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Zadanie: ŠKVRNA A JEJ TVAR  

autor úlohy: Mgr. art. Miroslav Trubač 

 

Tento týždeň bude Vašou úlohou rozvíjať Vaše umelecké vnímanie prostredníctvom 

experimentovania so škvrnou. Budete vychádzať z neurčitosti a náhody, zo záznamu stopy aktivity, 

gesta. Výsledkom bude Vaša vlastná interpretácia škvrny alebo škvŕn, ktorým jasne definovaním ich 

tvaru dáte zmysel a význam. Vo výsledku by ste mali vytvoriť dielo - obraz, v ktorom výtvarnou 

interpretáciu neurčitej abstraktnej škvrny dáte jej zámerným dotvorením jasný tvar, zmysel 

a význam. Želám Vám veľa kreatívnych úspechov. 

 

Škvrna je primárny neartikulovateľný tvar, výraz mimovoľného gesta ruky, náhodného dotyku, 

obtlačku nástroja predmetu, rozvalcovanej farby.  

 

Výtvarné umenie definuje škvrnu ako náhodný útvar, ktorý vzniká bez možnosti ovplyvniť jej tvar. 

Táto definícia nie je celkom pravdivá, nakoľko škvrnu môžeme definovať aj ako stopu vytvorenú 

dotykom alebo otlačkom nástroja, predmetu na podklade. Náhodný proces tak môžeme ovplyvniť 

vedomím koncipovaním diela, kedy volíme cielený postup tvorenia škvŕn a ich definovanie tvarou 

metódou kvapkania, rozpíjania (maľba do mokrého podkladu) a rozfúkavania. Z nezámerného a 

náhodného sa stáva rázom zámerný, autorom riadený proces.  



Spôsoby aplikácie škvŕn: 

 maľba prostredníctvom obtlačku: ruka, nohy, štetec, vata, špongia, kus dreva... 

 

     

 
Video ukážka maľba pomocou vatových tyčiniek a dotvorenie otlačku ruky:  

https://www.youtube.com/watch?v=qqC9AXZVRig 

https://www.youtube.com/watch?v=oStia6nOnMo 

https://www.youtube.com/watch?v=qqC9AXZVRig
https://www.youtube.com/watch?v=oStia6nOnMo


 

 

 experimentovanie s netradičnými technikami: maľba farebnou mydlovou vodou, driping – 

kvapkanie, rozfúkavanie farebnej škvrny 

 

Driping – kvapkanie: 

 

       
 

    
Video ukážka Drip painting / maľba kvapkaním farby a maľba mydlovými bublinami: 

https://www.youtube.com/watch?v=HpK4Jl9x9n4 

https://www.youtube.com/watch?v=zZ5j5WYpCwo 

https://www.youtube.com/watch?v=iJIhOMkzSo0 

https://www.youtube.com/watch?v=ChzovTAt5tY 

 

Rozfúkavanie škvrny: 

       
Video ukážka abstraktnej maľby rozfúkaním farebnej škvrny: 

https://www.youtube.com/watch?v=dnI7lS63VRo 

https://www.youtube.com/watch?v=cKbxrE9jhBs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HpK4Jl9x9n4
https://www.youtube.com/watch?v=zZ5j5WYpCwo
https://www.youtube.com/watch?v=iJIhOMkzSo0
https://www.youtube.com/watch?v=ChzovTAt5tY
https://www.youtube.com/watch?v=dnI7lS63VRo
https://www.youtube.com/watch?v=cKbxrE9jhBs


 

 

 dekalk a jeho doplnenie na čitateľný tvar – hľadanie tvarov vo škvrne, asociácie, fantazijné  

dopĺňanie alebo interpretácia (rorchakov test) – slovom názvom, výtvarným doplnením 

(kresba, koláž, do maľba...).  

       Dekalk: 

         

Video ukážka tvorba dekalku a jeho následné dotvorenie: 

https://www.youtube.com/watch?v=PpxPAliKg7s 

 

 maľba zapúšťaným škvrny do mokrého podkladu papiera 

 

    
Video ukážka maľba farebnou škvrnou zapúšťaným vodovej farby do mokrého papiera: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq0dlOeX1qM 

https://www.youtube.com/watch?v=sTM83yyCOMU 

https://www.youtube.com/watch?v=oMeZ_rey7vo 

https://www.youtube.com/watch?v=b2UJND6Tzo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PpxPAliKg7s
https://www.youtube.com/watch?v=Gq0dlOeX1qM
https://www.youtube.com/watch?v=sTM83yyCOMU
https://www.youtube.com/watch?v=oMeZ_rey7vo
https://www.youtube.com/watch?v=b2UJND6Tzo


 

 

Ukážky: 

Škvrny z mydlových bublín dotvorené kresbou a maľbou: 

 

 

       

 

 



 

 

Dekalk dotvorený kolážou a lineárnou kresbou: 

 

 

Rozfúkaná škvrna dotvorená lineárnou kresbou a kolážou: 

      

 



 

 

Maľba bodkovaním a otlačkom prsta: 

         

 

Zapúšťanie farebných škvŕn do mokrého podkladu papiera: 

 



 

 

Experimentálne použitie škvrny (otlačok pneumatiky, topánky)– raster a štruktúra: 

 

 

Dekorovanie objektu stekaním farby po jeho povrchu: 

    


