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TVORIVÉ STRETNUTIE - téma ORNAMENT  

lektor Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. 
 

Obsahové a tematické zameranie tvorivého stretnutia (projektu) 

Architekt Adolf Loos v jeho manifeste z roku 1908 Ornament and Crime, v ktorom popísal, 

že nedostatok dekorácie je znak vyspelej spoločnosti... 

 

O R N A M E N T 
Základom výtvarného umenia je ornament.  

 

Umeleckým obrazom pravidelného rytmu je ornament. Pravzory ornamentu vidíme všade 

okolo seba v prírode: stavba rastlinných a živočíšnych tiel, kryštály nerastov, hviezdy nad 

nami... S rozličnými variáciami ornamentu sa stretávame v rôznych svetových kultúrach, kde 

sa s ornamentom stretávame- buď vlastným kultúre, v ktorej vznikol alebo prebratým od 

nejakej inej vyspelejšej kultúry. Funkcie ornamentu sú historicky podmienené a premenné, 

pôvodne praktická či významová funkcia sa môže premeniť vo funkciu estetickú. Ornament 

odráža predstavu sveta a elementárnych síl, životných prejavov, projekcie aktívnych 

postojov ku svetu a k životu. 
 

Hľadajte ornamenty okolo seba; na ulici, doma, na predmetoch dennej potreby, v 

umeleckých dielach, v prírode, supermarketoch, na svojom odeve, v práci, pri športe, pri 

zábave, pri svojej práci a v každodennom živote sami vytvárame nové ornamenty. 

 

Štrukturálne rozvrstvenie projektu 

1. teoretická príprava 

2. praktická realizácia  

3. konfrontácie prinesených prác 

4. autorská tvorba (skupinová aj individuálna) 

5. prezentácia a hodnotenie výsledkov 

 

Časový harmonogram projektu 

04. a 05. novembra 2016 a zároveň spresnenie celého harmonogramu projektu takto:  

04. novembra 2016 (piatok) 

Príchod a prezentácia účastníkov do 16.30 hod. 

17.00 hod.: Otvorenie kurzu, oboznámenie s harmonogramom, zásady fungovania kurzu. 

17.30 hod.: Teoretická časť, prezentácia power point: ORNAMENT (Základom výtvarného 

umenia je ornament.). Nevyhnutné súčasti uplatnenia stavebných a vyjadrovacích prvkov 

ornamentu, spolupodiel na výsledku výtvarno-estetického vnímania ornamentu. Práca s 

ornamentálnym motívom ako s abstraktným, neriešime motív ako denotát, ale riešime 

výtvarne kvantitatívne vzťahy: základné vyjadrovanie výtvarného prvku – tvaru. Násobenie, 

prekrývanie a posun v kompozícii. Svetelný kontrast; čierna a biela. 

19.30 hod.: konfrontácie prinesených domácich a voľných prác účastníkmi projektu (podľa 

záujmu účastníkov) 

05. novembra 2016 (sobota) 

09.00-12.00:  

a). teoretická časť, príprava pre prácu, zadania účastníkom k stanovenej tematike. 

b). praktická časť (maliarske kompozičné tvorivé cvičenia, experiment s tvarom a farbou, 

symetria, rytmus, stavba, kontrast). V praktickej časti budú aplikované aj individuálne 

prístupy lektora k účastníkom, napríklad v závislosti k ich osobným programom, 

zručnostiam, aktivitám. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot


12.00-13.00: prestávka 

13.00-16.00: praktická časť, pokračovanie  

16.00-17.00: záverečné hodnotenie celého kurzu, prezentácia výsledkov 

Zabezpečenie výkonu kurzu 

Spočíva v priestorovom, technickom a materiálnom zabezpečení podmienok pre teoretickú 

a pre praktickú časť projektu. 

a). priestor: NOS Lučenec (zabezpečia organizátori) 

b). technické zabezpečenie: dataprojektor, ozvučenie, predlžovacia šnúra, počítač, 

zatemnenie (zabezpečia organizátori) 

c). materiálne zabezpečenie: bude pozostávať: 

1/. z časti, ktorú pre tento projekt zabezpečia organizátori Asfaltová lepenka A 330 H, 

nepieskovaná (stavebná lepenka, je dlhá 30m a široká 1m), latexová farba biela cca 10 litrov, 

10 kusov/osoba /cca 100 ks/  kladivkového papiera vo formáte A1, A0 (gramáž: cca 200g).  

2/. z časti, ktorú si pre tento projekt zabezpečia účastníci na svoje náklady (kúpou, 

z vlastných zásob a podobne) 

3/. z časti, ktorú si pre tento projekt zabezpečí lektor (maliarske valce). 

Zabezpečenie kurzu materiálom jednotlivými účastníkmi 

Osobná potreba materiálu pre každého účastníka je postavená na jeho možnostiach 

(finančných materiálnych a pod.). Je potrebné pripraviť sa tak, aby ho každý účastník mal 

počas praktickej časti v minimálnom množstve k dispozícii.  

1. kresliacu podložku, dosku a pod. vo formáte prinesených materiálov na maľbu, orezávač 

na papier (nožnice), lepiaca páska, príchytky na papier a pod.  

2. Médium:  

Všetky druhy farieb určené na maľbu podľa vlastného výberu, možností a dostupnosti 

jednotlivých účastníkov projektu môžu to byť akrylové a temperové farby. Všetko 

v dostatočnom množstve počas trvania kurzu (účastník môže mať napríklad iba jeden druh 

média, ak nemá inú možnosť), ktoré si účastníci prinesú podľa nimi zvoleného média. 

3. Nástroje podľa vlastného výberu. Výber podľa možností a dostupnosti jednotlivých 

účastníkov projektu a podľa zvoleného média farby, materiály ktoré si prinesie so sebou, 

môžu byť: štetce rôznej hrúbky a kvality, valčeky, špachtle a pod. 

4. Palety nepriepustné, hladké.  

5. Papier je integrujúcim komponentom a treba si ho priniesť podľa osobného výberu, 

individuálnych možností a dostupnosti jednotlivých účastníkov projektu.  

6. Ochranná fólia (fólia používaná pri maľovaní bytu) – zabezpečí aj NOS.  

7. Nádoba na vodu. 

8. Ochranné prostriedky, pracovný odev. (patričné množstvo čistiacich potrieb, handier, 

hygienických potrieb, ochranných pomôcok a pod.).  

9. Doporučená literatúra: 

Meyer, Franz Sales, A Handbook of ornament, 1898 

Sankovitch, Anne-Marie (12,1,1998), "Structure/ornament and the modern figuration of 

architecture", The Art Bulletin, prevydaný 13,11,2007. 

Dolmetsch H., The treasury of ornament, 1898 

Pijoan José, Dejiny umenia 2, 1979 

Trojan R., Mráz B., Malý slovník výtvarného umenia, 1987 

Kostov Spiro, A history of architecture settings and rituals, 1985 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Pijoan&action=edit&redlink=1

