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Anotace 

 Diplomová práce nazvaná Malířský tah je demonstrací techniky zhmotnění 

malířského tahu v prostoru. Těžištěm projektu je práce s technologickým postupem, kdy je 

barva, či jiný materiál namísto nanášení na podklad povrchem protlačován. Vytlačený objem 

materiálu je podobného charakteru jako tahy nanášené štětcem - tvarem, svou strukturou a 

fyzikou, v rámci práce představuje jeho ekvivalent. Důležitým pojítkem techniky s klasickou 

malbou je zachování hodnot malířského gesta a určité soustředěnosti, podobně jako při 

použití štětce má autor na provedení tahu pouze jeden pokus na jednu podložku. Projekt se 

zabývá tematizací uměleckého média malby s důrazem na vizuální a haptickou složku obrazu. 

Cílem je vytvoření malířské techniky, její demonstrace a prezentace v rámci výstavního 

prostoru. 

 

Úvod 

 Motivací pro vytvoření práce je kontinuální práce s tématem malířského tahu v 

autorské praxi, hledání hranic individuality tahu, transformace plošných parametrů tahu z 

dvourozměrné dimenze do prostoru. Moment, kdy je navyklá plošnost obrazu překročena a 

dílo začíná balancovat na hraně závěsného obrazu a objektu, je pro práci stěžejní. Ve své 

podstatě a technologii vzniklá díla zůstávají obrazy, z daností média se vymykají technikou 

nanášení barvy a svou expanzí do prostoru. Důvodem, proč je malba představena ve svém 

objemu a obraz není budován plošně, je touha zvýraznit haptickou -  tělesnou složku díla, 

upozornit na vliv lidského faktoru, formující a utvářející každé konkrétní dílo. Klíčový je 

pohled na dílo jako výsledek procesu zhmotnění malířského gesta, úsilí vytvářet, 

představující určitý umělecký akt. Při pozorném sledování  kteréhokoliv tahu štětce na 

jakémkoliv uměleckém díle si pokaždé můžeme povšimnout vodítek, naznačující 

soustředěnost a intenzitu průběhu jeho vytváření. Jde o jistý emocionální náboj, který je 

možné různými postupy zvýraznit nebo naopak potlačit. Je možné jej i naprosto eliminovat 

použitím například 3D tiskárny. V této práci je veškerá pozornost upřena na gesto fyzického 

malířského procesu, zaznamenaného ve hmotě vzniklého díla, ostatní obrazotvorné složky 

jsou dle potřeby redukovány. Záměrem je představit techniku ve velkém formátu za účelem 

představení techniky a díla v měřítku lidských parametrů. Tendence pracovat s tématem 

malířského tahu a reflexe tématiky skrze malířské cykly plyne ze zájmu o médium malby a 

tvorby indiviuálního uměleckého projevu. Hrou s technickou skladbou obrazu a esencemi 

média, jenž představuje malířský tah, se snažím komponovat vlastní umělecký výraz.  
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 Inspirací pracovat s postupy, užívajícími malířské gesto a zvýrazňujícími procesualitu 

tvorby, je také četba literatury Juhaniho Pallasmaa a moderní architektura. Pallasmaa v 

knihách Oči kůže a Myslící ruka vyzdvihuje principy rukodělné práce, hmatu a tělesnosti, 

které jsou při současném digitálním rozvoji stále více překračovány intenzitou vlivu vizuality. 

Odrazem tohoto jevu v architektuře a designu je vznik objektů a předmětů, které jsou 

vizuálně přesvědčivé a estetické, pro užívání člověkem jsou ale nepraktické, nepoměrně 

veliké a nefunkční. Důvodem nešvaru je i způsob jejich utváření, kdy jsou podklady pro 

výrobu rýsovány na dvourozměrných obrazovkách monitorů designérů a architektů, či na 

tištěných vizualizacích. V knize Myslící ruka Pallasmaa představuje lidskou ruku jako 

univerzální nástroj, umožňující v přímém přenosu převádět myšlenky na fyzický akt a jejich 

vizuální podobu. Zajímavá je učenlivost ruky, kdy si po krátkém tréninku dokáže ruka osvojit 

práci s různými nástroji tak, že autor při práci přemýšlí skrze jakési "prodloužené" končetiny - 

například při sekání dřeva, kdy pozornost není upřena na ruku držící topůrko, ale na ostří 

sekerky sekající dřevo. Totožná je během malby práce rukou se štětci a v rámci diplomového 

projektu s tlačidly, protlačující hmotu skrze podklad. Zájem o tuto fyzickou tělesnost plyne ze 

zkušenosti s výsledky obou činností - digitální a rukodělné, ze kterých více preferuji práci 

rukodělného charakteru. Je tomu tak z důvodu přítomnosti lidského faktoru, přirozenosti, 

přesnosti a chyb, gesta a určité"hřejivosti".  

 

Cíl práce 

 Cílem práce je vytvoření a realizace umělecké - malířské techniky představující 

prostorovou metodu tvorby, její osvojení a výběr odpovídajících technologií. Výsledkem je 

cyklus obrazů/objektů, demonstrující vzniklou techniku, instalovaných ve výstavním 

prostoru. Způsob instalace odpovídá trojrozměrnému charakteru vystavených děl, z části se 

odehrává v prostoru, kde jsou obrazy instalovány volně stojící v místnosti, z části druhé jsou 

zavěšeny klasickým způsobem na stěně.  Snahou projektu je vznik malířské série, jež je 

demonstrací techniky a současně esteticky funkčním celkem, splňujícím parametry 

malířského díla.  

 

Popis díla 

 V rámci procesu tvorby a fyzické výstavby děl bylo nutné vyhledat materiály 

vhodných parametrů mimo sektor prodeje výtvarných potřeb, které se během zkoušek 

neosvědčily jako plně vhodné, tedy najít ekvivalent podkladu, barvy a štětce - tlačidla.  
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 Zástupcem podložky se stala cementotřísková deska CETRIS, která představuje 

trvanlivý podklad, jenž je pro techniku dostatečně pevný a je možné jej opracovat dle potřeb 

následné práce. Esteticky je neupravená plocha cementotřískových desek zajímavým 

materiálem, cementově šedá barva podkladu reprezentuje jistou základní úroveň výstavby, 

podobně jako betonová šeď  v architektuře.  Dalším materiálem používaným při realizace 

práce je dřevotřísková deska, která poskytuje nutnou pevnost podkladu, z důvodu její 

nasákavosti však bylo nutné ji před malbou nalakovat, je také velmi náchylná na poškození. 

Do výchozí desky jsou předvrtány otvory, kterými je v dalším procesu protlačována barva.  

Aby v otvorech hmota držela, musí být řez co nejméně široký a co nejvíce hluboký. Z tohoto 

důvodu jsou pro výrobu použity dvě slepené desky o celkové tloušťce 24 milimetrů a profilu 

vrtaného řezu šest milimetrů, otvory jsou do desek vyvrtány pomocí stopkové CNC frézy. 

Tvary, které jsou do desek frézovány, se dělí do dvou skupin dle formátu. První skupinu 

představují tři obrazy o velikosti 200 x 115 centimetrů, do kterých jsou vrtány tři základní 

principy chování linek - přímka, křivka a střet dvou přímek. Tato skupina má za cíl 

demonstrovat chování protlačených tahů v exemplární podobě její prezentace. Druhou 

skupinou je série menších formátů 90 x 67 centimetrů, kompozičně založena na práci s 

elementárními tvary, jejich prolínáním a střetu, diagonálách formátu a zlatém řezu. Tato 

skupina představuje hru s jednoduchými tvary, za účelem vzniku zástupného znaku, 

symbolu, který je možné pojit s lidskou tělesností. Jedná se o sérii, ve které je technika 

protlačování užita jako obrazotvorný postup, neslouží tedy přímo k demonstraci metody, 

spíše jejího užití. Motivy vrtané do desek jsou šest milimetrů tlustými liniemi, prořezané skrz 

desku, skrze tyto otvory je v další fázi postupu protlačena barva. 

 Jako ekvivalent pro médium barvy jsou v práci užity silikonové tmely a MS polymerní 

lepidla. Prvním důvodem jejich užijí je adheze k materiálu a síla ukotvení vytlačeného tahu v 

podkladové desce. Dalším praktickým argumentem je princip jejich schnutí, při kterém se 

neodpařuje voda a nanesený materiál nesesychá, pouze se stává pevnějším. Jsou také velmi 

odolné vůči vnějším vlivům, společně s cementotřískovou deskou se dílo stává voděodolným 

a je možné jej vystavit i v exteriéru. Silikonové tmely a lepidla, která jsou v práci užita - 

Mamut krystal glue a černý a bílý Univerzální silikon vyráběný firmou Den Braven, jsou také 

díky UV filtru barevně stálé. Jejich nevýhodou je barevnost a míchání, základní vzorník je 

omezen dle sektoru použití na "koupelnové",  spárovací barvy, tedy od různých odstínů bílé, 

smetanové, přes hnědé a šedé po černou. Materiál je sice možné dobarvovat pomocí 

tónovacích gelů, rozmíchávání silikonu je ale velmi technicky náročné a škála nabízených 
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odstínů není tak početná, jako například u barev akrylových. Vzhledem k charakteru práce, 

kterou se snažím především představit fyzický postup tvorby díla, je barevnost redukována. 

Jediné užité odstíny jsou černá, bílá a transparentní. K omezení se na tuto barevnost došlo ve 

prospěch vyznění tvarů a hmoty. Užití barvy je v tomto případě chápáno jako další 

obrazotvorná úroveň, kterou lze postup dále rozvíjet. Proto jediné užité barvy představují 

konce barevného spektra, či je užit materiál transparentní.  

 Ve chvíli, kdy je připraven podklad a k dispozici je dostatečné množství materiálu, je 

čas hmotu skrze podložku protlačit. Silikonové tmely a transparentní polymerní lepidla jsou 

velmi husté, gelovité pasty, které po vytlačení z kartuše rychle zasychají. Na protlačení 

hmoty skrze otvory v desce je také třeba vynaložit velké úsilí. Pro usnadnění práce jsem 

vyrobil pomocná tlačidla z extrudovaného polystyrenu. Jsou tvořeny tři centimetry tlustou 

desku ořezanou do tvaru, jenž překrývá motiv vyvrtaný do výchozího cementotřískového 

formátu. V místě, kde se po přiložení k sobě vyvrtaný otvor k polystyrenové desce přiléhá, je 

extrudovaný materiál vyříznut. Tím vznikne deska se žlábkem o stejném tvaru a velikosti, jež 

je na cetrisové desce. Do vzniklého žlábku ve vyrobeném tlačidle se poté rovnoměrně 

rozmístí potřebné množství hmoty a výřezek, který byl z extrudované desky vyříznut, 

poslouží jako zátka, jenž vytlačuje hmotu skrze rubovou stranu cementotřískové desky.  

 Aby se vytlačený materiál k desce nepřilepil a zachoval si svou strukturu, musí se 

technika provádět v horizontální poloze. Po protlačení hmoty v tomto umístění obrazy 

schnou přibližně tři až čtyři dny. Tato doba závisí na objemu vytlačené barvy a tloušťce 

výsledného tahu. Nejdelikátnějším momentem procesu je právě protlačování skrze podklad. 

Když se materiálu vytlačí příliš, vytrhne se z otvoru a výsledný tah ztratí tvarovou strukturu, 

kterou malířský tah připomíná. Tento kritický okamžik a vědomí, že na každé protlačení 

existuje pouze jeden pokus, chápu jako ekvivalenci provedení tahu štětcem při klasické 

malbě pracující s technikami, jež po nanesení není možné opravovat. Je třeba odhadnout a 

vytlačit skrze výchozí desku správné množství, pokud je hmoty málo, po zaschnutí a otočení 

formátu do svislé polohy z desky vytvořené tahy nepřirozeně ční. V ideálním případě je 

hmoty tolik, aby vznikl dlouhý tah, který se po narovnání desky svou vahou prohýbá a 

přiznává tak své fyzické vlastnosti. Během celého procesu je třeba pracovat velice opatrně, 

především předcházet vibracím a otřesům desek, v prvních chvílích po vytlačení je silikon 

měkký a snadno se třesem utrhne, po zaschnutí a vytvrzení je však odolný a pružný. 

 Instalace diplomové práce probíhá ve dvou úrovních - v prostoru a ploše. Skupina tří 

formátů o velikosti 200 x 115 centimetrů bude instalována uvnitř místnosti tak, aby bylo 
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možné okolo desek volně procházet a vidět dílo ze všech stran. Důvodem, proč vystavit i 

rubové strany obrazu, které bývají většinou skryty, je záměr přiznat a umožnit pochopit 

techniku. Instalace by měla divákům umožnit dílo prozkoumat vizuálně, ale také hmatově. 

Dále je také důležitá jejich velikost a poměr stran, které jsou v tomto případě mírně 

nadlidské, avšak rozhodnutím pro tyto parametry byly právě měřítka lidské postavy. Obsah 

plochy obrazu je takový, aby dokázal zastínit velikost lidského těla a stal se jeho obrazným 

protějškem, podobně jako u zrcadel. Velikost děl je nezbytná pro pochopení techniky jakožto 

fyzického procesu a představení díla v souvislostech měřítek lidského těla. Při umístění děl 

do prostoru je důležitá čistota provedení, veškeré kotevní body je třeba co nejlépe schovat, s 

ohlédnutím k váze objektů musí být také zajištěny proti pádu.  

 Druhá část instalace probíhá na stěně, jedná se o sérii obrazů o velikosti 90 x 67 

centimetrů, jež budou zavěšeny klasicky do jedné řady s vhodnými rozestupy. Poměr 

velikostí stran obrazů je inspirován klasickým obdélníkovým formátem, hojně užívaným v 

malířství. Obrazy také zaujímají vertikální polohu, důvodem je spojení svislého podkladu s 

vyobrazením figury. I samotný formát "na výšku" je jistou předzvěstí figurálnosti a tělesnosti, 

opakem může být formát horizontální, spojovaný s vyobrazením krajinných témat.  Celá 

instalace se nese v duchu představení techniky s důrazem na fyzické atributy díla v rámci 

gesta a fyzické tvorby trojrozměrné malby. 

 

Kontextualizace práce 

 Záměrem dané práce je prohloubení kontinuálního autorského studia malířského 

tahu a jeho specifik. Vzhledem k práci v předchozích semestrech, kdy jsem se rozborem a 

reflexí malby jakožto média a pracovního postupu zabýval praxí plošnou na malířském plátně 

a v rámci klasických metod nanášení malířských materiálů, je postoupení do třetí dimenze 

jistým vykročením do individuálně slabě prozkoumané oblasti. Aby však práce zaujímala své 

místo ve zvolené disciplíně malby, a také bylo možné udržet si autorský balanc během její 

tvorby, bylo pro mne důležité dodržet danosti technické stavby malby v podání závěsného 

obrazu a pojímat celkovou práci za malířskou realizaci. Z těchto důvodů jsem zvolil podložku 

a barevný materiál jako kompoziční složky pro tvorbu výsledku. Volba cementotřískových 

desek je odůvodněna tím, že svým tvarem a povrchem ilustrují zjednodušený základní 

formát pro určitý zásah, ale také z praktické stránky - jedná se o pevný a odolný materiál, 

jenž vyhovuje zvolené technice. Užití polymerů a silikonových tmelů je opodstatněno jejich 

technickými parametry, adhezí a trvanlivostí tvarů jsou pro techniku protlačování vhodnější, 
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než klasické umělecké barvy. Výhodou je také jejich tvarová stálost po vytvrzení, kdy 

akrylátové výrobky sesychají až o sedmdesát procent svého objemu. Užití průmyslových 

materiálů - Cetris jako deska pro suchou formu staveb, silikon a lepidla jako prostředky pro 

spárování koupelen a sklenářské práce - je také finančně dostupnější než užití matérií 

určených ryze k umělecké práci. Do celé práce se volbou daných prostředků dostává také 

určitá dávka intermediality, tedy prolínání různých technik a postupů z různých uměleckých 

disciplín na jednom místě či v jednom díle, jež je v rámci současné umělecké praxe častým 

jevem. Autorsky chápu rozšíření pole v oblasti užívaných materiálu jako velké pozitivum, 

sortiment distribuce výtvarných potřeb může být pro uměleckou tvorbu určitým limitem.  

 Zájem o práci s hmotnou složkou obrazu a jeho haptikou je možné sledovat v 

současné umělecké praxi nejen v rámci České republiky, ale také ve světě. Vystoupení z 

plochy do prostoru obrazu probíhá už již od poloviny dvacátého století, mým oblíbeným 

příkladem je práce Pierra Soulagese, který v tvorbě obrazů užívá hojné množství materiálu, 

nejčastěji sytě černých olejových barev a ve výsledných plochách nechá vizuálně "zahrát" 

pouze strukturu malířských a přesných tahů v kontrastu osvětlení galerie, práce je tak velice 

reliéfní. Dnes je expanze malby do prostoru před, či za obraz stále častěji řešenou 

problematikou. V kontextu našeho území mohu zmínit práci Red is comming1  Krištofa 

Kintery. Dílo utváří díra ve stěně, ze které vytéká a tryská obrovský objem červené barvy, 

formující velkou bouli materiálu na podlaze. Svým způsobem se jedná o zhmotnění fyzického 

procesu, který je v sochařském díle pozastaven. Dalšími postavami, pracujícími s malířským 

tahem  a potažmo reflexí malby jakožto média jsou David Hanvald či Evžen Šimera, Šimera 

navíc překračuje klasický dvojrozměrný formát ve prospěch prostorového vyznění jeho 

inovativních přístupů, podobným technice drippingu, s níž pracoval Jackson Pollock. 

Expanzemi tahů do prostoru a až extrémním pokoušením hranic malířského médie je známý i 

Jiří Černický, který z nich například postavil lezeckou stěnu uvnitř galerie.   

 V rámci globální sféry umění mohu jmenovat osobnost Jasona Martina, který 

dlouhodobě rozvíjí reflexi malířského tahu ve spojení s velkým množstvím malířské hmoty. 

Rámy obrazů jsou často překryty barvou natolik, že není možné si výchozí formát ani 

představit. Jedná se o velmi zajímavé malby monochromního pojetí, často v kontrastu s 

provokativní a netradiční barvou materiálu. Podobným příkladem je práce Donalda 

Martinyho, jehož práci tvoří velkoryse pojaté tahy štětcem, často prolínajíc různé barevné 

odstíny. Martinyho obrazy ale postrádají svůj obvyklý rám - plochu obrazu, jsou pouze 
                                                 
1 Red is coming, polyurethan, 3 x 1,7 x 1,5 m, 2007 
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hmotným záznamem širokých tahů, zavěšeným několik centimetrů před stěnou. Tématem 

hmoty obrazu a pojetí malířských tahů se dále zabývají Matt McClunne, Alexis Harding či 

velmi známý a aktivní Anish Kapoor. Příkladem ryze  fyzického procesu malby je francouzská 

malířka Fabienne Verdier, která ve svých dílech spojuje téměř japonský cit pro kaligrafické 

provedení tahu společně s atributy práce v nadlidských měřítcích jak pláten a podkladů, tak i 

malířských pomůcek.  

 Podobné řešení malířské práce, reprezentované tímto projektem, je aktivita 

Christiana Juana, který v sérii nazvané Emulsion  malířskou hmotu protlačuje skrze plátno 

tradičně napjaté na rámu. Používá plátno hrubé vazby a nešepsované, hmota je tak 

protlačována skrze přirozené otvory a póry v plátěné struktuře z rubové strany, na straně 

lícové barva vytéká skrze otvory a utváří zajímavou reliéfní plochu.  

 V rámci kontextu zmíněných autorů nese má umělecká praxe některé podobné rysy. 

Jsou jimi tendence rozvíjet skrze tvorbu médium malby samotné a upřednostňovat vizuální 

složky obrazu. Hledání inovativních postupů, kterými je možné malířsky fungovat a pokoušet 

hranice média chápu jako úrodnou půdu pro svou práci, kterou je možné dále rozvíjet. 

Během celého procesu se také snažím dovést k dokonalosti řemeslné zpracování díla, jenž 

chápu pro zvolenou tématiku jako nezbytnost. Když přihlédnu k současné situaci na české 

výtvarné scéně, mám pocit, že právě řemeslné zpracování a preciznost autorů slábne ve 

prospěch kvantity děl či touhy v díle zosobnit ušmudlané bohémství života umělce.  Vlastní 

tvorbou chci reprezentovat reduktivní přístupy v malbě a výslednými obrazy utvářet jakousi 

novou realitu, která se vztahuje k realitě fyzicky žité a je možné skrze dílo zkoumat či 

odpovídat na otázky a v nejlepším případě také obstát v kontextu aktuální umělecké scény.   

  

Závěr 

 Realizace praktické části diplomové práce svým způsobem prověřila mé schopnosti 

vytvořit ucelenou sérii uměleckých děl, založenou na zvoleném principu, od svého počátku 

ve formě skic po instalaci v lidském měřítku. Nemohu opomenout proces výběru správného 

materiálu, jeho použití a zkušenost s odvětvím průmyslově vyrobených materiálů, které 

nejsou primárně určeny pro uměleckou praxi. V této fázi mi velice pomohly konzultace s 

vedoucím práce doc. MgA. Milanem Houserem, který ve své práci užívá průmyslově 

vyráběných nitroceluozových laků a s "neuměleckými" matériemi má bohaté zkušenosti. 

Práce na Malířském tahu byla také výzvou v oblasti řemeslného zpracování díla, vytváření 

vlastních pomůcek a malířské zručnosti. Pokud bych měl vzniklou sérii autorsky zhodnotit, 
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jsem především rád za to, že technika, kterou jsem pro projekt vytvořil fyzicky funguje a 

většina mých otázek byla prací zodpovězena. Poučná byla také práce s objekty větších 

rozměrů a s nimi spojené technické nároky na realizaci, přepravu a instalaci.  

 Techniku, jež jsem v diplomové práci rozvinul a představil, je možné dále rozvíjet 

různými směry. První úrovní by mohla být barevnost protlačovaných materiálu, či volba 

jiných druhů výchozích podložek , které by mohly být cíleně upraveny. V rámci celé hry je 

možné upravovat detaily pro vznik úplně nových vjemů, otvory do desek by například 

nemusely být obráběny pomocí CNC fréz, je také možné protlačovat hmotu v jiné, než 

horizontální poloze, či měnit proporce a rozměry tvarů a velikostí. Předložená práce je 

ilustrací metody protlačované malby a výsledek je čistě autorskou interpretací jejího užití.  

  


