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abstrakce
pro začátečníky 

Reprodukované práce vznikly na lekcích v Ateliéru kresby a malby Ester Chytkové. 



  

V minulých lekcích jsme vytvářeli abstraktní obrazy, 
které vycházely z volné kresby. Nyní využijeme jiné 

zdroje k nastartování naší imaginace a budeme 
pracovat se strukturou. Pod strukturou si zpravidla 
představíme plastický povrch. My si však vytvoříme 

strukturovanou plochu pomocí akrylové barvy. 

V této lekci se tedy budeme věnovat převážně 
výtvarné technice a potřebnému technologickému 

postupu. U této techniky je výtvarný či umělecký efekt 
přímo závislý na dobře zvládnutém procesu této 

techniky.

Jak budeme postupovat ... pomocí fólie vytvoříme 
barevnou strukturu.Pokud se struktura povede, 

můžete ji brát jako hotový obraz. Ale můžeme se 
výsledkem také nechat inspirovat k další výtvarné 
tvorbě. To jak se vám tento výtvarný experiment 

podaří, závisí na vaší schopnosti kombinovat barvy na 
vašich zkušenostech s touto technikou, ale také na 

náhodném efektu.
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3. POSTUP

Nyní je před námi otázka ...

JAKÉ BARVY A JAK JE NAŘEDIT …
Budeme malovat akrylovými barvami. 
Volba značky je na vás, tím se v této lekci zabývat 
nebudeme. Budeme se soustředit na správnou 
konzistenci a způsob nanášení. Tak tedy, vytlačíme-li 
barvu z tuby, barva je hustá (respektive kvalitní barva 
je hustá). My potřebujeme barvu naředit do tekuté 
konzistence. To učiňte! Barva by měla být tekutá ne 
však vodová!* Asi jako smetana.

*Tuto techniku lze provádět také za pomocí akvarelových tedy 
vodových barev tzn. v akvarelové - vodové konzistenci, takto 
vzniklé struktury nejsou příliš výrazné.

Akrylové barvy schnou velmi rychle, je proto žádoucí 
pracovat svižně. Barvy si proto nejprve namícháme   
ve větším množství do misek nebo přímo do skleniček 
s uzávěrem. Přidáme-li do barev vodu, popřípadě 
kapku zpomalovače schnutí, barvy potřebnou dobu 
vydrží, než začnou tuhnou.
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Tady vidíte ukázky ze skupiny mládeže. 
Struktury byly mírně dotvořeny tak, že 

zajímavá místa byla zvýrazněna další malbou.

Na této dvojici můžete vidět, že strukturovaná 
plocha byla použita k vytvoření kompozice. 

Vznikla tak geometrická abstrakce.

Struktura také může posloužit jako podklad
 pro malbu konkrétního reálného námětu.
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