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Obdobie štúdia 
predmetu: 
Zimný semester 
Šk.r. 2019/2020

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
á prednáška, seminár 
Odporúčaný rozsah výučby (týždenný): 3 h. 
  

Počet 
kreditov: 

4

Podmieňujúce predmety: 

Spôsob hodnotenia a skončenia predmetu: hodnotenie  
Priebežné hodnotenie (samostatná práca na zadaniach): 80% 
Záverečné hodnotenie (celok prác): 20% 
Koncentrácia a kreatívnosť na vyučovaní 
Splnenie úloh jednotlivých cvičení a dodržanie termínov ich prezentácie na priebežné 
hodnotenie 
Hodnotenie kurzu: Získanie maximálneho počtu bodov za kurz 200 b max 
Klasifikácia: 
A 200-190 b 
 B  179-160 b 
C  159-140 b 
D  139-120 b 
 E  119-100 b 
 FX 99-0 b         
Ukončenie kurzu je  hodnotením priebežných výsledkov v prvých dvoch týždňoch po 
ukončení semestra s jedným termínom.



Cieľ predmetu:  
Kurz ponúka zoznámenie sa so širším spektrom maliarskych možností a ich využitím, od 
klasických maliarskych tém, akými sú zátišie, či figúra s prihliadnutím na ich súčasnejšie 
uchopenie, cez maliarske podoby abstrakcie, postmoderny, smerom k súčasným podobám 
maľby. Ponúka tiež možnosť individuálnejších maliarskych prejavov a individuálnych 
maliarskych programov. Poslucháč vedie vlastný výskum v teritóriu maľby a cielene si 
buduje pevné základy individuálneho maliarskeho prejavu reflektujúceho súčasnú situáciu 
na výtvarnej scéne. 

Témy jednotlivých stretnutí: 
1. Predmet – štúdia 
2. Predmet, resp. zátišie v transformovanej farebnosti /poučenie fauvizmom/ 
3. Predmet, zátišie – štylizácia poučená kubizmom 
4. Busta – monochróm 
5. Portrét – maliarske skice 2,3 
6. Portrét – psychologický portrét 
7. „Veľké zátišie“ – /poučené transavantgardou a pod./ 
8.-9. Kópia podľa majstra – /figúra, portrét.../ 
10. Reakcia na dielo z maliarskej histórie 

Obsah vyučovania: 
V kurze majú poslucháči možnosť rozvíjať maliarske zadania s prihliadnutím na vlastnú, 
individuálnu maliarsku víziu a záujem.  Kurz umožnuje poslucháčom mapovať ideovú a 
technologickú stránku média maľby. Disponujú pritom maliarskymi možnosťami od 
využívania tzv. „klasických“ maliarskych postupov. Poslucháči si zabezpečujú materiál na 
výuku- temperové farby, štetce a iné. K absolvovaniu kurzu je nutná účasť na vyučovaní /
max. 3 absencie/ a realizácia domácich prác podľa zadania pedagóga.



Odporúčaná literatúra: 

Godfrey, T.: Painting Today, Phaidon, 2009, ISBN 978-0-7148-4631-6. 
Breuvart, V. (ed.): Vitamin P: New Perspectives in Painting. London : Phaidon, 2002. ISBN 
0-7148-4246-X. 
Peio Aguirre, Negar Azimi: Vitamin P2: New Perspectives in Painting, Phaidon. 
Dempseyová, E.: Umělecké styly, školy, hnutí, Slovart 2002. ISBN 80-7209-402-5. 
Smith R.,: Encyklopedie výtvarných technik a materiálu, Bratislava, Slovart,2000, ISBN 
80-7209-245-6. 
Edward Lucie-Smith: Art Today, Slovart, 1996, ISBN-13: 978-0714838885.  
Fila, R.: Výtvarná príprava 
Geržová J.: Rozhovory o maľbe. Bratislava : Slovart, 2009. ISBN 978-80-8085-939-8. 
Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef: Art of the 20th Century, Taschen, 2000. ISBN 
3-8228-5907-9.  
Geržová, J.: Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. 
storočia, Kruh súčasného umenia Profil, 1999. ISBN 8096828304 9788096828302. 
Ruhrberg, Schneckenburger, Fricke, Honnef: Art of the 20th Century, Taschen, 2000. ISBN 
3-8228-5907-9.

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Peio%2520Aguirre&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Negar%2520Azimi&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank

