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HLAVNÍM TÉMATEM LEKCE JE INTUITIVNÍ TVORBA 
A UKÁZKA MOŽNOSTI, JAK ZAČÍT S ABSTRAKTNÍ MALBOU.

KLÍČOVÁ SLOVA ABSTRAKCE . 
INTUICE . BARVY  
KŘIVKY . PASTEL



  

Začít s abstraktní malbou je často težší než začít 
s malbou realistickou. Proč? Odpověď je jednoduchá, 
nemáme žádnou předlohu. Nemít žádnou předlohu, 

je právě ten dobrý důvod, pro který má smysl se 
tomuto tématu věnovat. Kreslíme-li realisticky, učíme 
se pozorně vnímat a při abstraktní tvorbě je potřeba, 
abychom tuto pozornost obrátili dovnitř. Pokud 
nemáme jasnou vizi, učíme se rozhodovat citem.
  V začátcích nám pomůže, když si plochu našeho 
budoucího obrazu nějakým způsobem rozčleníme 

a to tak, abychom získali uzavřené celky. To nám totiž 
umožní se v dalších krocích soustředit pouze na 

barvu! A barva je to, čemu chceme věnovat pozornost 
a s čím také budeme experimentovat. V této lekci vám 
nabídnu způsob, kterým dosáhneme tohoto cíle, aniž 
bychom nad tím museli přemýšlet víc než je nutné.

 Jde nám totiž o to, abychom opustili svět 
analytického myšlení a přenesli se do 

intuitivního a vizuálního vnímání.

 

Proč malovat 
abstraktní obrazy?ÚVOD 



  

Jedna z možností, kterou jsem výše uvedla,
 je tzv. scribble art. Co to je? 

V podstatě jen takové volné čmárání, které se dá ve 
výtvarné tvorbě různými způsoby využít.

Je to tedy samovolná kresba, 
vedená pouze naším vnitřním rozpoložením. 

Nevíme, co nakreslíme, nemáme plán,
námět ani objekt.  

To, co vznikne, se nedá zhodnotit. 
Nemůžeme říct, jestli se to povedlo nebo ne. Nikdo 

nemůže být zklamaný. Ale může nás však překvapit,
 co v obraze najdeme …

A k čemu je taková kresba dobrá?
Pomineme-li diagnostické důvody a uvolňovací cvičení 
ruky, můžeme tuto výslednou čmáranici použít k další 

volné tvorbě.

 

 

CO JE SCRIBBLE ART ... VOLNÁ KRESBA  
SCRIBBLE ART



  

ZAČÍNÁME S KRESBOU
Co vše budeme potřebovat ...

POMŮCKY NA KRESBU

● měkkou tužku (8B)

● tužku HB

● balící papír nebo kladívkový papír
(větší rozměr cca A3 - A2)

● pauzák A4

● plastickou gumu

● permanentní černý fix

● pravítko

● nůžky

  

POMŮCKY


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5

