do výuky 6.5) má potenciál pro rozvíjení obou tČchto dovedností v oborovČ speci¿cké situaci analýzy neznámého slova v cizím jazyce. Uþitelka v této situaci Ĝešila
vyþkáním na správnou odpovČć, kterou nakonec jeden ze žákĤ našel.
Jako alterace se nabízí možnost využít pĜi dovozování významu nového slova
oborového analytického nástroje – morfologickou analýzu. Z hlediska využití
potenciálu morfologické perspektivy pĜi odhadování významu nových slov tedy
vnímáme situaci jako nerozvinutou (dle tab. 5.2). NapĜ. neznámé slovo desktop
by bylo možné analyzovat na morfémy desk a top, jejichž významy jsou s velkou
pravdČpodobností žákĤm známy. Tím by došlo i propojení s þeským významem
plocha jako pracovní plocha, horní deska stolu. PodobnČ s neznámým slovem
toolbar, které analyzováno na jednotlivé morfémy tool a bar by mohlo vést
k uchopení významu nového slova s oporou o již známé koncepty (osvojené nota
bene v jiných kontextech – v tomto pĜípadČ v kontextu informaþních technologií
– menu bar, ribbon bar – je navíc využit mezioborový transfer). Nevyužitá možnost takového propojení je zĜejmá v levém dolním rohu konceptového diagramu
dané situace (obr. 6.3).
Přezkoumání
navržené
alterace 2

Jako problém s navrženou alterací se vedle vČtšího þasového zatížení (podobnČ
jako v situaci pĜedešlé) mĤže jevit požadavek na kognitivní možnosti žákĤ s morfologickou analýzou pracovat a neznámou je i úroveĖ znalostí žákĤ v tématu ICT
v anglickém jazyce. Využití tČchto mezioborových propojení je tedy na posouzení
konkrétní uþitelky.
6.5 Hospitační videostudie výtvarné výchovy: Smysly, city, rozum
6.5.1 Anotace

Téma výuky

Návaznost
obsahu

Analýza konkrétní situace z výtvarné výchovy32 se týká výuky, kterou lze v podtitulu oznaþit jako žákovskou tvĤrþí parafrázi impresionistického a postimpresionistického pĜístupu k malbČ. Naše analýza se zamČĜuje na tĜi hlavní didaktické
body:
•
využití žákovské expresivní tvorby k poznávání principĤ umČní a jeho historického vývoje,
•
úlohu pojmĤ z oblasti teorie a dČjin umČní pĜi utváĜení žákovských kulturních znalostí a žákovského porozumČní pro estetické fenomény,
•
potenciál analyzované výuky výtvarné výchovy pro rozvíjení klíþových kompetencí u žákĤ.
Hospitovaná hodina navazuje na pĜedchozí aktivitu, kdy podle vlastních slov
uþitelky žáci „pĜi vzpomínce na dávné plenéristy 19. století malovali temperou
pohled na krajinu z oken školy (…) Potom v další hodinČ porovnávali svoje malby s digitálními fotogra¿emi, které byly poĜízeny ve stejnou chvíli ze stejného
místa, a mČli za úkol vytvoĜit výĜez z fotogra¿e a zákroky v programu Photoshop
32

Viz http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/7529/VIRTUALNI-HOSPITACE---VYTVARNY-OBOR-EXPRESIVITA-A-RACIONALITA-V-MALIRSTVI-POSTIMPRESIONISMU.html/
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ho pĜizpĤsobit tak, aby se co nejvíc podobal malbČ. K tomu vyplĖovali krátký
dotazníþek, v nČmž mapovali své kroky a mČli popsat, co museli na fotogra¿i
nejvýraznČji zmČnit a v þem se liší fotogra¿e od jejich malby.“
Uþitelka svĤj zámČr vymezuje takto: „mČli bychom se pokusit identi¿kovat v jejich umČleckých pĜístupech pĜístupy, které se objevují u malíĜĤ postimpresionismu (Gogha, Gauguina a Cézanna). Žáci budou mít za úkol porovnat své postupy
s postupy dávných mistrĤ a v dalším úkolu tento svĤj postup nČjak dál rozvíjet.“
Uvedený zámČr je pro výtvarnou výchovu (podobnČ jako pro jiné tvoĜivČ expresivní obory) pĜíznaþný využitím vlastní expresivní tvorby žákĤ jako zdroje poznání. Toto spojení expresivní tvorby s poznáváním odpovídá pojetí obsahové
transformace v RVP G, tj. je v souladu s jeho oþekávanými výstupy (oborovými
kompetencemi) a klíþovými kompetencemi.
Uvedený soulad lze doložit výþtem cílĤ v RVP G, které se vztahují k analyzované
výuce:
(1) Oþekávané výstupy (RVP G, 2007, s. 54–55):
•
Rozlišuje umČlecké slohy a umČlecké smČry (s dĤrazem na umČní od konce
19. století do souþasnosti) z hlediska podstatných promČn vidČní a stavby
umČleckých dČl a dalších vizuálnČ obrazných vyjádĜení.
•
V konkrétních pĜíkladech vizuálnČ obrazných vyjádĜení vlastní i umČlecké
tvorby identi¿kuje pro nČ charakteristické prostĜedky.
•
SamostatnČ experimentuje s rĤznými vizuálnČ obraznými prostĜedky, pĜi
vlastní tvorbČ uplatĖuje také umČlecké vyjadĜovací prostĜedky souþasného
výtvarného umČní.
(2) Rozvíjení klíþových kompetencí (RVP G, 2007, s. 9–11)
Kompetence k uþení
•
kriticky pĜistupuje ke zdrojĤm informací, informace tvoĜivČ zpracovává
a využívá pĜi svém studiu a praxi
Kompetence k Ĝešení problémĤ
•
uplatĖuje pĜi Ĝešení problémĤ vhodné metody a dĜíve získané vČdomosti
a dovednosti, kromČ analytického a kritického myšlení využívá i myšlení
tvoĜivé s použitím pĜedstavivosti a intuice
Kompetence komunikativní
•
používá s porozumČním odborný jazyk a symbolická a gra¿cká vyjádĜení
informací rĤzného typu
Obsahové jádro výuky je podle vlastních slov uþitelky postaveno na triádČ pojmĤ: Didaktické
smysly, city, rozum. Žáci mají jejich prostĜednictvím poznávat základní pĜístupy uchopení
v malíĜství konce 19. století, z nichž pak ve 20. století vycházela modernistická obsahu
tvorba. Uþitelka nejprve pĜedstavuje žákĤm impresionistický pĜístup k malbČ,
který vykládá prostĜednictvím metafory „nevinného oka“, tj. s dĤrazem na senOD VIRTUÁLNÍCH HOSPITACÍ K VIDEOSTUDIÍM
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zualistický (smyslový) princip tvorby. Oproti nČmu vymezuje dva proudy postimpresionistického pĜístupu: (1) rozumovČ pojatou modularizaci obrazové plochy,
reprezentovanou P. Cézannem, (2) expresivní pĜístup uþitelkou vyložený jako
„vyjádĜení citĤ“ a reprezentovaný P. Gauguinem a V. van Goghem.
Vzhledem k žákovským obtížím v úvodu hodiny pĜi rozlišování a charakterizaci
tČchto pĜístupĤ uþitelka do výuky zaĜazuje rozlišovací a tĜídící aktivitu. PĜi ní
mají žáci ve dvou skupinkách vybírat a navzájem k sobČ pĜiĜazovat obrazový materiál (reprodukce malíĜských dČl impresionismu) v souladu s tezemi, které charakterizují jejich styl. V této aktivitČ se zĜetelnČ uplatĖuje princip urþování stylu
prostĜednictvím klasi¿kace stylotvorných aspektĤ umČleckých dČl.
Analogicky uþitelka postupuje též pĜi úvodu do problematiky postimpresionistické tvorby. Žáci jsou rozdČleni do tĜí skupin. Každá skupina obdrží náhledy reprodukcí obrazĤ jednoho z umČlcĤ (Cézanne, Gauguin, Gogh) a jejich úkolem je
správnČ k sobČ pĜiĜadit tĜi druhy informace: jméno autora, jeho autentický výrok
charakterizující jeho tvĤrþí ideu a stylové charakteristiky autorova díla.
V další fázi výuky mají žáci analyzovat svoji vlastní pĜedchozí tvorbu (malba
krajiny vidČné z okna tĜídy a její porovnání s modi¿kovanou fotogra¿í) a rozpoznat, který z probíraných pĜístupĤ (impresionismus, postimpresionismus) se
v ní projevoval nejvýraznČji. Uþitelka k tomu uvádí: „Setkali jste se s mistry, máte
možnost uvažovat o tom, jak to bylo s jejich pĜemýšlením a s jejich díly a jestli se
vás to tĜeba nČjak týká. (…) Vaším úkolem bude vysledovat, pĜijít na to, co jste
vlastnČ nejvíc zapojovali pĜi vašem malování.“
NáslednČ jsou žáci vyzváni k vypracování varianty svého pĜedchozího díla a zdĤraznČní nČkterého z pĜístupĤ vzájemnČ rozlišených klíþovými pojmy této výuky:
smysly, city, rozum. Vybraný motiv mohou žáci zpracovat libovolnou technikou.
Uþitelka navrhuje: „Až si to rozmyslíte, tak si vyberete v podstatČ jakýkoliv materiál. MĤžete zase malovat, mĤžete si vybrat þást toho svého obrázku a dotáhnout
v ní to, co jste zaþali v té malbČ. (...) Když tam máte racionální pĜístup (...) zajímáte se spíš o konstrukci, tak mĤžete tu konstrukci dotáhnout klidnČ tĜeba až
k trojrozmČrnému útvaru. (...) Nebo mĤžete pracovat tĜeba jenom s kresbou.“
Vzhledem k velké volnosti zadání má následná þinnost žákĤ autonomní charakter. Uþitelka zpoþátku obchází tĜídu a nabízí individuální konzultace, týkající se
napĜ. optimálnČjší varianty Ĝešení: „Hele, Kubo, vezmi si na to radši plochý štČtec, na tu temperu, jo?“.
ZávČreþná aktivita se odehrává pĜed vystavenými žákovskými díly. Vzhledem
k nedostatku þasu probíhá závČreþná reÀexe formou autorské interpretace procesu tvorby a jejího výsledku. Žáci jsou uþitelkou vyzváni, aby se vyjádĜili k tomu:
„Jak moc a co jste rozvíjeli na tom svém obrázku.“
Popis činností
žáků

V první þásti hodiny žáci poznávali, interpretovali a klasi¿kovali reprodukce obrazĤ typických pĜedstavitelĤ impresionismu a postimpresionismu. Principem
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tČchto þinností byl výbČr správných informací (založený v oborových faktech)
z obrazového materiálu (souboru reprodukcí malíĜských dČl) pĜipraveného uþitelkou. Žáci by na základČ tČchto aktivit mČli získat znalosti, které jim pomohou
pĜi identi¿kaci probíraných stylĤ, jednak znalosti o obecnČjších východiscích autorĤ vyjádĜených klíþovými pojmy: smysly, city, rozum (smysly – senzualistické
pojetí tvorby, city – expresivní pojetí tvorby, rozum – racionálnČ konstruktivní
pojetí tvorby).
V další fázi výuky bylo úkolem žákĤ rozpoznat a uplatnit jedno z tČchto východisek ve vlastní tvorbČ a následnČ vypracovat variantu díla, která je bude co nejpĜesvČdþivČji ilustrovat – exempli¿kovat.
Na závČr žáci reÀektují proces tvorby a na výsledném artefaktu z pozice autora
interpretují vlastní intenci a odhadují, které z uvedených východisek je jim nejbližší.
6.5.2 Analýza

Obr. 6.4: Konceptový diagram výukové situace – Výtvarná výchova
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Rozbor výukové
situace

Konceptový diagram vybrané situace hospitované výuky postihuje speci¿þnost
školního pĜedmČtu Výtvarná výchova. Tato speci¿þnost je vyjádĜena výbČrem
pojmĤ obsahového jádra výuky – zejména klíþovou trojicí smysly, city, rozum
v návaznosti na vybrané reprezentanty výtvarných stylĤ: impresionismus,
postimpresionismus a na jejich pĜedstavitele: C. Monet, P. Cézanne, V. van
Gogh, P. Gauguin. ZároveĖ však konceptový diagram ukazuje obecné souvislosti
mezi úrovnČmi didaktické transformace obsahu ve výuce; ty jsou spoleþné pro
všechny vzdČlávací obory.
Obecným faktem je, že obsah lze zprostĜedkovat – a v realizaþní fázi kurikula
pozorovat – pouze prostĜednictvím konkrétních artefaktĤ, resp. objektĤ, uspoĜádaných podle zvolených hlavních témat výuky. V pĜípadČ analyzované výuky
to byly tyto objekty:
•
množina ukázek (obrazové reprodukce) malíĜských dČl, které žáci mČli
za úkol tĜídit podle indikátorĤ pĜíznaþných pro pĜíslušný styl (resp. pro tĜídu dČl téhož stylu),
•
samotnými žáky vytvoĜená vlastní výtvarná díla, která tematicky a žánrovČ
(zobrazení krajiny) odpovídala zvoleným umČleckým dílĤm,
samotnými žáky vytvoĜené fotogra¿e krajiny z okna, které vČcnČ odpovídaly
•
žákovskému obrazovému vyjádĜení (krajina vidČná z okna),
•
variace fotogra¿í krajiny z okna prostĜednictvím úprav ve Photoshopu s cílem co nejvíce pĜiblížit formu fotogra¿e k formČ malby,
•
reÀektivní dotazník pro žáky, jehož prostĜednictvím si žáci uvČdomovali
postup pĜi úpravách fotogra¿í, a tedy i speci¿cké stylotvorné rysy malby,
•
úprava vlastního výtvarného zobrazení krajiny žáky s cílem vyzdvihnout
rysy jednoho ze stylových proudĤ vyjádĜených klíþovými pojmy smysly, city,
rozum.
Z uvedeného výþtu je znát uspoĜádání objektĤ (artefaktĤ) do tĜíd nejenom
v závislosti na volbČ tématu (umČlecká díla – malba krajiny, vlastní žákovská díla
– malba krajiny, fotogra¿e krajiny), ale také s ohledem na þinnost žákĤ, která se
v rámci tématu odehrává a má vyústit do uþení a poznávání ve smČru zamýšlených cílĤ výuky. Didaktická souvislost mezi vzdČlávacím tématem, objekty þinnosti a þinností žákĤ, která má ústit do uþení, je zde znatelná zejména v propojení
poznatkĤ o tématu (styl malby v impresionismu postimpresionismu, stylotvorné
prvky malíĜského zobrazení) s vlastní tvoĜivČ expresivní þinností žákĤ.
6.5.3 Alterace

Posuzování
kvality

Situaci hodnotíme jako podnČtnou. Nedostatky spatĜujeme ve strukturaci obsahu s ohledem na žákovské porozumČní (viz níže návrh alterace).
Výuka poskytla žákĤm pĜíležitost ke klasi¿kacím, hodnocení a k pouþení se
z chyb. Vedla žáky k usuzování, vysvČtlování a odvozování závČrĤ opĜených
o základní poznatky. Tyto poznávací pĜedpoklady žáci mohli prokázat v odpovídajících úkolových situacích tak, že si je aktivnČ vybavovali a mohli o nich kriticky diskutovat. Výuka mohla být pro žáky motivující, dĤraz byl kladen na porozumČní základním principĤm kulturní tvorby a její pĤsobnosti.
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Níže citovaná situace (Pohled do výuky 6.6) se odehrává na zaþátku vyuþovací
jednotky, kdy uþitelka využije první pracovní listy, aby žákĤm pĜiblížila problematiku impresionistického východiska tvorby. PĜi výkladu nejprve zavádí metaforu „nevinné oko“ (innocent eye) – vidČní þistých vizuálních forem, bez vČdČní
a bez zámČru. Metafora byla poprvé vyslovena v polovinČ 19. stol. Johnem Ruskinem inspirovaným pohledem na obrazy W. Turnera, poté byla þasto užívána právČ vĤþi impresionismu a stála u zrodu abstraktního umČní 20. století. Žákovské
porozumČní této metafoĜe je klíþové pro úspČšnost výuky v okruhu tématu zamČĜeného na styl a stylotvorné prvky, v tomto pĜípadČ konkrétnČ stylotvorné prvky
impresionismu. Další zavádČný pojem, expresivita, by mČl umožnit žákĤm porozumČt rozdílu mezi stylem impresionismu a postimpresionistickými stylovými
pĜístupy. Ukázka zachycuje moment, v nČmž zpĤsob výkladu pojmu expresivita
uþitelkou vyvolal zajímavý sociokognitivní konÀikt s jedním z žákĤ.
Čas

Obsah hodiny

9:04 –
10:39

U: Jak byste interpretovali pojem nevinné oko?

Poznámky

Učitelkou vyžadovaná interpretace
se týká metafory se
Ž: To co vidí, to kreslí.
složitým výkladovým
zázemím. Snaha po
U: To co vidí, to kreslí, ano. A, když je nevinné, co to
znamená? ... Jak se účastníte v tom projevu, v té situaci, jeho co nejjednodušším výkladu se
když to řešíte nevinným okem?
později ukáže jako
komplikace při doroŽ: Minimálně.
zumění se žáky.
U: No, no no no. Že my nic, že my nic. Že my jsme do
toho nijak nevstupovali. Já jsem do toho nevstupovala
ani emocí, to já nevim, já prostě tak něco vidim. Nevstupovala jsem do toho rozumem, vzpomeňte si, jak jsme
si říkali, že vlastně nevíme jakou barvu mají šaty té
dívky. ... Co nepoužívá to nevinné oko?
Ž: City.
U: Nepoužívá citové a rozumové složky. Prostě jenom
tak kouká a jenom tak maluje.
(...)

10:34 –
13:21

U: Dostali jsme se k pojmu expresivita. Copak to je
expresivita? Když je něco expresivní? Expresivita je
výraz. A výraz vyjadřuje většinou?
Ž: Nějaké dojmy?
U: Dojmy.
Ž: Tu situaci nějakou. Že se tam něco děje.
U: Něco se tam děje.
Ž: Jestli to pro toho autora připadalo důležitý.
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Pro žáky je obtížné
přijmout, že impresionistický malíř
nevkládá do své
tvorby nic ze svého
rozpoložení. V diskusi nakonec učitelka
přijímá určitý kompromis. Jím poněkud
oslabuje poměrně
návodné otázky
z předcházející části
svého výkladu.
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U: Jestli to pro toho autora bylo důležité. A to, že to pro
toho autora bylo důležité, to většinou hodnotíme přes
kterou složku?
Ž: Jestli je to dost výrazný? Nevím.
U: No, výrazný a to, jestli je to pro mne důležité nebo
není, jestli to prožívám jako důležité, to hodnotím čím?
Kterou složkou? Smysly, city, rozum? Čím to hodnotím? To, co je pro mě důležité? Citem to hodnotím. Čili
expresivní umělecké dílo je nějakým způsobem vázáno
na city a vyjadřuje naše city, to je expresivita. A vidíte
vidíte, co všechno člověk používá za výrazy a neví
vlastně úplně přesně potom, když je má použít. Takže
jsem ráda, že jsme se k tomu dostali. Tak.
Ž: No ale jestliže tedy ten impresionismus není expresivní, když má tady třeba ten západ toho slunce, tak
proto to působí nějak, že jo. Vyjadřuje to nějaký city.
U: Určitě to vyjadřuje city, protože určitě ten malíř,
tomu malíři se to líbilo nějak. Ale především, zkuste mi
odpovědět, ostatní taky. Především vyjadřuje?
Ž: Náladu.
U: Náladu taky, ale hlavním tím motivem, kde bylo to,
co namaloval na ten obraz?
Ž: U vody?
U: Ale myslim jako v jeho hlavě, v jeho bytosti.
Ž: V oku?
U: No, bylo to v jeho oku, bylo hlavně na sítnici jeho
oka. Proto ty obrysy jsou nejasné, protože to oko je
nevinné. To oko to neví, co to je za ﬂek. Oko vidí modrý
ﬂek, takže ho tam namaluje. Čili, ono je to složité. Se
stále větším odstupem od impresionismu je to stále
složitější a složitější, ale vidíte, že je to minimálně
hodně zajímavé.
Pohled do výuky 6.6: Výňatek z transkriptu výukové situace 1 – Výtvarná výchova
Návrh alterací

Uvedený záznam situace (Pohled do výuky 6.6) dobĜe ilustruje problémy, s nimiž se žáci více þi ménČ potýkají v prĤbČhu celé sledované vyuþovací jednotky.
Východiskem neporozumČní je pojem „nevinné oko“, žáky zĜejmČ nedostateþnČ
uchopený. Jedná se o metaforu, která má vymezit senzuální pojetí impresionistického stylu, tj. zdĤraznit bezprostĜednost tvorby pĜi úsilí autora zachytit svĤj
okamžitý smyslový dojem. Nesnáz je právČ v tom, že malíĜovo oko je vedeno úsilím o jednotící stylové pojetí, a proto nikdy není úplnČ „nevinné“. Jinými slovy,
pĜístup k tvorbČ je vždy závislý na sjednocující autorské interpretaci kulturních
a osobních impulsĤ, tj. je podmínČn autorským zámČrem, který vyluþuje „nevinnost“ vnímání.
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Problém ne/zámČrnosti, na který tu vyuþující se svými žáky narazila, Ĝešil kupĜ.
J. MukaĜovský (1966) a v kontextu naší kazuistiky jej dokreslíme poukazem
na kritiku zúženého výkladu pojmu styl N. Goodmanem (1996, s. 36–53). Ten vysvČtluje, že kromČ smyslové formy je styl vždy ještČ podmínČn autorskou expresí
a volbou tématu. Smyslovou formu díla nelze oddČlit od druhých dvou aspektĤ,
a proto odlišení expresivity, racionality a senzualizmu nikdy nemĤže být jednoznaþné. V každém díle jsou vždy pĜítomny všechny tĜi aspekty, pĜiþemž každý
z nich má svou zámČrnou i nezámČrnou tvĤrþí polohu.
Na tento moment žáci narážejí pĜi snaze vyrovnat se s uþitelþiným výkladem.
Jejich výše citovaný dialog pĜipomíná nČkteré tradiþní teoretické spory vedené
v estetice nebo teorii umČní. KonkrétnČ tím máme na mysli (1) spor s estetickým
formalismem, (2) polemiku s tzv. naivním expresivismem.
PrvnČ zmínČný spor je veden kvĤli pĜedpokladu, že „nevinné oko“ vnímá pouze
smyslové formy, jakoby bez dalších vlivĤ a souvislostí. To je pozice krajního estetického formalismu, ze které je odmítána jakákoliv sémantická interpretace,
která by „zneþistila“ nevinnou bezprostĜednost vnímání. Protože však interpretace sémantických souvislostí je podmínkou pro symbolickou existenci samotného díla, má-li být vĤbec rozpoznáno jako dílo umČlecké, odmítli bychom tím
i dílo samo (srov. Kulka, 2004, s. 41–46). Žáci tedy v diskusi oprávnČnČ poukazují
na tematickou a expresivní stránku impresionistického díla, pĜestože obČ tyto
stylotvorné složky jsou v programu impresionismu zámČrnČ potlaþeny.
Kritická pĜipomínka se týká též zkreslujícího pojetí expresivity. ZtotožnČní expresivity díla s neartikulovaným zprostĜedkováním emocí lze dohledat v Tolstého
koncepci naivního expresivismu, kterou kritizuje G. Graham (2000, s. 38). Takový pĜístup k expresivitČ nerozlišuje mezi bezdČþnou evokací (vyvoláním, vybavením) nČjakého citového projevu a zámČrnou expresí citovČ nasyceného obsahu
(srov. Goodman, Elgin, 1988, s. 43). Tím jsou opomíjeny momenty podstatné pro
kulturní hodnotu expresivní tvorby: obsažnost imaginace a její objevná – inovativní – povaha. V expresi pĜece nejde o „výron citu“, ale o výstižné a inovativní zachycení citovČ závažného obsahu. Jak k tomu pĜesvČdþivČ napsal Raymond
Ruyer (1994, s. 205), „… objev … tvoĜí látku expresivního vyjádĜení. Ten, kdo se
vyjadĜuje, ... vyjadĜuje to, co vidČl, co ho uchvátilo a pohnulo. Jeho expresivní jazyk je 'artikulovaný' právČ proto, že chce druhým sdČlit ne své pohnutí, nýbrž to,
co ho vyvolalo. Trpí, když dokáže jen vykĜiknout a nedovede se vyjádĜit…“.
Z tČchto dĤvodĤ je jen obtížnČ myslitelné, že by bylo možné ztotožnit impresionistický pĜístup k tvorbČ výluþnČ se snahou o zprostĜedkování formálních smyslových kvalit obrazu, postimpresionistický pĜístup Gauguina a Gogha jenom
s pĜenosem emoþních kvalit a Cézannovský modularismus pouze s chladným kalkulem. Navíc, i kdyby tyto pĜístupy byly skuteþnČ vyjádĜením intencí autorĤ v jejich tvorbČ, z pohledu souþasného diváka se nelze ubránit komplexní interpretaci
impresionistického obrazu. Proto není od vČci žákovská námitka: „No, ale jestliže
tedy ten impresionismus není expresivní, když má tady tĜeba ten západ slunce,
tak proto to pĤsobí nČjak, že jo. VyjadĜuje to nČjaký city.“
OD VIRTUÁLNÍCH HOSPITACÍ K VIDEOSTUDIÍM
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