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1. Úvod
Výuka grafických technik v magisterském programu přináší základní specifikum, a tím je
různorodý původ, a tedy i dovednostní předpoklady jednotlivých frekventantů. Scházejí se tu
výtvarníci, režiséři a herci, ale také studenti produkce, architektury, divadelní vědy či
humanitních studií. Ovšem závěry, které vycházejí z diskusí nad grafikou, jsou aplikovatelné
i v procesu divadelní tvorby, kde pracujeme s vizualizací dramatické situace, stylizací,
metaforou kontrastem.
Pro nastavení struktury kurzu předpokládáme různou úroveň grafických výstupů
u jednotlivých studentů. Proto je zaměření kurzu rovnoměrně rozloženo na teoretické základy
vizuální komunikace, konceptuální postupy při tvorbě grafického materiálu, principy
tiskových technologií a aspekty tvůrčí práce – technologii tvorby. V druhé části kurzu je
tvůrčí proces, konzultace grafických návrhů studentů na dané téma, jejich digitalizace a
úpravy v prostředí Adobe a následná realizace v sítotiskové dílně.

2. A) Teoretický úvod
V úvodu se formou přednášek a následných diskusí zabýváme historií a principy vizuální
komunikace, rozdíly mezi volnou, užitou a reprodukční grafikou. Výuku dělím do dvou
hodinových bloků, ale je možné je zhustit do větších celků.

3. Blok 1 – ISO
Hovoříme se studenty o významu a funkci grafiky ve vztahu k divadlu.
Jak je možné působit pomocí grafického materiálu na diváka a zpracovat jeho očekávání do té
míry, že jeho divadelní zážitek může být značně odlišný od zážitku diváka, který s grafikou
vůbec nepřišel do styku. Ještě před začátkem představení, či před samotným příchodem do
divadla. Podvědomí, asociace a kolektivně vnímané znaky, které jsou základem vizuální
komunikace. Pomocí názorných příkladů nacházíme společný jazyk heraldiky, kartografie,
piktogramů, dopravního značení, kabalistických znaků a moderní infografiky. Jazyk symbolů.
Zmíníme Mezinárodní organizaci pro normalizaci a měření ISO.

Otázka k diskusi: Je znaková řeč neslyšících vizuální komunikací?
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Zadání do příště: Pomocí vizuálních symbolů vyprávějte jednoduchou situaci,
kterou jste zažili v nedávné době. (Kdo si nevěří s tužkou, může použít koláž.)

4. Blok 2 – Rastr
V průběhu diskuse nad zadáním z minulé hodiny docházíme zákonitě k významu správných
poměrů a měřítka, potřebných ke správnému čtení významu předkládaných symbolů.
Stylizace formální a významová. Probíráme aspekty vnímání při různé vzdálenosti
pozorovatele od grafiky z technologického, významového a psychologického hlediska. Plnění
primárního účelu propagace, upoutání pozornosti. Proměna obrazu na základě vzdálenosti
pozorovatele. Objevujeme funkci rastru. Přiblížíme si jeho funkci a využití v grafických
technikách ofsetu a sítotisku. Probíráme historii a technologii grafických technik a jejich
specifika. Dřevořez, ryté techniky, knihtisk, litografii. Dostáváme se k ekonomickému
aspektu grafické práce. Osvětlíme si důvody dominance ofsetového tisku a jeho srovnání s
digitálním tiskem. Risograf. Rozdíl mezi barevným prostředím CMYK a RGB.

Zadání do příště: Vyberte příklady použití tří různých grafických technik a zkuste
ohodnotit jejich užití v daném případě.

5. Blok 3 – Plakát
Docházíme k formě, ze které vychází všechny způsoby propagace a doprovodného grafického
materiálu: k plakátu.
Prohlížíme si širokou škálu způsobů, jak je možné plakát pojmout, napříč časem a kulturním
prostředím. Zároveň identifikujeme jednotlivé techniky. Dřevořez, dřevoryt, knihtisk,
litografie, sítotisk, ofset. Textové plakáty, japonské dřevořezy – herci Kabuki, secese –
Mucha, Toulouse-Lautrec, politický plakát a propaganda, filmový plakát z šedesátých let,
Andy Warhol, Hollywood/Bollywood, fenomén Gig Posters, street art – Obey, Swan,
apod. Proměny a význam kompozice. Zlatý řez. Čitelnost, víceúrovňové čtení, provokace,
pudovost.

Zadání do příště: Přineste ukázky tří plakátů a řekněte ostatním, proč si myslíte, že
jsou dobré.
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6. Blok 4 – Kontinuální vizualita
V rámci tohoto okruhu sledujeme kontinuitu ve vizuálním stylu, komunikace mezi ročníky
festivalů, dále např. Národní divadlo, karlovarský filmový festival, branding, souvislost mezi
komerčním a uměleckým prostorem. Vizuální identita různých institucí. Práce Stefana
Sagmeistera. Druhy a využití propagační grafiky. Gerilové reklamní kampaně, street-art.
Hovoříme o principu juxtapozice, využití asociací, přiblížíme si principy vytváření znakové
sady a významy stylizace při vizuální percepci.

Zadání do příště: Najděte tři vizuální kampaně které vás oslovily, a pokuste se
analyzovat proč.

7. Blok – Stavba konceptu
Po diskusi nad zadáním z minula přecházíme rovnou k zadání tématu pro tvůrčí část kurzu.
Konkrétní téma může být individuální a vycházet z jednotlivých magisterských projektů
studentů, ale je lepší, když je rámec zadání pro všechny stejný: autorský plakát k představení.
V odkazu na předchozí teoretickou průpravu pracujeme na rozvíjení asociačních řetězců pro
vizualizaci tématu. Hovoříme o kontrastu, o vnitřním rozporu, který upoutá pozornost
pozorovatele. Hledáme dramatickou situaci, jež by obsahovala vizuální potenciál. Hledáme
příklady, korigujeme směry, pokoušíme se o spojení nesourodých prvků. V rovině verbální
i obrazové, podle naturelu každého ze studentů, někteří přemýšlí tužkou, jiní v textu. Je
povoleno vytvářet týmy. Zdůrazňují nutnost rozvinutí asociačních řetězců do různých směrů
současně. Hledáme slepé cesty a opouštíme je zbaveni pochybností.

Zadání do příště: Přineste tři různé sady vizuálních podkladů k danému tématu.

8. B) Tvůrčí realizace
Zde probíhá výuka formou konzultací jednotlivých prací a praktickým školením v prostředí
Adobe Photoshop, Illustrator a InDesign. Práce s vizuálními podklady – kresba, koláž,
typografický materiál. Vektorová grafika v CorelDraw. Skenování, význam rozlišení DPI,
rozdíl mezi vektorovou a rastrovou grafikou.
Barevný prostor CMYK a RGB, různý způsob přípravy tiskových podkladů pro digitální a
ofsetový tisk, jiný postup pro sítotisk. Tvorba tiskového PDF. Učíme se prací na konkrétním

5

projektu, prostřednictvím praktických příkladů se vracíme k procesům naznačeným v
úvodních přednáškách. Základy tvorby kompozice, zlatý řez. Zhruba po třech blocích by
studenti měli mít v ruce podklady pro práci v sítotiskové dílně, a mohou tedy absolvovat
závěrečnou část kurzu. Absolvují školení bezpečnosti práce a instruktáž tiskové technologie.
Projdou si celým procesem – ovrstvení síta světlocitlivou emulzí, osvit, vyvolání šablony a
samotný tiskový proces.

9. Závěr
Popsaná Metoda výuky grafiky je přizpůsobena naturelu divadelní školy a protínání oblastí
zájmu studentů – komerční a umělecké, praktické, technologické a konceptuální. Ambicí
kurzu není vyškolit grafiky schopné realizace vizuálních materiálů na profesionální úrovni.
Záměrem je rozšířit obzory studentů v pojetí vizuální komunikace a inspirovat je a povzbudit
v experimentování. Cílem je také prohloubit schopnost myslet a komunikovat v obrazech.
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