
PRÁCE Z PŘEDSTAVY A FANTAZIE, 
ILUSTRACE 



Co je to fantazie ? 

• Je to schopnost kombinovat pamětní obrazy, 
představy a obdařovat předmětnou skuteč-
nost takovými vlastnosti, které nemá.  

• Má schopnost odpoutat se od vizuálních pod-
nětů objektivní reality a vydat se do neprobá-
daných prostorů. 

• Vědomé reprodukování a přetváření           
paměťních představ nazýváme imaginací, 
obrazotvorností. 





• Je prokázané, že čím více kreslíme, malujeme, 
modelujeme a vytváříme artefakty v různých 
materiálech a čím více se obklopujeme estetic-
ky provokujícími díly, tím lépe naše představy 
fungují v estetickém chápání. 

•  Dokážou tak eliminovat neblahý tlak civilizač-
ních prostředků, které s sebou nesou duševní 
pasivitu a tvořivou sterilitu. Ničí se a otupuje 
představivost, vnímavost, schopnost kombino-
vat vjemy do nových konfigurací.  





Ilustrace 

• Na fantazii je závislá například ilustrační tvorba. 
• Ilustrátor výtvarně reaguje na vybraný text. 
• Ilustraci ovlivňuje záměr výtvarníka, kombinace 

představ a schopnost vytvořit z nich celek. 
• Experimenty s technikami ukazují nekonečné 

možnosti výrazu ilustrací – kresba, koláž, 
fotografické efekty, malba, digitální média, 
grafické techniky. 

• Kresba je příprava na další zpracování ilustrace, je 
základním nástrojem vizuálního myšlení. 
 
 



  



Obrazový styl 

• V ilustraci můžeme předmět prezentovat realisticky, 
konkrétně s odkazem na tradici klasické kresby a nebo 
abstraktně či symbolicky. Mezi těmito dvěma krajními 
polohami leží široké pole možností, které kombinují 
oba přístupy. 

• Ilustraci můžeme doplňovat jiným vizuálním 
materiálem např. písmem, grafickými prvky, texturou 
papíru, koláží,digitální montáží, fotografií apod. 

• Kombinování obrazových stylů se dosahuje kontrastu, 
ale měly by vzájemně komunikovat  a vytvářet jednotný 
vizuální styl. 

 



Ilustrátoři vytvářejí koncepty a příběhy v nejrůznějších 
provedeních. Nová generace působí na globální úrovni, poučuje, 

informuje, baví, interpretuje, provokuje, vzdělává a fascinuje. 



    Naučit se myslet vizuálně je 
dovednost, kterou je nutno 

praktikovat denně. Musíme být 
pozorní, naslouchat, dívat se 

kolem sebe a účastnit se dění. 



S jakou ilustrací a kde ses v poslední 
době s ní potkal? 



Mě např. zaujala výstava  Michaela Rittsteina před 2 měsíci  
v Praze.  
Michael Rittstein je bytostným pozorovatelem, který své 
postřehy zaznamenává v tisícovkách kreseb. Všechny zážitky, 
i ty zdánlivě všední, se mohou stát podnětem pro vznik 
lokálních historek v jeho obrazech. Pokud není na cestách, 
pracuje denně v ateliéru - v létě maluje v rodovém stavení na 
Šumavě, v zimě pak v paneláku na pražském sídlišti. Nevlastní 
automobil, rád se pohybuje v lidské společnosti. Zdroji jeho 
inspirace jsou prostředí hromadné dopravy, koupališť, 
venkovských hospod i lidských příbytků. Do jeho děl vstupují 
klid venkova i atmosféra pulzující metropole. Jeho expresivní 
malířské záznamy vyhrocené groteskní nadsázkou až  
na hranici absurdity v sobě skrývají postřehy 
o komplikovanosti mezilidských vztahů. (Petr Mach) 



Michael Rittstein, 
kolorovaná kresba 

Někteří autoři mají      
v oblibě  groteskně 
sarkastickou 
karikaturu. Vizuálně si 
hrají s komičnem.  

Fantazijní kreslený 
humor  používají 
proto, aby se divák 
zasmál, nad něčím 
zamyslel či se jen tak 
pobavil  ze situací, 
které nám vstupují do 
našeho života. …….. 



Najděte vlastní téma pro vtipnou situaci. Cvičení na vizuální myšlení si bude vyžadovat 
přípravné kresby  či skici nápadů. Poté  jeden z nich vyberte realizujte  libovolnou 

technikou do vašich skicáků a napište pod obrázek stručný komentář k jeho obsahu. 
Využijte nabyté zkušenosti ze skicování rukou.  


