
TECHNIKY (U)MĚNÍ 
INSPIRUJTE SE NEOBYČEJNÝMI 

ZPŮSOBY VZNIKU UMĚLECKÝCH 

DĚL A TVOŘTE PŘÍMO 

V PROSTŘEDÍ VAŠEHO DOMOVA. 

ZVLÁDNETE TO VŠICHNI A Z 

DOSTUPNÝCH MATERIÁLŮ! 

JEDNOU ZA 14 DNÍ, VŽDY VE  

STŘEDU, VÁM PŘINESEME VÝZVU, 

KTERÁ VÁS SEZNÁMÍ 

S AUTORSKOU VÝTVARNOU 

TECHNIKOU A BUDE VÁS 

MOTIVOVAT K TVŮRČÍ PRÁCI. 

SVOU TVORBU MŮŽETE SDÍLET 

POD #TECHNIKYUMENI 

NEBO JI ZASLAT NA 

TISK@NGPRAGUE.CZ

AUTORKY VÝZVY

IDA MURÁŇOVÁ, EVA NOVOTNÁ, BARBORA 

ŠKALOUDOVÁ

VYŠÍVANÁ MALBA



VYŠÍVANÁ MALBA

Vyměňte tužku či štětec za jehlu a nit. Využijte posledních chvilek 

nevlídného počasí k ruční práci. Umělec Michal Pěchouček oprášil ve 

svých obrazech starou techniku vyšívání. Zkombinoval malbu či 

kresbu s vyšitými detaily. Možná vám jeho obrazy připomenou běžné 

výjevy z rodinného života. 

„Jsem z krejčovské rodiny, babička byla krejčová a velmi záhy mě do 

toho zasvětila.“ 

„Snažím se klasické malířské techniky nahradit a mít to víc pod 

kontrolou, víc ty obrazy jakoby vyrábět.“

„Důležité je, aby každý autor objevil svůj naturel, svoje schopnosti. A 

pokud jde o mě, jsem takový pořádkumilovný, v malbě nemám moc 

rád náhodu. Všechno si předem připravím, mám předlohu a nějaký 

postup, jak to vytvořit.“ 

Michal Pěchouček, Podél plotu (Babička), 1997

Michal Pěchouček, Český Rozhlas

Michal Pěchouček, Přes plot, 1996



JAK NA TO?

Vyzkoušejte si techniku vyšívání trochu netradičně. 

Vyšijte si obraz nebo jen jeho část. Zkuste vrstvit stehy 

jako tahy štětcem. Pro předlohu obrazu můžete použít 

fotografii. Malíř Michal Pěchouček ji ve své tvorbě 

používal často. 

Vyberte si fotografii. Například s postavou při 

obyčejné činnosti doma či v krajině.

Pod průsvitný papír s kresbou vložte nebo nalepte karton. 

Vezměte si jehlu a propíchejte si tvar, který budete chtít prošít. 

Pro jednodušší děrování podložte karton starým ručníkem či 

dekou. Pravidelné děrování docílíte pomocí šicího stroje.

Přiložte průsvitný papír na fotografii. Tužkou překreslete výjev, 

který chcete vyšít na tvrdší papír. Vyberete si jeden nebo více 

tvarů (motivů).



Jednotlivé tvary můžete obšívat jen linkou. Zkuste 

zachytit i charakter některých předmětů. U lidských 

figur můžete vyzkoušet vyšít vlasy či vzory na oblečení. 

V krajině trávu, kůru na stromech nebo jiné detaily.

Některé části mohou být doplněny i látkou.

Zkuste látku vrstvit a skládat, následně nalepit. 

CO POTŘEBUJETE?

• fotografii

• průsvitný papír (poslouží i obyčejný papír do tiskárny 

nebo pauzák, hedvábný/střihový papír apod.) 

• tvrdší papír (kreslící karton – čtvrtka, aby šel lehce 

prošít, ale aby se netrhal)

• tužka

• lepidlo (Herkules nebo Tenyl)

• různě barevné nitě

• jehla

• látka

• nůžky

• případně je možné celý vzor přenést a vyšít na plátno 

nebo staré prostěradlo 
Výsledný obraz může mít vyšité jen detaily, zkombinujte je 

s malbou či kresbou.


