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Tvůrčí proces a dějiny výtvarného umění 

Vždy mne zajímalo, jak funguje proces vývoje. Když jsem dostala příležitost učit dějiny umění, tak jsem se 

do toho s nadšením vrhla. Učila jsem to víc jak 11 let a srovnávala. A tak začalo moje hledání pravidelností, 

nepravidelností, podobností a jakýchsi uzlových bodů, opakujících se rytmu dějin. Jako aktivní výtvarnici 

mne zajímalo, jak se vývoj vzájemně ovlivňuje a s čím vším souvisí. V učebnicích a knihách o umění toho 

naleznete mnoho, ale je to velmi rozptýlené. V záplavě dat nám to často uniká. Znalost tvůrčího procesu 

spolu s uvědoměním si, že jde o živý program, nabízí další pohled. Živý – to také znamená, že má více 

soběpodobných vrstev, které spolu rezonují. Tvořivou proměnou procházejí nejen jednotlivci, ale i 

kolektivy, národy a kultury. Bez osobní zkušenosti s tvořením by to asi nešlo a také by to nešlo bez 

povědomí o (alespoň trochu) současné úrovni vědění.  

První, nejnápadnější, co mne zaujalo, je popis pulzování, které naleznete v encyklopedii Umění a lidstvo 

od Larousse v kapitole o baroku, kde se píše: „Zdá se, že dějiny umění probíhají v jakémsi střídavém rytmu. 

Jakmile je touha po abstraktním řádu a kázni příliš dokonale uspokojena, vzniká opačná snaha – oddat se 

životu a jeho svobodnému projevu. Klasické a barokní tendence se tedy neustále vzájemně vyvažují a 

potvrzují poučku, že se v umění odráží trvalé napětí mezi nekonečně složitou a nestálou povahou prožitku a 

vnitřním řádem lidského ducha. Mezi organickým a geometricky čistým.“ Toto pulzování lze sledovat. 

Renesance, baroko, klasicismus, romantismus, realismus, secese, kubismus a pak se to jakoby větví. 

Samozřejmě že výrazné individuality volného umění tomu úplně nepodléhají! A ještě je tu to, že délka 

jednotlivých období se nám zkracuje, takže více autorů prožívá více různých období, dokonce je mohou i 

utvářet (Picasso). Stejný rozdíl naleznete i ve starověku - mezi klasickým řeckým a helénistickým 

sochařstvím (připomíná baroko!). 

Další důležitý pojem, který sem patří, je estetická norma. Ve wikipedii nalezneme stručný popis: „Estetická 

norma je společenská norma, která určuje naše estetické hodnocení skutečnosti a umění. Stabilizuje, 

reguluje a zevšeobecňuje estetický postoj. Není závaznou, estetickou normu lze libovolně, ale záměrně 

porušovat – zvláště v oblasti umění. V oblasti umění se netýká dobrého vkusu, ale pravdivé výpovědi o 

problémech doby. Může vést k destrukci mimouměleckých norem, například etické či společenské. 

Estetické normy jsou jen orientační instrukcí.“ 

Naše estetické cítění je určováno a tím i omezováno našim smyslovým vnímáním a naší instinktivní 
výbavou. Každá doba si vytvořila vlastní estetickou normu. Období přechodu jsou právě obdobími, kdy se 
rozpouští pravidla, nastává doba jakési „cochcárny“, kdy jedno už neplatí a druhé ještě není nastoleno. 
Takovou dobu jsem zažila. Pravidla tvorby, která nám vštěpoval náš profesor Stanislav Libenský (v 
podstatě pravidla moderny a mezinárodního slohu), byla rozpuštěna a zdá se, že se stále ještě hledá 
podoba pevnějšího řádu. Na druhé straně, je velmi pravděpodobné, že už to tu někde je, že už i v dílech 
moderny se toho dá hodně najít. Samozřejmě, tvorba je subjektivní záležitost a každý si nejen může, ale 
dokonce musí myslet, že právě on to našel, nebo že to našel jeho vzor! Spousta těch cest se ukáže jako 
slepých. Dokážeme si dnes představit, kam se ubírá doba, co vlastně hledáme? Hledáme ještě vůbec to, co 
s námi rezonuje? 

Tady si dovolím upozornit na můj text, který se dotýká jednoho úžasného vědeckého objevu - „Paradigma 

a reverzní figury“ celý jej naleznete na www.votrubova.com Zde uvedu jen zkrácenou verzi. „Mezi 

chaosem a řádem existují a pulzují disipativní systémy! Nejjednodušší je představa zamlženého okna 

v zimě, na kterém krystalizuje voda. Sluncem povolí a znovu vykrystalizuje do jiných květů. Pokud nepovolí 

úplně, zůstanou zachována některá krystalizační jádra. Sice na jiném principu, ale podobně se prý chová i 

naše mysl.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Norma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Estetika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Destrukce&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
http://www.votrubova.com/
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Když jsem o tom slyšela, hned mne napadlo, že se tak dají vysvětlit i tvaroslovné proměny během vývoje 

lidské kultury, architektonické slohy i proměny výtvarných směrů. Vývojová křivka to také umí vysvětlit, ale 

přece jen jde o lineární záležitost, tohle je mnohem komplexnější.  

Jak zákonitosti provázejí vývoj výtvarných proměn? Z první fáze hledání se postupně dostává do vrcholné 

fáze – už i ve starých knihách se používá ustálené slovní spojení „ Sloh vykrystalizoval do čisté formy“! Po 

vrcholu přichází útlum, vše znejistí a nastává fáze rozkladu, tvarosloví již neodpovídá době. Mezitím se ale 

zformuje a začne narůstat nová společenská proměna. 

Teď se nacházíme ve velmi rozpuštěném stavu, přestala platit pravidla, vše je možné. Najdeme v dějinách 

podobná období?  Ano! Manýrismus, který se podobá dnešní postmoderně svou zálibou v kuriozitách, 

v eklektismu (viz název – odvozeno od „bon manière“ malba dle dobrých osvědčených způsobů). Ještě před 

tím, na konci středověku, to byl „krásný sloh“. Jsou i další obdobné úseky dějin, vždy po nich přichází 

proměna. Uchopení převratně nového v architektuře se chystalo minimálně 100 let. Mám na mysli 

historizující slohy 19. století. I klasicismus do toho plně patří.“  Historizující slohy a jejich eklekticismus, 

zase můžeme srovnat s dneškem - postmoderní eklekticismus – jako variace na minulá tvarosloví pojatá 

dnešním způsobem. Vracejí se evergreeny zavržené modernou, mezi nimi i parafráze na historizující slohy! 

Jejich návrat nás už vůbec neohrožuje! To je další pravidlo! Souvisí s generační výměnou a s postupným 

rozmělňováním nápadů. Móda také není to, co už nosí všichni. 

Vlastně je výhodou, že nás nic moc neomezuje! Nebo ne? 

Abychom mohli pochopit, co je dnes ve hře, potřebujeme si uvědomit, v čem spočívá rozdíl mezi 

modernou a postmodernou. A také se zamyslet nad duchovním vývojem. 

Část textu o moderně (tedy o umění konce 19. A 20. století, které tu bylo před postmodernou) a o 

postmoderně z Wikipedie: 

„K „moderně“ v pozitivním, i když ve velmi neurčitém smyslu se koncem 19. století hlásí moderní umění, 

které se staví jak proti akademismu a jeho institucím, tak proti dekorativnímu historismu, nápodobě 

starších uměleckých slohů zejména v architektuře… 

Modernismus v umění je kulturní hnutí obecně zahrnující moderní umění a architekturu, hudbu, literaturu 

a design, které se objevilo v několika desetiletích před rokem 1914 jako vzpoura proti teoretizujícím a 

historizujícím tradicím konce 19. století pod vlivem nových ekonomických, společenských a politických 

aspektů rozvíjejícího se moderního světa… 

Opačnou kritiku moderny představuje tzv. postmoderna, málo vyhraněné původně umělecké a estetické, 
později i filosofické hnutí, jež moderně vytýká myšlenkový absolutismus, snahu prosadit za každou cenu 
jedinou cestu (pozn. – tedy cestu západní civilizace) jako správnou a potlačit všechny alternativy. 
Postmoderna začala obhajobou uměleckého eklektismu a ve filosofii znamenala relativizaci všech původně 
metafysických představ.“ a „Postmoderna (také postmodernismus) je myšlenkový směr konce 20. století… 
Tento pojem vznikl na základě krátké, ale vlivné knihy Jeana-Françoise Lyotarda - (La condition 
postmoderne, 1979). Základním prvkem postmoderny je pluralita názorů a jejich zrovnoprávnění, došlo 
nejen ke zpochybnění optimistického pohledu na historický vývoj západní civilizace, ale i pohledu na dějiny 
jako na proces postupného překonávání dřívějších fází či etap. S tím je samozřejmě spojen fakt, že se tímto 
termínem označují často i protichůdné proudy a tím je ztížen jejich popis.“ 

Postmoderní myšlení tedy resignuje na vizi pokroku, tak jak ji hledala moderna. Věčné zklamání všech 

revolučních snah. Pokrok ve smyslu sociální spravedlnosti a prosazení dobra opravdu nenastal. Je těžko 

myslitelný už proto, že život požírá sám sebe, aby překonal, nevyhnutelnost rozkladu a konce! Živý 

ekosystém funguje nejoptimálněji, jako jedno tělo, které si udržuje rovnováhu, je víc o souhře celku, nežli 

o jedincích. Je v daleko lepší kondici, nežli umělé monokultury.  

Jediná pravda, a jediný cíl už není na místě. Objevuje se odmítnutí nadřazenosti západního myšlení. 

Návrat ke kořenům, k přírodě, zpět až k šamanismu. Přitom přírodní filozofie šamanismu se v Evropě 

plynule vyvíjela k řeckým a římským mystériím – jde o hromný časový úsek - minimálně od jeskynních 

maleb do 4. století n. l.! Na to se velmi často zapomíná! Co společného v tom najdeme? Šaman se snaží 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postmoderna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Absolutismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eklektismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard
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dostat lidi do transu a tím je léčí, zbavuje je vnitřních napětí, je to kultovní záležitost. Úkolem řeckého 

divadla bylo zprostředkovat katarzi, ta má také léčivý a rozvíjející účinek. I divadlo bylo posvátnou, 

mysteriózní záležitostí, kultem boha Dionýsa. Není divu, protože skoro všechno, dokonce i matematika, 

bylo nejprve posvátným. Křesťanství tento vývoj, nasměrovalo jinam, k velké síle jediného, nebeského 

boha. Matka Země se svou často i temnou silou vstupuje do ilegality, potlačuje se tělesnost. Renesance to 

sice zmírňuje návratem k antice, ale ve jménu moci a peněz a pod nálepkou velkých idejí západ zbořil 

mnoho kultur! Ničil a ničí ekosystémy. Teď se k nim obracíme a hledáme ztracené poklady. A také za ty 

ztráty těžce platíme! 

Umění se velmi proměnilo. Vzorový rozdíl moderní a postmoderní tvorby, se dá najít v díle dvou českých 

výtvarníků – Adriany Šimotové a Jiřího Johna. Na jedné straně nutkavé - jakoby stále na stejnou notu - 

zaobírání se člověčenstvím, na druhé straně prožitek spojení s všehomírem v jeho makro i mikro kosmické 

podobě. Berte to jako zkratku, můj postoj je silně ovlivněn tím, jak nás prof. Libenský učil hledat vnitřní 

instinktivní jistotu v prožitcích, vážit si materiálů a fajnovostí, cítit životní dynamiku. Přiznám se bez 

mučení, že mám velmi ráda dílo Jiřího Johna, zdá se mi, že předběhl svou dobu, že má právě to, co dnes 

chybí. Vnitřní jistotu a průnik do absolutna! Odešel z tohoto světa ještě před vypuknutím velkých nejistot 

postmoderny, kdežto jeho žena, vystavená obrovské citové ztrátě, je vynikající představitelkou 

postmoderního hledání – stínovost, beztvářnost a pomíjivost, dotýkání se. Možná také hledala průnik do 

absolutna, určitě o něm věděla, sem tam se trochu zasvítilo, ale žádné velké „hoří“ v tom nevidím. 

Důležitou výzvou dnešní doby je zkoumání vnitřního světa. Začal s tím Freud a od té doby se toho hodně 

objevilo a hlavně objevování stále pokračuje! Umění propojuje vnější a vnitřní svět. To dnes dobře víme, 

dokonce už se přiznává, že nevědomí pracuje i na utváření moderní vědy! Přesto se mohli dadaisté a 

surrealisté podivovat nad tím, že vstoupili do neprobádaných vod. V dějinách mohli najít jen pár velmi 

výjimečných tvůrců, kteří dokázali víc, než jen pootevřít dvířka – Hieronymus Bosch, Francesko de Goya, 

Pieter Brueghel a nemnoho dalších. 

První kultura v pravěku a starověku byla instinktivní, s budováním počátečních vědomostí. Druhá etapa 

vnesla vládu rozumu. Stanovila rozumová pravidla a dosáhla obrovských úspěchů. Hrdě nabubřelý rozum 

hlásal hesla o odtržení člověka od přírody, o nadvládě lidského rozumu nad ubohým neznalým zvířecím 

světem. Nerozumné využívání rozumu nás velmi ohrožuje! Připomeňme si názory dadaistů – reakci na 

první světovou válku: „Viděli jsme, jak všechno, co platilo jako spravedlivé, krásné a pravdivé, se zřítilo do 

propasti hanby a směšnosti“ (Max Ernst). „Zdravý lidský smysl byl pro slepce, dobré mravy se staly 

pramenem opovržení, úcta zbyla mrtvolám, logika pozbyla smyslu, estetika se rovnala pederastii“ (Marcel 

Janco). „Dada chtělo zničit podvody lidského rozumu a opět najít přirozený nerozumový pořádek“ (Hans 

Arp). Není náhodou, že dada přechází v surrealismus - zkoumá sny. Rozvíjí se psychologie. Roste zájem o 

mimo rozumovou sféru. Víra v zázračnost rozumu vzala za své. Umění se vrhá do náruče instinktů, rozum 

je vyloučen někam na okraj zájmu umělců zkoumajících lidskou duši. Jenže už se to tu převaluje dlouho, 

stále víc rozmělňováno.  

Možná opravdu nastal čas pro ohromnou změnu. Zdá se, že rozum zapracoval na nárůstu kapacity 
vědomí, zdá se, že jsou vytvořeny podmínky pro další krok. Propojit vědomou část s instinktivní a tím 
vším mimo vědomým je v pořadí třetí kulturní možnost. Jedincům se to daří už od starověku, ale je jich 
málo. Je to dost těžké, ale už se ví, jak na to, známe spoustu cest. 
Můžeme v tom vidět paralelu s vývojem jedince? Objevíme v historii dětské projevy, dětská vysvětlení 

světa? Snad se to dá srovnat. První lidské období je instinktivní, potom jsme do určitého věku více vázáni 

na hmotnou část světa a míra abstrakce musí teprve narůst. Znamená hektické chování dneška, že lidstvo 

prožívá pubertu? Znejistění téměř všeho a hledání nového, jiného za každou cenu. Nebo je to dáno jen 
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velikou proměnou paradigmatu, která ještě stále nedozrála? Která teprve začíná přinášet proměnu 

chování k planetě.  Pokrok v myšlení i ve schopnosti ovládat přírodu tu je, prostě se víc ví! Potřeba 

vyniknout, něco po sobě zanechat se dá realizovat i s velikou citlivostí pro přírodu! 

Co nového si do života nese nastupující generace? Stížnost typu: „říkají, že toho neumíme tolik jako vaše 

generace, co si o tom myslíte?“ „To říkali i nám, že už se neučíme řečtinu a latiny máme málo, takže toho 

nevíme tolik! Vaše generace ale vyrůstá s úžasnou znalostí programové sféry. Vnímání skrze hmotu už 

není jediné. Je objevováno uchopování procesů, jste vybaveni uvědomovat si programové uspořádání 

podstatně lépe, než my. Na tom se dá skvěle stavět!“ 

S počítačem jsem se seznámila až jako dospělá, nadchly mne nové možnosti nejen v navrhování designu. 

Později, odvozeně, mne zaujalo chápání světa skrze procesy, které se váží do programových celků! Už 

dlouho se zabývám se tvůrčím procesem jako programovou strukturou. A tak si kladu i otázku, jak se 

projevují se v dějinách výtvarného umění fáze tvůrčího procesu? - Jde o čtyři nebo pět fází, v každém 

případě delší časové prožitkové úseky jsou čtyři. Zde je známý základ, skoro tak, jak jsme se ho učili v 

pedagogice. Dnes už víme, že jde o proces, který je sobě podobný v mnoha vrstvách (podle teorie chaosu - 

je to základní vlastnost všeho živého). Stejné fáze, stejné schéma má to, jak se lidstvo naučilo létat, i to jak 

se mi povedlo vymyslet tento text nebo namalovat obraz, i to, jak se dítě učí číst a psát. Grafické 

zpracování a přesnější popis najdete na www.votrubova.com – texty. Tvůrčí proces se dá rozdělit do 

těchto fází: 

1/ Motivace: snění, inspirace, vyvolání potřeby. Přichází spontánně nebo zvenčí. Různé představy, sbírání 

informací, nevykrystalizované předpoklady čehosi. Je mnoho možností, ale která je ta pravá? První část 

procesu je tedy vytvoření záměru. (Je těžké motivovat dnešní děti, aby se naučily zavazovat si tkaničky, 

když žádné takové boty nemají.) Ten, kdo umí snít, ví, že bez uvolnění to nejde. 

2/ Inkubace. Nestačí jen pomyslet a už je hotovo. Nevíte jak do toho, jak to udělat co nejlépe, která z 

nabízejících se možností, je ta nejlepší? Druhá fáze je krizí. Vzrůstá statické napětí, věc není rozhodnutá. 

Stále to není ono. Představy potřebují uzrát, šikovnost se musí natrénovat, najít správný grif. Je to 

tajemná část procesu, většinou velice skrytá. 

3/ Nápad - lze ho brát jako samostatnou fázi, ale je spíše bránou, která otevře cestu aktivitě, zahájí 

realizaci. Pokud je celek rozdělitelný na více vrstev, lze je řešit postupně, v několika krocích. Realizace – 

boj a úsilí doprovází dynamické napětí.  Práce na uskutečnění záměru je třetí fází procesu.  

4/ Uskutečněním záměru vstupujeme do čtvrté fáze. Nastala proměna, máme hotovo, napětí se uvolní. 

Ještě je třeba věc posoudit, vyhodnotit výsledek. U zavázané tkaničky to máme jednoduché, ta buď 

vydrží, nebo se rozváže, zašmodrchá, prostě, je to na ní snadno vidět. Poučit se z výsledku složitějších 

tvoření je mnohem obtížnější, ale vyplatí se to. Pokud šlo o část většího celku, tak vám to pomůže určit 

další směřování. Nejlepší je znovu se vrátit až k imaginacím a, porovnat výsledek s původní představou.  

Každá z fází tvůrčího procesu je zároveň prožitkovou oblastí, která se řídí svou vlastní logikou. To, že jsme 

se v ní ocitli, nás specifickým způsobem naladí. Naladění na patřičnou notu nám pomáhá citově 

zarezonovat a vžít se, propojit se v tvůrčí spolupráci. Empaticky prožívat filmy, a umění vůbec. 

Jenže ne vše jde ideálně a hladce, k procesu patří tři pasti, jakési bludné kruhy, do kterých může člověk 

nebo i celá společnost upadnout a přestat se v daném směru vyvíjet.  

V chaosu událostí se jeví skoro nemožné postihnout celospolečenskou rovinu. Přesto jsou období, kdy se 

pěstuje víra v lepší svět, jsou válečná utrpení, kdy vládne beznaděj, jsou období velikých radostí 

z dosažených úspěchů (konec války, lety do vesmíru).  

http://www.votrubova.com/


 
 
 
 

5 
 

První past - oblast věčného snění - neuskutečnitelných snů. Tam, kde se lidé utíkají k neuskutečnitelným 

snům, hrají roli hluboké vnitřní vlivy. Hledání utopií, odevzdání se posmrtnému životu, místo tomu 

pozemskému, který je plný utrpení. Taková umělecká díla se objevují obzvláště v raném středověku, ale 

hrají svou roli ve všech dobách.  

Druhou pastí je stav žhavého nebo ledového pekla. Věčný boj nebo naopak, odevzdání se beznaději, 
propadání sebevražedným myšlenkám. Jak by tak asi mohla vypadat nihilistická tvorba, nebo zachycení 
následného odcizení? Najdeme to na nedávné výtvarné scéně? 
Věčný boj a vypjatá dynamika barokních obrazů. Dnes to umíme rafinovaněji. Co takhle akční filmy? Škála 
prožitků, které současné umění nabízí, je fantastickou přehlídkou různých i velmi bizarních záznamů 
vnitřních světů a jejich projekcí. Síla prožitků z pastí je ohromná, ale toho, kdo se v tom neplácá, 
neohromí! Ví se, že léčení spočívá v znovuprožití traumat ve snu a v jejich zpracování. To nakonec přinese 
uvolnění. Dost možná, že některá vynikající filmová nebo divadelní díla mají tu moc. Dost možná, že 
celospolečenská vrstva něčím takovým prochází, ale pokud je to tak, tak si toho musí začít uvědomovat. 
Rozhodně je to jiné, nežli v realitě umírat na bojišti. 
Jsou lidé, kteří věří, že nejsnadnější je celkem jednoduchá možnost – nechat vstup do podvědomí 
uzavřený. Ale pokud je tam něco vážného, tak se to časem ozve s o to větší silou, a zazdění kostlivci 
člověka ovládají a nutí ho ovládat jiné. Také se to projeví v nemocech. 
Bez prožívání uvolnění nejen v umělecké oblasti se často stává, že lidé tvoří tak, že jen obměňují nápady 
jiných, protože nedokáží snít a přitom si myslí, že právě v tom spočívá tvorba, že to tak dělají všichni. 
Skutečná tvořivost, to je zdolávání velkých výzev, ne rozmělňování toho, co vymysleli jiní.  
Tomu kdo má moc a moc to nestačí, ještě je třeba, aby ostatní neměli nic, aby konkurence byla oslabena. 
Firmy - dravci, kteří žerou a žerou, už jen proto, aby ty malé vyhladověli. Moc se toho bere na úkor 
přírody!  Začalo to s kozami v pravěku, pokračovalo zlatými a stříbrnými doly starověku, kde houfně hynuli 
otroci. Dnes nejde jen o některá území, jde o celou planetu! Podle mne v tom hraje velkou roli 
mechanismus bludných kruhů. Zároveň si uvědomuji, že tento mechanismus není jen zápornou hodnotou! 
Vybřednutí z pastí dodává energii, mění lidi, přináší setkání s absolutnem! Psychospirituální krize 
jednotlivců i společenských celků. 
 
Třetí past je touhou po věčném setrvání v oslavách, v radostech. Nic už nehledat, nic nezkoušet, jen si 
užívat. Tak trochu je to touha téhle doby naočkovávána reklamami o bezstarostném životě, kde za vás vše 
vyřeší půjčka, pojišťovna nebo nové auto nebo mobilní telefon…. To je nabídka jako v Bruegelově „Zemi 
peciválů“! Jenže život jde dál a nic nedělat, znamená přestat se vyvíjet – tedy zastavit proces proměny. Po 
obdobích hladomorů nastala doba dostatku, plýtvání, výrobků určených ke krátkodobé spotřebě. Možná 
z toho lidé vyrostou, anebo, což je pravděpodobnější, jim to příroda spočítá.  
 
Lidé uvíznutí v pastech jsou buď deprivovaní a úzkostní, že svět není tak hodný a všeobjímající, jak by měl 
být – často tím terorizují své okolí, aby sjednali nápravu alespoň v malém! Jiní jsou nihilisté a propadající 
depresím z beznaděje, jak je ten svět nenapravitelně zlý! Další vidí svět jako velkou akční scénu, kde je 
třeba neustále o své místo bojovat, kde je třeba mít moc, aby vás neovládl někdo jiný (někdy pulzují mezi 
beznadějí a bojem) a také s tím terorizují (své zaměstnance, rodinu). Vytvářejí hierarchie přísných skoro 
vojenských propojení. Zástupci třetí pasti se snaží si až zběsile a bezohledně užívat, a opět mají tendence 
do toho zatáhnout ostatní, určitě už to na vás někdo milý a velmi rozšafný zkoušel. Jde o silné citové 
potřeby, jde o potvrzení své pravdy. To vše útočí na dav a strhává většinu. 
Davové chování je náchylné k zvrtnutí se. Celospolečenská vrstva zarezonuje zběsilostí bludných kruhů, 
silou svých citových potřeb - konečně vybřednout z potíží! Těží z toho reklama, bulvární časopisy, a také 
politika. Přesvědčivost bludných kruhů, jejich naléhavost, nabídka snadných řešení na dosah v tom hraje 
velikou roli. Nebo ukázka toho, že i slavní si počínají stejně trapně jako oni sami. Probíhá postupný proces 
rozmělňování myšlenek velkých tvůrců ve prospěch bludných kruhů.  
Přestaneme se plácat v bludných kruzích, uděláme další krok? Nastane kulturní forma v pořadí třetí? Jaké 
jsou předpoklady takového vývojového posunu? Mám tisíc důvodů se domnívat, že právě tím 
nejpodstatnějším, je odstranění překážek mezi tím co si uvědomujeme a mezi tím, co nás silně ovlivňuje, 
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aniž by to vstupovalo do vědomí. Vytáhnout zazděné kostlivce na světlo, aby ztratili svou moc. Naučit se 
pracovat se svou mimovědomou oblastí, dostat to i do společenské roviny. To by znamenalo zpracovat 
umělecké záznamy vytažené z hlubin a přiznat jim psychologické významy. Potřebuje to být napojeno na 
porozumění a léčení! Proto vítám možnost vystavovat Holotropní umění. Kurátorem výstav v Česku je 
psychiatr Milan Hrabánek. 
Když se skutečně ponoříme, co tam vlastně je? Zpráv z vnitřního světa je umění plné, ale teď spíše popíšu, 
své zkušenosti z holotropního dýchání. Síla prožitku, vztah k světu a k sobě. Já bych to trochu rozdělila. 
Naprosto základní je prožívání tělesnosti, tvarů a forem, vnímání napětí v místech těla, ale i souznění 
s planetou, prožívání živlů, prožívání jiných existencí – živočišných, rostlinných a dokonce např. být voda 
nebo kámen, či celá planeta. Je tam také mnoho vesmírných zážitků, vnímání slunce, být energií. Jde o řeč 
symbolů, velmi podobně, jak to najdete v nejrůznějších duchovních naukách všech věků a kultur.  Veliký 
přehled naleznete v dílech Stanislava Grofa. 
Z hlediska uvolnění vnitřních traumat jsou nejdůležitější sny, které v metaforách dokáží popsat vaši situaci. 
Vazby a mechaniku vztahů. Situace se ovšem dokáže měnit!!! Jsou tam popisy upadnutí do traumat nebo 
nejistot, a jsou tam návody, jak z toho ven! Pochopení situace, vás pak donutí změnit strategii. Když to 
dobře zmapujete a zachytíte, tak vám to moc pomůže! Je v tom i smíření! A skutečně to mění chování lidí. 
Na první pohled je to velmi bláznivé! Ušité právě vám na míru! Pro příklad jeden z nich:  

Sen o řízkách. Byla jsem dívka a začala jsem tančit divoký tanec ve vřavě světa. Dlouhý tanec unaví. Unavených 

bylo mnoho, rozkřiklo se, že támhle kousek odtud masírují, a že to pomáhá. A tak jsme se nechali masírovat. 

Masírovaly mne dvě velké palice, zpočátku velmi jemně a bylo to příjemné. Potom se tlak začal zvětšovat – až 

když mne začali solit, tak jsem si uvědomila, že jsem připravovaná jako řízek. Obalit jsem se nenechala, skočila 

jsem ze stolu, padala do ohromné hloubky. Dopadla jsem v pořádku na všechny čtyři. Dole vládla všeobecná 

bitva proti útlaku všeho druhu – proti masírování, naklepávání, solení a obalování. Zapojila jsem se do boje. Bila 

jsem se jako pohádková hrdinka z akčního filmu. Časem mne to svou jednotvárností začalo nudit. Hudba 

navodila velké bubnování. Sedím a bubnuji a jak tak bubnuji, koukám, že masíruji jiného řízka. Už neosolím, to 

uvědomění si situace mne zastavilo, energie byla ta tam. Jsem v tom až po uši. Okolo mne jdou průvody 

s transparenty. Tady není prostor na nic jiného!  

Šla jsem nabrat energii. Kam jinam, nežli do sopky! Sedím u kráteru, pozoruji otevřené nitro Země. Energie se 

rychle doplnila a já najednou byla lokomotiva, ženoucí se nocí, tmou, možná vesmírem, velikou rychlostí 

kupředu. Chvíli jsem byla tím celkem, pak jeho velmi namáhanou malou součástkou. Dostala jsem strach, že na 

to nejsem dimenzovaná, že nevydržím. A tak mne to hned přezkoušelo. Ale jak! Nastala divoká jízda na tygru. 

Držela jsem se jeho hřbetu a uháněli jsme jako o závod dál nocí kupředu. Nespadla jsem. Náhle se tygr změnil v 

ohnivou plynovou kouli a zmizel za obzorem. Dopadla jsem na nohy a zůstala stát. Energie mi vydržela ještě 

několik dní. Zkoušku jsem ustála. 

Asi se budu muset zamyslet jak to se mnou vlastně je. Nechávám se masírovat školským systémem, abych 

posléze masírovala a osolovala studenty? A nejen to, politika, boj o pozice a jejich udržování je něco jiného, nežli 

sledování vývoje, který se žene jako supící lokomotiva neprobádanou temnotou. Být součástí této špice, která 

rozevírá prostor do jiných dimenzí! Jen se nebát, že na to nemám, pak mi nic nezabrání být jeho součástkou.  

Ani mytologie, ani pohádka. Vždy mne překvapí, že se lze takhle jednoduše vyjádřit k filosofii života! Něco 

takového bych si vymyslet nedokázala, přesto mi ten sen patří! 

Dešifrovat mimo vědomou oblast není snadné. První snahou surrealistů bylo zobrazit právě to tajemné, 
neuchopitelné a nepochopitelné. Kupodivu to časem v dílech některých umělců začalo dávat smysl a 
dokonce se to dalo využít pro přesné sdělení. Mezitím jsme velmi pokročili v poznání a umíme pracovat 
s programovou sférou. Realismus, jak ho viděl Gustav Courbet - „vášnivě zaujatý hmotnou skutečností a 
přesvědčený, že zobrazování čehokoliv jiného, je odklonem od pravdy“, již není možný. Snová oblast je 
nekonečně obsáhlá, hovoří v obrazech, v symbolech, některé z nich známe z mytologií. Symboly si 
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můžeme různě vykládat. Přesto lze sny číst. Nejen, že je to subjektivní! Tenhle proces člověka mění. Naučit 
se porozumět znamená změnit se! Jsou to jen přirozené úkoly vyplývající z procesu lidského zrání? Dostali 
jsme se dál? Určitě, ale záleží, jak se to bere. Snový jazyk se velmi podobá jazyku umění. Už dlouho se 
snažím sledovat stopy toho, co předurčovalo vývoj, jak se poznání, a vztah k světu a k sobě podepisuje na 
obsahu výtvarných děl i na jejich výtvarné formě. Více na „Vizuální komunikace a tvůrčí proces“ - 
www.votrubova.com  
Nepotřebujeme jen zachytit traumata, ale také nalézat cesty, jak se jich zbavit! Hluboko v nás jsou 
zaznamenány zkušenosti života z celého vývoje, které si každá doba trochu jinak vykládá – podle dosažené 
úrovně poznání, podobně jako malým dětem se musí svět zprostředkovávat přiměřeně jejich chápání. 
Volné umění odráží přístup k životu a filosofii doby, přesto existují díla, kterým čas vůbec neubírá na 

platnosti. Zdá se, že právě ty jsou nejvíc provařenou zkušeností vytaženou z veliké hloubky. Říkám tomu 

přesahy do absolutna, jsou nadčasové a předběhly svou dobu. Doufám, že nám ukazují další vývoj. 

Nadčasovost je ale něco jiného, nežli tvarosloví doby! 

Přichází nové tvaroslovné období, krystalizuje nová forma? Už to tu někde je? Jak to najít? Co vlastně 

hledáme? 

Těžiště dobového tvarosloví obvykle spočívá v nějakém uměleckém oboru. Velmi často to byla 

architektura – ta také dlouho představovala vrchol technologií, někdy nejen. Zafungovala i knižní malba 

jako inspirace raně středověkých deskových maleb, soch a reliéfů. Těžištěm secese bylo zase umělecké 

řemeslo, nové možnosti barev (nové objevy – barvy celého spektra z dehtu a později z ropy), fajnovost 

materiálů, jejich kombinace a zpracování. Vrcholné řemeslo, pak nahrazuje průmyslová výroba a zase tu je 

nová možnost, tentokrát pro funkcionalismus – udělat dobře fungující, pěkně vypadající výrobky 

oproštěné od dekorativnosti a zároveň levné, dostupné všem, stejně tak i byty. Důležitou inspirací 

moderní architektury byl také design lodí a aut. Architektura tvaru, reagující na nové možnosti 

architektury a abstraktního umění, se objevuje v tavených skleněných plastikách Libenského a Brychtové, 

báječně pasují do nové architektury!  Abstrakce formy, ke které se přidává duchovní sdělení.  

Vždy platilo, že to zajímavé, nové umění, pracuje s novou úrovní poznání, – bylo o tom napsáno velmi 

mnoho. Jedná se o známý vztah, takže se omezím na pár zkratkovitých ukázek: objev písma a popsané 

sochy v Mezopotámii. Úroveň stavitelství rozvíjená na katedrálách středověku. Velké objevy v optice – 

nové vidění světa (+ věk páry, občanská společnost) – impresionismus. S teorií chaosu souvisí využití 

fraktálních struktur v umělecké malbě a také spousta vzorů na látkách, tapetách, sice se doslova opakují, 

ale velmi často se to blíží malbě „fraktalistů“. Záleží, jak je opakovací matrice velká a jestli to není spíše 

ornament nebo geometrie.  Ten, kdo hledá něco nového z hlubokého nitra, se neřídí veletrhy a 

přehlídkami. Ale je to chůze po tenkém laně nad propastí. Člověk se velmi snadno nechá ovlivnit lákavým, 

snadnějším, obchodně požadovaným. Velmi snadno se může mýlit, protože něco nevěděl, nebo si to 

špatně seřadil. Umět a vědět! Bludný kruh konzumní doby se snaží dělat z lidí snadno ovladatelné stádo, 

potřebuje zákazníky, kteří se nechají vést reklamou! I tomu slouží umění. Reklama financuje vývoj, sice ve 

svůj prospěch, ale přece jen je to vývoj! Už chvilku pozoruji, jak se to mění. Změna již nastala, už se vědění 

posunulo, už se to dostalo do dokumentární tvorby, je to v hudbě a nejen tam. Za všechny jedno velké 

jméno: španělský architekt a sochař Santiago Calatrava. Dokonalá intuice a intelekt prakticky propojeno 

dovednostmi. - Vizualizace v hlavě vstupují do tvoření nejsilněji, bohatě se zúročují v tvůrčím procesu 

především ve fázi inkubace, nápad se pak zobrazí v hlavě líp nežli na počítači. Oslnění počítačovými 

možnostmi si to mladí ani neuvědomují.  

V oblasti designu tradičně záleží na světových přehlídkách, ale scéna bývá jako vždy značně konzervativní! 

Ale nikdy ne ve všech oborech! Zdá se, že vůdčím oborem dneška by mohl být design, zvláště grafický 

http://www.votrubova.com/
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design. A jako skoro vždy architektura. Všímejte si, s jakým grafickým designem a s jakou architekturou se 

blýsknou velké celosvětové akce, jako jsou mistrovství světa a především olympiády! A hlavně, co z toho 

se stane šlágrem! Dnes máme tu úžasnou možnost, že to uvidí skoro celé lidstvo! Některé inspirace 

novými objevy jsou obtížně převoditelné. Moc se mi líbí možnost zoomování. Už je to tu docela dlouho, 

najdete ji v upoutávkách pořadů, v reklamě – jde o proměnu velikostní škály od galaxie po mikrosvět. Ve 

velmi omezené míře to zkouším. Další nová možnost - příroda se od jejího zachycení liší především tím, že 

má vnitřky! Vidět vnitřky věcí, vnímat široké souvislosti! Proměnlivost tvarů a forem, kaleidoskopičnost, 

zachycení paralelnosti jevů… Ale jak to dostat do skla, jak to dostat na obraz?  

Lidský život je jako cesta, a na ní najdeme důležité postupné cíle. Někteří z nás uhánějí takovým tempem, 

že spoustu životních cílů minou a zjistí to, až když je pozdě! Obávám se, že potřebujeme zpomalit, 

abychom neminuli cíl. Najít ztracenou rovnováhu, zbavit se vnitřních traumat, opustit bludné kruhy! 

Pokrok ve smyslu sociální spravedlnosti a prosazení dobra opravdu nenastal, ale většině lidí se žije lépe. 

Život požírá sám sebe, aby překonal, nevyhnutelnost rozkladu a konce, v tom je jeho nesmrtelnost! 

Propojování protikladů je těžký úkol. Byl tu minimalismus, dnes se nabízí maximalismus (s termínem je 

potíž, souvisí totiž s Hitlerem!)? Možná bychom měli hledat optimalismus. A myslet víc na planetu, nežli 

na sebe.  

Je ještě jedna zajímavá otázka: byla už někdy doba, která prosazovala rovnováhu? Ale ano, byla to 

renesance! Jak se jim to povedlo? V dějinách Itálie to bylo mimořádně šťastné, bohatstvím oplývající 

relativně klidné období, trvalo asi 100 let, pak prudce končí vypleněním Říma r. 1527 a to je bod obratu 

k manýrismu, součástí této proměny byl i duchovní obrat od tolerance nových vizí k protireformaci. A svou 

roli sehrál i sen o dokonalém starověku. Renesance, to je rovnováha sil nesených a nesoucích, tedy 

tektoničnost, která se projevuje v renesanční architektuře. V obrazech a sochách, najdete rovnováhu 

rozumu a citů. A ještě tu je propojení s vědou! Dnes se propojení s vědou nabízí v mnoha směrech. 

Dokonce je tu příležitost propojovat velké funkční celky, v tom jsou trénovaní architekti a designéři. Umět 

současně pracovat s informacemi z různých oborů a skládat dohromady celkový pohled, vlastně ho 

rekonstruovat! Říkám tomu reverzní design. Jednoduše jde o zachycení funkčních propojení ve 

vzájemných vazbách. Uspořádat jednotlivé procesy podle toho, jak na sebe vzájemně navazují. V ploše i ve 

3D, formou grafů a schémat se dá najednou zachytit víc vztahů, nežli slovním popisem. U tvůrčího 

procesu, jak to dělám já, je to pro výtvarníka jednoduché - hluboce souvisí s vizuální komunikací a ta zase 

s výtvarnou tvorbou.  

Na scéně je v zárodku mnoho nových možností i těch věčných. Vidím tu dvě doplňující se složky: 

1. Je tu síla toho, co nás přesahuje, s čím rezonujeme, co je i v nás. Toho, díky čemu jsme schopni cítit silná 

díla, velké trvalé pravdy sdělované uměním od pravěku.  

2. Máme tu tvaroslovnou proměnu, která odráží úroveň poznání a v čase se proměňuje. Bylo objeveno 

plno postmoderních možností a nových otázek. To vše je zpracováváno ve dvou osách. Jednu tvoří rozum 

– nerozum, druhou pak intuice a až její absence. Jsou nějaké zřejmé odpovědi, kam nás posunula 

postmoderna?  

Závěr? Jako vždy je třeba vidět nově, cítit dobu a poučit se z minulých omylů. Jenže je tu tolik směrů a 

možností! Takže to vezmu úplně subjektivně: snažit se dělat něco, co nejen přežije tuto rozháranou dobu, 

ale také podpoří přežití vůbec! Bez přežití lidstva nepřežije ani vaše dílo!  

         ak.mal. Jaroslava Votrubová 


