ART LIST
Spoj vždy dva body se stejným číslem
libovolnou linií a barvou.
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Fáze linie č. 31, 1989
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1920 - 2011
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ZDENĚK
SÝKORA

Sýkora byl malíř, který začal od roku 1964
zapojovat do své tvorby matematiku, řád a
počítač. Nutno podotknout, že počítače se v
té době teprve vyvíjely a nikdo je doma
neměl. Tohle je
například klávesnice
od počítače, na kterém
Sýkora pracoval.
Foto: Marcin Wichary*

První pokusy využil k tvorbě černobílých
geometrických struktur. Tvary a jejich
variace kombinoval tak, jak mu to jednoduchý
Černobílá
struktura, 1970
program počítače
umožňoval.

Za Sýkorovými liniemi
se skrývá
složitější proces.

*WICHARY, Marcin. Wikimedia commons [online]. [cit. 21.4.2021]. Dostupný pod licencí
CC BY 2.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LGP-30_Flexowriter.mw.jpg

Černobílá struktura, 1970

Díky vynálezu fotografie umělci již na
konci 19. století usoudili, že nemá smysl
malovat pouze realisticky. Začali proto
postupně ztvárňovat vlastní nápady a
hledali inspiraci jinde např. v hudbě,
fantazii, pocitech, událostech, vědě, nových
materiálech atd. Z toho důvodu už nám
nestačí oceňovat pouze malířské schopnosti
umělce, ale musíme se nad díly více
zamýšlet, znát okolnosti vzniku, historii,
důvod jedinečnosti.
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Spojit a vybarvit linie jsi zvládl/a
určitě snadno, ale neznamená to,
že jsi hned vytvořil/a umělecké
dílo. Proč tedy obraz vlevo je ve
sbírce galerie?
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ART LIST
Určitě nalezneme i další
umělce v zahraničí využívající
počítač
ke
své
tvorbě,
nicméně Zdeněk Sýkora byl
prvním u nás. Jeho díla tak
započala
dlouhý
proces
rozvoje digitálního umění.

Od 70. let se věnoval barevným liniím. Počítač
v podstatě vygeneroval směs přímek a
oblouků. Postupně zjišťoval, jak technicky
ovlivnit rozměry i barvu geometrických křivek.
Všechny kroky a základní plán obrazu tedy
navrhl počítač a to prostřednictvím náhody.
A právě díky novému postupu ve výtvarné
tvorbě je dílo Sýkory oceňováno stejně jako
fakt, že počítač používal pouze k přípravě díla.
Obraz samotný je následně ručně
namalován na plátno.

Linie č. 43, 1987

HRA
První úkol obsahoval pouze jedno pravidlo a
další zpracování bylo na vás. Nyní se více
přizpůsobíme systému Zdeňka Sýkory a
využijeme principu náhody. Avšak i náhoda
tohoto umělce měla určitá pravidla.

1) Do každého čtverečku nakresli tužkou jeden obrázek
(zvíře, jídlo, kamaráda, ...), ale nevybarvuj!
2) Pokud máš vyplněné všechny čtverce, připrav si nyní
těchto 6 barev
Vymysli si vlastní
pravidlo.
Třeba u jednoho čtverce hoď
kostkou 2x a použij dvě barvy.
Když nakreslíš stejné obrázky
do dvou čtverečků, můžeš si
vytvořit vlastní pexeso.

a hrací kostku.

3) Vyber si jeden čtvereček, hoď kostkou a podle čísla
zvol barvu. Např. 3 = červená barva, obrázek tedy
vymaluj červeně (celý čtverec nebo jen kresbu).
4) Stejným způsobem pokračuj i v dalších čtvercích.
Slovníček
Realistický - podle skutečnosti, reality
Variace - varianta, obměna
Generovat - vytvořit podle určitých pravidel
Digitální umění - neboli umění nových
médií; využívá moderní technologie k tvorbě
uměleckého díla

Autorky:
Veronika Cíhová (námět a zpracování), Pavlína Špačková (postava Jonáše).
Použity reprodukce ze sbírky Východočeské galerie v Pardubicích.

Poděl se s námi o svoji náhodu a zašli ji
na Facebook nebo instagram
@Východočeská galerie v Pardubicích
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