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Propagaèná grafika ako forma vizuálnej
komunikácie
KAROL THIRY

K ¾ ú è o v é  s l o v á: abstrakcia � asymetria � dizajn � farba � grafika � geometria � harmónia �
komunikácia � názornos� � plocha � tvar � línia � krivka � písmo � propagácia � proporcia � reklama
� rytmus � svetlo � symetria � text � tvar � vizuálnos� � znaèka

Propagaèná grafika je �pecifická forma vizuálnej komuniká-
cie. V zaèiatkoch grafickej tvorby i�lo o èiernobiele umenie a a�
neskôr sa obsahový zámer doplnil o farebný výraz. Sila propagaè-
nej grafiky spoèíva na úèinku vnímania výrazových prostriedkov:
èiar, línií, plôch, farieb, kontrastov v kompoziènom celku, tj. v po-
u�ití a usporiadaní výrazových prostriedkov a komponentov �
kompozièných elementov v ich racionálnom pou�ití s vysoko es-
tetickou hodnotou. Propagaèná grafika je súèas�ou ú�itkovej gra-
fiky ako osobitnej a �pecifickej formy výtvarnej aktivity. Jej tvor-
bu podmieòuje úèas� zmyslových orgánov, zvlá�� zraku, psychickej
stránky, vedomého a podvedomého vnímania.

Propagaèná grafika nie je iba vizuálnym vnemom, ale zásluhou úèasti zmyslových
orgánov má aj svoje bezprostredné a funkèné poslanie. Plní po�iadavku zmyslovej ná-
zornosti, úèelnosti, kultivácie a estetizácie, výtvarnej realizácie. Proces tvorby je pod-
mienený proporcionálnym tvarovým a farebným rie�ením vychádzajúcim z návrhov
uplatòujúcich výtvarno-estetické kompozièné postupy, vytvorené lineárnou alebo plo�-
nou stopou. Realizácia propagaènej grafiky vychádzajúca z kompozície mô�e by� vy-
jadrená líniami a farebnými plochami. Farebná kompozícia sleduje harmóniu � súlad
farebného rie�enia. Rie�enie grafického diela podmieòujú vz�ahy medzi líniami, pro-
porciami prkov, farebnos�ou, harmóniou detailov k celku, rytmom, kontrastom, atï.

Na reprodukciu � komunikáciu propagaènej grafiky pou�ívame tlaèiarenské techni-
ky, ktoré rozde¾ujeme na tlaè z vý�ky, tlaè z plochy, tlaè z håbky, filmovú tlaè a sie�ot-
laè. Klasické tlaèiarenské technológie nahradili v súèasnosti moderné zariadenia, napr.
xerox a i.

Aktivity tvorcu majú praktické urèenie. Slú�ia napríklad pre potreby propagácie �tátu,
in�titúcií, podnikov, firiem, individuálnych podnikate¾ov, politických strán èi hnutí, kul-
túrnospoloèenských akcií, no najèastej�ie ako reklamné komunikaèné prostriedky tlaèe,
slú�iace väè�inou podnikate¾skej sfére. Spolupráca objednávate¾a s tvorcom grafikom
spoèíva na po�iadavke splnenia úèelu výtvarného návrhu. Objednávate¾ obvykle urèuje
formát, text, poèet farieb, techniku reprodukcie, náklad a celkové finanèné nále�itosti.

Tvorba propagaènej grafiky si vy�aduje výtvarný nápad, korý mô�e objednávate¾
predlo�i� v jednoduchej forme na profesionálne spracovanie grafikovi. Profesionál-
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ne parametre h¾adá grafik, alternuje motív a formy tak, aby dosiahol zodpovedajúci
zámer s efektívnym úèinkom. Z mno�stva alternatívnych návrhov po zvá�ení splne-
nia v�etkých po�iadaviek objednávate¾ po dohode s autorom zabezpeèuje výrobu �
tlaè a rozsev propagaèných prostriedkov

Práce propagaènej grafiky pôsobia na verejnosti v masovom meradle a stretáva-
me sa s nimi na rozlièných miestach nieko¾kokrát denne. Umiestòovaním do rôznych
priestorov pôsobivo ovplyvòujú myslenie ¾udí, ich vkus a cítenie. Propagaènú grafi-
ku musí ma� mo�nos� pozorova�, vníma� a reagova� mno�stvo ¾udí. Jej úlohou je
oznamova�, informova�, propagova�, odporúèa�, vyzýva�, nabáda�, radi� i agitova�.
Mnohé reklamné prostriedky tlaèe nemajú dlhodobé urèenie a zanikajú � odstraòujú
sa, preto�e stratili aktuálnos� (plagáty, sezónne pútaèe apod.). Trvalé pôsobenie majú
tie reklamné prostriedky, ktoré sa via�u na trvalé poznanie: znaèky výrobného podni-
ku, jeho produkcie, ochranné znaèky. Èastá výmena znaèky, resp. zmena vyvoláva
dezorientáciu kupujúcich a spôsobila by chaos u domácich i zahranièných zákazní-
kov. Nová tvorba znaèky a jej aktívne pôsobenie na verejnosti si vy�aduje ve¾ké
finanèné náklady. Na zvlá�� dôle�ité propagaèné tlaèoviny alebo grafické práce sa
vypisujú a zverejòujú sú�a�e s uvedenými podmienkami.

Propagaèná grafika sa podie¾a aj na v�estrannom formovaní èloveka. Moderné for-
my propagaènej grafickej tvorby majú významné postavenie a poslanie v komunikácii
s verejnos�ou. Preto pripisujeme ve¾kú dôle�itos� vizuálnemu odovzdávaniu informá-
cií formou grafickej komunikácie. Zaraïujeme ju medzi formy vizuálneho � zrakové-
ho umenia, ktorého základom je opticky vnímate¾né vyjadrovanie. Ide o umenie, rozví-
jajúce sa na ploche, ktorého základnými výrazovými prostriedkami sú línia, tvar a farba.
Èi�e ide o plo�ný výraz realizovaný kresbou, líniou, plochou, tvarom, farbou�

Propagaèná grafika nie je bezprostredným odrazom, obrazom alebo spodobnením
objektívnej reality, ale kladie si za cie¾ zachyti� farbou a tvarom len úèelové pocity,
vníma� svet, chápa� a hodnoti� �ivot, jeho komerèný, ale aj výchovný a estetický
efekt. Zoskupovaním tvarov a farieb má pôsobi� na èloveka a vyvola� v òom príjem-
né pocity, optimistickú atmpsféru formou abstraktného výrazu upevòujúceho vizuál-
nu komunikáciu, jako sú napr. písmo, znaèky, oznamovacie grafické prostriedky, ale
aj fotografické, filmové a televízne oznamovanie a informovanie.

Rýchle spoloèenské premeny a zmeny si vy�adujú aj rýchle a presné èítanie vizuál-
nych znakov, ktoré pou�ívajú moderné výrazové prostriedky v grafických formách. Ide
o výraznej�í proces vyjadrujúci v�eobecnú znakovos� cez výtvarnú abstrakciu. Nepou�í-
va sa zlo�itá obrazovos� s mno�stvom nadbytoèných prvkov. Grafická stavba je jedno-
duch�ia, výtvarne premyslenej�ia, preh¾adnej�ia a tým aj úèinnej�ia. Vo väè�ej miere sa
zaèínajú uplatòova� grafické znaky iba z línií a plôch geometrického tvaru bez ilustratív-
nosti. Symbol sa stáva najvy��ou formou abstrakcie. Najvy��ia forma abstrakcie je geo-
metria, vyjadrená tvarmi �tvorca, kruhu, trojuholníka a viacuholníkov. Tak sa dospelo
k nevyhnutnosti pou�íva� informaènú skratku. V propagaènej grafike sa upú��a od opis-
nosti a zvy�uje sa podiel napovedajúcej skratky. Aj nevyhnutná popisnos� h¾adá nové
formy v úspornej�om vyjadrovaní. Propagaèná grafika tým získava na väè�ej údernosti.
Viac sa tie� uplatòuje syntéza typografie a fotografie, ktorá má zaèiatky v reklame. Roz-
�írila sa aj do oblasti vizuálnej komunikácie: plagát, grafická úprava periodík, výstavníc-
tva, ambalá�e, ako vizuálne oznamovanie s najexaktnej�ím a najúplnej�ím efektom.

Estetickým znakom grafickej komunikácie je koordinovaný vizuálny �týl. Zahr-
nujeme tu výraznú komplexnos� pou�itia vizuálnych prostriedkov, ktoré majú oso-



K. THIRY: Propagaèná grafika ako forma vizuálnej komunikácie  62

bitný �týl rie�enia ako aj spoloèné vlastnosti, pod¾a ktorých podnik alebo in�titúciu
identifikujú na prvý poh¾ad. Týmto �týlom rie�enia je poznamenaná reklamná i vý-
stavná grafika, podniková, firemná kore�pondencia, znaèky, prospekty, obaly i novo-
tvoriace tlaèoviny. Grafika vizuálnej komunikácie sa tvorí v tímovej spolupráci vedy
a umenia, prièom integrujúcu úlohu plní umelec � grafik. Do tvorby propagaènej
grafiky sa zapája aj in�inierska psychológia. Re�pektujú sa výsledky výskumov, kto-
ré grafik pri tvorbe grafickej komunikácie umelecky stváròuje tak, aby grafické ume-
nie vizuálnej komunikácie sa organicky integrovalo do �ivotného prostredia. Grafic-
ká vizuálna komunikácia tak tvorivým spôsobom syntetizuje úsilie vedy a techniky
a tým pribli�uje prostriedky vizuálnej komunikácie k potrebám èloveka.

Spolupráca vedy a techniky s výtvarným umením, najmä s ú�itkovou grafikou, pri-
spela k vzniku novej tvorivej aktivity vo forme grafického dizajnu. Za grafický dizajn
pova�ujeme tvorivé výsledky grafika v rôznych oblastiach autonómnej grafickej práce
rozlièného obsahu a zamerania, ktoré spåòajú výtvarne hodnotné po�iadavky na urèitý
úèel, napr. plagát, úprava kníh, súbor propagaèných tlaèovín, ambalá�e atï. Niektoré
práce ú�itkovej grafiky pou�ívajú výluène písmo ako komponent s vecnou, dekoratívnou
a estetickou funkciou. Písmo sa mô�e kombinova� vo vz�ahu k motívu, alebo iba vo vz�ahu
k ploche a farbe. Z horeuvedeného mô�eme kon�tatova�, �e propagaèná grafika je súèas-
�ou grafického dizajnu, ktorý vo svojej tvorbe uplatòuje vizuálnu komunikáciu, resp. je
vizuálnym dizajnom, predstavujúcim súbor prvkov � kompozièných elementov, tvoria-
cich úèinný grafický celok ako výsledok tvorby grafika. Sú to písmo, plagáty, reklamné
prostriedky, vizuálna informácia, vizuálne dotvorenie výstav, obalová technika, firemné
tabule, èíselné a firemné oznaèenie budov, dopravné znaèky a pod.

Vyjadrovacie a výrazové prostriedky

Bod je bezrozmerný základný geometrický útvar, z ktorého v poèetnom zastúpení
sa skladajú línie a plochy. Je jedným zo základných elementov grafického vyjadrova-
nia. Jeho umiestnenie na ploche dáva ploche urèitý význam. Umiestnený v jej strede
plochu spevòuje, stabilizuje. Vychýlením z optického stredu plochy vyvoláva napä-
tie a zdanie pohybu. Dva body na ploche vyjadrujú urèitý vz�ah a vytvárajú úseèku.
Tri body vymedzujú plochu trojuholníka. Zmno�ovaním bodov alebo ich pohybom
sa tvoria línie. Z bodov mo�no vytvára� rozlièné obrazcea �truktúry, znázoròova�
plochy, plastickos� objemu, svetlo a tieò.

Línia je nakreslená alebo narysovaná èiara. Je odvodená z obrysu vecí, ktoré sa
zo svojho prostredia nevyde¾ujú líniou, ale skôr siluetou, tvarom. Línie, ktoré sa dajú
matematicky vyjadri�, nazývame definovate¾né � priamky, kru�nice, elipsy, sínuso-
idy, atï. Na ich tvorbu mo�no pou�i� rysovacie pomôcky. Nedefinovate¾né � prí-
rodné línie sa zobrazujú vo¾nou rukou, napr. koruna stromu, tvar kvetu, atï. Línie
pou�ívame na znázornenie obrysov alebo hrán predmetov. Kresba je abstrakciou pred-
metov. Línie vyvolávajú dojem pohybu.

Definovate¾né geometrické línie delíme na priamky a krivky. Priamka predsta-
vuje priamoèiary pohyb bodu na ploche alebo v priestore. Bod delí priamku na pol-
priamky. Èas� priamky je úseèka. Pod¾a vzájomnej polohy na ploche alebo v prie-
store rozli�ujeme priamky rôznobe�né, rovnobe�né a mimobe�né. Priamka na ploche
mô�e ma� v podstate tri polohy: horizontálnu � vodorovnú, vertikálnu � zvislú a dia-
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gonálnu � �ikmú. Horizontála vyvoláva dojem pokoja, ustálenos�, nehybnos�, pa-
sívnos�, odpoèinok. Vertikála znamená nepohyblivos�, statickos�, �tíhlos�. Diago-
nála vyvoláva dojem pohybu, nepokoja. �ikmú èiaru vychádzajúcu z ¾avého dolné-
ho okraja a smerujúcu k pravému hornému okraju vnímame ako stúpanie a z pravého
dolného okraja k ¾avému hornému okraju ako klesanie.

Silný dojem pohybu vyjadrujeme krivkami. Sú dynamickej�ie ako priamky. Krivky
rozli�ujeme definovate¾né � geometrické. Sú vytvorené na základe zákonitostí odpo-
zorovaných z prírodných útvarov a formulovaných do racionálneho matematického
poriadku. Sú pravidelnej�ie, vyjadrujú poriadok, usporiadanos�, racionálnos�, stro-
hos� a stereotyp. Ich vnímanie okom je ¾ah�ie ako pri vnímaní kriviek negeometric-
kých, ktoré sú nepravidelné a rozmanitej�ie. Geometrické krivky sú kru�nica (uzav-
retý tvar kruhového pohybu), elipsa (rovinná krivka pripomínajúca natiahnutú
splo�tenú kru�nicu), ovál (gu¾atej�í ako elipsa), parabola (otvorená krivka), hyper-
bola (skladá sa z dvoch èastí, podobajúcich sa parabole), sínusoida (tvarom pripo-
mína vlnenie), re�azovka, závitnica, skrutkovnica.

Èiara � línia � kontúra je základnou, vo¾nou rukou alebo pomocou technických
pomôcok ohranièujúcou stopou, ktorou tvorca fixuje predstavu � návrh � koncept grafic-
kého zobrazenia, resp. vyjadrenia úlohy. V grafickej tvorbe okrem zobrazovania konkrét-
nych tvarov ju grafík vyu�íva aj na vyjadrenie pocitov srtrnulosti, dynamickosti, static-
kosti, pokoja, napätia a pod. Poloha èiary vo vz�ahu k ploche vyvoláva urèité predstavy
alebo pocity. Pri grafickej tvorbe sa uplatòuje aj diferencovaná èiara v adekvátnej sile vo
vz�ahu k zobrazovanému tvaru a vecnému vyjadreniu, èi�e ide o kresbu, pod ktorou ro-
zumieme lineárne vyjadrenie zvoleného námetu. Grafik vo svojej výtvarnej aktivite po-
u�íva rozlièné kresebné stopy, od vlásoènicovej a� po hruboplo�né. Kresba je teda zá-
kladným výrazovým prostriedkom, ktorým zaèíname realizáciu grafickej práce.

Tvar v grafickej tvorbe tvorí základný pojem, preto�e na�e prvé skúsenosti s pred-
metnou skutoènos�ou spoèívajú v objavovaní v tvaroch. Vnímanie tvaru rozèleòuje-
me na vnímanie profilu, povrchu a pozadia. Dobré vnímanie objektov � tvarov závisí
od kontrastu tvaru a jeho pozadia. Èím je väè�í kontrast, tým je zrete¾nej�í tvar.
Ka�dý vnímate¾ný predmet � tvar jestvuje iba vo vz�ahu k pozadiu. Kontrast mo�no
zvýrazni� aj farebným odlí�ením. Vnímaním tvaru sa rozumie vnímanie formy a ve¾-
kosti objektu. Vnímanie håbky umo�òuje vníma� ve¾kos� � vzdialenej�ie predmety
sú men�ie. Grafik vyu�íva pri tvorbe aj ilúzie a ve¾kos�. Ten istý tvar v porovnaní
s men�ím sa zdá by� väè�í a naopak.

Vytvára� zmysluplné tvary s cie¾om úèinnosti grafického celku na upútanie èlo-
veka sa pova�uje za tvorivos�. Pri výstavbe tvaru sa uplatòuje rozmer, proporcia,
mierka, rytmus, vyvá�enos�, jednota, �týl a charakter. Sú to prostriedky výrazu, ktoré
z h¾adiska významu tvaru majú rozliènú dôle�itos� a hodnotu. Pod¾a kontrastu mô-
�eme deli� tvary na mäkké-tvrdé, statické-dynamické, pasívne-aktívne, plo�né-prie-
storové, blokové-èlenité, otvorené-uzavreté, symertrické-asymetrické, lineárne-plo�-
né, urèité-neurèité. Tvar je teda ohranièený alebo plo�ne vymedzený priestor. Pôsobí
opticky aj psychologicky samostatne alebo vo vz�ahu k okoliu. Jeho úèinok je men-
livý pod¾a formálneho vyjadrenia tj. obrysu, ve¾kosti, farby, �truktúry povrchu, kva-
lity materiálu a pod. Úèinok plo�ného tvaru sa mení pod¾a vzájomného vz�ahu ve¾-
kostí, jeho rozmerov a pod¾a proporcií, napr. inak pôsobí úzky obdå�nik, inak obdå�nik
blí�iaci sa k tvaru �tvorca. Rozliène pôsobí tvar aj pod¾a toho, v akom vz�ahu je
situovaný svojím umiestnením: èi zvisle, vodorovne alebo �ikmo.
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Plocha � plo�né obrazce sú èasti roviny, ohranièené alebo vymedzené kresbou �
èiarou � líniou. Inak pôsobí plo�ný tvar vyjadrený lineárne, inak piamo plo�ne bez
kresebného zvýraznenia. Plochu pova�ujeme najèastej�ie ako povrch predmetov.
Rozli�ujeme povrch, ktorý je hmatate¾ný, má svoju �truktúru (drsný, hladký, lesklý
apod.) a plochu, pod ktorou rozumieme dvojrozmerný útvar.

Základnou podmienkou vnímania je svetlo. Ka�dý kresebný záznam musí upúta�
zrakové vnímanie, ktoré umo�òuje svetlo ako nevyhnutná podmienka pre prácu grafi-
ka. Bez svetla nie je mo�né zrakové vnímanie. Zrakový orgán � oko � sprostredkúva
prenos informácií o okolitom svete do centrálnej sústavy a zúèastòuje sa na triedení
informácií a na výbere po�adovanej informácie a prostriedkov na po�adované rie�enie
úlohy. Javy a tvary, sprostredkované okom a svetlom, vnímame ako proces, ktorým
získavame potrebné informácie. Pri tvorbe zapája autor vnemy, ktoré sú základom
myslenia a ktoré sa spätne zapájajú do vnímania. Pri pozorovaní vnímame len to, èo
sme schopní pochopi� rozumom a preto nie ka�dý èlovìk vidí v�etko, èo mu realita
poskytuje. Osvetlené predmety vidíme aj plasticky. Na neosvetlenej èasti predmetu
vzniká tieò. Pri vnímaní grafickej práce dôle�itú úlohu má svetelný kontrast. Za kon-
trast pokladáme jav, ktorý je vo vz�ahu k pou�itým kompozièným prvkom vo výraz-
nom a zámernom protiklade, v odli�nosti tvaru, farby, svetla, tieòa a pod. Svetlo sa
via�e aj v aplikácii vyu�itia farieb � vyjadruje sa v �ltej, oran�ovej, èervenej a najmä
bielej farbe. Tieò, resp. tmu vyjadrujú èierna, modrá, tyrkysová, fialová farba.

Tvary lineárne aj plo�né majú rôznu psychickú reflexiu. Nepravidelný trojuhol-
ník vyjadruje nepokoj, nestálos�, �tvorec pokoj a� pasivitu. V záujme dekoratívnosti
pou�ívame pravidelné mnohouholníky. Aj geometricky presný �tvorec sa nám javí
vy��í, preto�e vertikálny pohyb oèí je pomal�í ako horizontálny. Vertikálne úseèky sa
nám tie� javia dlh�ie ako horizontálne. Tým si vysvet¾ujeme jav, �e obrazec umies-
tnený do geometrického stredu sa nám zdá, �e padá. Kruh je znakom vyrovnanosti,
rovnováhy. Preto sa najèastej�ie pou�íva ako znaèka tovaru alebo firmy, in�titúcie.
Pôsobí ako nenásilné uzavretie a svojou tvarovou neutralitou sa najlep�ie kombinuje
� komponuje s inými geometrickými tvarmi aj bez ohranièenia.

KOMPOZÍCIA V PROPAGAÈNEJ GRAFIKE

Kompozícia znamená usporiadanie prvkov a zlo�iek v grafickom diele, v ktorom
sú vyjadrené funkèné, technické, estetické a ekonomické h¾adiská. Je to princíp spá-
jania prvkov do jednotného celku, ktorý je výsledkom spojenia obsahu a formy s cie-
¾om formova� vnímanie adresátov na pochopenie ideovo-estetického zmyslu grafic-
kého znaku. Kompozícia je umiestnenie výrazových prostriedkov na ploche, resp.
priestore so zrete¾om na dosiahnutie vecného a estetického efektu. Dobrá kompozí-
cia si stanovuje mieru poètu, ve¾kosti, tvaru, farieb a ich umiestnenie. Objektívnos�
miery komponentov sa riadi predov�etkým citom, skúsenos�ou, vkusom a módnos-
�ou. Základom estetickej normy je rytmus. Rytmus je opakovanie alebo striedanie
kompozièných prvkov. Pomáha rozèleni� a usporiada� priestorovos�. Pova�ujeme
ho za kánon grafického diela. Rytmus sa najvýraznej�ie prejavuje v ornamentike.
Ornament okrem dekoratívnej funkcie má aj funkciu oznamovaciu, výrazovú, tekto-
nickú a pod. Je nosite¾om aj my�lienky, záznamom zá�itku. Najèastej�ou funkciou
ornamentu je ozdobovanie, skrá�¾ovanie. Ornament dotvára výraz predmetu.
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Základom iného vz�ahu je symetria a asymetria. Symetria je súmerné èlenenie kompo-
zièných prvkov. Oznaèujeme ju ako stav vizuálnej rovnováhy, ktorý je odvodený z tvaru,
ve¾kosti, farby, polohy vo vizuálnom poli. Rovnováha kompozície je symetrické usporia-
danie prvkov okolo optického stredu alebo jednej èi viacerých osí. Optickým stredom
mô�e by� aj urèitý prvok medzi skupinami prvkov. Harmóniu vz�ahu ve¾kosti tvarov
a ich èastí nazývame proporcionalita, ktorú grafik uplatòuje intuitívne � citovo.

Formát

Najpou�ívanej�ím geometrickým formátovým tvarom je obdå�nik. Jeho normali-
zovaná forma sa oznaèuje písmenom A. Je to obdå�nik, ktorého dlh�iu stranu tvorí
uhloprieèka �tvorca.

Vz�ahy tvarov � kontrast

Silnej�í úèinok tvaru sa dosahuje vz�ahom k okolitým tvarom. Úèinok tvaru po-
silòuje aj jeho poloha. Naklonenie tvaru vyjadruje pohyb, vzruch, napätie, dynami-
ku. Stabilita a labilita tvoria kontrast, ktorý vytvára dojem z polohy samotného tvaru
a charakteru kompozièného celku. Stabilita a labilita sú estetické hodnoty, ovplyvòu-
júce úèinok tvarov rovnako ako proporcionalita.

Kontrast vyjadruje opozièný vz�ah kompozièných prvkov v celku. Kontrastný vz�ah
zosilòuje postavenie a význam komponentov. Okrúhle vyzerá v susedstve s hranatým
okrúhlej�ie a pod. Základným výtvarným protikladom je kontrast svetlých a tmavých
prvkov, napr. tmavá línia na svetlom pozadí, svetlá figúra na tmavom pozadí a pod.
V grafickej tvorbe kontrast u¾ahèuje vizuálne vnímanie a fixuje zapamätanie. Farebný
kontrast vzniká porovnávaním základných kvalít farieb � tónu, svetlosti, sýtosti. Dve
farebné plochy sa odli�ujú farebným tónom, svetlos�ou alebo sýtos�ou. Tie isté geo-
metrické tvary sa mô�u pou�íva� v rozliènej ve¾kosti, èím sa vytvárajú pestrej�ie a za-
ujímavej�ie vz�ahy medzi grafickými prvkami. Aj tu najpôsobivej�ím efektom je kon-
trast rôznosti tvarov. Aby kontrast mal estetickú hodnotu, musí ma� mieru, napr. ostrý �
oblý, dutý � plný, farebný � nefarebný, svetlý � tmavý, jednoduchý � zlo�itý.

Zoskupovanie tvarov

Najjednoduch�ie zoskupovanie vzniká opakovaním toho istého tvaru do celku.
Tak sa vytvára jednoduchý rytmus, pri ktorom sa musia rovnaké prvky opakova�
najmenej trikrát. Stredný prvok tvorí dominantu, ktorou sa orientujeme. Rovnakým
rozlo�ením kompozièných prvkov po stranách dominantného prvku získame syme-
trický kompozièný celok, ktorý vyvoláva spo¾ahlivé a presné vnímanie. Symetrické
èlenenie, resp. usporiadanie prvkov na os je základom kompozície. Ide o akýsi zrkad-
lový obrazec. Symetria vyvoláva dojem pokoja a� statickosti.

Protikladom symetrie je asymetria, ktorá narú�a pravidelnos� v opakovaní prv-
kov, èi�e kompozièný celok je tvorený optickým a nie rytmickým zoskupovaním cel-
kov. Asymetrická kompozícia je dynamickej�ia. Kompozièný celok, tvorený hori-
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zontálnym � vodorovným smerom, symbolizuje pokoj, uspokojenie. Vertikálny smer
má opaèný úèinok, je dynamickej�í, aktívnej�í. Pou�itie oboch znamená rovnováhu.
Delenie plochy vodorovnými a zvislými prieèkami je statické, delenie uhloprieèka-
mi je dynamické. Oboje znamená rovnová�nos� a dáva návod na umiestnenie domi-
nantného prvku. Umiestnenie grafického prvku � bodu vnímania je teda v strede plo-
chy. Významnej�ie a aktívnej�ie umiestnenie je v hornej ¾avej èasti plochy, preto�e
vyvoláva doejm, �e neodchádza z plochy. Umiestnenie v dolnej èasti spôsobuje labilitu.

Vnímanie propagaènej grafiky

Dobrý, úèinný reklamný � propagaèný prostriedok adresáta pri�ahuje, nenecháva
ho ¾ahostajným k propagaènej aktivite. Ide o získanie pozornosti adresáta. To je hlavný
cie¾ propagaènej, informaènej, reklamnej akcie prostredníctvom propagaènej grafi-
ky. Jej podiel na propagaèných aktivitách je ve¾mi významný. Pôsobivos� exponátov
je síce najdôle�itej�ia, ale bez úèasti výrazových prostriedkov propagaènej grafiky
nie je dosiahnute¾ná. Bez podkladových plôch, línií, farebných tvarov, pútaèov, pís-
ma by estetická úroveò bola ve¾mi chudobná a pôsobenie na vnímanie adresáta omnoho
slab�ie. Výrazové prostriedky ako doplnky výstavných exponátov nesmú preva�o-
va�. Je potrebné zachova� urèitú mieru, aby neprevy�ovali obsah exponátov, aby
neboli príèinou neúspe�nosti pri dosahovaní komerèného cie¾a.

Pri kompozícii sa riadime urèitými zásadami:
2) Kompozícia monotematická � tlmoèenie jednej my�lienky, idey.
3) Kompozièná �týlovos� � kompozícia musí ma� jednotný charakter a má ma�

harmonický celok tak, �e ka�dý pou�itý prvok má svoje opodstatnenie, bez jedného z nich
by kompozícia stratila súvz�a�nos�, bola by rozkolísaná. Kompozièný celok pritom má
by� èlenitý, tvarovo pestrý, rozmanitý, zujímavý. V bohatosti struèný, esteticky pôsobi-
vý. Len struèná reklama je dobrá a úèinná. Estetickos� propagaèných prostriedkov spoèí-
va v jednoduchosti. Najdôle�itej�ou kompoziènou zásadou je preh¾adnos� kompoziè-
ných prvkov a intenzita výrazových prostriedkov. Jednotnos� a ucelenos� idey � my�lienky
je vyjadrená súdr�nos�ou kompozièných prvkov. Dobrá kompozícia je harmonický ce-
lok, vytvorený výtvarným citom tvorcu. Súdr�nos� kompozièných prvkov sa dosiahne
dotykom prvkov alebo prekrývaním, nie v�ak na úkor èitate¾nosti tvaru. Dobrú zviaza-
nos� kompozièných prvkov dosiahneme spájaním aj tvarovo rovnakých, ale ve¾koso�u
rozdielnych prvkov, ktoré zostrojujeme po uhloprieèke na men�ie, resp. väè�ie tvary.

Písmo

Svojou ustálenou formou zasahuje ka�dodenný �ivot moderného sveta.
Spoluvytvára prostredie, ktoré vnímame nielen významovo, ale èasto aj vizuálne

v spojení do rôznych optických znakov. Písmo má dve funkcie: praktickú � oznamova-
ciu a estetickú. Písmo ako znak má v umeleckej � grafickej tvorbe netradièné komuni-
katívne poslanie: je dôle�itým prvkom grafickej tvorby. Vz�ah písma a tvaru má svoju
históriu od obrázkového písma po hláskové. Ako komunikatívny prostriedok prechá-
dzalo vo svojom vývine od znaku konkrétneho predmetu k abstrakcii. Redukcia foriem
písma bola v antickom Grécku. Gréci ho prevzali od Fenièanov, bolo jednoduché, geo-
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metrické, vyjadrujúce jednu hlásku reèi a z neho potom vznikli písmená. Tak sa vytvo-
ril písmový znak aj s estetickými kvalitami. Tu sa spája praktická funkcia s estetickou,
èo spôsobilo, �e písmo sa stalo predmetom vizuálnej tvorivej typológie. Prekonalo his-
torické obdobia od staroveku, stredoveku po súèasnos�, kedy sa u� ustálili jeho formy.
Pou�ívajú sa nielen v be�nej komunikácii, ale stali sa umeleckým prvkom s funkèným
a estetickým poslaním. Písmo sa tak stalo dôle�itým objektom záujmu výtvarných
umelcov, najmä grafikov. Pre mnohých sa stalo hlavnou témou tvorby. Vo výtvarnej
tvorbe plní písmo významný formálny komponent, podriaïujúci sa celkovej kompozí-
cii. Písmo má úlohu aj podriadeného abstraktného prvku, realizovaného písmovou ko-
lá�ou. Pre propagaèného grafika patrí k hlavným prvkom jeho tvorby ako funkèný a zá-
roveò dekoratívny prvok. Písmo je integrovanou súèas�ou grafického výsledku a tvorí
so spolukomponentmi estetický výtvarný celok. Tvary písma v akejko¾vek abstraktnej
forme zostávajú symbolom a v ka�dom jeho type ponechávajú si príbuznos� s výtvar-
nou krásou. Ve¾kos� tvaru a formy pou�ívaného písma ovplyvòuje cie¾ autora, ktorý
akcentuje jeho potrebu. Preto je písmo aj dôle�itým umeleckým materiálom a patrí do
výtvarnej tvorby ako významná súèas� moderného sveta i psychiky èloveka. Je primár-
nym kompozièným elementom v propagaènej grafike.

Tvary � formy písma rozde¾ujeme do dvoch skupín: rukopisné a kon�truované. Ruko-
pisné písmo sa tvorí � pí�e vo¾nou rukou pomocou písacích nástrojov, rozlièných pier,
�tetcov, drievka a pod. Kon�truované písmo sa zhotovuje pomocou technických pomôcok.

Pod¾a tvaru rozli�ujeme ve¾kú � majuskulnú a malú � minuskulnú abecedu. Stopa,
ktorou sa znázoròujú jednotlivé písmená, rozde¾uje písmo na grotesk (jeho tvary sú
tvorené rovnakou hrúbkou � silou stopy v ka�dom smere a oznaèujeme ho aj ako palièko-
vé písmo) a antikvu (tvary písma sú tvorené rozdielnou stopou, odvodenou pod¾a stopy
nástroja, ktorý zanecháva stopu ako stuhu). Písmo mô�e by� lineárne a plo�né.

Farba

Èlovek vníma okolitý svet farebne. Základnou podmienkou farebného videnia je
svetlo. Teda farba je svetlom vyvolaný jav, odrá�ajúci sa na povrchu predmetov. Pod
pojmom farba rozumieme farebný pocit, ktorý vzniká svetelným drá�dením oka.

Farbu delíme do dvoch skupín:
1/ Farby achromatické � nepestré, biela, èierna a �edá.
2/ Farby chromatické � pestré, èervená, �ltá, modrá a z nich odvodené farby � oran-

�ová, zelená, fialová.
Ka�dá farba je charakterizovaná tromi kvalitami: tónom, sýtos�ou a svetlos�ou.
V skupine achromatických farieb biela a èierna sú primárne a ich spojením v ur-

èitom pomere odvodzujeme farby �edé.
Chromatické farby � èervená, modrá, �ltá sú primárne, oran�ová, fialová, ze-

lená sú sekundárne. Sekundárne farby vznikajú spojením dvoch primárnych, napr.
�ltá + modrá = zelená.

Vo farebnom kruhu, ktorý tvoria chromatické � pestré farby, stoja oproti sebe
protikladné farby. Dvojicu protikladných farieb vytvára jedna primárna a jedna se-
kundárna farba. Ka�dá dvojica protikladných farieb obsahuje prítomnos� v�etkých
troch primárnych farieb, preto�e sekundárne farby sú odvodené z ïal�ích dvoch pri-
márnych farieb, z nich vznikli. Pestré farby na základe ich vlastností, ktorými mô�u
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vyvoláva� urèité fyzikálne pocity, delíme na teplé a studené. Teplé farby sa vo fareb-
nom spektre nachádzajú okolo èervenej a �ltej farby a spolu s nimi vyvolávajú v nás
pocit tepla. Sú to èervená a oran�ová, �ltá, �ltozelená, èervenofialová. Studené far-
by sa vo farebnom spektre nachádzajú okolo modrej a spojení s òou vyvolávajú pocit
chladu. Sú to modrá, modrozelená, modrofialová. Farebný tón, jeho sýtos� meníme
priraïovaním nepestrých farieb (biela, èierna) do pestrých farieb. Bielej farbe prisu-
dzujeme prítomnos� svetla, preto òou zosvet¾ujeme farebný tón pestrých farieb. Èierna
farba vyjadruje neprítomnos� svetla, òou pestré farebné tóny stmavujeme.

Farba od svojho historického uplatnenia má v�dy silný výrazový úèinok s rozliè-
ným významom. Symbolizovala ví�azstvo, smútok, moc, rados� a pod. Farebný vnem
je v�dy subjektívny. Vo výtvarnej práci sa viac narába s vizuálnym a fyziologickým
pôsobením farieb, ktorý sa zameriava na rôzne úèinky svetla a farieb na ná� zrak
a mozog. E�te dôle�itej�ie je psychologické èi emocionálne pôsobenie, spoèívajúce
v úèinkoch farieb na na�u psychiku. Medzi psychické vplyvy farby na èloveka patrí
aj synestézia � predstava, ktorá vzniká pri podrá�dení iných zmyslových oblastí,
napr. poèúvanie hudby, tóny hudby mô�u vyvola� predstavu farieb, a asociácie �
zdru�ovanie predstáv pri silných emocionálnych zá�itkoch, napr. strach, boles�.

Rôzne vplyvy farby na èloveka sa vo výtvarnej práci vyu�ívajú na zvýraznenie
urèitého výtvarného javu. Tu sa vyu�íva zobrazovacia hodnota funkcie farieb, ktorá
mô�e slú�i� aj na vyjadrovanie citového stavu èloveka.

Charakteristika farieb

Farby majú fyziologické a biologické úèinky, zalo�ené na ich psychickom výz-
name a na ich vlastnostiach, ktoré sa opierajú aj o výtvarné skúsenosti a úèinky. J. W.
Goethe, ktorý zhrnul svoje pozorovania, prisúdil farbám vplyv na ¾udskú psychiku
a na ich pôsobenie na zrak a výtvarné uplatnenie.

Farbám sa pripisujú tieto vlastnosti:

Pestré � chromatické farby � primárne.
�ltá je najsvetlej�ia z pestrých farieb. Je �iarivá a svietivá, povzbudivá, prí�a�li-

vá, �ivá, veselá, drá�divá. Asociuje slnko, zlato, jar, mlados�. Je ve¾mi citlivá k ostat-
ným farbám. Symbolicky vyjadruje závis�, �iarlivos�, zradu a neveru.

Èervená sa pova�uje za spoloèenskú farbu. Je stredne svetlá a teplá, �a�ká a �ivá.
Psychologicky pôsobí vzru�ujúco, povzbudivo a� naliehavo, pova�uje sa za najaktív-
nej�iu farbu a asociuje oheò, �iaru, krv, vnútorné teplo a zrelos� plodov. Pokladá sa
za farbu �ivota, vá�ne, moci, pýchy a hnevu, nádhery a bohatstva.

Modrá je tmavá a studená, vlhká, ¾ahká a� nehmotná farba. Má tendenciu ustu-
pova�, vyvoláva� ilúziu priestoru. Asociuje vodu, morské hlbiny, dia¾avu. Symboli-
zuje vieru a vernos�, zdr�anlivos� a chlad. Vyvoláva tú�bu a snenie. Je pokojná a vá�na
so schopnos�ou koncentrácie. Umo�òuje vytvára� mno�stvo svetlých odtieòov.

Pestré � chromatické farby � sekundárne.
Zelená je temná, vlhká, chladná farba. Asociuje prírodu, trávu, les. Symbolizuje

nádej, mier, mlados�, pokoj, zosvetlená �ltou farbou aj rados� a optimizmus. Pôsobí
osvie�ujúco a priate¾sky, upokojujúco.
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Oran�ová je jasná, veselá a� ohnivá farba. Pova�uje sa za najteplej�iu. Asociuje
slnko, oheò, zlato, zrelé plody. Symbolizuje bohatstvo, rados�, je aktívna a v spojení
s èervenou jej aktivita rastie. Je ve¾mi citlivá na èistotu tónu.

Fialová je zo sýtych farieb najtmav�ia a� ponurá. Asociuje fialku, súmrak, mraè-
ná. Symbolizuje tajomnos�, poveru, ale aj vzne�enos�, mystiku, pokánie a smr�. Vy-
voláva nepokoj a odcudzenie. Symbolizuje aj duchovnú moc. Farebnú �kálu má roz-
siahlu v spojení s rozdielnym pomerom èervenej a modrej farby.

Nepestré � achromatické farby.
Biela farba vyjadruje prítomnos� svetla, èistotu. Symbolizuje nevinnos�, hygie-

nu, veènos�. Bielou farbou sa zosvet¾ujú v�etky farebné tóny.
Èierna je najtmav�ia farba, je pevná, �a�ká, vá�na. Asociuje tmu, smr�. Symboli-

zuje prázdnotu, nièenie, zlo. Je farbou smútku a depresie. Èierna farba stmavuje fa-
rebné tóny, preto�e vyjadrujú neprítomnos� svetla. Vo výtvarnej tvorbe sa pou�íva na
harmonizáciu farebných rie�ení.

�edá je neutrálna farba medzi èiernou a bielou. Asociuje prach, �pinu, symboli-
zuje chudobu, priemernos�, biedu. �edos� je dobrým podkladom na zvýraznenie pes-
trých farieb.

Hnedá farba je mnohotvárna, neutrálna, vhodná na zvýraznenie pestrých farieb.

FARBA plní významnú funkciu v reklame a v propagácii vôbec. Farbou obalov
vieme rozlí�i� kvalitu tovaru a získava� kupujúcich. Decentné a kultivované zlade-
nie farieb vyvoláva dojem luxusnosti a kvality výrobkov. Prehnaná pestros� vzbu-
dzuje dojem lacnosti a� braku. Nielen vkusne zladený obal, ale aj farba úèinne pri-
spieva k predaju výrobkov.
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Advertising graphics is a specific form of vi-
sual communication. It is based on reception of
means of expression and components of aesthe-
tic value. It meets demand to be insightful. It
manifests itself by composition of harmonic li-
near, superficial and coloured elements. Adver-
tising graphics contributes to the shaping of man
by visual information. It has an optically perce-

ivable appearance. By colour and form, it ex-
presses intentional feelings, which are media-
ted by means of symbols expressed by graphic
abstraction. Beside figure and colour abstrac-
tion, writing as a basic phenomenon of human
communication belongs to the graphic means of
expression too. Writing is an important element
of graphic arts.


