
Kód: PdF.KVV/B-VJ-
de019/15 
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Názov predmetu:  

Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine 
Študijný program: Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (bakalársky študijný program) 
Garant odboru: Prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch, PhD.  
 
Kontakt a konzultačné hodiny:  
Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., 00421 911 254 228, sevcovic@fedu.uniba.sk 
R - 205 (pondelok / Monday: 10:30 – 11:30) budova na Račianskej 39 
Š - 124/125A (utorok / Tuesday:  13:30 – 14:00) budova na Šoltésovej 4 
Š - 124/125A (štvrtok / Thursday: 14:30 – 16:00) budova na Šoltésovej 4 
 
Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD., purdes@fedu.uniba.sk 
Š – 132 (pondelok / Monday: 9:30 – 11:30) budova na Šoltésovej 4 
Š – 132 (utorok / Tuesday:  10:30 – 12:30) budova na Šoltésovej 4  
Gestor kurzu:  Zabezpečuje: 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD. 
Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester LS 
Šk.r. 2020/2021 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...):  
seminár a cvičenie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
39 hodín  
iná forma výučby (kurz) DIŠTANČNÁ FORMA VÝUČBY 
od 3. 5. až 14. 5. 2021 

Počet kreditov: 
 
         VJ a VU 
3 

Podmieňujúce predmety: B-VVJd-003/2014 Základy kresby 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v letnom semestri AR 2020/21 sa z dôvodu Covid-
19 môže realizovať kombinovanou metódou."  

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu:  
Predmet je ukončený prezentáciou a obhajobou prác. 
Hodnotenie: 
A - 100-91 bodov, B - 90-81 bodov, C - 80-71 bodov, D - 70-61 bodov, E - 60-51 bodov, FX  50-0 bodov. 
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý niektorú zo zadaných tém nezrealizuje. 
Cieľ predmetu:  
Predmet sa zameriava na tvorivý študijný pobyt v prírode a v urbánnom prostredí. Cieľom predmetu je 
výtvarne využiť prírodné prostredie a jeho charakteristiky pri kresebnej a priestorovej tvorbe. Kurz sa 
zameriava na výtvarné prvky v plenéri ako sú svetlo, priestor, celok, detail, štruktúra... Priestorová tvorba sa 
charakterizuje landartom a zásahom do verejného/urbánného priestoru. Kresba sa zameriava na základné 
štúdie priestoru/prostredia. 
A. úvodný seminár cez Microsoft Teams (pondelok 3. 5. 2021 od 15:00 do 17:30)  
Oboznámenie sa so zadaniami a možnosťami pre tvorbu v plenéri.  
Prednášky na témy: Plenér, Kresba v krajine, Land art, Priestorové stratégie.  
0 - 10 bodov za účasť a participáciu na aktivitách. 
 
B. Kurz kresby v krajine 
 
1. zadanie  
Štúdia  
Študent si zvolí časť prostredia, ktorú sa bude snažiť študijnou kresbou zachytiť.   
(pero, ceruza, uhlík, rudka, pastel, Formát od A4 do A0) 
0 - 10 bodov za vytvorenie minimálne 2 vypracovaných študijných kresieb. 
 
2. zadanie  
Štúdia krajiny a výtvarný posun v rámci kresby.  
Študent bude nadväzovať na študijnú kresbu z predchádzajúceho bloku, pričom sa bude snažiť využiť 
naštudované poznatky pri realizácii voľnej, výtvarne posunutej kresby.  
(pero, ceruza, uhlík, rudka, pastel, vodové, či temperové farby. Formát od A4 do A0) 
0 - 10 bodov za vytvorenie minimálne 2 kresieb. 
 
3. zadanie (odporúčame realizovať do 6. 5. 2021) 
Kresebná príprava na ďalšiu časť kurzu, priestorovej tvorby. Študent pomocou kresby začne 
prípravu na priestorovú tvorbu v krajine. Vytvorí kresebné návrhy plánovaných zásahov do krajiny. 

mailto:purdes@fedu.uniba.sk


Kresba má mať charakter konceptuálnej kresby, teda náčrty poznámkového charakteru doplnené 
o prípadné texty, ktoré by mali čo najviac priblížiť zámer autora. Tieto kresby je potrebné poslať 
(nahraním na OneDrive do zložky  s Vaším menom v zložke Kurz kresby a priestorovej tvorby v 
krajine), pred realizáciou na výber a korektúru zamýšľaného priestorového projektu. Pred prácou 
je potrebné si preštudovať a pozrieť práce známych land-artových umelcov: Michael Heizer, 
Robert Smithson, Walter De Maria, Christo, Andy Goldsworthy, Richard Long, David Nash, 
Michal Kern.... 
(pero, ceruza, uhlík, rudka, pastel, vodové, či temperové farby. Formát od A5 do A0) 
0 - 15 bodov za vytvorenie minimálne 4 prípravných kresieb vizualizujúcich landartové koncepcie. 
(4. a 5. zadanie)  
Po nahratí kresieb z 3. zadania na OneDrive, študent pošle informačný email o ich nahratí na adresy: 
sevcovic@fedu.uniba.sk a purdes@fedu.uniba.sk, kadiaľ si dohodne spôsob a termín konzultácie návrhov 
v kresbách z 3. zadania.  
 
 
C. Kurz priestorovej tvorby v krajine 
 
Cieľom bude využiť exteriérové prostredie lokality a dostupné prírodné materiály s dôrazom na 
výtvarný zásah študenta v krajine (landartové stratégie).  
 
4. zadanie 
Landartové bozzetta  
Prvé landartové bozzetta, alebo vizuálne prírodné laboratórium v prírode, asambláž na ploche a 
v priestore. Študent vytvorí na základe predchádzajúcej konceptuálnej kresby, ale aj mimo nej 
viacero menších priestorových projektov v krajine a následne  zdokumentuje fotograficky. 
Landartové bozzetta by mali byť skúšobné experimenty menšieho charakteru pri ktorých študent 
priamo reaguje na vybraný priestor, materiál, prírodnú obrazovú faktúru a štruktúru. Tieto 
priestorové škice v exteriéri môžu tvoriť základ pre poslednú rozsiahlejšiu úlohu (viď 5. zadanie 
nižšie) 
 
Témy: Znak, symbol, archetyp, slovo (textové fragmenty) 
            Práca s elementárnym tvarom – kruh, štvorec, trojuholník  
            Figúra, práca s vlastným telom 
            Stopa, fragment...... 
 
0 – 15  bodov za vytvorenie minimálne 3 - 4 menších kompozícií rôzneho charakteru 
 
5. zadanie 
Umenie v krajine 
Na základe konzultácií a vybraných projektov študent zrealizuje  priestorovú prácu, alebo práce (v 
závislosti od rozsahu), ktoré budú zapadať do landartu, alebo umenia v krajine. Dôležitou súčasťou 
práce (okrem práce s prírodným materiálom) budú aj fotografické záznamy a zachytenie procesu. 
 
 Študent si v rámci priestorovej tvorby (3.,4.,5. zadanie) môže vybrať z vyššie ponúkaných tém. 
 
0 - 30  bodov za vytvorenie minimálne 1 rozsiahlejšej práce približne o rozmere 1 až 2 metre  
  
Počet a rozsah priestorových prác bude závislý od náročnosti spracovania. To znamená, pedagóg 
akceptuje aj menší počet prác (nie kvantita, na úkor kvality). Napriek tomu študent musí počas kurzu 
preukázať maximálnu kreativitu a tvorivé nasadenie. 
 
 
D. Spracovanie výstupov na OneDrive (do stredy 12. 5. 2021 do 23:59)  
Študent do stredy 12. 5. 2021 do 23:59 na OneDrive vytvorí zložku so svojím menom v zložke Kurz 
kresby a priestorovej tvorby v krajine a tam bude nahrávať všetko, čo vytvoril pre kurz. Nahrá (aj 
nepodarky) všetky práce, ktoré počas kurzu vytvoril, pomocou média fotografie prípadne videa 
zdokumentoval a v postprodukcii pomocou softvérov upravil do prezentovateľnej potreby ak je treba.  
 
Texty vo formáte .doc, .docx, .pdf 
Fotografie vo formáte .jpg, .pdf 
Video vo formáte .mp4 a iné 
 
Každý súbor musí byť správne pomenovaný nasledovne: 
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priezvisko a meno_názov toho čo je v súbore_číslo zadania_názov zadania_2021_kód  

(napr: Hraško Janko_kresba krajiny v Súľovských skalách_ 1.zadanie_Štúdia_2021_ 1VJ15) 

Nesprávne pomenované súbory nebudú hodnotené! 
 
0 - 10 bodov za spracovanie, teoretické uchopenie a odprezentovanie výsledkov z kurzu  
 
 
 
E. Hodnotenie výstupov cez MS Teams (piatok 14. 5. 2021 od 10:00 do 13:00)  
 
Hodnotenie kurzu prebehne cez Microsoft Teams, kedy pedagógovia zhodnotia práce študentov 
(nahrané do stredy na OneDrive) a oboznámia ich z dôvodmi a výsledkami hodnotení.  
Zápis známok do AiSu. 
Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: záverečné 
 
Termíny priebežných konzultácií cez MS Teams: 
štvrtok  6. 5. od 11:00 do 12:00 
piatok 7. 5. od 11:00 do 12:00  
utorok 11. 5. od 14:00 do 15:00 
štvrtok 13. 5. od 11:00 do 12:00 
 
Konzultácie si môže dohodnúť s pedagógmi aj individuálne. 
 
 
Odporúčaná literatúra: 
ČARNÁ, Daniela. Z mesta von. Umenie v prírode. Bratislava: GMB, 2007. 
RADA, Pravoslav. Techniky keramiky, Praha : Odeon 
LAILACH, Michael. Land Art. Taschen, 2007. 
McNAUGTONOVÁ, Phoebe. Perspektíva a jiné optické klamy. Praha: Dokořán, 2010. 
ROESELOVÁ, Věra. Proudy ve výtvarne výchově. Praha: Sarah, 2000. ISBN80-902267-3-6. 
TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Praha: Artia, 1980. 
GERŽOVÁ, Jana. Slovník svetového a slovenského Výtvarného umenia 2. pol. 20. stor. Bratislava : 
Kruh súčasného umenia PROFIL, 1999. ISBN 80-968283-0-4 
 

  
 


