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V4 ABSTRACTION je cyklus vzdělávacích a tvořivých akcí pro děti ve 
věku 5–12 let, zlepšujících jejich kompetence v oblasti účasti na kulturním 
životě, vnímání současného umění a zvyšujících povědomí o uměleckém 
dědictví Slovenska, Polska, České republiky a Maďarska.

FILMOVÝ WORKSHOP BYL REALIZOVÁN:

⬤ v Polsku v Centru na Przedmieściu ve Vratislavi,
⬤ v Česku v Karpuchina Gallery v Praze
⬤ na Slovensku v Kinu Úsmev v Košicích,
⬤ v Maďarsku v MET Galeria v Budapešti  

a v Vizuálzene Stúdió v Pécsi.

Během filmového workshopu vzniklo 12 filmů, které jsou výsledkem spo-
lupráce mezi účastníky a umělci i umělkyněmi, kteří workshop vedli, 
a byly inspirovány tvorbou dvanácti umělců a umělkyň z regionu Vise-
grádské skupiny (V4): 

⬤ Victora Vasarelyho (HU)
⬤ Júliuse Kollera (SK)
⬤ Dóry Maurerové (HU)
⬤ Victora Hulíka (SK)
⬤ Marka Starela (PL)
⬤ Zdeňka Sýkory  (CZ)

V rámci projektu vznikla také paměťová hra a 2 interaktivní instalace. 
Více informací na: V4ABSTRACTION.COM

⬤ Vladimíra Boudníka (CZ)
⬤ Gejzy Schillera (HU)
⬤ Katarzyny Kobrové (PL)
⬤ Tihaméra Gyarmathyho (HU)
⬤ Edwarda Krasińského (PL)
⬤ Vladimíra Kompánka (CZ)



POLSKO
Filmy inspirované díly umělců

Dóra Maurer (HU)
 Július Koller (SK)

Victor Vasarely (HU)

natočené během dětského filmového  
workshopu pořádaného kinoMANUAL,
který se konal ve dnech 17.-18.8.2022  

v Centru na Przedmieściu ve Vratislavi.



Dóra Maurerová (nar. 1937)

Jedna z nejznámějších maďarských výtvar-
ných umělkyň. Tvůrčí práci se věnuje již přes 
padesát let, a to téměř ve všech médiích, od 
filmu a fotografie až po malbu, performativní 
umění a sochařství. 

Maurerová byla v 70. letech součástí nezá-
vislé komunity umělců, kteří pracovali mimo 
oficiální systém. Společně s Miklósem Erdélym 
vedla vzdělávací program pro mladé umělce 
a tovární dělníky. V dílech Dóry Maurerové 

se objevují geometrické, matematické a kon-
cepční systémy. Její práce je založena na 
analytickém způsobu uvažování o kompozici 
a jsou zároveň hravými experimenty i vědec-
kými pozorováními. Umělkyně zkoumá cyk-
ličnost jednoduchých, opakujících se činností, 
vlastnosti barev a prostoru a jejich vnímání. 
Stálými tématy v její tvorbě zůstávají pohyb, 
přemístění a transformace. Ve svých umě-
leckých projektech používá filmovou kameru, 
která dává jejím abstraktním kompozicím další 
dimenzi – pohyb. 

INSPIRACE 

Lepení mikroprostorů

01’30’’ | barevná | bezkamerová animace | 
mladí umělci a umělkyně: Kasper Cisowski, Tymek 
Cisowski, Lukrecja Kamińska, Witold Kamiński, Mark 
Petrovy, Daria Petrova, Gaja Raduchowska, Liwia 
Raduchowska, Michalina Respond, Jerzy Solarewicz

Inspirací pro naši animaci byl projekt Dóry 
Maurerové, v němž umělkyně vymalovala ce-
lou galerii (podlahu a strop) různobarevnými 
pruhy a výslednou kompozici i samotný akt 
malby navíc využila k vytvoření abstraktního 
filmu. Atmosféru tohoto díla jsme se snažili 
navodit použitím techniky non camera, kde 
jsou filmové obrazy vytvářeny přímo na prů-
hledném 35mm kinofilmu. Maurerová ve své 
tvorbě zkoumala prostor galerie – vzdálenosti, 

povrchy, stávající situaci. Později oslavovala v 
záznamu pohyby a gesta, které ji doprovázely 
při malbě. My jsme zkoumali prostor podlou-
hlé, úzké pásky za použití barevných samole-
picích fólií. Tímto způsobem jsme objevovali 
vlastnosti barev a zároveň detaily, které vy-
plývaly ze specifické povahy média – kresba 
vznikala mimovolně v záhybech fólie nebo v 
prachových částicích, které se na fólii usazo-
valy.
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Július Koller (1939–2007)

Vystudovaný malíř, který ponechal plátno 
a začal se věnovat konceptuálnímu umění – 
proudu, v němž jsou myšlenka a tvůrčí proces 
důležitější než konečný výsledek – hmotné 
dílo. Cenil si humoru a ironie, o čemž svědčí 
i jeho nápad s galerií Ganek, kde pořádal fik-
tivní výstavy. 

Dnes je umělec spojován s objekty-malbami 
vytvořenými v bílém latexu a otazníky, které se 
staly univerzálním symbolem jeho kritického 
pohledu na každodenní život a realitu. Koller 
realizoval v umění vlastní poslání „angažování, 
nikoli aranžování“. 

Mnoho lidí si ho spojuje s pojmem „Junk Cul- 
ture“ (v překladu „odpadová kultura“). Umělec 
vytvářel od roku 1966 neobvyklý archiv – sbí-
ral tiskoviny, které procházely rukama umělců: 
od denního tisku po pohlednice, vstupenky na 
výstavy a vyřazené potravinové balíčky. Tyto 
předměty, tuto „odpadovou kulturu", používal 
k vytváření kompozic, v nichž tyto předměty 
konfrontoval se zprávami o revolucích, vál-
kách, informacemi o každodenním životě. 
Tímto způsobem vytvořil nejen obraz doby, ale 
také představoval „kulturu života“ obsaženou 
v těchto materiálech. 

INSPIRACE 

Odpadová kultura

01’52’’ | barevná | stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Filip Adamek-Sapiński, 
Iwo Aleksy, Madzia Chumieja, Lukrecja Kamińska, 
Witold Kamiński, Marcelina Majewska, Mark Petrovy, 
Daria Petrova, Jan Popko, Liwia Raduchowska, Gaja 
Raduchowska, Jerzy Solarewicz, Marysia Solarewicz

Mnohé z nápadů Júliuse Kollera mohou být 
podnětem ke hledání v oblasti abstraktního 
filmu – my jsme vybrali jeho koncept „Junk 
Culture“. Z útržků papíru, použitých alb, knih, 
plakátů, poškozených listů a poslepovaných 
papírů vytvářel Koller jednoduché, minima-
listické kompozice. Obklopen odpadky – jako 
my všichni – je dokázal kreativně využít. Právě 
tato metoda se nám zdála pro abstraktní stop-
-motion animaci nejinspirativnější. Zbytky pa-
píru, šedého papíru, hedvábný papír, poško-
zené a zmačkané kartony, zkrátka vše, co lze 
najít v jakémkoli odpadkovém koši například 
v kanceláři nebo uměleckém ateliéru, se stalo 

materiálem pro náš film. Podobnou strategii 
jsme použili i při přípravě soundtracku k filmu 
– jedná se o koláž složenou z prvků naší ka-
ždodenní zvukové krajiny: popelářského vozu, 
klaksonu auta, faxu, elektronických zařízení, 
hluku rozhovorů. Animaci končíme otazníkem 
– hlavním motivem Kollerovy tvorby, který vy-
bízí ke zpochybňování myšlenkových vzorců 
a otevírá prostor pro nové interpretace.

ANIMACE

JÚLIUS KOLLER, WASTE CULTURE, 1966, SBÍRKA THE JÚLIUS KOLLER SOCIETY, FOT. ADAM ŠAKOVY, NAČTENO Z: JULIUSKOLLERSOCIETY.ORG/SK/ARCHIV



Victor Vasarely (1906–1997)

Rodným jménem Győző Vásárhelyi. Byl uměl-
cem maďarského původu, který celý život 
strávil ve Francii. Dlouhá léta působil jako 
grafik a tvůrce užitého umění – tvořil v duchu 
konstruktivismu a Bauhausu (styl oblíbený v 
architektuře, který se vyznačoval mimo jiné 
minimalismem a funkčností). Postupem času 
začal experimentovat a dnes je uznáván jako 
zakladatel OP-ARTu – geometrického ab-
strakcionismu, založeného na iluzi, zdánlivé 
trojrozměrnosti a intenzivním působení na oko 
diváka. Vytvářel díla v různých technikách, 
často maloval akrylem a používal sítotisk. Vy-
tvářel uspořádání geometrických tvarů a iluze 
prostorové hloubky na dvourozměrných plo-
chách pouze pomocí abstraktních barevných 
skvrn. Zpočátku převládala v jeho tvorbě čer-
nobílá barevnost, kterou v pozdějších dílech 
výrazně zpestřil. Od roku 1955 vytvářel cykly 

„opticko-kinetických“ obrazů, které v divákovi 
vyvolávaly pocit pulzování, vlnění, víření nebo 
mihotání. Dnes jsou velmi dobře rozpoznatel-
né jeho kompozice ve tvaru kostky, které jako 
by se vlnily, hroutily, ohýbaly – a narušují di-
vákovy vnímací návyky. Od 50. let 20. století 
vytvářel manifesty, v nichž analyzoval otázky 
týkající se umění. V mnoha z nich popsal au-
torský nápad výtvarnické abecedy, pro kterou 
vytvořil řadu děl v cyklu „Planetární folklor“. 
Tato díla byla vytvářena experimentálními 
technikami, včetně použití magnetických blo-
ků, které uživatelům umožňovaly uspořádat 
vlastní kompozice z „výtvarných jednotek“. 
Tato koncepce dnes připomíná vlastnosti po-
čítačových pixelů.

INSPIRACE 

Op-art animace

01’36’’ | barevná | stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Filip Adamek-Sapiński, 
Kasper Cisowski, Tymek Cisowski, Liwia Raduchowska, 
Gaja Raduchowska, Madzia Chumieja, Marcelina 
Majewska, Mark Petrovy, Daria Petrova

Právě tato hra čistých barev a geometrických 
tvarů nás přiměla experimentovat s abstrakt-
ní animací. Každý obraz Victora Vasarelyho 
téměř vybízí k tomu, aby se jím pohnulo, aby 
člověk vyměnil místa barev a figur, aby si po-
hrál s čistou geometrickou a abstraktní for-
mou, aby prozkoumal vztah mezi jednotlivými 
objekty a kompozicí jako celkem. Magnetická 
fólie umístěná na rubových stranách barevných 
čtverců a magnetická tabule jsou hlavními prv-
ky naší scénografie. Využitím vlastností těchto 
předmětů jsme byli schopni přesně naplánovat 
pohyby geometrických objektů. Naše záběry 

silně působí na oko diváka, barvy jsou kontrast-
ní, intenzivně blikají, kompozice vibrují, tvary 
náhle mění svou polohu a vytvářejí po sobě 
jdoucí uspořádání. Naše animace dokáže divá-
ka dezorientovat a překvapit stálým, rytmickým 
a poutavým pulzováním obrazu a zvuku. 

ANIMACE

VICTOR VASARELY, PLANETARY FOLKLORE PARTICIPATIONS NO. 1, 1969, NAČTENO Z: WWW.DESA.PL



SLOVENSKO
Filmy inspirované díly umělců

Vladimír Boudník (CZ)
Katarzyna Kobrová (PL)

Gejza Schiller (HU)

natočené během dětského filmového workshopu 
pořádaného Robertem Rampáčkou,

který se konal  
v dnech 20.9.2022, 28.9.2022, 6.10.2022  

v Kinu Úsmev v Košicích.



Vladimír Boudník (1924–1968)

Byl český grafik a fotograf, klíčová posta-
va českého poválečného umění, zakladatel 
vlastního uměleckého směru, explosionali-
smu. Boudníka fascinoval šrot, ruiny, odpad 
a destrukce městského prostoru. Po válce 
navštěvoval uměleckou školu, kde studoval 
grafický design. Krátce pracoval v reklamě, 
poté byl zaměstnán v železárnách v Kladně. 
Umělec vyvinul řadu inovativních grafických 

technik. Tovární prostředí mu posloužilo jako 
inspirace pro vytvoření nové metody, struktu-
rálních grafik, které vytvářel otiskováním hob-
lin, šroubů, kousků drátů a dalšího odpadu na 
kovové desky pomocí silného lisu. Jako jeden 
z prvních českých umělců začal pracovat s ve-
řejností, pořádal „happeningy“ a komunikoval 
s psychiatrickými pacienty. 

INSPIRACE 

Bez názvu

01’01’’ | barevná | kresba, stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Barbora Damková,  
Hugo Hrehor, Nina Jureková, Nela Pinčáková

Naši pozornost upoutal jeden z pozdějších 
grafických cyklů Vladimíra Boudníka. Autor 
se inspiroval projekčním testem, který vytvořil 
švýcarský psychoanalytik Hermann Rorschach 
a který je založen na interpretaci inkoustových 
skvrn zkoumanými osobami. Boudník použil 
princip symetrie inkoustových skvrn a výsledné 

grafické obrazy připomínaly organické a zví-
řecí formy. Během workshopu jsme pomocí 
barev vytvořili vlastní Rorschachovy obrazy, 
přičemž jsme na jednu polovinu papíru nama-
lovali abstraktní tvary a na druhou polovinu 
jsme otiskli čerstvou barvu. Poté jsme obrazy 
animovali pomocí stop-motion animace.

ANIMACE

VLAD
IM

ÍR B
O

U
D

N
ÍK, VARIÁC

IE N
A RO

RSC
H

AQ
C

H
O

V TEST I, 1966
N

AČ
TEN

O
 Z: W

W
W

.W
EB

U
M

EN
IA

.SK

VLADIMÍR BOUDNÍK, VARIÁCIE NA RORSCHAQCHOV TEST VI, 1966, NAČTENO Z: WWW.WEBUMENIA.SK

VLAD
IM

ÍR B
O

U
D

N
ÍK, VARIÁC

IE N
A RO

RSC
H

AQ
C

H
O

V TEST V, 1967
N

AČ
TEN

O
 Z: W

W
W

.W
EB

U
M

EN
IA

.SK



Gejza Schiller (1895–1927)

Byl maďarský umělec, významný představitel 
košické moderny, stylu, který spoluvytvářeli 
umělci spojení s městem Košice. Právě zde se 
ve 20. letech století prolínaly různé kulturní 
vlivy. Žili zde Slováci, Maďaři, Němci a Židé. 
Proud košické moderny se vyznačoval mno-
honárodnostností, otevřeností a rozmanitostí 
uměleckých postojů. Umělci se často inspiro-
vali městskou ikonografií, sociálními problémy 
nebo existenciálními tématy. Schillerova díla 

byla v souladu s těmito předpoklady a zároveň 
prezentovala jeho autorský přístup k umění. V 
Schillerových obrazech dominují stylizované 
kubistické tvary s pevnými obrysy a postavy 
s karikaturními rysy. Na jedné straně budoval 
kompozici prostřednictvím jasných, klidných 
barev, na straně druhé používal malířské ges-
to blízké kresbě – tvořené mnoha tahy štětce. 

INSPIRACE 

Bez názvu

00’50’’ | barevná | stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Lívia Babčová,  
Tomás Babčo, Barbora Damková, Lukáš Damko,  
Hugo Hrehor, Zuzana Rusnáková, Tomáš Semán, 
Samuel Mad’ar, Boris Kirilenko

V tvorbě Gejzy Schillera nás nejvíce zaujaly 
tvary, které vystupují z pozadí, kontrastní ba-
revné kombinace a způsob, jakým jsou před-
měty prezentovány v podobě geometrizova-
ných kompozic. Nakonec jsme vybrali několik 
děl (mimo jiné „Portrét muže”) a rozhodli se je 
volně reprodukovat formou výřezů z barev-
ných papírů.

Pak jsme si hráli před objektivem, vžívali se do 
umělce a představovali si, co asi pozoroval, 
když maloval své obrazy. Výsledkem bylo ně-
kolik mnohaprvkových, barevných a vtipných 
záběrů založených na vzorech z jeho obrazů. 
Jedna malířská kompozice se zde mění v dru-
hou, formuje se před očima diváka nebo se 
pohybuje a doplňuje příběh z malířova obra-
zu – to vše díky stop-motion animaci. Náš film 
mimochodem testuje kognitivní schopnosti 
diváků. Jako hádanku k rozluštění ponechává-
me názvy dalších děl, jejichž kompoziční prvky 
jsme v záznamech použili.

ANIMACE
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Katarzyna Kobro ( 1898–1951)

Byla polskou avantgardní sochařkou ně-
mecko-ruského původu. Proslavila se svými 
„prostorovými sochami“ kombinujícími kon-
struktivismus, architekturu a sochařské formy 
a získala si uznání jako jedna z nejvýznam-
nějších sochařek 20. století. Ve svých dílech se 
Kobrová snažila organizovat prostor tak, aby 
nedocházelo k rozdělení mezi prostorem uza-
vřeným v bloku a okolím, ale aby s ním dílo ko-
existovalo a nechalo se jím pronikat. Umělkyně 
používala výrazné geometrické formy, záro-
veň pro ni byla důležitá barevnost jednotlivých 

částí (v „Abstraktních sochách“ respektovala 
přirozenou barvu materiálu, někdy přidávala 
černou nebo bílou, v „Prostorových kompozi-
cích“ používala žlutou, červenou, modrou, čer-
nou a bílou. Kobrová důvěřovala především 
pravidlům aritmetiky a logiky; jejím cílem bylo 
vytvořit abstraktní umělecké dílo založené na 
objektivních zákonech zjištěných experimen-
tem a analýzou. 

INSPIRACE 

Bez názvu

00’56’’ | barevná | stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Michaela Babčáková, 
Barbora Damková, Gabriel Mitro, Timur Rosiar, 
Vladislav Vasyliev

Během workshopu jsme vytvořili dvě prosto-
rové sochy inspirované dílem Katarzyny Kob-
rové, obě z různých druhů kartonu a papíru. 
Vycházeli jsme z Prostorové kompozice č. 4 
a Prostorové kompozice č. 6. Obě tyto metody 
používáme v záznamech, abychom ukázali vý-
voj umělecké myšlenky, její proměny i prosto-
rové kvality děl umělkyně. Ve filmu zatahujeme 
statické kompozice do dynamického, živého 
pohybu pomocí stop-motion animace. Tímto 
způsobem umožňujeme divákům podívat se 

na tyto objekty z různých úhlů a ocenit tyto 
zdánlivě jednoduché struktury. Navíc vyzývá-
me diváky, aby se vžili do role zelené kuličky. 
Malý předmět vyrobený z těsta na hraní, který 
není součástí sochy, se ji snaží prozkoumat ze 
své vlastní perspektivy, a možná dokonce i stát 
se její součástí?

Každá socha Kobrové je jiný futuristický objekt, 
který vytváří vlastní náladu – v našem filmu 
je tato odlišnost zdůrazněna změnou pohybu 
a zvuku. Nechali jsme sochy, aby se „vyjádřily“ 
na jevišti, ve světle reflektorů, jako by byly sku-
tečnými hvězdami.

ANIMACE

KATARZYNA KOBRO, KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA (4), 1929, ©EWA SAPKA-PAWLICZAK & MUZEUM SZTUKI W ŁODZI, NAČTENO Z: ZASOBY.MSL.ORG.PL



ČESKO
Filmy inspirované díly umělců

Tihamér Gyarmathy (HU)
Edward Krasiński (PL)

Vladimír Kompánek (CZ)

natočené během dětských filmových workshopů  
pod vedením Anny Fukátkové  

a Barbory Quaiserové.
které se konaly v dnech 1-2.10.2022  

v Karpuchina Gallery v Praze.



Edward Krasiński (1925–2004)

Byl polský umělec, sochař, malíř, autor instala-
cí a happeningů. Vytvářel prostorové objekty 
z drátů, tyčí, kabelů a objektů jednoduchých 
tvarů. Vystavoval je tak, aby si divák uvědomil 
jejich dynamický potenciál – aby vytvořil do-
jem pohybu. Charakteristickým znakem jeho 
tvorby byla linie. Po roce 1968 vytvářel pomocí 
modré lepicí pásky prostupující prostor kresby. 
Její barva nebyla náhodná; podle umělce měla 
modrá nejsilnější vliv na psychiku a nabízela 
nejvíce možností interpretace. Tvůrce zpochy-
bňoval smysl vytváření tradičně chápaných 
obrazů a slovo „umělec” nebral příliš vážně, 
k umění přistupoval s odstupem a humorem. 

Prováděl akce efemérního, momentálního 
charakteru a často s nimi překračoval hrani-
ce galerie. Již při svém prvním použití pásky 
během jistého večírku omotal stromy a dvě 
dívky. Krasiński ve svých dílech kombinoval 
konstruktivistické a surrealistické tendence. Na 
jedné straně byla linie nástrojem pro budování 
prostorové vize, na druhé straně vytvářela ab-
straktní situaci, ve které se divák stával účast-
níkem zapleteným do závitů linie a plynutí 
času, které se prostřednictvím ní vyjadřovalo. 

INSPIRACE 

Modrá línia

01’02’’ | barevná | stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Maya Chmelnická,  
Tary Kravchenko, Lada Pugacheva

V našem záznamu je hlavní postavou – stejně 
jako v Krasińského prostorových kresbách – 
modrá lepicí páska. Ve filmu se procházíme 
prostorem Karpuchina Gallery prostřednic-
tvím drobných, modrých „kroků". Tento způsob 
prohlížení okolí nám umožnila stop-motion 
animace. Svědomitě nafocené záběry s ná-
slednými kousky pásky oživily naši putující 
linii. V našem záznamu je páska průvodcem, 
tajemnou energií, která spojuje různé objekty, 

formy, roviny a místa. Stejně jako Krasiński 
konfrontujeme linii s jinými geometrickými 
tvary a barvami. Tímto způsobem měníme vý-
znamy a vytváříme nové, nemožné, absurdní 
příběhy. 

Díla Krasińského je třeba prohlížet opakovaně 
kvůli detailům a preciznímu zpracování. Náš 
film také stojí za to vidět několikrát – je boha-
tý na detaily, drobné události, které provázejí 
dynamický příběh modré pásky. Pozorný divák 
navíc v záznamu najde objekty, které Krasiński 
sám používal ve svých instalacích. 

ANIMACE

EDWARD KRASIŃSKI, POHLED NA VÝSTAVU, ©TATE LIVERPOOL, ROGER SINEK, NAČTENO Z: WWW.MAGAZYNSZUM.PL



Tihamér Gyarmathy (1915–2005)

Byl avantgardní malíř a jeden z hlavních před-
stavitelů poválečné maďarské abstrakce. Jeho 
dílo zahrnuje také sochy a kresby. Dnes je 
známý především svými obrazy malovanými 
olejovými barvami.

Studoval na maďarské Akademii výtvarných 
umění, v Itálii, Francii a také v Německu. Bě-
hem studií se setkal s lidmi, kteří měli zásadní 
vliv na jeho myšlení o umění. Setkal se mimo 
jiné s Pietem Mondrianem, známým malířem 
abstraktního proudu, a André Bretonem – te-
oretikem surrealismu. Setkal se také s předsta-
viteli maďarské avantgardy, včetně umělecké-
ho kritika a teoretika konstruktivismu – Ernő 
Kállaie.

Od 40. let 20. století maloval surrealistické, ne-
figurativní obrazy. Důležitou roli v jeho kom-
pozicích hrála barva a světlo. Na obrazech 
se často objevovaly organická uspořádání 
rozdělená geometrickými figurami. Vytvářel 
složité kompozice z mnoha drobných prvků. 
Náměty Gyarmathyho děl odrážely jeho zájem 
o přírodu, lidské pocity nebo experimentální 
přístup k vlastní malířské technice.

INSPIRACE 

Rytmus & tvar

01’25’’ | barevná | stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Zdenka Kemenová, Nikolas 
Obermayer, Eliška Svobodová, Jáchym Šimek, Filip 
Štulo, Veronika Šutová

Atmosféra Gyarmathyho abstraktních obra-
zů nás okouzlila natolik, že jsme se rozhodli v 
animaci oživit umělcovy malířské kompozice. 
Obdélníkový filmový rám dobře odpovídá for-
mátům děl. Charakteristické kruhy a obdélníky 
v živých, teplých barevných tónech se v našem 
filmovém obraze stávají prostorovými. Jednou 
jsou to kulovité skleněné oblázky. Jednou jsou 
to kulovité skleněné oblázky, jindy například 
kubické dřevěné korálky malované pastelový-
mi barvami. Náš film je hra s různými předměty 

před objektivem kamery, objevování jejich 
uměleckých kvalit, budování pohybu záběr 
po záběru. Bloky zde mění své místo a barvy. 
Pohybují se po přímých drahách, vzájemně se 
ovlivňují, množí se a slučují. Uspořádají se do 
dalších geometrických tvarů. Jejich opakující 
se uspořádání zdůrazňuje rytmická hudba. 
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Vladimír Kompánek (1927–2011)

Byl slovenský sochař a malíř. Maloval olejový-
mi barvami a vytvářel sochy především z kovu 
nebo dřeva. Značnou část svého života strávil 
ve vesnici Rajec (dnes na území Ukrajiny). Ve 
svých dílech se vrací ke vzpomínkám na toto 
období. V Rajci žil v blízkosti přírody, obklopen 
malebnou krajinou. V Bratislavě studoval na 
Slovenské technické univerzitě a později na 
Vysoké škole výtvarných umění. V roce 1957 
se stal spoluzakladatelem tzv. Skupiny Mi-
kuláše Galandy, která se významně podílela 
na formování slovenského umění. Její členové 
oceňovali abstrakci, geometrické kompozi-
ce a otevřenost uměleckému experimentu. 

Kompánek se vyznačuje redukcí reality na jed-
noduché tvary, omezenou barevnou paletou 
a náměty odrážejícími krásu slovenské kultury 
a přírody. Jednotlivé prvky děl zjednodušil na 
úroveň znaku a následně symbolu, bohatého 
na primární obsah, který je čitelný téměř pro 
každého. Kompánek se zajímal o specifické 
tematické okruhy: zimní krajiny, vesnické ma-
sopusty, akty, lidová víra, postavy v krajině 
a venkovská architektura. Ve svých obrazech 
chat a zimních idyl hledal pravdu, nositele li-
dové moudrosti, krásy a dobra.

INSPIRACE 

Ovál + Trojúhelník + Tvar

01’25’’ | barevná | stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Maya Chmelnická,  
Meda Danel, Lotta Jánská, Tary Kravchenko,  
Lada Pugacheva, Kvido Šimek

Animaci jsme rozdělili do tří částí. Postavy v ka-
ždé z nich jsou papírové loutky. Jejich uspořá-
dání jsme měnili záběr po záběru, na různých 
pozadích, abychom získali dojem pohybu. V 
každé části odkazujeme na další rysy uměl-
covy tvorby, přičemž zůstáváme věrni vlastní 
koncepci a představujeme příběhy, které jsou 
nám blízké. V první části tak diváka přenášíme 
do idyly dětství, kde dobro vždy vítězí, v dal-
ší části využíváme mimo jiné krajinné prvky 
a motiv masky a v poslední části odkazujeme 

na svět legend a mýtů. Inspirováni Kompánko-
vými díly jsme se rozhodli pro oblé tvary, ne-
komplikovanou kompozici a čisté, místy zářivé 
barvy, aby scény měly lehký a jemný charak-
ter. Při sledování našeho filmu se vyplatí mít 
otevřenou mysl a dovolit si hledat nové význa-
my a smysly, vlastní asociace – stejně jako při 
pozorování obrazů umělce. Každý, kdo se na 
ně dívá déle, najde něco, co se mu líbí!
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MAĎARSKO
Filmy inspirované díly umělců

Mark Starel (PL)
Zdeněk Sýkora (CZ)

 Victor Hulík (SK)

natočené během dětského filmového workshopu 
pořádaného Dénesem Ruzsem (film inspirovaný 

uměním Marka Starela), Zsoltem Gyenesem  
(film inspirovaný uměním Zdenka Sýkory),  

Fruzsinou Spitzerovou  
(film inspirovaný uměním Victora Hulíka)

který se konal v dnech 24-25.9.2022  
v MET Galéria v Budapešti.

 



Viktor Hulík (nar. 1949)

Je slovenský malíř, grafik, sochař a jedna 
z hlavních postav proudu geometrické ab-
strakce. Hulíkovým hlavním zdrojem inspirace 
je příroda plná struktur, barev a proměn. Své 
asambláže, koláže a trojrozměrné kresby vy-
tváří ze základních geometrických obrazců. 
Maluje nebo lepí jednotlivé prvky na plochu 
obrazu, kterou pak jednoduchou manipulací 
rozšiřuje a mění kompozici. Tímto způsobem 
se mu daří dosáhnout monumentálního účinku 

i při malých formátech děl. Hulík je také jedním 
z průkopníků počítačové grafiky na Slovensku 
a ve svých dílech používá počítačový program, 
který generuje nekonečné množství variací 
jednoduchých tvarů v rámci jednoho záběru.

INSPIRACE 

Tangramové příběhy

01’30’’ | černobílá | kresba, stop-motion animace |
mladí umělci a umělkyně: Vince Kassa Németh, 
András Steiner, Krisztián Szilágyi, Kamilla Versics 

Během workshopu jsme pracovali s „Geo-
metrica” od Viktora Hulíka. Našimi základními 
stavebními prvky – stejně jako u tvůrce – byly 
variabilní moduly. Naše první pokusy a vizuální 
efekty nás přiměly hrát si s formou tangramu, 
čínského hlavolamu složeného ze sedmi geo-
metrických tvarů, vzniklých rozříznutím čtver-
ce. Z prvků původního díla jsme také vytvořili 
zvětšený, pixelovaný portrét umělce. Anima-
ce byla realizována metodou časosběrného 

snímání a výsledný obraz byl počítačově upra-
ven a spojen s digitálním obrazem. Zvuková 
stopa animace byla vytvořena podobně jako 
vizuální vrstva. Dílo „Geometrica” jsme ro-
zřezali na prvky, na zadní stranu jsme napsali 
různé tóny hudební stupnice, pak jsme je ná-
hodně losovali a jejich náhodilé pořadí rozho-
dovalo o znění. Výsledné zvukové stopy byly 
zpestřeny efekty dosaženými pomocí softwa-
ru pro úpravu hudby Garage Band a vytvořily 
konečný zvuk díla. Obraz a zvuk byly vytváře-
ny současně.
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Mark Starel (nar. 1960) 

Rodným jménem Wiesław Łuczaj je polský in-
termediální umělec, který působí také v oblasti 
malby, prostorové organizace, digitální grafiky 
a generativního umění (směr v umění založe-
ný na algoritmických postupech). Výchozím 
bodem pro Starelovo umění je předpoklad, že 
současná realita je statistickou realitou. Umě-
lec vytváří obrazy inspirované databázemi 
nebo jinými zdroji analytických dat, především 
o sociálním chování Poláků. V roce 2011 inici-
oval mezinárodní umělecké hnutí Discursive 
Geometry, které založil společně s dalšími 
umělci a umělkyněmi. Toto hnutí začleňuje 
geometrické umění do současných diskurzů, 
jako je společenský, jazykový, vědecký diskurz 
nebo diskurz o umění samotném.

INSPIRACE 

Planety

01’34’’ | barevná | kresba, počítačová kompozice |
mladí umělci a umělkyně: Lujza Aradi, Jázmin Jankó, 
Kincsö Kónya, Bernadett Lovas, Kadosa Pintér,  
Róbert Rábai, Helka Ruda, Andor Tóth

Naši pozornost upoutaly dvě díla: „Statistické 
obrazy” (1999) a "Covimetria" (2021) – jejich 
kruhové formy a proměnlivost se nám spojily 
s pohybem planet. Vystřižené kousky papíru 
a vlastní kresby jsme při kopírování přesou-
vali ve skeneru. Tato elektrografická díla, vy-
tvořená technikou kopírovat-přesunout, byla 
především pozadím pro abstraktní výtvarné 

formy. Jednoduché geometrické formy byly 
kombinovány s organickými deformacemi 
vzniklými použitím skeneru. Následně došlo 
ke spojení abstraktních světů různých figur – 
geometrických a lyrických – které byly navíc 
doplněny použitím barev. V tomto krátkém fil-
mu hrála roli také totožnost mikrosvěta a mak-
rosvěta. 

ANIMACE
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Zdeněk Sýkora (1920–2011)

Český abstraktní malíř a sochař, průkopník 
počítačového umění. V 60. letech vytvářel pod 
vlivem kubismu a surrealismu jemné černobílé 
op-artové iluze a současně zkoumal možnosti 
využití počítačových programů k vytváření 
„náhodné geometrie”. Prostřednictvím geo-
metrických forem odrážel umělec číselné 
údaje generované přístrojem, čímž kódoval 
velikost, tvar nebo uspořádání vzorů nama-
lovaných na plátně. Vizualizace vztahu mezi 

náhodou a mechanickou nutností se stala jeho 
posedlostí. Tvrdil, že tyto vztahy necharakte-
rizují pouze prostor jeho obrazů, ale jsou to 
pravidla, kterými se řídí lidský život a vesmír. 
Právě proto se Sýkorovy počítačové obrazy 
jeví jako by byly omezeny rámem zcela svévol-
ně, takže se zdá, že překračují dvourozměrný 
prostor. 

INSPIRACE 

Uzli

01’30’’ | barevná | reaktivní zvuk, počítačová 
kompozice | mladí umělci a umělkyně:  
Iván Ákli, Júlia Ákli, Emma Császár, Júlia Császár, 
Zsófia Cserneczky, Berta Gyenes, János Gyenes,  
Kira Györpál, István Horváth, Róza Pál

Hlavní inspirací pro animaci byly „Linie č. 24 
– Poslední soud” (1984) od Zdeňka Sýkory. 
Sýkorovy osvobozené „linie” a "vazby" nás in-
spirovaly k vytvoření stejně radostné umělecké 
situace. Během práce na záznamu jsme četli 
krátké úryvky z knihy R. D. Lainga „Uzly” (1970), 
která nám poskytla další výchozí bod. Poté 
jsme si volně hráli s vlastními hlasy, které po-
mocí analogového syntezátoru vytvářely po-
hyblivé obrazové sekvence. Animace genero-
vané zvukem byly okamžitě zaznamenávány. 

Práce na filmu byla proto založena na im-
provizaci, při níž současně vznikal pohyblivý 
obraz a zvuk. S výsledným materiálem jsme 
pak dále pracovali a upravovali jej v reálném 
čase. K tomu jsme použili digitální aplikace (SC 
Apps) a MIDI kontrolér. Konečným výsledkem 
bylo nesestříhané, kontinuální audiovizuální 
dílo. Celé dílo bylo tedy založeno na volné, 
spontánní činnosti, na uvolnění emocí a jejich 
audiovizuálním ztvárnění. 
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SCENARIUSZE
WARSZTATÓW



abstraktní film – kde začít?

diváci:
⬤ děti ve věku 6–12 let
⬤  žáci I.–VI. ročníku ZŠ
⬤  případně smíšené skupiny  

s účastí dětí tohoto věku

cíl:
⬤ Zvýšit kompetence žáků v oblasti recepce 

a tvorby současného umění, zejména umě-
leckého filmu.

operační cíle:
⬤ žák se seznámí s abstraktním uměním regi-

onu Visegrádské skupiny.
⬤ student chápe rozdíly mezi abstraktním 

a figurálním obrazem, rozumí pojmům jako 
kinematografie, abstraktní, umělecký a ex-
perimentální film, storyboard, filmový pás

⬤ student dokáže prezentovat koncepci filmu 
formou storyboardu

čas realizace aktivity:
1,5 h

potřebné vybavení:
stoly, židle, počítač, dataprojektor, plátno, 
filmový materiál, několik vytištěných  
storyboardů z filmů/komiksů, které děti znají

potřebné materiály:
papír, pastelky

metody: 
⬤ prezentace
⬤ diskuse
⬤ budování příběhu prostřednictvím textu
⬤ budování vyprávění pomocí obrázků –
 výtvarná činnost

průběh činnosti:

1. Hledejte inspiraci pro tvůrčí činnosti. Při-
pravte si prezentaci s ukázkami abstraktních 
a figurativních maleb a ab – straktních filmů 
– je vhodné použít nahrávky z workshopu: 
www.v4abstraction.com/films a stručně se 
zmínit o abstraktní tvorbě vybraných uměl-
ců regionu Visegrádské skupiny. (15 min)

2. Pohovořte s účastníky o tom, jak chápou 
hesla jako: abstrakcí, umělecký film, experi-
mentální film. Zeptejte se na jejich asociace 
s těmito pojmy, poté je vysvětlete a objas-
něte hranici mezi ab – strukcí a figurativním 
uměním. (10 min)

3. Předložte dětem filmový pásek, vysvětlete, 
co je to záběr, jak vzniká film, co je to story-
board. Ukažte příklady storyboardů.  
(10 min)

4. Rozdělte třídu do skupin, úkolem každé bude 
sepsat vymyšlený příběh v pěti větách (v 
mladších skupinách pomáhá vedoucí sepsat 
obsah). Další fází je nakreslení storyboar-
du, tj. obrázkového scénáře vymyšleného 
příběhu v pěti snímcích, ale pouze s použi-
tím nefigurativních prostředků ex – prese: 
všechny prvky vyskytující se v textu, jako 
jsou postavy, pozadí, předměty..., musí být 
zobrazeny ve formě tvarů, barev, geomet-
rických obrazců atd. Děti úkol předvádějí na 
listech maticového papíru a práci si rozdělí. 
(40 min)

5. Poté si skupiny storyboardy vymění a cvičení 
provedou v obráceném pořadí, tj. pokusí se 
seřadit příběh k abstraktním storyboardům, 
které připravili jejich kamarádi. (15 min)

SCÉNÁŘ 1. 

varianty pro mládež ve věku 13–14 let,  
třídy VII a VIII:

1. Ve starších skupinách můžete také krátce 
probrat historii abstraktního umění a abso-
lutního filmu 20. let 20. století.

2. Při prezentaci děl umělců abstraktní tradi-
ce můžete mladé lidi požádat, aby pečlivě 
analyzovali dílo jednoho z nich. Důležité je 
ptát se na to, co vidí; jaké tvary, barvy, mo-
tivy se opakují, čím se podle nich může dílo 

tohoto umělce lišit od jiných, které znají. Po 
definování umělcova stylu společně vymys-
lete, jak by se zmíněné prvky daly uvést do 
pohybu a vytvořit abstraktní film.

Nepředvídatelný život předmětů

diváci:
⬤ děti ve věku 6–12 let
⬤  žáci I.–VI. ročníku ZŠ
⬤  případně smíšené skupiny  

s účastí dětí tohoto věku

cíl:
⬤ Zvýšit kompetence žáků ve vnímání a tvorbě 

současného umění, zejména uměleckých 
filmů.

operační cíle:
⬤ žák se seznámí s vybranými záběry z ab-

straktních filmů
⬤ student rozumí pojmům jako kinematogra-

fie, abstraktní film, animace, záběr, rám
⬤ žák je schopen společně s ostatními účast-

níky vypracovat koncept filmu, animovat 
předměty, vnímat rozdíly mezi fyzickým 
obrazem a obrazem sledovaným na plátně, 
rozpoznat charakteristické znaky abstrakt-
ního obrazu

čas realizace aktivity:
1,5 h

potřebné vybavení:
kamera, stativ, počítač, projektor, 
plátno, prostor pro pohyb a hru

potřebné materiály:
3 různé látky s min. rozměry 140x200 cm, např. 
měkká a na dotek příjemná plyšová látka v 
pastelových odstínech, vícebarevný a hladký 
satén, pěna nebo flanel s velkou skvrnou nebo 
bílé tuhé plátno, karty, propisky

metody: 
⬤ prezentace
⬤ diskuse
⬤ brainstorming
⬤ cvičení před kamerou – animace objektu 

prostřednictvím pohybových her s objektem
⬤ prezentace účinků činností

SCÉNÁŘ 2.



průběh činnosti:

1. Promluvte si s dětmi o tom, jaké filmy znají, 
jaké by mohlo být téma jejich filmu. Odvolej-
te se na jejich filmové zkušenosti. Zeptejte se 
na nejzvláštnější a nejpřekvapivější filmy /  
jedinečné nebo nezapomenutelné scény 
z oblíbených pohádek nebo filmů. (10 min)

2. Představte několik záběrů z vybraných ab – 
straktních filmů, uveďte název a překvapivý 
snímek. Zeptejte se dětí, zda si záběry nějak 
spojují s titulky. Vysvětlete, o čem jsou umě-
lecké filmy a co charakterizuje abstraktní 
film. (10 min)

3. Rozdělte třídu na dvě skupiny. Požádejte 
děti, aby pojmenovaly obdélníkové před-
měty ze svého okolí a jeden z nich si vybraly 
a zamyslely se nad tím, s čím si ho spojují, 
jaké má charakteristiky. Poté je požádejte, 
aby vybraly látku, která nejlépe vystihuje 
vlastnosti daného předmětu. Později se děti 
společně rozhodnou, co se může s předsta-
veným předmětem stát a jak s ním jako tým 
pohybovat, přičemž budou mít na paměti 
jeho charakteristické rysy a budou se snažit 
znázornit událost, které by se mohl účast-
nit. Příklad: obdélníkový objekt = obálka / 
objekt, který má být animován = bílá látka 
/ událost-pohyb = obálka padající do poš-
tovní schránky. (15 min)

4. Děti se pokusí ztvárnit pohyb, cvičí s látkou. 
Poté zaznamenáte v tiché statické ukázce 
práci jedné skupiny po dobu asi jedné minu-
ty. Během nahrávání se druhá skupina stane 
pozorovateli. (35 min)

5. Přehrajte záznam na velké obrazovce. Ze-
ptejte se dětí na jejich dojmy, rozdíly ve vní-
mání scén sledovaných naživo a prostřed-
nictvím obrazovky. Společně hledejte rysy 
vlastní abstraktním filmům (nejednoznačné 
formy, objekty redukované na geometrické 
tvary, více možných interpretací atd.).

 (20 min)

varianty pro mládež ve věku 13–14 let,  
třídy VII a VIII:

1. Starší děti můžete požádat, aby paralelně 
pracovaly na zvukové stopě. Mladí lidé mo-
hou k vytvoření soundtracku k videu použít 
vlastní hlasy (například pomocí oblíbené 
techniky beat-boxu).

2. Účastníci mohou nahrát dva nebo tři krátké 
záběry stejného vizuálního konceptu s růz-
nými nápady na hudební doprovod a poz-
ději zhodnotit, jak zvuková vrstva ovlivňuje 
náladu vizuálního záznamu.
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