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Ahojte všetci, dúfam, že ste si napriek sivej oblohe víkend trošku užili, perfektné počasie 
na tvorenie. Tento týždeň bude trošku iný. V nasledujúcich pokusoch si vyskúšame 
niektoré techniky, niektoré už určite poznáte, alebo ste si ich už dokonca vyskúšali, ale 
hlavným dobrodružstvom tentokrát bude, že namiesto toho, aby sme obrázok, nápad, 
kompozíciu, ktorú si predstavíme v hlave, prenášali na papier, alebo do trojdimenzionálnej 
formy sochy, alebo plastiky…budeme obrázky hľadať. Dovolíme kôpke materálu, ktorý si 
pripravíme, aby nás viedol a my sa budeme snažiť naše nové obrázky nevyplašiť, budeme 
pozorne čakať a skúšať, kde sa farby, či časti obrázkov cítia najlepšie. A čo už viete, ale 
nezaškodí si to pripomenúť: niekedy obrázok-motív iba tušíme, iba malá časť nám niečo 
pripomína a ten zvyšok si fantázia naša, alebo fantázia kohokoľvek, kto sa na obrázok 
pozrie, dotvorí.  
Tieto odkrývacie techniky umelci často používali na rozprúdenie predstavivosti a dokonca 
si mysleli, že sa takýmto neplánovaným odkrývaním obrázkov môžu dozvedieť niečo nové 
o sebe a svojich myšlienkach, podľa toho, kam ich obrázok zavedie.  

KOLÁŽ 

Koláž, alebo collage z francúzštiny, zo slovíčka collé znamená spojiť, zlepiť spolu, je 
technika, ktorá sa používa vo výtvarnom umení, ale aj v hudbe, alebo filme. Znamená, že 
sa jednotlivé kúsky niečoho spájajú do nového celku.  
Koláž môže obsahovať kúsky obrázkov, trhancov, výstrižkov z časopisov, novín, baliacich 
papierov, alebo servítok, kúsky starých prác, kresbičiek, kartónov a ďalších predmetov, 
ktoré sa nám hodia a máme ich po ruke…a môžme ich bez obáv prilepiť na podkladový 
papier, alebo kartón.  
Potom potrebujeme dobré nožnice, alebo šikovné prsty na trhanie, lepidlo a môžme sa do 
toho pustiť. 

Ešte tip pre vás, ktorí ste doma v grafických programoch. Počítač je skvelý nástroj na 
vytváranie koláží, ale aj tam potrebujete súbor s obrázkami, vašimi fotografiami, alebo 
obrázkami s internetu, s ktorými budete pracovať. Rôzne funkcie programov vám pomôžu 
obrázok dotvoriť farebne, alebo doňho niečo prikresliť, alebo dopísať.  

Koláž je stará technika, objavila sa však ako nanovo objavená technika na popustenie 
uzdy fantázii na začiatku 20.storočia a obľúbil si ju aj Pablo Picasso.  
Čo vidíte na tomto obrázku? 



Aj ďalší známy kubista George Braque si to vyskúšal. Kto vie, čo znamená, že bol 
kubista? 



Takéto koláže sú pre tých menších. Natrháme si kúsky z rôznych tlačovín a snažíme sa 
lepiť rôzne odtiene jednej farby spolu. Plochy budú rôznorodejšie, zaujímavejšie. Ak sa dá, 
skúste obrázok lepiť bez náčrtu ceruzkou. Dovolí vám to robiť rozhodnutie a zmeny 
jednoducho, počas lepenia…a guma môže odpočívať. 

  

 



Takáto hlava morskej kráľovnej vznikla z použitých výkresov a podložiek a pomocou 
dierkovača. 



Tento kaktus so svojim jednoduchým, ale výrazným tvarom je skvelou možnosťou na 
koláž, môžme sa nechať prekvapiť, čo nám vyrastie. 



Tento strom si vyžaduje viac trpezlivosti a malé nožnice na prácu…ale ak vám to s 
nožnicami ide…určite dokážete vytvoriť rovnako zaujímavý.  

Zvieratká…a dokonca rámček, urobený technikou koláže. Nezabudnite, najprv lepte…ak 
budete chcieť zvieratko zvýrazniť čiarou, urobte tak na konci. 



 



Koláž môže predstavovať fantastický výjav, alebo vyvolať pocit prostredníctvom tvarov a 
farieb. Tu nám pribudol text, ten môže výrazne posunúť výpoveď obrázku. 



Toto je koláž od slovenského umelca a prekladateľa Alberta Marenčina. Koláž má veľa 
spoločného s poéziou. V jeho diele sa často prelínajú. 

 



Nasledujúce príklady koláží vás možno inšpirujú a ukážu jej možnosti. 



 

 





 



FROTÁŽ 

Frotáž je ďalšia umelecká technika, má síce podobnú koncovku, ale povahu majú odlišnú. 
Táto technika je spôsobom kopírovania, či prenášania reliéfnej štruktúry materiálu na 
papier. Znie to trošku komplikovane, ale v skutočnosti je to jednoduchá technika, ktorá 
bude pracovať za nás. Reliéf je povrch, ktorý obsahuje vyvýšené časti a princíp tejto 
techniky spočíva v priložení papiera na reliéf a rovnomerným prechádzaním mäkkej 
ceruzy, uhlíka, voskovky po celej ploche zakrytého reliéfu, až kým sa nám neobjaví 
odtlačok. Prispôsobujeme si aj tlak ceruzy, aby bol odtlačok kvalitný, alebo ak chceme 
dosiahnuť určitý efekt. Potom už iba vyňuchať rôzne predmety na prekresľovanie a 
experimentovať! 

 

Áno! Jesenné listy rôznych tvarov a s komplikovanými sústavami žiliek sú ideálne. Zoberte 
si ceruzu, strúhadlo a malý zošit do prírody a urobte si jesenný herbár. Prekresliť môžme 
aj kôru stromov, rôzne štruktúry múrov…ale som si istá, že na prechádzke nájdete veľa 
povrchov, ktoré vytvoria zaujímavé odtlačky. Polite mi fotografiu a zverejníme hádanku pre 
vštkých,odkiaľ odtlačok pochádza.  



 



 

Na frotáž môžme použiť rôzne materály aj doma, vlnu, povrázky, gombíky, látky so 
štruktúrou… 

 





 



Frotáž si môžme aj pripravť. Reliéfny povrch, teda povrch, ktorý má vyvýšené časti môžme 
vytvoriť aj tak, že vytvoríme obrazec nastrihanými kúkami výkresového papiera, na farbe 
nezáleží, kúsky prilepíme na podkladový papier. Na vrch priložíme papier, ktorý nie je 
veľmi tvrdý, biely baliaci papier, alebo aj kancelársky by mal fungovať, a obrázok prejdeme 
ceruzkou, alebo farbičkou.  

Zaujímavý efekt dosiahneme, ak obrázok vydierkujeme do papiera ihlou, preložíme 
papierom na frotáž a prekreslíme ceruzkou. 





Na abstraktných výjavoch sa môžme pohrať s farbami. 



Zaujímavý efekt dosiahneme, ak prekreslíme kúsky krajky, záclony, alebo štruktúrovanej 
látky…alebo akéhokoľvek šperku s plochejším povrchom.  

A ešte jeden tip: skúste si tieto kúsky prekresliť na hnedý papier bielou farbičkou. 

Frotáž sa dá robiť aj valčekom a tlačiarenskou farbou. To si vyskúšame, keď sa opäť 
stretneme v škole. 



 MUCHLÁŽ 

Muchláž je zábavná technika, ktorú si vymyslel umelec Jiří Kolář, aj keď ja som si istá, že 
sme touto technikou, niekedy aj nechtiac, vyrobili veľa diel.  

Dá sa robiť dvoma základnými spôsobmi.  

Z časopisu si vytrhneme stránku s obrázkom najlepšie na celú stranu, alebo použijeme 
starú kresbičku, či fotografiu. Stlačíme ju do gule, nie veľmi silno, aby sme ju mohli rozložiť 
a namočíme vo vode, potom ju iba jemne roztiahneme a zaťažíme kuchynskou doskou na 
rezanie. Vyniknú nám zábavné deformované obrázky, ktoré môžme dokresliť, alebo 
domaľovať, keď nám stlačený obrázok vyschne. 

Druhý spôsob vo svojej tvorbe zdokonalil ďalší český umelec Ladislav Novák. Jeho 
muchláž bola trošku iná.  

Obyčajný papier, najlepšie svetlý, stlačíme do gule a jemne stlačíme. Túto guľu namočíme 
vo vode a jemne vyžmýkame. Dbáme na to, aby sa nám nerozmočila a nerozpadla. Po 
vyžmýkaní ju jemne rozprestrieme na stôl na igelit. Potom vodové farby, alebo anilinky 
rozpúšťame na mokrom papieri. Na miestach, kde bol papier pokrčený by sa nám týmto 
farbením mali zvýrazniť línie. Keď sme s farbami spokojní a možno už teraz sa nám začne 
ovjavovať motív na obrázku, necháme papier vyschnúť. Na vyschnutom papieri obrázok 
vyhľadáme a zvýrazníme ceruzou, alebo tušom.   



 

 



A takéto obrázky sa zjavili umelcovi Ladislavovi Novákovi.  

Prajem vám pekný týždeň a veľa zábavy! 



 

 




