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Cílem výstavy s názvem Umění snížené diference 
je prezentovat projekty vizuálního umění, jejichž 
společným tématem je práce s minimální či sníženou 
diferencí, tedy rozdílem. Takovou sníženou diferencí 
rozumíme protiklad k výraznému kontrastu. Na 
výstavě se tedy setkáme s díly, která mohou být 
částečně neviditelná, nemají pevnou formu a nebo 
jsou různými způsoby nejednoznačná.

Heimo Zobernig, Pódiový síťový paravan, 2020, foto: Martin Polák
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Ann Veronica Janssens, Fotbalový zápas Berlín-Barcelona, 2000, foto: Martin Polák



Jako příklad si představte dva velké větráky, 
které ženou vzduch proti sobě. Mezi nimi se 
v nekonečném kruhu vznáší magnetická páska 
z VHS kazety. Páska v pohybu je držena pouze 
prouděním vzduchu, neustále se proměňuje.  
Nedílnou součástí této instalace je vzduch. Když 
větráky vypneme, dílo přestává existovat.

Živlinas Kempinas, O (Mezi větráky), 2006, foto: Martin Polák 
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POMŮCKY
 hrneček
 lžíce, lžička
 papír
 štětec

 voda
 jedlá soda
 líh*
 kurkuma
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POSTUP
 Připrav si neviditelnou barvu smícháním půl 

hrnečku vody s jednou lžící jedlé sody. Pořádně 
promíchej.

 Pomocí štětce a rozředěné sody na papír 
namaluj své neviditelné mistrovské dílo nebo napiš 
tajný vzkaz.

 Počkej až papír dokonale uschne.

 Namíchej zviditelňovací roztok. Do půl 
hrnečku lihu přidej jednu čajovou lžičku kurkumy. 
Promíchej.

 Roztok štetcem nanášej na místa, kde chceš 
zviditelnit neviditelné dílo (a porušit tak jeho nízkou 
diferenci;)

 Svůj výtvor vyfoť. Fotografie s případným 
vysvětlujícím komentářem nám můžeš poslat
na email edukace@dum-umeni.cz a my je 
zveřejníme na sociálních sítích Domu umění, 
případně je můžeš přidat sám/sama do komentářů. 

*je možné použít jakoukoliv tekutinu s vyšším obsahem alkoholu, třeba Francovku 
a nebo dokonce Anticovid, či jinou tekutou dezinfekci na bázi ethanolu.

mailto:edukace%40dum-umeni.cz?subject=Neviditeln%C3%A9%20d%C3%ADlo


TIP

INSPIRACE

 Zkus tímto postupem vytvořit třeba neviditelné 
přání k narozeninám a obdarovanému předej 
pouze „prázdný papír“ s lahvičkou zviditelňovacího 
roztoku. 
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