AKČNÍ TVORBA
Igor Zhoř – Radek Horáček – Vladimír Havlík

V DIALOGU S UMĚNÍM
Hana Babyrádová - Šárka Dostalová - Radek Horáček - Andrea Nečasová - Tomáš
Přidal - Jiří Valoch - Jaroslav Vančát - Igor Zhoř

PdF: GP3MP_HTGP Historie a teorie galerijní pedagogiky
podzim 2013, Vyučující: Mgr. Alice Stuchlíková, Ph.D.

Autorka prezentace: Bc. Nikola Březinová

AKČNÍ TVORBA
Prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc.
Prof. PaedDr. Radek Horáček
Vladimír Havlík

Pedagogická fakulta Univerzity
Palackého
Olomouc 1991

AKČNÍ TVORBA
Obsah:
Akční umění a výchova (hledání specifičnosti)

S nasazením vlastního těla (body-artová cvičení)
Cvičení představivosti
Interakce dvou osob
Interakce s předměty
Sám před lidmi
Tělové aktivity v kolektivu

Akční umění – tvorba akcí
Futurismus
Zásluhy dadaistů
Surrealistická představení, balety a instalace
Materiálové události
Zemní umění
Happening, jeho původ a smysl
Fluxus – hnutí a životní postoj
Body-art jako cesta jiné senzibility

V dialogu s přírodou (land-artové aktivity)
Jiné kreslení a malování
“Monumentální krajinomalby“
Básně v krajině
Linie a plochy v prostoru
Záměny, přemístění, zrcadlení
Objekty v krajině
Dlouhodobé procesy
Zkoušení krajiny
Rituály

Materiálové události
Sensorické objekty
Akumulace
Boites d´allumettes
Možnosti papíru
Empaketáže
Fymáže
Etuda s rukavicí
Etudy s botou
Etudy s kožešinou
Etudy s neobvyklými materiály
Kniha – objekt
Obrazy - pasti

Seznam vyobrazení
Literatura

AKČNÍ TVORBA

Od roku 1990 na pražské Akademii výtvarných umění se akce staly součástí
profesionální přípravy výtvarných umělců. Jmenují se různě “experimentální“ nebo
“intermediální“ ateliéry, kde výstupem nebývá ryzí performance ani land-art, ale spíše
konceptové umění.
Na základní škole je situace poněkud odlišná. Estetická výchova, kam zapadá také
výtvarná výchova pedagogů, není výchovou umělců, i když mají velkou část společnou.
Otázka, kterou si teorie výtvarné výchovy musí klást, je tedy hledáním místa akční
tvorby v systému humanistického vzdělání společnosti i ve výchově jedince.
Akční tvorba se úzce stýká s výchovou k tvořivosti – chápeme to jako jednoznačně
pozitivní a žádoucí rys, který americký psycholog J. P. Guilford charakterizoval souzněním
několika schopností: aktivity, koncentrace, senzibility a originality.
Největší význam má aktivní jednání. Jde to také označit, jako výcvik komunikace.
Akce různého typu jsou také využívány v psychoterapii, kde mají diagnostickou
a léčebnou úlohu.

AKČNÍ TVORBA
Hledáme-li specifický výchovný smysl akční tvorby měli bychom se obracet tam,
kde dominuje umění – jsou to činnosti multimediální.
Jde o situace, kde se uplatní slovo, pohyb, zvuk, tvary i barvy – jde vlastně o jakousi
dramatickou výchovu.
Prohlubování sociálních vztahů, vychovává k interakci s lidmi.
„Rozšiřujícím kritériem je místo, kam je kladen největší důraz: vychází-li akce z pohybu, jehož
je schopen pouze trénovaný tanečník, jde o balet. Pokud dominuje obecně lidská interakce
s místem nebo časem, hranice se otevírá směrem k body-artu.“ (str. 8)
Někteří umělci pracují na veřejnosti a někteří naopak skrytě.
Pokud chceme akční tvorbu zasadit do výtvarné výchovy z pohledu výtvarníků, měli bychom
se držet vlastního oboru. Např. Američan R. Hastie chápe výtvarnou výchovu, jako integritu tří
složek:
a) složky vizuální (zviditelňují vnitřní i vnější modely)
b) Složky verbální ( vyslovují dějinné proměny umění nebo vykládají určitá díla)
c) Složky manipulativní (s akcentem na jednání a činnost)

Igor Zhoř
Akční umění – tvorba akcí
Akční tvorba vědomě překračuje hranice výtvarných oborů a druhů a využívá
smíšených vyjadřovacích prostředků. Ocitá se například v blízkosti divadla, tance, hudby,
literatury, filmu, ale také psychodramatu a braintrainingu (výcviku myšlení). Do tvůrčího
procesu je zapojena veškerá bytost tvůrce nejednou i vnímatele – hlavně jeho smysly –
nikoli pouze oko a ruka.
V akčním umění je středem zájmu sama akce, proces, nikoli výtvor – artefakt –
pokud po akci něco zůstane, tak jde jen o relikvie – pozůstatky – a záznam vniká pomocí –
filmu, videa, fotgrafií.

„Americký etnograf a lingvista Gerome Rothenberg v této souvislosti upozorňuje,
že akce dnešních umělců vědomě či nevědomky navazují na dávné obřady “primitivů“,
na tance šamanů, na magické kresby, na lidové léčitelství.“
( Igor Zhoř, str. 10 )

Jiní autoři se snaží hledat spojitosti daleko soudobější (jarmarky, průvody,
manifestace).

Igor Zhoř

Materiálové události
Materiál, někdy označovaný také jako hmota (například hmota barvy), byl vždy
důležitým elementem výtvarné tvorby.
Zásadní obrat ve vztahu k materiálu nastal ve 20. století. Pociťovala se celková
únava z tradice a hledaly se jiné cesty před.
Počáteční nesmělé pokusy kubistických a futuristických umělců s koláží
a asambláží se brzy změnily v široký proud volně hledající stále nové a jiné možnosti
materiálových proměn.

„Protože umění klasické moderny, a zejména jeho avantgardní proudy, přiváděly
všechny základní impulsy do poloh stále méně tradičních, ba často vysloveně extrémních,
dostala i otázky materiálu velmi vyhraněnou podobu.“
(Igor Zhoř, str. 43)
Proud, který si v 70. letech získal označení arte povera, záměrně pracuje
s nejbližšími přírodninami jako je tráva, listí, haluze, kusy dřev, hlína, či kamení.

Radek Horáček

S nasazením vlastního těla (body – artová cvičení)

Radek Horáček

S nasazením vlastního těla (body – artová cvičení)
Tělové aktivity intermediálních uměleckých projevů převážně využívají právě
základních fyziologických hodnot rukou, nohou, obličeje i celého těla. Výtvarné aspekty
nejsou při tom něčím prvořadým, ale spíše se stávají součástí širšího souboru vjemů, zážitků,
činností a jejich výsledků.

Tělové akce – happening
-

nejsou nositeli symboliky jako např. obraz, socha

-

jsou nositeli sdělení, přímo ho realizují a reprezentují

Sdělením je probíhající děj, aktivita, činnost.
Tělovými etudami či akcemi nacházíme novou podobu vnímání vlastního těla.

Typy tělových akcí z tvorby umělců 60. a 70. let můžeme vidět v široké rozpětí
např. lyricko-poetické projevy od Soni Švecové, až po bolestné sebetrýznění Petra Štembery.

Vladimír Havlík

V dialogu s přírodou (land-artové aktivity)
Černá dálnice černě natřena
Déšť vše smývá
Papírové postavy v holých větvích sadu
Déšť vše smývá
Popsané listy papíru rozházené po poli
Déšť vše smývá

Malý zeleně natřený člun
Déšť vše smývá
Nahá těla zeleně pomalovaná
Déšť vše smývá
Holé stromy natřené červeně
Déšť vše smývá
(Allan Kaprow, Déšť, 1965)

Vladimír Havlík
V dialogu s přírodou (land-artové aktivity)

Teoretik výtvarného umění Jiří Valoch říká:

„Skoro každý land-artista dělal bílé pruhy v krajině, ale každý je dělal trochu jinak.“
(Vladimír Havlík, str. 77)
Dalo by se také říci, že každý je jinak prožil.

V land-artu nezáleží na výsledném stavu (který je často pomíjivý), ale hlavně
na procesu vniku, na přímém vztahu k přírodě, na autentickém prožitku času a prostoru.
Proces vzniku i výsledné dílo nebudou nikdy zcela totožné s dílem, které nás
inspirovalo.

„Když Waltel de Maria nakreslil dvě bílé, míli dlouhé linie na Mojavské poušti,
nešlo mu o to, aby se vyvaroval prehistorickým kresbám na náhorní plošině Nazca.
(Vladimír Havlík, str. 77)
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ÚVODEM

V dialogu s uměním by mělo sloužit učitelům, kteří touží po tom chodit se svými
žáky na výstavy, k tomu aby byli schopni tvorbu komentovat či dokonce vysvětlovat.

Kniha nabízí názory a zkušenosti několika teoretiků a měla by usnadnit mnohá
rozhodování, že v kontaktu s výtvarným dílem nemusí nutně jít o komentář či vysvětlování,
ale především o přemýšlení a zážitky.

Radek Horáček
Komunikace s výtvarným dílem
V úvodu se Radek Horáček snaží o přiblížení pojmu animace a říká o nich:

„Pro akce, jimž se spolu s dětmi na výstavách věnujeme, používáme pojem animace, neboť

obvykle užívaný pojem beseda se pro naše činnosti nehodí úplně přesně.“
(str .7)

Výraz animace je běžně užívám v zahraničí, my pro něho vhodné české slovo
nenalézáme.
Animace je proces kontaktu s výtvarným dílem, který účastníky vede
prostřednictvím zážitku k možnostem bohatšího poznání a k získání nových zkušeností.
1/ Kolegové v zahraničí se více věnují teoretickým otázkám, především ve středoškolské

výtvarné výchově, nevystačí pouze s praktickými výtvarnými etudami.
2/ U nás se výtvarná výchova staví spíše do role relaxační až terapeutické, za předpokladu, že
jsou děti přetěžovány.

Radek Horáček
Komunikace s výtvarným dílem
Základní směry uměleckovýchovných snah: Prvním úkolem je probouzení zájmu
o umění, hledání spojovacích cest. Dále umění nabízí citový zážitek a otevírání prostor pro
osvojování informací o vývojových etapách dějin umění a nacházení souvislostí. Dalším

důležitým cílem je rozvíjení i procvičování „číst“ hodnoty a významy uměleckého sdělení
a prostřednictvím interpretace výtvarného díla hledat svůj vlastní názor.
Komunikace s výtvarným dílem II

„Se staršími účastníky animací a zejména s těmi, kteří přicházejí opakovaně,
je vhodné praktický úkol či alespoň dílčí kroky postupu hledat ve společné diskusi. Čím vyšší
je „autorský“ podíl dětí, tím hlubší a trvalejší může být jejich zážitek, a tím více poznatků
mohou o umělci či vystavené tvorbě vnímat“
(str. 51)

Jaroslav Vnčát
Interakce, poznání a obraz
Souřadnice pozorování
Každý z nás v nazírání a v diskusi vystupujeme si většinou nedokážeme sami
na sobě všimnout. Zkoušíme je popsat jmény či školami, jejichž reflexe skutečnosti jsme

uvědoměle přejali, velká část postojů bývá převzata často převzata bez odstupu.

Interakce
…“uvažovaní o obraze a jeho nazírání interakce, což znamená vždy bezprostřední
druh kontaktu jak pozorujícího s pozorovaným, tak také např. kontaktu jakýchkoli entit
v procesu jejich vzniku a existence.“
(str. 13)
Obsah obrazu

Smysl obrazu a jeho postavení v procesu poznání skutečnosti jsou chápány
rozdílným způsobem podle toho, jaký z výše uvedených typů souřadnic pozorování
pozorovatel reflektuje.

Hana Babyrádová
Kreativní etuda jako cesta k uchopení smyslu výtvarného díla

Pokud je výstava nebo akce výtvarného umělce označena kritikem za didaktickou,
rozumí se tím spíše nedostatečnost vnitřního obsahového náboje, jehož absence

je nahrazena vnější snahou o proklamaci tématu.

„Věci nemají smysl sami pro sebe, nýbrž jejich smysl vyžaduje, aby někdo měl „smysl“ pro ně:
smysl není tak původně ve jsoucnu, ale v této otevřenosti, v tomto porozumění pro ně.“
(str. 23)
Výtvarné dílo či akce je středem takové modelové situace určené pro tříbení
smyslutvornosti.
Smyslutovrnost je řečeno slovy filozofa předpokladem osudu naší „lidské

existence“
Výtvarný pedagog není způsobilí k tomu, aby suploval roli výtvarného umělce
a vytvářel ryze akční situace.

Andrea Nečasová
Dětský ateliér v pařížském muzeu moderního umění

„Velmi bych si přál, aby měla Paříž své kulturní středisko, které by bylo muzeem
a tvůrčím centrem, zároveň, ve kterém by sousedilo výtvarné umění s hudbou,

kinematografií, knihami, audiovizuálními výzkumy aj.“ (G. POMPIDOU, 1969, str. 33)

Cílem projektu je zpřístupnit malému divákovi moderní výtvarnou tvorbu
a zdůraznit důležitost umění jako takového v životě člověka.
Cílem ateliéru je naučit malé návštěvníky v soudobích uměleckých tendencích.
Veškerou teorii si děti osvojují praxí.
Ateliér je zde pro všechny děti
„Ročně se na jeho programech zúčastňuje 25 000růných národností ve věku

od 6 do 13 let. Cílem je adresovat se na širokou dětskou veřejnost.“

Dětský ateliér se skládá z různě tematicky zaměřených ateliérů, např.:
audiovizuální, životního prostředí, hudební…

Jiří Valoch
Činnost sdružení mladých přátel výtvarného umění
MPVU je zkratka, jak už z názvu vyplývá – mladých přátel výtvarného umění
V Brně je známá od roku 1960 a přestavuje se za ní volné sdružení mladých lidí,
kteří se zajímají o výtvarné umění. Mají průkaz a předplatné, dík kterému mohou volně

navštěvovat výstavy a několikrát do roka se scházejí na akcích věnovaných výtvarnému
umění.
Cílem je sdružení je vést mládež k bližšímu a častějšímu kontaktu s uměleckou
tvorbou, pořádají e setkání s umělci na výstavách, přednášky teoretiků a další akce.

Projekt MPVU
„Naše publikace představuje výběrovou dokumentaci řady akcí, realizovaných
během roku 1970. Na jejich provedení se podíleli větší nebo menší měrou někteří členové

MPVU – de facto je to poprvé, kdy někteří mladí lidé z tohoto klubu překonali bariéru svých
soukromých výtvarných zájmů a participovali na věci obecnější a v kontextu soudobého
výtvarného umění opravdu aktuální.“
(str. 43)

Igor Zhoř
Škola výtvarného myšlení
Školou výtvarného myšlení se nazýval kurz neprofesionálních výtvarníků, který
se poprvé uskutečnil na podzim 1985 v obci Plumlov a později i na dalších místech.
„Šlo o to, ujasnit si podstatnou skutečnost, že autentické umění není

jen dokonale vypěstovaná dovednost, ani pouhá koordinace oka a ruky, ale že jde především
o problém osobnosti, o tvůrcův postoj ke světu – ke světu kolem i ke světu v něm samotném.“
(str. 45)
Škola výtvarného myšlení má několik etap:
1. Základní etapou takové aktivity je vytváření návyku na analytický přístup ke skutečnosti.
2. Druhým úkolem školy výtvarného myšlení bylo zkoumání materiálů či hmot a jejich role
3. v dnešním výtvarném umění.
4. V blízkosti průzkumu materiálových valit se setkáváme se sférou objektů, s uhrančivostí

předmětného světa v jeho neartificielní, naturální podobě.
5. Aktuálním vyjadřovacím prostředkem dnešních umělců jsou instalace a tvorba
environmentů-prostředí
6. Akce jsou dnes už mnohdy degenerovanou a vyprázdněnou formou uměleckého výrazu.

