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V4 ABSTRACTION je séria vzdelávacích a kreatívnych aktivít pre deti vo 
veku od 5 do 12 rokov, ktorých cieľom je zlepšiť ich schopnosť zúčastniť sa 
kultúrnych podujatiach a vnímať súčasné umenie a zvýšiť ich povedomie 
o kultúrnom dedičstve Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska.

FILMOVÉ WORKSHOPY BOLI REALIZOVANÉ V:

⬤ Centre na Przedmieściu vo Vroclave v Poľsku,
⬤ Karpuchina Gallery v Prahe v Čechách,
⬤ Kine Úsmev v Košiciach na Slovensku,
⬤ MET Galérii v Budapešti a vo Vizualzéne Studio v Pécsi v Maďarsku.

Počas filmových workshopov vzniklo 12 filmov, ktoré sú výsledkom spolu-
práce medzi účastníkmi a lektormi. Filmy boli inšpirované tvorbou dva-
nástich umelcov a umelkýň z regiónu Vyšehradskej skupiny (V4): 

⬤ Victor Vasarely (HU)
⬤ Július Koller (SK)
⬤ Dóra Maurer (HU)
⬤ Victor Hulík (SK)
⬤ Mark Starel (PL)
⬤ Zdenek Sykora (CZ)

V rámci projektu vznikla aj pamäťová hra a 2 interaktívne inštalácie. 
Viac informácií na: V4ABSTRACTION.COM

⬤ Vladimír Boudník (CZ)
⬤ Gejza Schiller (HU)
⬤ Katarzyna Kobro (PL)
⬤ Tihamér Gyarmathy  (HU)
⬤ Edward Krasiński (PL)
⬤ Vladimír Kompánek (CZ)



POĽSKO
Filmy inšpirované dielami umelcov

Dóra Maurer (HU)
 Július Koller (SK)

Victor Vasarely (HU)

natočené počas detského filmového workshopu 
organizovaného produkčným štúdiom kinoMANUAL, 

ktorý sa konal v dňoch 17. – 18.8.2022  
v Centre na Predmestí vo Vroclave. 



Dóra Maurerová (nar. 1937)

Jedna z najznámejších maďarských výtvar-
ných umelkýň. Tvorivej práci sa venuje už vyše 
päťdesiat rokov, a to takmer vo všetkých sme-
roch, od filmu a fotografie až po maľbu, per-
formatívne umenie a sochárstvo. V 70. rokoch 
bola Maurerová súčasťou nezávislej komu-
nity umelcov, ktorí pracovali mimo hlavného 
prúdu. Spoločne s Miklósom Erdélym viedla 
vzdelávací program pre mladých umelcov a 
robotníkov v továrňach. V dielach Dóry Mau-
rerovej sa objavujú geometrické, matematické 

a koncepčné systémy. Jej práce sú založené na 
analytickom spôsobe uvažovania o kompozícii 
a sú zároveň hravými experimentmi aj vedec-
kými pozorovaniami. Umelkyňa skúma cyklic-
kosť jednoduchých, opakujúcich sa činností, 
vlastnosti farieb a priestoru a ich vnímanie. 
Stálymi témami v jej tvorbe zostávajú pohyb, 
premiestnenie a transformácia. Vo svojich 
umeleckých projektoch používa filmovú ka-
meru, ktorá dáva jej abstraktným kompozíci-
ám ďalšiu dimenziu – pohyb. 

INŠPIRÁCIA 

Lepenie mikropriestorov 

01’30’’ | farebná | bezkamerová animácia | 
mladí umelci a umelkyne: Kasper Cisowski, Tymek 
Cisowski, Lukrecja Kamińska, Witold Kamiński, Mark 
Petrovy, Daria Petrova, Gaja Raduchowska, Liwia 
Raduchowska, Michalina Respond, Jerzy Solarewicz

Inšpiráciou pre našu animáciu bol projekt 
Dóry Maurerovej, v ktorom umelkyňa nama-
ľovala celú galériu (podlahu a strop) rôzno fa-
rebnými pruhmi a výslednú kompozíciu aj sa-
motný akt maľby navyše využila na vytvorenie 
abstraktného filmu. Atmosféru tohto diela sme 
sa snažili navodiť použitím techniky non came-
ra, kde sú filmové obrazy vytvárané priamo 
na priehľadnom 35mm kinofilme. Maurero-
vá vo svojej tvorbe skúmala priestor galérie 

– vzdialenosti, povrchy, súčasnú situáciu. Ne-
skôr natočila svoje pohyby a gestá, ktoré po-
užívala pri maľovaní. My sme skúmali priestor 
vytvorený podlhovastými, úzkymi pásikmi za 
použitia farebných samolepiacich fólií. Týmto 
spôsobom sme objavovali vlastnosti farieb a 
zároveň detaily, ktoré vyplývali zo špecifickej 
povahy média – kresba vznikala mimovoľne v 
záhyboch fólie alebo v prachových časticiach, 
ktoré sa na fólii usadzovali.

ANIMÁCIA
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Július Koller (1939–2007)

Vyštudovaný maliar, ktorý zanechal maľovanie 
a začal sa venovať konceptuálnemu umeniu – 
smeru, v ktorom sú myšlienka a tvorivý proces 
dôležitejšie ako konečný výsledok – hmotné 
dielo. Cenil si humor a iróniu, o čom svedčí aj 
jeho nápad s galériou Ganek, kde organizoval 
fiktívne výstavy.

Dnes je umelec spajaný s objektmi-maľbami 
vytvorenými v bielom latexe a otáznikmi, ktoré 
sa stali univerzálnym symbolom jeho kritic-
kého pohľadu na každodenný život a realitu. 
Koller realizoval v umení vlastné poslanie „an-
gažovania, nie aranžovania“.

Mnoho ľudí si ho spája s pojmom „Junk Culture“ 
(v preklade „odpadová kultúra“). Umelec vy-
tváral od roku 1966 neobvyklý archív – zbieral 
tlačoviny, ktoré prechádzali rukami umelcov: 
od dennej tlače po pohľadnice, vstupenky na 
výstavy a vyradené potravinové balíčky. Tieto 
predmety, túto „odpadovú kultúru“, používal 
na vytváranie kompozícií, v ktorých tieto pred-
mety konfrontoval so správami o revolúciách, 
vojnách, informáciami o každodennom živote. 
Týmto spôsobom vytvoril nielen obraz doby, 
ale tiež predstavoval „kultúru života“ obsiah-
nutú v týchto materiáloch.

INŠPIRÁCIA 

Odpadová kultúra

01’52’’ | farebná | stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: 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 nápadov Júliusa Kollera môžu byť 
podnetom na tvorbu v oblasti abstraktného 
filmu – my sme si vybrali jeho koncept „Junk 
Culture“. Z útržkov papiera, použitých albu-
mov, kníh, plagátov, poškodených listov a 
zlepovaných papierov vytváral Koller jedno-
duché, minimalistické kompozície. Obklopený 
odpadkami – ako my všetci – ich dokázal kre-
atívne využiť. Práve táto metóda sa nám zdala 
pre abstraktnú stop-motion animáciu najin-
špiratívnejšou. Zvyšky papiera, šedý papier, 
hodvábny papier, poškodené a pokrčené kar-
tóny, skrátka všetko, čo možno nájsť v akom-
koľvek odpadkovom koši napríklad v kancelárii 

alebo umeleckom ateliéri, sa stalo materiálom 
pre náš film. Podobnú stratégiu sme použili 
aj pri príprave soundtracku k filmu – jedná sa 
o koláž zloženú z prvkov našej každodennej 
zvukovej krajiny: smetiarskeho vozidla, klaksó-
nu auta, faxu, elektronických zariadení, hluku 
rozhovorov. Animáciu končíme otáznikom – 
hlavným motívom Kollerovej tvorby, ktorý na-
báda k spochybneniu myšlienkových vzorcov a 
otvára priestor pre nové interpretácie.

ANIMÁCIA

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



Victor Vasarely (1906–1997),  
rodným menom Győző Vásárhelyi

Bol umelcom maďarského pôvodu, ktorý celý 
život strávil vo Francúzsku. Dlhé roky pôsobil 
ako grafik a tvorca úžitkového umenia – tvo-
ril v duchu konštruktivizmu a Bauhausu (štýl 
obľúbený v architektúre, ktorý sa vyznačoval 
okrem iného minimalizmom a funkčnosťou). 
Postupom času začal experimentovať a dnes 
je uznávaný ako zakladateľ OP-ARTu – geo-
metrického abstrakcionizmu, založeného na 
ilúzii, zdanlivej trojrozmernosti a intenzívnom 
pôsobení na oko diváka. Vytváral diela v rôz-
nych technikách, často maľoval akrylom a 
používal sieťotlač. Vytváral usporiadanie ge-
ometrických tvarov a ilúzie priestorovej hĺbky 
na dvojrozmerných plochách iba pomocou 
abstraktných farebných škvŕn. Spočiatku pre-
vládala v jeho tvorbe čiernobiela farebnosť, 

ktorú v neskorších dieloch výrazne spestril. Od 
roku 1955 vytváral cykly „opticko-kinetických“ 
obrazov, ktoré v divákovi vyvolávajú pocit 
pulzovania, vlnenia, vírenia alebo mihota-
nia. Dnes sú veľmi dobre rozpoznateľné jeho 
kompozície v tvare kocky, ktoré akoby sa vlnili, 
rúcali, ohýbali – a narúšajú vnímacie návyky 
divákov. Od 50. rokov 20. storočia vytváral 
manifesty, v ktorých analyzoval otázky týkajú-
ce sa umenia. V mnohých z nich popísal autor-
ský nápad výtvarníckej abecedy, pre ktorú vy-
tvoril rad diel v cykle „Planetárny folklór“. Tieto 
diela boli vytvárané experimentálnymi techni-
kami, vrátane použitia magnetických blokov, 
ktoré používateľom umožňovali usporiadať 
vlastné kompozície z „výtvarných jednotiek“. 
Táto koncepcia dnes pripomína vlastnosti po-
čítačových pixelov.

INŠPIRÁCIA 

Op-art animácia

01’36’’ | farebná | stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: Filip Adamek-Sapiński, 
Kasper Cisowski, Tymek Cisowski, Liwia Raduchowska, 
Gaja Raduchowska, Madzia Chumieja, Marcelina 
Majewska, Mark Petrovy, Daria Petrova

Práve táto hra čistých farieb a geometrických 
tvarov nás prinútila experimentovať s abstrakt-
nou animáciou. Každý obraz Victora Vasarely-
ho takmer nabáda k tomu, aby sa ním pohlo, 
aby človek vymenil miesta farieb a figúr, aby sa 
pohral s čistou geometrickou a abstraktnou for-
mou, aby preskúmal vzťah medzi jednotlivými 
objektmi a kompozíciou ako celkom. Magne-
tická fólia umiestnená na stranách farebných 
štvorcov a magnetická tabuľa sú hlavnými 
prvkami našej scénografie. Využitím vlastností 
týchto predmetov sme boli schopní presne na-
plánovať pohyby geometrických objektov. Naše 

zábery silne pôsobia na diváka, farby sú kon-
trastné, intenzívne blikajú, kompozície vibrujú, 
tvary náhle menia svoju polohu a vytvárajú po 
sebe idúce usporiadanie. Naša animácia doká-
že diváka dezorientovať a prekvapiť stálym, ryt-
mickým a pútavým pulzovaním obrazu a zvuku.

ANIMÁCIA

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



SLOVENSKO
Filmy inšpirované dielami umelcov

Vladimír Boudník (CZ)
Katarzyna Kobrová (PL)

Gejza Schiller (SK)

natočené počas detských filmových workshopov  
pod vedením Róberta Rampáčka,  

ktoré sa konali v dňoch 20.9.2022, 28.9.2022,  
6.10.2022 v Kine Úsmev v Košiciach.



Vladimír Boudník (1924–1968)

Bol český grafik a fotograf, kľúčová posta-
va českého povojnového umenia, zakladateľ 
vlastného umeleckého smeru, explosionaliz-
mu. Boudníka fascinoval šrot, ruiny, odpad 
a deštrukcia mestského priestoru. Po vojne 
navštevoval umeleckú školu, kde študoval 
grafický design. Krátko pracoval v reklame, 
potom bol zamestnaný v železiarňach v Klad-
ne. Umelec vyvinul množstvo inovatívnych 

grafických techník. Továrenské prostredie mu 
poslúžilo ako inšpirácia pre vytvorenie novej 
metódy, štrukturálnych grafík, ktoré vytváral 
odtlačením hoblín, skrutiek, kúskov drôtov a 
ďalšieho odpadu na kovové dosky pomocou 
silného lisu. Ako jeden z prvých českých umel-
cov začal pracovať s verejnosťou, organizoval 
„happeningy” a komunikoval s psychiatrickými 
pacientmi.

INŠPIRÁCIA 

Bez názvu

01’01’’ | farebná | kresba, stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: Barbora Damková,  
Hugo Hrehor, Nina Jureková, Nela Pinčáková

Našu pozornosť upútal jeden z neskorších 
grafických cyklov Vladimíra Boudníka. Autor 
sa inšpiroval projekčným testom, ktorý vy-
tvoril švajčiarsky psychoanalytik Hermann 
Rorschach a ktorý je založený na interpretácii 
atramentových škvŕn skúmanými osobami. 
Búdnik použil princíp symetrie atramentových 

škvŕn a výsledné grafické obrazy pripomínali 
organické a zvieracie formy. Počas workshopu 
sme pomocou farieb vytvorili vlastné Rorscha-
chove obrazy, pričom sme na jednu polovicu 
papiera namaľovali abstraktné tvary a na 
druhú polovicu sme odtlačili čerstvú farbu. Po-
tom sme obrazy animovali pomocou stop-mo-
tion animácie.

ANIMÁCIA
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Gejza Schiller (1895–1927)

Bol maďarský umelec, významný predstaviteľ 
košickej moderny, štýlu, ktorý spoluvytvárali 
umelci spojení s mestom Košice. Práve tu sa 
v 20. rokoch 20. storočia prelínali rôzne kul-
túrne vplyvy. Žili tu Slováci, Maďari, Nemci a 
Židia. Prúd košickej moderny sa vyznačoval 
mnohonárodnostnosťou, otvorenosťou a roz-
manitosťou umeleckých postojov. Umelci sa 
často inšpirovali mestskou ikonografiou, so-
ciálnymi problémami alebo existenciálnymi 

témami. Schillerove diela boli v súlade s týmito 
predpokladmi a zároveň prezentovali jeho 
autorský prístup k umeniu. V Schillerových ob-
razoch dominujú štylizované kubistické tvary 
s pevnými obrysmi a postavy s karikatúrnymi 
rysmi. Na jednej strane budoval kompozíciu 
prostredníctvom jasných, pokojných farieb, na 
strane druhej používal maliarske gesto blízkej 
kresbe - tvorené mnohými ťahmi štetca.

INŠPIRÁCIA 

Bez názvu

00’50’’ | farebná | stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: Lívia Babčová,  
Tomás Babčo, Barbora Damková, Lukáš Damko,  
Hugo Hrehor, Zuzana Rusnáková, Tomáš Semán, 
Samuel Mad’ar, Boris Kirilenko

V tvorbe Gejzu Schillera nás najviac zaujali 
tvary, ktoré vystupujú z pozadia, kontrast-
né farebné kombinácie a spôsob, akým sú 
predmety prezentované v podobe geomet-
rizovaných kompozícií. Nakoniec sme vybrali 
niekoľko diel (okrem iného aj „Portrét muža“) 
a rozhodli sa ich voľne reprodukovať prostred-
níctvov výrezov z farebných papierov. 

Potom sme sa hrali pred objektívom, vžívali sa 
do role umelca a predstavovali si, čo asi po-
zoroval, keď maľoval svoje obrazy. Výsledkom 
bolo niekoľko mnohoprvkových, farebných 
a vtipných záberov založených na vzoroch z 
jeho obrazov. Jedna maliarska kompozícia sa 
tu mení na druhú, formuje sa pred očami divá-
ka alebo sa pohybuje a dopĺňa príbeh z ma-
liarovho obrazu – to všetko vďaka stop-motion 
animácii. Náš film mimochodom testuje ko-
gnitívne schopnosti divákov. Ako hádanku na 
rozlúštenie ponechávame názvy ďalších diel, 
ktorých kompozičné prvky sme v záznamoch 
použili.

ANIMÁCIA
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Katarzyna Kobrová ( 1898–1951)

Bola poľskou avantgardnou sochárkou ne-
mecko-ruského pôvodu. Preslávila sa svojimi 
„priestorovými sochami“ kombinujúcimi kon-
štruktivizmus, architektúru a sochárske formy 
a získala si uznanie ako jedna z najvýznamnej-
ších sochárok 20. storočia. Vo svojich dielach 
sa Kobrová snažila organizovať priestor tak, 
aby nedochádzalo k rozdeleniu medzi priesto-
rom uzavretým v bloku a okolím, ale aby dielo 
koexistovalo s priestorom a nechalo sa ním 
prenikať. Umelkyňa používala výrazné geo-
metrické formy, zároveň pre ňu bola dôležitá 

farebnosť jednotlivých častí (v „abstraktných 
sochách“ rešpektovala prirodzenú farbu ma-
teriálu, niekedy pridávala čiernu alebo bielu, 
v „priestorových kompozíciách“ používala žltú, 
červenú, modrú, čiernu a bielu). Kobrová dô-
verovala pravidlám aritmetiky a logiky, jej cie-
ľom bolo vytvoriť abstraktné umelecké dielo 
založené na objektívnych zákonoch zistených 
experimentom a analýzou.

INŠPIRÁCIA 

Bez názvu

00’56’’ | farebná | stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: Michaela Babčáková, 
Barbora Damková, Gabriel Mitro, Timur Rosiar, 
Vladislav Vasyliev

Počas workshopu sme vytvorili dve priestoro-
vé sochy inšpirované tvorbou Katarzyny Kob-
rovej, obe z rôznych druhov kartónov a papie-
ra. Vychádzali sme z Priestorovej kompozície 
č. 4 a Priestorovej kompozície č. 6. Obe tieto 
metódy používame v záznamoch, aby sme 
ukázali vývoj umeleckej myšlienky, jej premeny 
aj priestorovej kvality diel umelkyne. Vo filme 
premieňame statické kompozície do dyna-
mického, živého pohybu pomocou stop-mo-
tion animácie. Týmto spôsobom umožňujeme 

divákom pozrieť sa na tieto objekty z rôznych 
uhlov a oceniť tieto zdanlivo jednoduché štruk-
túry. Navyše vyzývame divákov, aby sa vžili do 
role zelenej guličky. Malý predmet vyrobený 
z plastelíny, ktorý nie je súčasťou sochy, sa ju 
snaží preskúmať zo svojej vlastnej perspektívy, 
a možno sa stať aj jej súčasťou?

Každá socha Kobrovej je iný futuristický objekt, 
ktorý vytvára vlastnú emóciu – v našom filme 
je táto odlišnosť zdôraznená zmenou pohybu 
a zvuku. Nechali sme sochy, aby sa „vyjadrili“ 
na javisku, vo svetle reflektorov, ako by boli 
skutočnými hviezdami.

ANIMÁCIA

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



ČESKO
Filmy inšpirované dielami umelcov 

Tihamér Gyarmathy (HU)
Edward Krasiński (PL)

Vladimír Kompánek (CZ)

natočené počas detských filmových workshopov  
pod vedením Anny Fukátkovej  

a Barbory Quaiserovej,  
ktoré sa konali v dňoch 1. – 2.10.2022  

v Karpuchina Gallery v Prahe.



Edward Krasiński (1925–2004)

Bol poľský umelec, sochár, maliar, autor in-
štalácií a happeningov. Vytváral priestoro-
vé objekty z drôtov, tyčí, káblov a objektov s 
jednoduchými tvarmi. Vystavoval ich tak, aby 
si divák uvedomil ich dynamický potenciál – 
aby vytvoril dojem pohybu. Charakteristickým 
znakom jeho tvorby bola línia. Po roku 1968 
vytváral pomocou modrej lepiacej pásky pre-
stupujúci priestor kresby. Jej farba nebola ná-
hodná; podľa umelca mala modrá najsilnejší 
vplyv na psychiku a ponúkala najviac možností 
interpretácie. Tvorca spochybňoval zmysel 
vytvárania tradične chápaných obrazov a 
slovo „umelec“ nebral príliš vážne, k umeniu 

pristupoval s odstupom a humorom. Robil ak-
cie efemérneho, momentálneho charakteru a 
často s nimi prekračoval hranice galérie. Už pri 
svojom prvom použití pásky počas istého ve-
čierka omotal stromy a dve dievčatá. Krasiński 
vo svojich dielach kombinoval konštruktivistic-
ké a surrealistické tendencie. Na jednej strane 
bola línia nástrojom pre budovanie priestoro-
vej vízie. Na druhej strane vytvárala abstrakt-
nú situáciu, v ktorej sa divák stával účastní-
kom, ktorý je zapletený do línii a plynutia času.

INŠPIRÁCIA 

Modrá línia

01’02’’ | farebná | stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: Maya Chmelnická,  
Tary Kravchenko, Lada Pugacheva

V našom zázname je hlavnou postavou – 
rovnako ako v Krasińského priestorových 
kresbách – modrá lepiaca páska. Vo filme sa 
prechádzame priestorom galérie Karpuchina 
prostredníctvom drobných, modrých „kro-
kov“. Tento spôsob prezerania okolia nám 
umožnila stop-motion animácia. Svedomito 
nafotené zábery s následnými kúskami pásky 
oživili našu putujúcu líniu. V našom zázname je 
páska sprievodcom, tajomnou energiou, ktorá 

spája rôzne objekty, formy, roviny a miesta. 
Rovnako ako Krasiński konfrontujeme líniu s 
inými geometrickými tvarmi alebo farbami. 
Týmto spôsobom meníme významy a vytvára-
me nové, nemožné, absurdné príbehy.

Diela Krasińského treba prezerať opakovane 
kvôli detailom a precíznemu spracovaniu. Náš 
film si tiež treba pozrieť viackrát.

Je bohatý na detaily, drobné udalosti, ktoré 
sprevádzajú dynamický príbeh modrej pásky. 
Pozorný divák navyše v zázname nájde ob-
jekty, ktoré Krasiński sám používal vo svojich 
inštaláciách.

ANIMÁCIA

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



Tihamér Gyarmathy (1915–2005)

Bol avantgardný maliar a jeden z hlavných 
predstaviteľov povojnovej maďarskej abstrak-
cie. Jeho diela zahŕňajú sochy aj kresby. Dnes 
je známy predovšetkým svojimi obrazmi ma-
ľovanými olejovými farbami. Študoval na ma-
ďarskej Akadémii výtvarných umení, v Talian-
sku, Francúzsku a tiež v Nemecku. Počas štúdií 
sa stretol s ľuďmi, ktorí mali zásadný vplyv na 
jeho myslenie o umení. Stretol sa okrem iného 
s Pietom Mondrianom, známym abstraktným 
maliarom a Andrém Bretonom, teoretikom 
v surrealizme. Stretol sa aj s predstaviteľmi 
maďarskej avantgardy, vrátane umeleckého 
kritika a teoretika konštruktivizmu – Ernőa 
Kállaiea.

Od 40. rokov 20. storočia maľoval surrealis-
tické, nefiguratívne obrazy. Dôležitú úlohu v 
jeho kompozíciách hrala farba a svetlo. Na 
obrazoch sa často objavovali organické uspo-
riadania rozdelené geometrickými figúrami. 
Vytváral zložité kompozície z mnohých drob-
ných prvkov. Námety Gyarmathyho diel odrá-
žali jeho záujem o prírodu, ľudské pocity alebo 
experimentálny prístup k vlastnej maliarskej 
technike.

INŠPIRÁCIA 

Rytmus & tvar

01’25’’ | farebná | stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: Zdenka Kemenová, Nikolas 
Obermayer, Eliška Svobodová, Jáchym Šimek, Filip 
Štulo, Veronika Šutová

Atmosféra Gyarmathyho abstraktných obra-
zov nás očarila natoľko, že sme sa rozhodli v 
animácii oživiť umelcove maliarske kompozí-
cie. Obdĺžnikový filmový rám dobre zodpove-
dá formátom jeho diel. Charakteristické kruhy 
a obdĺžniky v živých, teplých farebných tónoch 
sa v našom filmovom obraze stávajú priesto-
rovými. Raz sú to guľovité sklenené kamienky, 
inokedy napríklad kubické drevené korálky 
maľované pastelovými farbami. Náš film je hra 
s rôznymi predmetmi pred objektívom kamery, 

objavovanie ich umeleckých kvalít, budova-
nie pohybu záber po zábere. Bloky tu menia 
svoje miesto a farby. Pohybujú sa po priamych 
dráhach, vzájomne sa ovplyvňujú, množia sa 
a zlučujú. Usporiadajú sa do ďalších geomet-
rických tvarov. Ich opakujúce sa usporiadanie 
zdôrazňuje rytmická hudba.

ANIMÁCIA
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Vladimír Kompánek (1927–2011)

Bol slovenský sochár a maliar. Maľoval olejo-
vými farbami a vytváral sochy predovšetkým 
z kovu alebo dreva. Značnú časť svojho života 
strávil v dedine Rajec (dnes na území Ukraji-
ny). Vo svojich dielach sa vracia k spomienkam 
na toto obdobie. V Rajci žil v blízkosti prírody, 
obklopený malebnou krajinou. V Bratislave 
študoval na Slovenskej technickej univerzite a 
neskôr na Vysokej škole výtvarných umení. V 
roku 1957 sa stal spoluzakladateľom tzv. Sku-
piny Mikuláša Galandu, ktorá sa významne 
podieľala na formovaní slovenského umenia. 
Jej členovia oceňovali abstrakciu, geomet-
rické kompozície a otvorenosť umeleckému 

experimentu. Kompánek sa vyznačuje reduk-
ciou reality na jednoduché tvary, obmedzenou 
farebnou paletou a námetmi odrážajúcimi 
krásu slovenskej kultúry a prírody. Jednotlivé 
prvky diel zjednodušil na úroveň znaku a ná-
sledne symbolu, bohatého na primárny obsah, 
ktorý je čitateľný takmer pre každého. Kompá-
nek sa zaujímal o špecifické tematické okruhy: 
zimné krajiny, dedinské fašiangy, akty, ľudová 
viera, postavy v krajine a vidiecka architek-
túra. Vo svojich obrazoch chát a zimných idyl 
hľadal pravdu, nositeľa ľudovej múdrosti, krá-
sy a dobra.

INŠPIRÁCIA 

Ovál + Trojuholník + Tvar

01’25’’ | farebná | stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: Maya Chmelnická,  
Meda Danel, Lotta Jánská, Tary Kravchenko,  
Lada Pugacheva, Kvido Šimek

Animáciu sme rozdelili do troch častí. Postavy v 
každej z nich sú papierové bábky. Ich usporia-
danie sme menili záber po zábere, na rôznych 
pozadiach, aby sme získali dojem pohybu. V 
každej časti odkazujeme na ďalšie rysy umel-
covej tvorby, pričom zostávame verní vlastnej 
koncepcii a predstavujeme príbehy, ktoré sú 
nám blízke. V prvej časti tak diváka prenášame 
do idyly detstva, kde dobro vždy víťazí, v ďalšej 
časti využívame okrem iného krajinné prvky a 
motív masky a v poslednej časti odkazujeme 

na svet legiend a mýtov. Inšpirovaní Kompán-
kovými dielami sme sa rozhodli pre oblé tvary, 
nekomplikovanú kompozíciu a čistú, miestami 
žiarivú farbu – aby scény mali ľahký a jemný 
charakter. Pri sledovaní nášho filmu sa oplatí 
mať otvorenú myseľ a dovoliť si hľadať nové 
významy a zmysly, vlastnú asociáciu – rovna-
ko ako pri pozorovaní obrazov umelcov. Každý, 
kto sa na nich pozerá dlhšie, nájde niečo, čo 
sa mu páči!

ANIMÁCIA
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MAĎARSKO
Filmy inšpirované dielami umelcov  

Mark Starel (PL)
Zdenék Sykora (CZ)

 Victor Hulík (SK)

natočené počas detských filmových workhopov  
pod vedením Dénesa Ruzsa (film inšpirovaný umením 

Marka Starela), Zsolta Gyenesa (film inšpirovaný 
umením Zdenka Sykoru), Fruzsiny Spitzerovej  

(film inšpirovaný umením Victora Hulíka),  
ktoré sa konali v dňoch 24. – 25.9.2022  

v MET Galérii v Budapešti.
 



Viktor Hulík (nar. 1949)

Je slovenský maliar, grafik, sochár a jedna z 
hlavných postáv prúdu geometrickej abstrak-
cie. Hulíkovým hlavným zdrojom inšpirácie je 
príroda plná štruktúr, farieb a premien. Svo-
je asambláže, koláže a trojrozmerné kresby 
vytvárajú zo základných geometrických ob-
razcov – maľuje alebo lepí jednotlivé prvky 
na plochu obrazu, ktorú potom jednoduchou 
manipuláciou rozširuje a mení kompozí-
ciu. Týmto spôsobom sa mu darí dosiahnuť 

monumentálny účinok aj pri malých formá-
toch diel. Hulík je tiež jedným z priekopníkov 
počítačovej grafiky na Slovensku a vo svojich 
dielach používa počítačový program, ktorý 
generuje nekonečné množstvo variácií jedno-
duchých tvarov v rámci jedného záberu.

INŠPIRÁCIA 

Tangramové príbehy

01’30’’ | čiernobiela | kresba, stop-motion animácia |
mladí umelci a umelkyne: Vince Kassa Németh, 
András Steiner, Krisztián Szilágyi, Kamilla Versics 

Počas workshopu sme pracovali s „Geomet-
rica“ od Viktora Hulíka. Našimi základnými 
stavebnými prvkami – rovnako ako u tvorcu 
– boli variabilné moduly. Naše prvé pokusy a 
vizuálne efekty nás prinútili hrať sa s formou 
tangramu – čínskeho hlavolamu zloženého zo 
siedmich geometrických tvarov – vzniknutých 
rozrezaním štvorca. Z prvkov pôvodného die-
la sme taktiež vytvorili zväčšený, pixelovaný 
portrét umelca. Animácia bola realizovaná 

metódou časozberného snímania a výsledný 
obraz bol počítačovo upravený a spojený s 
digitálnym obrazom. Zvuková stopa animácie 
bola vytvorená podobne ako vizuálna vrstva. 
Dielo „Geometrica“ sme rozrezali na prvky, na 
zadnú stranu prvkov sme napísali rôzne tóny 
hudobnej stupnice, potom sme prvky náhodne 
losovali a ich náhodné poradie rozhodovalo o 
znení. Výsledné zvukové stopy boli spestrené 
efektmi dosiahnutými pomocou softvéru na 
úpravu hudby Garage Band a vytvorili ko-
nečný zvuk diela. Obraz a zvuk boli vytvárané 
súčasne.

ANIMÁCIA
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Mark Starel (nar. 1960) 

Rodným menom Wiesław Łuczaj je poľský in-
termediálny umelec, ktorý pôsobí aj v oblasti 
maliarstva, priestorovej organizácie, digi-
tálnej grafiky a generatívneho umenia (smer 
v umení založený na algoritmických postu-
poch). Východiskovým bodom pre Starelovo 
umenie je predpoklad, že súčasná realita je 
štatistickou realitou. Umelec vytvára obrazy 
inšpirované databázami alebo inými zdrojmi 
analytických dát, predovšetkým o sociálnom 
správaní Poliakov. V roku 2011 inicioval medzi-
národné umelecké hnutie Discursive Geomet-
ry, ktoré založil spoločne s ďalšími umelcami 
a umelkyňami. Toto hnutie začleňuje geomet-
rické umenie do súčasných diskurzov, ako je 
spoločenský, jazykový, vedecký diskurz alebo 
diskurz o umení samotnom.

INŠPIRÁCIA 

Planéty

01’34’’ | farebná | kresba, počítačová kompozícia |
mladí umelci a umelkyne: Lujza Aradi, Jázmin Jankó, 
Kincsö Kónya, Bernadett Lovas, Kadosa Pintér,  
Róbert Rábai, Helka Ruda, Andor Tóth

Našu pozornosť upútali dve diela – „Štatistic-
ké obrazy“ (1999) a „Covimetria“ (2021) – ich 
kruhové formy a premenlivosť sa nám spojili s 
pohybom planét. Vystrihnuté kúsky papiera a 
vlastné kresby sme pri kopírovaní presúvali v 
skeneri. Tieto elektrografické diela, vytvorené 
technikou kopírovať-presunúť, boli predovšet-
kým pozadím pre abstraktné výtvarné formy. 

Jednoduché geometrické formy boli kombino-
vané s organickými deformáciami vzniknutými 
použitím skenera. Následne došlo k spojeniu 
abstraktných svetov rôznych figúr – geomet-
rických a lyrických – ktoré boli navyše doplne-
né použitím farieb. V tomto krátkom filme hra-
la úlohu aj totožnosť mikrosveta a makrosveta.

ANIMÁCIA
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Zdenék Sykora (1920–2011)

Český abstraktný maliar a sochár, priekopník 
počítačového umenia. V 60. rokoch vytváral 
pod vplyvom kubizmu a surrealizmu jemné 
čiernobiele op-artové ilúzie a súčasne skúmal 
možnosti využitia počítačových programov na 
vytváranie náhodnej „geometrie“. Prostred-
níctvom geometrických foriem odrážal umelec 
číselné údaje generované prístrojom, čím kó-
doval veľkosť, tvar alebo usporiadanie vzorov 
namaľovaných na plátne. Vizualizácia vzťahu 

medzi náhodou a mechanickou nutnosťou sa 
stala jeho posadnutosťou. Tvrdil, že tieto vzťa-
hy necharakterizujú iba priestor jeho obrazov, 
ale sú to pravidlá, ktorými sa riadi ľudský život 
a vesmír. Preto sa Sýkorove počítačové obrazy 
javia, ako by boli obmedzené rámom úplne 
svojvoľne, takže sa zdá, že prekračujú dvoj-
rozmerný priestor.

INŠPIRÁCIA 

Uzli

01’30’’ | farebná | reaktívny zvuk, počítačová 
kompozícia | mladí umelci a umelkyne:  
Iván Ákli, Júlia Ákli, Emma Császár, Júlia Császár, 
Zsófia Cserneczky, Berta Gyenes, János Gyenes,  
Kira Györpál, István Horváth, Róza Pál

Hlavnou inšpiráciou pre animáciu boli „Línia 
č. 24 - Posledný súd“ (1984) od Zdeňka Sýko-
ru. Sýkorove oslobodené „línie“ a „väzby“ nás 
inšpirovali k vytvoreniu rovnako radostnej 
umeleckej situácie. Počas práce na zázname 
sme čítali krátke úryvky z knihy R. D. Lainga 
„Uzly“ (1970), ktoré nám poslúžili ako ďalší 
východiskový bod. Potom sme sa voľne hrali s 
vlastnými hlasmi, ktoré pomocou analógové-
ho syntetizátora vytvárali pohyblivé obrazové 
sekvencie. Animácie generované zvukom boli 

okamžite zaznamenávané. Práca na filme 
bola preto založená na improvizácii, pri ktorej 
súčasne vznikal pohyblivý obraz a zvuk. S vý-
sledným materiálom sme potom ďalej praco-
vali a upravovali ho v reálnom čase. Na to sme 
použili digitálne aplikácie (SC Apps) a MIDI 
kontrolór. Konečným výsledkom bolo nezostri-
hané, kontinuálne audiovizuálne dielo. Celé 
dielo bolo teda založené na voľnej, spontánnej 
činnosti, na uvoľnení emócií a ich audiovizuál-
nom stvárnení.

ANIMÁCIA
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SCENÁRIA



Abstraktný film – kde začať?

publikum: 
⬤ deti vo veku 6–12 rokov
⬤  žiaci I.–VI. ročníka
⬤  prípadne zmiešané skupiny  

s účasťou detí v tomto veku

cieľ:
⬤ zvýšiť zručnosti žiakov v oblasti recepcie  

a tvorby súčasného umenia, najmä  
umeleckých filmov

operatívne ciele:
⬤ žiak sa oboznámi s abstraktným umením 

regiónu Vyšehradskej skupiny
⬤ žiak chápe rozdiely medzi abstraktným a 

figurálnym obrazom, rozumie pojmom ako 
kinematografia, abstraktný, umelecký a ex-
perimentálny film, storyboard, filmový pás

⬤ žiak vie prezentovať koncepciu filmu vo for-
me storyboardu

čas realizácie aktivity:
1,5 h

potrebné vybavenie: 
stoly, stoličky, počítač, dataprojektor, plátno, 
filmový materiál, niekoľko vytlačených story-
boardov zo známych filmov/rozprávok

potrebné materiály:
bodový papier, pastelky

metódy: 
⬤ prezentácia
⬤ diskusia
⬤ budovanie príbehu prostredníctvom textu
⬤ budovanie rozprávania prostredníctvom  

obrazu – výtvarná aktivita

priebeh:

1. Nájdite inšpiráciu pre kreatívne aktivity. Pri-
pravte si prezentáciu s ukážkami abstrakt-
ných a figurálnych malieb a abstraktných 
filmov – odporúča sa použiť nahrávky z 
workshopu: www.v4abstraction.com/films 
a stručne sa zmieniť o abstraktnej tvorbe 
vybraných umelcov regiónu Vyšehradskej 
skupiny. (15 min)

2. Porozprávajte sa s účastníkmi o tom, ako 
rozumejú slovám ako: abstrakcia, umelecký 
film, experimentálny film. Opýtajte sa na ich 
asociácie s týmito pojmami, potom ich vy-
svetlite a objasnite hranicu medzi abstrakt-
ným a figuratívnym umením. (10 min)

3. Predstavte účastníkom filmovú pásku, vy-
svetlite, čo je to záber, ako vzniká film – čo 
je to storyboard. Ukážte príklady storyboar-
dov. (10 min)

4. Rozdeľte účastníkov do skupín, úlohou kaž-
dej bude napísať vymyslený príbeh v pia-
tich vetách (v mladších skupinách pomáha 
pri písaní obsahu vedúci). Ďalšou fázou je 
nakreslenie storyboardu, t.j. obrázkové-
ho scenára vymysleného príbehu v piatich 
snímkach, ale s použitím výlučne nefigura-
tívnych prostriedkov expresie: všetky prvky 
vyskytujúce sa v texte, ako sú postavy, poza-
die, predmety atď. musia byť zobrazené vo 
forme tvarov, farieb, geometrických útvarov 
atď. Deti úlohu zrealizoujú na hárkoch bo-
dového papiera, pričom si prácu rozdelia.
(40 min)

5. Potom si skupiny vymenia storyboardy a 
úlohu robia v opačnom poradí, t.j. snažia 
sa zoradiť príbeh k abstraktným storybo-
ardom, ktoré pripravili ich spoluúčantíci.  
(15 min)

SCENÁR 1. 

varianty pre mládež vo veku 13–14 rokov,  
triedy VII a VIII:

1. V skupinách so staršími účastníkmi môžete 
krátko diskutovať aj o histórii abstraktného 
umenia a absolútneho filmu 20. rokov 20. 
storočia.

2. Pri prezentácii diel umelcov abstraktnej 
tradície môžete požiadať mladých ľudí, aby 
pozorne analyzovali dielo jedného z nich. Je 
dôležité pýtať sa na to, čo vidia; aké tvary, 

farby, motívy sa opakujú; čím by sa podľa 
nich mohlo dielo tohto umelca odlišovať od 
iných, ktoré poznajú. Po definovaní umel-
covho štýlu spoločne vymyslite, ako by sa 
spomínané prvky dali uviesť do pohybu a 
vytvoriť abstraktný film.

Nepredvídateľný život objektov

publikum: 
⬤ deti vo veku 6–12 rokov
⬤  žiaci I.–VI. ročníka
⬤  prípadne zmiešané skupiny  

s účasťou detí v tomto veku

cieľ:
⬤ zvýšiť kompetencie žiakov vo vnímaní  

a tvorbe súčasného umenia, najmä  
umeleckých filmov

operatívne ciele:
⬤ žiak sa oboznámi so selektovanými zábermi 

z abstraktných filmov
⬤ študent porozumie pojmom ako kinema-

tografia, abstraktný film, animácia, záber, 
rám

⬤ žiak dokáže spolu s ostatnými účastníkmi 
vypracovať koncepciu filmu, animovať ob-
jekty, vnímať rozdiely medzi fyzickým ob-
razom a obrazom sledovaným na plátne, 
rozpoznať vlastnosti abstraktného obrazu

čas realizácie činnosti:
1,5 h

potrebné vybavenie: 
kamera, statív, počítač, projektor, plátno,  
priestor na pohyb a hru

potrebné materiály:
tri rôzne látky s rozmermi min. 140x200 cm. 
Napríklad mäkká a príjemná na dotyk plyšo-
vá látka v pastelových farbách, viacfarebný a 
hladký satén; pena alebo flanel s veľkou škvr-
nou alebo biele tuhé plátno; karty, perá

metódy: 
⬤ prezentácia
⬤ diskusia
⬤ brainstorming
⬤ cvičenia pred kamerou – animácia objektu  

prostredníctvom pohybových hier  
s objektom

⬤ prezentácia účinkov činností

SCENÁR 2.



priebehu činnosti:

1. Porozprávajte sa s deťmi o tom, aké filmy 
poznajú; čo by mohlo byť témou ich filmu. 
Odvolajte sa na ich filmové skúsenosti. Spý-
tajte sa na najzvláštnejšie a najprekvapujú-
cejšie filmy / jedinečné alebo nezabudnu-
teľné scény z obľúbených rozprávok alebo 
filmov. (10 min)

2. Predstavte niekoľko záberov z vybraných 
abstraktných filmov, uveďte názov a pre-
kvapivý záber. Spýtajte sa detí, či si zábery 
nejakým spôsobom spájajú s titulkami. Vy-
svetlite, o čom sú umelecké filmy a čo cha-
rakterizuje abstraktný film. (10 min)

3. Rozdeľte triedu na dve skupiny. Požiadajte 
deti, aby pomenovali obdĺžnikové predme-
ty zo svojho okolia a vybrali si jeden z nich, 
pričom sa zamyslia nad tým, s čím si ho 
spájajú, aké má charakteristiky, vlastnosti. 
Potom ich požiadajte, aby si vybrali látku, 
ktorá najlepšie vystihuje vlastnosti objektu. 
Neskôr deti spoločne rozhodnú, čo sa môže 
stať s predstaveným predmetom a ako ho 
ako tím premiestniť, pričom budú mať na 
pamäti jeho charakteristické vlastnosti a 
budú sa snažiť znázorniť udalosť, na ktorej 
by sa mohol zúčastniť. Príklad: obdĺžnikový 
objekt = obálka / objekt, ktorý sa má animo-
vať = biela látka / udalosť – pohyb = obálka 
padajúca do poštovej schránky. (15 min)

4. Deti sa pokúsia stvárniť pohyb, pričom si 
ho precvičia s látkou. Potom zaznamenáte 
v tichom statickom zázname prácu jednej 
skupiny asi na minútu. Počas nahrávania sa 
druhá skupina stane pozorovateľom. (35 min)

5. Prehrajte záznam na veľkej obrazovke. Spý-
tajte sa detí na ich dojmy, rozdiely vo vní-
maní scén sledovaných naživo a cez obra-
zovku. Spoločne hľadajte vlastnosti vlastné 
abstraktným filmom (nejednoznačné formy, 
objekty redukované na ge- ometrické tvary, 
viacero možných interpretácií atď.) (20 min)

varianty pre mládež, 13 – 14 rokov,  
VII. a VIII. trieda:

1. Môžete požiadať staršie deti, aby pracova-
li na zvukovej stope paralelne. Mladí ľudia 
môžu na vytvorenie zvukovej stopy k videu 
použiť vlastné hlasy (napríklad pomocou 
obľúbenej techniky beat-boxu).

 
2. Účastníci môžu nahrať dva alebo tri krátke 

zábery toho istého vizuálneho konceptu s 
rozdielnymi nápadmi na hudobný podklad 
a neskôr zhodnotiť, ako zvuková vrstva 
ovplyvňuje náladu vizuálneho záznamu.
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