
Obrazy nahoře namaloval a vlastně spíš napsal český konceptuální umělec a zároveň i malíř, grafik a pedagog  
Dalibor Chatrný (1925 - 2012). Nespokojil se s pouhým malováním obrazů podle skutečnosti, 

všechno kolem sebe zkoumal jakoby objevitelským pohledem dítěte. Díky tomu nacházel vždy něco nového,
co ostatním dospělým zrakům unikalo a používal svět a věci v něm jinak a hravěji... 

V určitém období experimentoval se vztahy barevných tónů, s nimiž kombinoval slovní vyjádření. 
Zacházení se slovy představuje v jeho díle oblíbené téma. Zabýval se vizuální poezií, která nás nutí 

přemýšlet o slovech a hlubších významech pojmů. Obrazy nahoře si pohrávají s našimi rozumovými 
a smyslovými zkušenostmi. Ne náhodou je slovo fialová napsáno žlutě...

Kdo se chce dozvědět o tomto mimořádně zajímavém umělci něco víc, ať si vyhledá dokument ČT 
„Kreslen světem“ (https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123378705-kreslen-svetem-dalibor-chatrny/)

úkol 2

O barvách... ...díváme se na obrazy:
úkol 1 tohle si 

zapamatujeme:

úkol 3

Barvy, slova, optické klamy...
Kontrast dopňkových barev milují i fotografové. 
Jakoby se svět díky takovým setkáním barev stá-
val úplným... Ani na chvíli se nepřestávej pozor-
ně rozhlížet kolem sebe a všímej si takových ba-
revných událostí. Když bude možnost, vyfoť to!

rekapitulace
Zapamatujeme si:      současný kontrast          následný kontrast           Dalibor Chatrný

Naše oči jsou pro nás užasný 
nástroj k pozorování okolního 

světa. Je to ovšem velmi 
složité zařízení, které má pro 
nás v záloze uchystané navíc 

nejedno překvapení...

Současný (simultální) 
kontrast vzniká pozorováním 

současně dvou sousedních 
barevných ploch, které se 

mohou lišit barevným tónem, 
světlostí a sytostí (to je 

třeba každý z našich čtverců 
s šedou ploškou uvnitř).

Lidský zrak se snaží vytvářet 
co nejzřetelnější obraz v oblasti 
středového vidění, a proto zdánlivě 
zvětšuje rozdíly sousedních barev. 
Rozlišujeme tři druhy současného 
kontrastu. Nazýváme je  barevná, 
světlostní a sytostní indukce.

Lidské oko vyžaduje, aby jakákoli 
do oka příchozí barva (světlo) byla 

vyvažována barvou doplňkovou. 
A pokud není doplňková barva 

přítomna ve světle přicházejícím do 
oka, samo si je schopno doplňkovou 

barvu fyziologicky vygenerovat.

Ověřte si jev zvaný barevná 
indukce: Dívejte se na šedý čtverec 
uvnitř barevné plochy. Po chvíli 
soustředění se začne šedá ploška 
ve vašich očích zabarvovat do 
barvy doplňkové k barvě okolního 
čtverce... simultální kontrast :)

Když už známe dvojice doplňkových 
barev, můžeme se seznámit s novým 
zaklínadlem:

soucasný 
(simultální)
kontrast

ˇ

...to je zajímavé: následný kontrast
Už se vám někdy stalo, že jste se podívali na žárovku 

v  okamžiku, právě když se rozsvítila? Hned po nepříjemném 
vjemu člověk instinktivně zavře oči a hele - mozek nám 

uchoval tento vjem ale obráceně jako negativ: 
za zavřenýma očima ještě chvíli vidíme onu žázovku, ale  už 

ne doběla rozžhavenou, nýbrž naopak v tmavých barvách.
Tomuto jevu říkáme následný kontrast - světlou a tmavou 
barvu (pozitiv a negativ) vnímáme postupně, ne zároveň.

Uděláme si méně bolestivý pokus. 
Dívejte se chvíli (asi 30sekund) na černý střed 
zelené hvězdy. Potom pohledem přeblikněte 
na prázdnou bílou plochu a tam by se vám měla 
zjevit tvarově stejná hvězda, ale v doplňkové 
barvě... Tak schválně, jestli to funguje:)

otázka:
Jak vnímáte dva šedočerné 

pruhované obrázky? Jsou  
na obou pruhy stejně široké 

a stejně šedé, nebo jste 
zjistili nějaký rozdíl?

Co způsobilo rozdílné 
černé a bílé pozadí?


