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Ústředním bodem jsou proměny, a to nejen 
tématem ale i zpracováním – transformace 
jednoho materiálu v druhý, jejich rozvíjení ve 
vztahu k prostoru.. Ve vašem bytě nebo na 
gauči.



|
Souboj v kuchyni, ve vaně nebo vás napadnou i jiné experimenty…

…Víte, co je ?

„metamorfóza“  
Proměna či přeměna, změna tvaru. 
Metamorfóza se  uskutečňuje denně kolem nás. 
Odehrává se v různém časovém úseku, přes noc či den, 
někdy roky, staletí i déle. Tyto jevy lze zkoumat v biologii. 
Jako příklad si představte stádium proměny kukly 
v motýla. Další příklady se odehrávají v geologii u hornin, 
ale setkáte se s nimi i v literatuře (báje a pověsti).
Rozlišuje se proměna dokonalá a proměna nedokonalá.
Proměnou prochází i výtvarné umění. Procesy a postupy 
nebo přístupy výtvarníka ve své tvorbě prochází 
v průběhu jeho tvorby k metamorfóze – proměně. 

Transformace (z lat. trans-formatio, pře-tvoření) 
se používá ve více významech. Obvykle je mylně 
používána jako podstatná změna i přes to, že 
pravý význam je postupná přeměna, 
přetváření. 

Transformace se vyskytne u názvů výstav. Více 
v naší inspiraci.

„transformace“  



Odkaz: Nejstarší věda na plátně: výstava Transformace geometrie

François Morellet, 40 000 čtverců, 1971,
album osmi serigrafií, papír, 80 × 80 cm

Zdeněk Sýkora, 3. fáze, 1997, serigrafie, 70 × 70 cm

Galerie hlavního města Prahy ve 2. patře Městské knihovny představila  
od 8. ledna do 31. března 2019 díla 160 umělců z Čech i zahraničí, které 
spojuje jedno téma: Geometrie. Jedinečná výstava děl pocházejících 
z významných soukromých uměleckých sbírek Siegfrieda Grauwinkela
z Berlína a Miroslava Velfla z Prahy.

Nejstarší věda na plátně: Transformace geometrie 

https://www.lp-life.cz/nejstarsi-vedecky-obor-na-platne-predstavuje-vystava-transformace-geometrie-do-313


Transformace

umění

Výtvarná transformace autora – autor  na výstavě vystaví pouze 2 díla. Porovnání proměny stylu či rukopisu v čase.

V Topičově salonu na Národní třídě 9 v Praze byla do 22. listopadu 2013 
byla otevřena výstava dvojic prací dvanácti současných malířů nazvaná 
„Diskrétní transformace“.  Kurátor Petr Vaňous.



Transformace nejenom ve výtvarném umění

www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/

https://vltava.rozhlas.cz/monument-transformace-5078628

V sálech Městské knihovny v Praze byla zahájena velká 
a v našich poměrech poněkud neobvyklá výstava - Monument 
transformace. 
Výstava, kterou společně připravili Tranzit a Galerie hlavního města 
Prahy, je výsledkem dvouletého výzkumu "společenských proměn". 

http://www.monumenttotransformation.org/atlas-transformace/
https://vltava.rozhlas.cz/monument-transformace-5078628


| Metamorfóza nebo transformace…

Proměny, které asi znáte? 

Všichni znáte Transformers. Znáte i digitální transformaci, transformaci 
vědomí, buněčnou transformaci atd.? To je ale 
transformací…transformovat nakonec můžete i byt…



Metamorfóza pěny

Stačí sklenice nebo jiná průhledná nádoba, v níž se proměna 
uskuteční.

Příprava je jednoduchá. Nalij do sklenice trochu jaru, zatřepej 
a pokus se jí vypláchnout. Pozoruj různou podobu, která se v 
láhvi objeví. Jak se proměňuje. Zachyť, co se uvnitř vytváří? 
Pozoruj zajímavé prostorové členění. Proti světlu se objeví 
i barevné spektrum…
Můžete pozorovat, jak se proměňuje v průběhu celého dne 
a udělat si časosběr nebo makrofotografický záběr.
Jak se pěny v lahvi zbavíte?

Co potřebujeme: 
Výtvarné oko v akci, chytře zvolené místo k pozorování.
Vyberte si doma průhledné sklenice, lze použít i průhlednou 
plastovou lahev.
Jar
Voda
Fotoaparát – makro
Místo, kde budete proces proměny pozorovat.
Hurá do toho…
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Makro  záběr kapek  – metamorfóza jedné květiny. 

Makrofotografie květin se v poslední době stala 

jedním z mých nejoblíbenějších námětů.

makro



Transformace pěny 
…urychlovač transformace

Zkus vytvořit prostředí, které se rychle 
proměňuje. Napusť si vanu plnou pěny. 
Z pěny můžeš vytvářet zajímavé 
prostorové patvary, které se stále 
proměňují, až zmizí. Sám/a na sobě 
pozoruj, jak bublinky mění svou stavbu, 
budeš mít na sobě spoustu pěny a tvoje 
tělesné tvary se transformují…až 
postupně vymizí.

…kdo vlastně bude „uklízečka“?

Co potřebujeme: 
Pěna do koupele – hoooodně pěny do koupele
Vana
Mýdlo 
Ručníky 
Dokumentátora - fotoaparát
Uklízečka vodní spouště
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…foťte, zajímavé
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⌂
Proměny vlny v pěně

⌂
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transformace
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Váš backstage: 
pošlete nám foto, jak to dopadlo s pěnou…

#nagauci


