistorickéé hhľľadisko (ekonomickadisko (ekonomickéé, spolo, spoloččenskenskéé, , 
kultkultúúrne, nrne, náábobožženskenskéé ssúúvislosti doby)vislosti doby)

nn biografický pohbiografický pohľľad (kad (kľľúúččovovéé momenty momenty žživota ivota 
autora a zmeny jeho autora a zmeny jeho šštýlu, tvorby)týlu, tvorby)

nn technicktechnickéé hhľľadisko (pouadisko (použžititéé umeleckumeleckéé postupy)postupy)
nn vlastnvlastnáá interpretinterpretáácia diela (cia diela (úúloha divloha divááka ka ––

citlivo pocitlivo poččúúvavaťť svoj vnsvoj vnúútorný hlas; inttorný hlas; intíímny mny 
dialdialóóg s dielom)g s dielom)



FFarbaarba

SvetloSvetlo

NapNapäätietiePohybPohyb

ProporcieProporcie

KompozKompozííciacia

PriestorPriestor

TvarTvar

ČČíítanie umelecktanie umeleckéého dielaho diela

SyntSyntéézaza



FarbaFarba

nn ako svetlo ako svetlo –– patrpatríí do vedeckej oblasti; do vedeckej oblasti; 
rozlirozliššujeme tak ujeme tak sedem rôznych farieb: sedem rôznych farieb: ččervenervenáá, , 
oranoranžžovováá, , žžltltáá, zelen, zelenáá, modr, modráá, indigov, indigováá, fialov, fialováá))

nn ako pigment ako pigment –– ssúúvisvisíí s výtvarnou technikou a s s výtvarnou technikou a s 
teteóóriou farieb z  maliarskeho hriou farieb z  maliarskeho hľľadiska adiska 



FarebnFarebnéé spektrumspektrum



KKľľúúčč k umeniu : farbak umeniu : farba



KKľľúúčč k umeniu: svetlok umeniu: svetlo



KKľľúúčč k umeniu: tvark umeniu: tvar



KKľľúúčč k umeniu: pohybk umeniu: pohyb



KKľľúúčč k umeniu: priestork umeniu: priestor



KKľľúúčč k umeniu: proporciek umeniu: proporcie



KKľľúúčč k umeniu: kompozk umeniu: kompozííciacia



KKľľúúčč k umeniu: napk umeniu: napäätietie



SvetloSvetlo

nn osobitý význam v umenosobitý význam v umeníí
nn ssúúbor lbor lúúččov alebo ov alebo ččastastííc, ktorc, ktoréé spolupôsobia na spolupôsobia na 

ururččititéé formy a predmetyformy a predmety
nn ššerosvit erosvit –– umoumožňžňuje umelcom zobraziuje umelcom zobraziťť tvar tvar 

ururččititéého predmetu prostrednho predmetu prostrednííctvom hry svetla ctvom hry svetla 
a tiea tieňňaa



TvarTvar

nn umenie vyuumenie využžííva jazyk vychva jazyk vycháádzajdzajúúci a zloci a zložžený ený 
z tvarovz tvarov

nn umenie tvarovania spoumenie tvarovania spoččííva v transformva v transformáácii cii 
hmoty alebo priestoru zameranej na vyjadrenie hmoty alebo priestoru zameranej na vyjadrenie 
mymyššlienok a pocitov; na vyvolanie esteticklienok a pocitov; na vyvolanie estetickéého ho 
dojmu u divdojmu u divááka ka 



PohybPohyb

nn diela s ildiela s ilúúziou statickosti ziou statickosti –– prevlprevlááda: da: 
horizonthorizontáálny a vertiklny a vertikáálny princlny princííp, chladnp, chladnéé
ttóóny, z hny, z hľľadiska tematiky adiska tematiky –– diela duchovndiela duchovnéého ho 
charakterucharakteru

nn diela s ildiela s ilúúziou dynamickosti ziou dynamickosti –– ssúú rozvrhnutrozvrhnutéé v v 
naklonených alebo ohnutých lnaklonených alebo ohnutých lííniniáách, ch, 
prevlprevláádajdajúú tepltepléé ttóóny, z hny, z hľľadiska tematiky adiska tematiky ––
boj, mytologickboj, mytologickéé a historicka historickéé nnáámety, v mety, v 
ktorých prevlktorých prevlááda akcia  da akcia  



Priestor Priestor 

nn v mav maľľbe a pri relibe a pri reliééfoch foch –– „„prostredie, v ktorom prostredie, v ktorom 
sa odvsa odvííja daný dejja daný dej““

nn to, to, ččo sa nacho sa nacháádza vndza vnúútri urtri urččititéého rho ráámca, mca, 
ohraniohraniččenenéého rho ráámom obrazu mom obrazu čči olti oltáárnej marnej maľľbyby

nn vzvzťťahy, ktorahy, ktoréé existujexistujúú medzi stvmedzi stváárnenými rnenými 
prvkami, prprvkami, príípadne medzi obrazovými plpadne medzi obrazovými pláánmi  nmi  



KompozKompozííciacia

nn usporiadanie vusporiadanie vššetkých foriem a prvkov vo etkých foriem a prvkov vo 
výtvarnom priestorevýtvarnom priestore

nn v umeleckých oblastiach, kde sa pouv umeleckých oblastiach, kde sa použžííva va 
dvojrozmerný podklad (madvojrozmerný podklad (maľľba, kresba), sa ba, kresba), sa 
kompozikompoziččnnéé pravidlpravidláá riadia podriadia podľľa a šštyroch ostyroch osíí :   :   



Z kompoziZ kompoziččnnéého ho 
hhľľadiska sadiska súú tietiežž dôledôležžititéé
dve osi, ktordve osi, ktoréé spspáájajjajúú
jednotlivjednotlivéé vrcholy vrcholy 
obdobdĺžĺžnika, vnika, vššeobecne eobecne 
znznááme ako me ako diagondiagonáályly..

ŠíŠípky vyznapky vyznaččujujúú
ststúúpajpajúúcu a klesajcu a klesajúúcu cu 
tendenciu, tendenciu, 
charakteristickcharakteristickúú pre pre 
kakažžddúú z nich.z nich.

Tieto lTieto líínie vyunie využžíívali najmvali najmää barokovbarokovíí a romanticka romantickíí
umelci, a to predovumelci, a to predovššetkým vo svojich etkým vo svojich mnohofigurmnohofiguráálnychlnych

výjavoch.výjavoch.

DiagonDiagonáályly



•• NNáákres zobrazuje dve           kres zobrazuje dve           
zzáákladnkladnéé kompozikompoziččnnéé
osi:  horizontosi:  horizontáálne a                                      lne a                                      
vertikvertikáálne.lne.

•• Obe sObe súú situovansituovanéé
centrcentráálne  a plochu lne  a plochu 
rozderozdeľľujujúú na na šštyri  tyri  
rovnakrovnakéé obdobdĺžĺžniky,      niky,      
dva horndva hornéé a dva dolna dva dolnéé. . 

ČČi dielo alebo celok i dielo alebo celok 
z hz hľľadiska symetrie adiska symetrie 
je alebo nie je je alebo nie je 
vyvvyváážženenéé, z, záávisvisíí od od 
rozmiestnenia foriem rozmiestnenia foriem 
vo vzvo vzťťahu k týmto ahu k týmto 
osiam. osiam. 

KompoziKompoziččnnéé osiosi



ProporcieProporcie

nn vyvvyváážžený pomer medzi jednotlivými ený pomer medzi jednotlivými ččasasťťami ami 
celkucelku

nn pri stvpri stváárrňňovanovaníí ľľudskej postavy sa proporcie udskej postavy sa proporcie 
týkajtýkajúú pomeru vepomeru veľľkosti jednotlivých kosti jednotlivých ččastastíí telatela



NapNapäätietie

nn výsledok stretu dvoch protikladných svýsledok stretu dvoch protikladných sííll
nn nepatria do kategnepatria do kategóórie hmotnrie hmotnéého sveta; ide o ho sveta; ide o 

hodnotu, ktorhodnotu, ktorúú nemonemožžno zmerano zmeraťť
nn riadi sa vriadi sa vääččššmi dojmami, ktormi dojmami, ktoréé momožžno no 

pripodobnipripodobniťť vybovyboččeniu z rovnoveniu z rovnovááhy, vibrhy, vibrááciciáám m 
alebo existenciou niealebo existenciou nieččoho, oho, ččo o „„nie jenie je““, ale , ale ččo o 
sa zrodilo z niesa zrodilo z nieččoho oho ččo o „„jeje““



LeonardoLeonardo dada VinciVinci
ČČlovek, miera vlovek, miera vššetkých vecetkých vecíí

nn ššttúúdia proporcidia proporciíí
ľľudskudskéého tela nazvanho tela nazvanáá
ako ako „„bobožžskskáá proporciaproporcia““

nn vychvycháádza z teordza z teoréémy my 
znznáámej ako mej ako „„zlatý rezzlatý rez““ ––
renesanrenesanččnníí umelci ho umelci ho 
poupoužžíívali ako symbol vali ako symbol 
bobožžskej logikyskej logiky



nn ššttúúdia proporcidia proporciíí
ľľudskudskéého tela nazvanho tela nazvanáá
ako ako „„bobožžskskáá proporciaproporcia““

nn vychvycháádza z teordza z teoréémy my 
znznáámej ako mej ako „„zlatý rezzlatý rez““ ––
renesanrenesanččnníí umelci ho umelci ho 
poupoužžíívali ako symbol vali ako symbol 
bobožžskej logikyskej logiky

LeonardoLeonardo dada VinciVinci
ČČlovek, miera vlovek, miera vššetkých vecetkých vecíí



Paul Paul GauguinGauguin
ŽŽltý Kristusltý Kristus

nn farba farba –– povýpovýššenenáá na na 
výrazový prostriedok výrazový prostriedok 
neobyneobyččajnej silyajnej sily

nn ŽŽltý Kristus ltý Kristus –– chvejivchvejiváá, , 
krikkrikľľavo avo žžltltáá farba = farba = 
„ú„úžžasnasnáá, drsn, drsnáá a a 
poverpoverččiviváá jednoduchosjednoduchosťť““



GeorgesGeorges SeuratSeurat
-- vodca vodca neoimpresionizmuneoimpresionizmu

nn vznikvznikáá na podnietil na podnietil 
zrod zrod pointilizmupointilizmu

nn nekonenekoneččnnéé mnomnožžstvo stvo 
farieb nanfarieb nanášášaných v aných v 
podobe malipodobe maliččkých kých 
šškvrniek, lkvrniek, líšíšiacich sa iacich sa 
veveľľkoskosťťou a smeromou a smerom

nn paleta farieb je bohatpaleta farieb je bohatáá
a komplikovana komplikovanáá

nn výsledný efekt sietnici výsledný efekt sietnici 
pozorovatepozorovateľľaa



MichelangeloMichelangelo MerisiMerisi dada CaravaggioCaravaggio
VeVeččera v era v EmauzEmauzááchch

nn ostrý kontrast svetla a tieostrý kontrast svetla a tieňňaa
nn experimentovanie so svetlom experimentovanie so svetlom 

–– výsledok: kontrastnvýsledok: kontrastnéé dielo, dielo, 
na ktorom sna ktorom súú veveľľkkéé svetlsvetléé a a 
tmavtmavéé plochyplochy

nn vyuvyužžitie itie ššerosvitu, erosvitu, 
nazvannazvanéého ako ho ako 
„„tenebrizmustenebrizmus““ = temnosvit= temnosvit

nn svetlo zdôrazsvetlo zdôrazňňuje expresuje expresíívny vny 
charakter chvcharakter chvííle, le, 
umocumocňňovaný postojom a ovaný postojom a 
gestami prekvapených gestami prekvapených 
apoapošštolovtolov

nn tietieňň ako maliarska formaako maliarska forma



JohannesJohannes VermeerVermeer vanvan DelftDelft
--žžáánrovnrovéé výjavy v interivýjavy v interiéériri

nn harmharmóónia lnia líínie, tvaru, svetla a nie, tvaru, svetla a 
farbyfarby

nn jemnjemnéé a transparentna transparentnéé svetlo, svetlo, 
ktorktoréé navodzuje dojem ticha a navodzuje dojem ticha a 
pohodypohody

nn „„posvposväätenie katenie kažždodennej chvdodennej chvíílele““
–– poetickpoetickáá kakažždodennosdodennosťť

nn rafinovanosrafinovanosťť farieb spojenfarieb spojenáá s s 
dôrazom na roli svetla dôrazom na roli svetla 
dopadajdopadajúúceho z okna vceho z okna vžždy dy 
umiestnenumiestnenéého po ho po ľľavej strane avej strane 



ClaudeClaude MonetMonet
RouenskRouenskáá katedrkatedráálala

nn žžiariviariváá paleta fariebpaleta farieb
nn premeny, ktorpremeny, ktoréé

spôsobuje meniace sa spôsobuje meniace sa 
svetlo a farba na svetlo a farba na 
objekte, pozorovanom a objekte, pozorovanom a 
zachytenom z toho zachytenom z toho 
ististéého miestaho miesta

nn katedrkatedráála v rozlila v rozliččnom nom 
dennom dennom ččase ase 



MichelangeloMichelangelo BuonarrotiBuonarroti
DDáávidvid

nn „„výtryskvýtrysk
humanistických hodnôthumanistických hodnôt““

nn prezentuje prezentuje 
MichelangeloveMichelangelove
vedomosti o anatvedomosti o anatóómii mii 
ľľudskudskéého telaho tela



JeanJean -- Auguste Auguste -- DominiqueDominique IngresIngres
PramePrameňň

nn tvar v dvojrozmernom tvar v dvojrozmernom 
priestore, teda v priestore priestore, teda v priestore 
dvoch dimenzidvoch dimenziíí

nn prevaha ploprevaha ploššných tvarovných tvarov
nn kontkontúúry krry kráásneho mladsneho mladéého ho 

telatela
nn linelineáárny princrny princííp v p v 

maliarskej remaliarskej rečči i –– obrysovobrysováá
llíínia uzatvnia uzatváára urra urččititúú formu formu 



EugeneEugene DelacroixDelacroix
SmrSmrťť OfOféélielie

nn „„maliarskamaliarska““
koncepciakoncepcia

nn tvorivý dialtvorivý dialóóg g 
pozadia obrazu a pozadia obrazu a 
prvkov prvkov 
umiestnených v umiestnených v 
prvom plprvom pláánene

nn poetika obrazu poetika obrazu 
vvääččššmi smi súúvisiaca s visiaca s 
farbou a celkovou farbou a celkovou 
atmosfatmosféérou ako s rou ako s 
tvarom tvarom 



SochSocháárstvo v starovekom Egypterstvo v starovekom Egypte

nn farafaraóón vytvorený podn vytvorený podľľa a 
oficioficiáálneho klneho káánonu, nonu, 
zobrazený v duchu zobrazený v duchu 
zzáákonov konov frontalityfrontality a a 
symetriesymetrie

nn postavy zobrazenpostavy zobrazenéé
podpodľľa tejto estetickej a tejto estetickej 
normy vynormy vyžžarovali dojem arovali dojem 
stability a rovnovstability a rovnovááhy, a hy, a 
tak prevytak prevyššovali ostatých ovali ostatých 
smrtesmrteľľnnííkovkov



Vincent Vincent vanvan GoghGogh
HviezdnatHviezdnatáá nocnoc

nn rozjatrenrozjatrenáá noc v noc v 
rytmickom pohybe rytmickom pohybe 
podmienenpodmienenáá stavom stavom 
maliarovej dumaliarovej duššee

nn vyvyžžaruje nepokoj a aruje nepokoj a 
zmzmäätoktok

nn premenlivpremenliváá noc s noc s 
veternými smrveternými smrššťťami, ami, 
ktorktoréé sa krsa krúútia v tia v 
opaopaččných smeroch ných smeroch 



LeonardoLeonardo dada VinciVinci
ZvestvanieZvestvanie Panne MPanne Mááriirii

nn problprobléém priestorovm priestorovéého ho 
zobrazenia v renesancii zobrazenia v renesancii 
–– zdroj inzdroj inššpirpirááciecie

nn zzááhrada, kde sa nachhrada, kde sa nacháádza dza 
Panna MPanna Máária, sa ria, sa 
vyznavyznaččuje dokonalým uje dokonalým 
stvstváárnenrneníím v troch m v troch 
priestorových plpriestorových pláánoch  noch  



RaffaelRaffael SantiSanti
ZasnZasnúúbenie Panny Mbenie Panny Máárierie

nn vynikvynikáá llíínia horizontu v nia horizontu v 
hornej hornej ččasti, ktorasti, ktoráá ururččuje uje 
hhľľadisko divadisko diváákaka

nn ururččujujúúci je jeden bod, v ci je jeden bod, v 
ktorom sa zbiehajktorom sa zbiehajúú
vvššetky letky líínie kompoznie kompozííciecie

nn RaffaelRaffael dondonúútil divtil divááka ka 
zodvihnzodvihnúúťť zrak, dodal tak zrak, dodal tak 
vvääččšíší význam sakrvýznam sakráálnej lnej 
stavbe v pozadstavbe v pozadíí ako ako 
postavpostaváám v prvom plm v prvom plááne  ne  



Vincent Vincent vanvan GoghGogh
SpSpáállňňa v a v ArlesArles

nn farba nanfarba nanášášananáá v hrubých v hrubých 
pastpastóóznychznych vrstvvrstváách ch 

nn expresexpresíívnosvnosťť farieb farieb ––
emocionemocionáálny vplyv farieblny vplyv farieb

nn „„poupoužžíívam farbu ovevam farbu oveľľa a 
nnááladovejladovejššie na ie na 
presvedpresvedččivejivejššie ie 
vyjadrenie seba samvyjadrenie seba samééhoho



Peter Paul Peter Paul RubensRubens
ÚÚnos nos LeukippovýchLeukippových dcdcéérr

nn maliar maliar žženskenskéého aktuho aktu
nn maliar výbumaliar výbuššnej energie nej energie 

a zvýa zvýššenej senzualityenej senzuality
nn mytolmytolóógia zobrazengia zobrazenáá

ako ako žživiváá a a „„ssúúččasnasná“á“
nn obdivuhodný zobdivuhodný záávan van 

baroka baroka 



Peter Paul Peter Paul RubensRubens
SnSníímanie z krmanie z kríížžaa

nn vychvycháádza z jednej z dza z jednej z 
diagondiagonáál obrazul obrazu

nn vyvolvyvolááva ilva ilúúziu pohybu, ziu pohybu, 
znznáásobensobenúú rytmom v rytmom v 
tvare ptvare píísmena smena S S 

nn dominantndominantnéé miesto miesto ––
bod v strede obrazu bod v strede obrazu ––
upupíína pohna pohľľad divad diváákaka



UmbertoUmberto BoccioniBoccioni
Hluk z ulice prenikHluk z ulice prenikáá do domudo domu

nn napnapäätie tie –– skskúúmali futuristi z mali futuristi z 
emocionemocionáálneho i z lneho i z 
formformáálneho hlneho hľľadiskaadiska

nn zzáámerne chaotický výjav merne chaotický výjav 
vyznavyznaččujujúúci sa prudkou ci sa prudkou 
kontrapozkontrapozííciouciou llííniniíí a tvarov a tvarov 
v priestorev priestore

nn odzrkadodzrkadľľuje meniaci sa a uje meniaci sa a 
dynamický dynamický žživot ruivot ruššnnéého ho 
veveľľkomesta  a oslavuje jeho komesta  a oslavuje jeho 
civilizacivilizaččný pokrokný pokrok



Vincent Vincent vanvan GoghGogh
HavraniHavrani nad obilným ponad obilným poľľomom

nn tmavtmavéé, , neknekľľudnudnéé nebonebo
nn tri cesty vedtri cesty vedúú do do stratenastratena
nn obilie sa strobilie sa strááca akoby ca akoby 

pôsobenpôsobeníím nadprirodzenej m nadprirodzenej 
silysily

nn ťťahy ahy šštetcom tetcom –– chaotickchaotickéé a a 
vvššetkými smermi, tvrdetkými smermi, tvrdéé, , 
strnulstrnuléé ryhyryhy

nn obraz plný nepokojnej obraz plný nepokojnej 
dynamiky, ako dynamiky, ako 
„„rozbrozbúúrenrené“é“ moremore



JeanJean -- Auguste Auguste -- DominiqueDominique IngresIngres
VeVeľľkkáá odaliskaodaliska

nn kontrast medzi statickou kontrast medzi statickou 
pozpozííciou postavy a ciou postavy a 
plynulosplynulosťťou jej tvarovou jej tvarov

nn telo telo –– hladkhladkéé aj vaj vďďaka aka 
svetlej a hladkej farbesvetlej a hladkej farbe

nn odaliskaodaliska –– mimoriadne mimoriadne 
okokúúzzľľujujúúca vca vďďaka aka 
deformdeformááciciáám:  m:  
-- prpríílilišš prehnutý chrbprehnutý chrbáát,    t,    
-- vyvrvyvráátený krk,tený krk,
-- šširokirokéé boky, ...     boky, ...     



RembrandtRembrandt vanvan RijnRijn
NNáávrat mvrat máárnotratnrnotratnéého synaho syna

• svetlo:
- šerosvit
- zvnútra ľudskej duše

• farba:
- zlaté a okrové tóny
- “farebné objatie“

• vyvážená kompozícia
• vystupňovaná

expresívnosť

• rozličná intenzita svetla
charakterizuje priestor

• dokonalé splynutie
prvkov - duša obrazu

náznak zhovievavého 
úsmevu - zdôrazňuje 
rozjímanie

sústredené pozorovanie

svedok tohto aktu

dojemné stretnutie -
centrálny motív
oholená hlava
obnažená a špinavá noha -
symbol podriadenia a  
straty slobody

dominantné vnútorné
reflexie a vzťahy 
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