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PÍSMOMALÍŘSTVÍ



PÍSMOMALÍŘSTVÍ

Vyzkoušejte si písmomalířství, techniku, která je stále 

živá a kterou kromě vývěsních štítů a výloh využívá i řada 

umělců. Se slovem v obraze pracuje velmi pečlivě Viktor 

Pivovarov. Jeho malby doprovázejí deníkové záznamy, 

krátké věty či sousloví. Jednotlivé motivy jsou očíslovány 

a doplněny popisky – vše krasopisně! Zarámované slovo 

nebo výrok můžeme vnímat jako Pivovarův osobitý 

příspěvek konceptuálnímu umění, ve kterém je myšlenka 

stejně důležitá jako provedení. Zkuste se doma nebo ve 

škole zamyslet, kam umístit vlastní nápisy, užitečné 

vzkazy, výroky či upozornění. Těmto popiskům věnujte 

péči písmomalíře! Vyzkoušejte si různé typy písma, různé 

techniky, různá sdělení.

Viktor Pivovarov, 

Polévka zkysla, 

kaše zplesnivěla, 

muselo se to 

vyhodit, z cyklu Byt 

č. 22, 1992–1996

Viktor 

Pivovarov, 

Jindřich Nosek 

(NoJin), 2015

Viktor Pivovarov, Teta Líza rozbila talíř a řekla, že za to může máma. A 

máma se urazila., z cyklu Deník výrostka, NGP, 1986–1988



JAK NA TO?

Rozhlédněte se a zamyslete se nad slovy, které nás 

obklopují a poutají naši pozornost. Co kolem vás byste 

označili vy? Čemu dát sílu slova a jaký vzkaz zanechat? 

Můžeme k textu přistupovat stejně jako k obrazu?

Zkuste si k různým věcem a událostem zapsat 

své nápady a myšlenky. Slova a věty 

zjednodušte na výstižný popisek. Můžete se 

inspirovat i nápisy a vzkazy kolem vás.

Svůj popisek si nejdřív 

trénujte nanečisto do 

záznamníku. 

Experimentujte se 

skladbou slov, typem a 

sklonem písma. 

Inspirujte se známými 

fonty, nebo si 

vzpomeňte na vázané 

písmo v písance.

Pravítkem si nalinkujte čtvrtku a lehce tužkou předkreslete svůj 

odzkoušený text.



Připravte si štětec, tempery nebo pero s tuší či 

fixy. Rozředěnou temperou obtáhněte okraje 

písma a pak rovnoměrně vyplňte střed. Zkuste i 

psaní volnými tahy tuší podobně jako v kaligrafii. 

Písmena nechte důkladně proschnout, aby se 

nerozmazala.

Po zaschnutí vygumujte předkreslený vzor a linky.

CO POTŘEBUJETE?

• papíry různé gramáže 

• záznamník

• tužka

• pravítko

• guma

• fixy

• pero a tuš

• štětce

• tempery 

Nápisy, výroky, popisky 

či upozornění instalujte 

různě po prostoru.


