PÁR SLOV

Milí tvůrci, děkuji Vám za zakoupení mého eBooku Relaxuj
kresbou.
Jsem malířka, lektorka výtvarných technik, nenapravitelný snílek,
workoholik a perfekcionista.
Přála bych si, abyste na následujících stránkách našli návod k tomu, jak
probudit svoji kreativitu a rozvinout ji v krásná díla. A také si u knížky
odpočinuli, neboť relaxační kresba je o uvolnění a radosti z tvorby.
Mým cílem je provést Vás na této cestě. Použijeme k tomu jednu z
nejzajímavějších technik kreslení za poslední dobu - techniku
Zentangle®, automatickou kresbu i kresbu klasickou.

Ať se Vám příjemně kreslí!

Jana Cardová
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Po přečtení eBooku:
●

budete znát teoretické i praktické principy relaxační kresby, na kterých budete
moci dál stavět své umění

●

také budete umět aktivně pracovat se svojí náladou

●

se naučíte vytvářet dílka, kterými přinesete radost nejen sobě, ale i vašemu okolí

3

www.janacardova.cz

OBSAH

2

ÚVOD – Pár slov

5

KAPITOLA 1 – JAKÉ METODY BUDEME POUŽÍVAT
5 Zentangle®
7 Automatická kresba
8 Klasická kresba
KAPITOLA 2 – DOPORUČENÉ POMŮCKY
KAPITOLA 3 – ZAČÍNÁME ZENTANGLE®
KAPITOLA 4 – UČÍME SE VZORY
KAPITOLA 5 – SHRNUTÍ VÝTVARNÝCH TIPŮ
KAPITOLA 6 – METODY RELAXACE
43 Automatická kresba a teorie tvarů
52 Metoda Bleskové relaxace
56 Metoda Pomalé relaxace
KAPITOLA 7 – JAK TVOŘIT DÁLE

9
10
20
39
43

58

65 ZÁVĚR – Vám, tvůrcům

4

www.janacardova.cz

KAPITOLA 1 - JAKÉ METODY BUDEME POUŽÍVAT

ZENTANGLE®
je kresba malého obrázku složeného z abstraktních vzorů. Zakládá se na tom, že když kreslíme
opakující se vzory, mozek relaxuje. Tvůrci této metody jsou Rick Roberts a Marie Thomasová.
Naprostá výjimečnost této techniky spočívá v tom, že opravdu nemusíte umět kreslit a přesto vytvoříte
jedinečný obrázek, na který budete hrdí. Název se skládá se slov „Zen“, které poukazuje na meditativní složku
techniky a slova „tangle“, česky „vzor“.
S technikou Zentangle se mnozí z Vás již krátce seznámili v mém
eBooku zdarma „Jak snadno přetvořit stres v krásnou kresbu“, kde
nám šlo o to, naučit se rychle vyčistit hlavu a znovu nastartovat soustředění.
Pokud jste eBook ještě nečetli, nevadí. Rychlé relaxaci se budeme věnovat
i v tomto eBooku, v jedné z kapitol.
Metoda není ještě v Čechách příliš rozšířená, zatím vyšly pouze dvě knihy,
překlady z anglického originálu, a pokud vím, českým tvůrcem ještě nebyla
odborněji zpracovaná.
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Hned na začátku předjímám, že nejsem certifikovaným lektorem této techniky (certifikace uděluje
ve Spojených Státech společnost Zentangle Inc., která metodu vyvinula). Nicméně mám možnost předat Vám
vlastní zkušenosti nabyté studiem Zentangle a nabídnout Vám takový postup výuky, který nás podle mě
nejlépe dovede k našemu cíli, kterým je relaxování pomocí kresby.
Ráda bych se vyhnula pouhému kopírování metody a bezhlavému tleskání. Chtěla bych Vám poskytnout širší
informace, provázat tuto znamenitou metodu s dalšími kresebnými postupy a dojít k nějakému novému celku.
Vytvořit něco nového je velice těžké a každý autorský počin třeba náležitě ocenit, proto najdete pod každým
„tangelem“ jméno autora, který jej navrhl.
Sdělení níže, které je také třeba uvést, patří tvůrcům techniky Zentangle Ricku Robertsovi a Marii Thomasové.

Umění Zentangle®, jeho podoba i techniky, jsou dílem Ricka Robertse a Marie Thomasové. Materiály
a vyučovací metody podléhají autorskému právu. „Zentangle“ je registrovaná značka Zentangle, Inc. Určitě
navštivte originální stránky www.zentangle.com, kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí.
Děkuji Rickovi i Marii, že právně a s minimálními podmínkami umožňují rozvíjet tuto metodu dalšími lidmi.
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AUTOMATICKÁ KRESBA
Mluvili jsme o relaxaci kreslením opakujících se vzorů a ta probíhá i přirozeně. Načrtáváte si někdy
do diáře kytičky, osmičky, vlnky nebo celý roh stránky naštvaně začáráte? To je přesně onen princip.
Pojem „automatická kresba“ je dnes často spojen se články, které mluví o „napojení vědomí na vyšší sféru“,
„přivolávání andělů“ nebo o „diagnostice čaker“. Neodborné články na toto téma pak bohužel vyvolávají
dojem, že se jedná o něco nadpřirozeného a pro člověka realistu absolutně nepřijatelného. Osobně si myslím,
že různá odhalování nemocí pomocí kresby spojené s cílenou psychickou prací může pod vedením odborníka
fungovat. My se ale budeme automatické kresbě věnovat z realistického pohledu.
Automatická kresba totiž staví spíše na psychologii a je „mimosmyslová“ z toho důvodu, že probíhá
bez našeho vědomého rozhodnutí – prostě se přistihnete, že si malujete. Je to, řekla bych, taková
psychologická linka z mozku skrze ruku ven z těla. Lidé, kteří jsou založeni spíše hudebně, si v takové chvíli
budou pískat nebo pobrukovat. My výtvarníci, kteří potřebujeme věci spíš vidět, si začneme „čmárat“. Je to
jednoduché, že? :-)
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KLASICKÁ KRESBA
Z klasické kresby využijeme jednoduché pojmy jako „kompozice“ nebo „šrafování“. Řekneme si, jak správně
vystínovat tvary, čemu se říká „plány“ nebo jak to udělat, aby tvar vypadal trojrozměrně.
Nemusíte se toho vůbec bát, nebude to nic složitého. :-)
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KAPITOLA 2 - DOPORUČENÉ POMŮCKY
Ze zkušenosti Vám doporučuji tyto potřeby. Samozřejmě, není to dogma, když se Vám bude chtít kreslit
na obdélníkový formát papíru, není problém. Trvala bych jen na tom tenkém peru a měkké tužce.
●

●

●

●

●

MICRO PERO - hrot 0,1 – 0,5 mm
(výborný je „document liner“, barva
je stálá a nebledne)
OBYČEJNÁ TUŽKA - měkká
(skvělá je grafická tužka
Koh-I-Noor 1820/8B)
PROPISKA
GRAFICKÉ PAPÍRY 9X9CM
(na kresbu, či akvarel)
TRHACÍ BLOČEK NA POZNÁMKY
(9x9 cm a 5x5 cm)

Jaké potřeby můžete využít dále: třeba černou a bílou tuš, černé papíry, bílou pastelku, akvarelové barvy,
inkousty, bílé gelové pero a další věci, co si vymyslíte.
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KAPITOLA 3 – ZAČÍNÁME ZENTANGLE®
Jak vypadá takový Zentangle obrázek?
Je to kresba na čtvercovém papíře rozdělená na několik částí a v každé
z nich je jiný vzor.
Mně se nejlépe kreslí na hladký papír nebo grafický papír. Nedoporučuji
obyčejnou čtvrtku ze skicáku, hodně saje barvu a kresba se pak rozpíjí.
Mnohem lepší je (odborníci prominou) papír z tiskárny, obyčejný nebo
ve vyšší gramáži.
Abychom mohli nakreslit Vaši první kresbu, naučíme se nejprve několik
vzorů. Časem se můžete nechat vést vlastní fantazií a navrhovat vzory sami.
Doporučuji vzít si na trénování jeden blok nebo si zakládat listy do šanonu. Můžete se pak snadno vrátit
po svých stopách a vznikne tak Váš jedinečný katalog vzorů a struktur. Využijte také pracovní sešit přiložený
k tomuto eBooku.
I při tréninku relaxujete, soustředíte se na učení a hlava nemá čas dumat nad problémy.
Na této technice je skvělé, že nelze udělat chybu. Naopak se často stane, že když při kreslení sjede
tužka jinam nebo se Vám nepodaří přesně vybarvit nějakou plochu, objevíte úplně novou strukturu!
Takže se nebojte, vezměte si papír, tužku a propisku a jdeme na to.
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Budeme kreslit do čtverečku asi 5x5 cm velkého (není podmínkou). Vzor =“tangle“ kreslíme jednou barvou,
nejlépe černou nebo modrou.
Já používám barvy dvě, a to pro lepší přehlednost. Fialová znamená vždy aktuální krok.

Naše vzory pro první kapitolu jsou původní oficiální „tangely“ od M. Robertse a Marie Thomasové:

Jezdecký most

Kostřava

Jin

11
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Vzor „Jezdecký most“
Tento vzor je vlastně taková šachovnice, která se dá různě ohýbat. Není třeba se za každou cenu snažit o perfektně rovné
čáry. Kreslíme rukou, a právě jisté nepřesnosti dodají tahům švih. :-) Vyzkoušejte si ve svém pracovním sešitě na str. 2.

1

2

3

Do základního čtverečku si navrhneme čtvercovou
síť (obr. 1) a tu pak vybarvíme jako šachovnici.
Jedno prázdné pole, jedno plné (obr. 2).

TIP

Vzor můžeme různě natahovat a
deformovat. Jako by to byla látka. (obr. 3)

Když vybarvíte nějaký čtverec nedokonale směrem
k jeho středu, bude Vaše kresba vypadat živější.
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Jak deformovat vzor?
Nejlepší je nejprve nakreslit čáru, která bude nejrovnější a pak čáry na krajích, které mají být nejzahnutější (1). Potom
vkreslete čáru mezi ně, můžete i několikrát (2). Kolmo to bude to samé – napřed rovnou čáru do středu (3) a pak ohýbat
víc a víc, čím dál od té střední čáry pracujete (4). Na závěr zbývá jen vybarvit šachovnici (5). Tento postup bude fungovat
u všech vzorů, u kterých je základ na čtvercové síti.

1

2

3

TIP

4

5

Vyzkoušejte si v pracovním sešitě deformaci vzoru
do tvaru koule na straně 3.
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Vzor „Kostřava“

TIP

Hezký a jednoduchý vzor. Osobně mi připomíná klíčící semínka
a vzbuzuje ve mně lehký jarní pocit.
Skládá se jen ze stonku a „bambulky“ na konci.
Hrajte si se stonky, můžete je různě vlnit, postavit hlavičkami
proti sobě... záleží na Vás.

Vzdušné vzory, jako je
Kostřava, budou moc hezky
působit mezi dvěma
tmavšími, plnějšími plochami.
Dodáte obrázku lehkost.

Vzor „Jin“

TIP
Pole u „Jinu“ můžete
šrafovat dvěma způsoby.
Ve směru stran (1)
nebo tkz. „na koso“ (2).
„Jin“ je podobný „Jezdeckému mostu“, pouze pole vyplňujete střídavě čarami - v jednom směru (2) a v druhém směru (3).
Ohýbání vzoru funguje také stejně jako u „mostu“. Už jste jej natrénovali? :-)
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Vzor „Proud“

1

2

3

4

Lístkový vzor „Proud“ patří opět ke vzdušnějším vzorům a krásně doplňuje geometrické obrazce.
Začínáme opět stonkem či středem lístků (1). Lépe se tak trefíte, aby lístky hezky nasedaly na sebe.
V dalších krocích (2 a 3) „osázíme“ osu po obou stranách listy a v kroku posledním (4) přikreslíme každému střed.

Jak můžete se vzorem pracovat dále?
1) Můžete ho navrhnout jako klas (1) nebo můžete
umisťovat do kresby jen volné lístky (2) a nebo je různě
stočit, či pokroutit (3). Je to krásný přírodní tvar, tak ať se
vlní! :-)
2) „Proud“ můžete také doplnit. Například stonky s různými
bobulkami (1) nebo jen zasypte Vaše lístky kuličkami (2).
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Kombinujeme
Naučili jsme se kreslit čtyři vzory. A to už je na obrázek. :-)
Zatím kreslete se mnou podle postupu níže, abyste si vše vyzkoušeli a zjistili, jak je možné struktury kombinovat.
Vezměte si teď na trénování papír čtvercového formátu - cca 9 cm (pokud si čtverce nechcete rýsovat, jsou
perfektní papírky z lisovaného poznámkového bloku), obyčejnou tužku a propisku.
1) Obyčejnou tužkou udělejte do každého rohu tečku. Pár milimetrů od okraje.
2) Rámeček obrázku vytvoříte tak, že spojíte tečky dohromady. Volnou čárou, ta bude vypadat pěkně i zakřivená.

1

2

3

4

3) Pomocí tří čar rozdělíte obrázek na několik částí. Na tomto základním rozvržení pracujeme obyčejnou tužkou.
4) Když máme hotovou kompozici (= rozvržení obrazu), můžeme začít vkreslovat první struktury.
Začneme vzorem „Proud“, protože je nejsvětlejší a bude nejblíže k nám (v popředí). Dál pak budeme kreslit za něj.
Nakreslíme tedy středy lístků.
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5) V dalším kroku doděláme kolem středů lístky a máme hotový jeden plán. Gratuluji! :-)
6) V kreslení se pohybujeme zpředu dozadu. Pustíme se tedy do šachovnice, která bude opticky za vzorem „Proud“.
Podle čar, které jste si na začátku navrhli tužkou, nakreslete prohnutou čtvercovou sít, jak vidíte na obrázku (6).

5

6

7

8

7) Čtvercovou síť vybarvíme. Nezapomeňte, že když pole vyšrafujete směrem k jeho středu neúplně, bude Vaše kresba
vypadat živější.
8) Třetí plán bude místo pro vzor „Jin“. Díky své struktuře čar působí jemně a celistvě, proto je vhodný vedle tvrdých
a jasných polí „Jezdeckého mostu“. Opět podle původních čar tužkou nakreslete čtvercovou síť.
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9) Čtvercovou síť vyšrafujeme. Nezapomeňte měnit směr čar, aby se Vám pole hezky střídala.
10) Ještě něco tomu našemu obrázku chybí, že? V levém horním rohu nám vznikl krásný prostor. Vybrala jsem „Kostřavu“,
aby se nám obrázek opticky odlehčil.
Vkreslete tedy klíčky. Budou vypadat hezky, když se budou naklánět k sobě.

9

10

11

12

11) Levý horní roh jsme odlehčili a tak bude proti němu pěkný hodně tmavý roh vpravo dole. Proč? Obrázek bude
vyvážený. V kresbě se snažíme o kontrast, umisťujeme proto tmavá a světlá místa proti sobě. Snažte se ve svých
kresbách toto pravidlo opakovat.
12) Na závěr můžeme vzít obyčejnou tužku a kresbu vystínovat. Podpoříme tím krásně pocit prostoru a obrázek bude
trojrozměrný. Největší stíny budou v místech, kde se vzory dotýkají.
●

●
●

Nakreslila jsem stín u vzoru „Jin“ tam, kde se nad ním vine „Jezdecký most“. Díky tomu to bude vypadat, že je
„Jin“v pozadí.
Šachovnici jsem vystínovala po okrajích, aby se stočila a působila kulatě.
U lístků pak stín patří k jejich středu a do místa, kde se spolu dotýkají. Bude to vypadat, že opravdu vyrůstají.
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A JE TO!

Jste připraveni kreslit své vlastní relaxační obrázky! Gratuluji Vám!

Máte za sebou základ a nyní Vás čeká velká cesta za objevováním vzorů. Osobně mi Zentangle
připomíná filmy Tima Burtona - všechny ty šachovnice, pruhy, spirály a křivky... Takže Vás nyní
zvu na procházku tou naší Říší divů.
Když jste se dostali až sem, jste šikovní. Nebudu tedy dále každý vzor popisovat slovy a budeme se orientovat
pouze podle obrázků. Ale nebojte se, vše bude jasné, a kde bude potřeba, přidám slova. :-)
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KAPITOLA 4 – UČÍME SE VZORY

PRINTEMPS (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 4

2

1

TIP

3

4

Když vystínujete vzor tak, aby byl po okrajích tmavší,
opticky se zatočí a vznikne 3D efekt.
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DYON (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 5

2

1

3

FLORA (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 6

3

2

1

TIP

4

Přidávejte stín v místech, kde je vzor menší nebo se stýká, podpoří to
pocit prostoru. Kde bude vzor větší a světlejší, bude působit vypouklý,
zatímco menší a tmavší místa se budou „propadat“.
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HUGGINS (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 7

1

2

3

4

Tento vzor je možná trochu složitější, ale o to luxusnější. Nebojte se ho vyzkoušet, vypadá vážně výborně. :-) Nejprve začnete
obyčejnou tužkou na čtvercové síti (1). Zatím doporučuji vzor příliš neohýbat, to zkuste, až jej budete mít trochu natrénovaný.
V místě protnutí udělejte tečky (2), které v kroku (3) spojíte obloučkem – jeden doleva, pod ním jeden doprava. O sloupec
vedle to uděláte přesně obráceně. Takto vyplňte všechny sloupce (4).

5

7

6

8

Teď si obrázek otočte o 90° a pokračujte stejně – spojit tečky jedním obloučkem zprava, druhým zleva (5). V obrázku (6)
vidíte detail. Každý „článek“ by měl být na dvou stranách vypouklý a uprostřed zúžený. Takto pokračujte u všech sloupců (7).
Na obrázku (8) je příklad stínování. Doporučuji stínovat vždy jeden roh (třeba levý dolní), pak obrázek otočit a zas vystínovat.
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CADENT (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 8

1

2

3

4

Cadent vychází na začátku z tangelu „Huggins“. Změna přichází s krokem (3) – Spojujte tečky „esíčkem“ (detail obr. 4). Pěkně
jedno za druhým stále ve stejném směru. Dále postupujeme podobně jako u „Huggins“.

5

7

6
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KNOFLÍKY (můj návrh) - pracovní sešit strana 9

1

2

3

5

4

Toto je případ toho, že při kresbě můžete objevit vlastní struktury. Zpětně si myslím, že jsem spojila vzory Měsíček a Uhlíky
a vyšly z toho Knoflíky. :-) Pokud Vám při kreslení vykrystalizuje nový nápad, zrealizujte ho! Tangely nejsou dogmata, mají
Vám pomoci. Až se na to budete cítit, klidně je přeměňujte, vytvářejte nové.

NIPA (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 10

1

2

3

24

4

www.janacardova.cz

TRÁVA (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 11

1

2

TIP

3

4

5

Všimněte si, že se vzor směrem dozadu
zmenšuje. Stébla trávy se zužují a tím
vzniká prostor.
Když tuto vlastnost podpoříte ještě
stínováním a uděláte zadní stébla tmavší,
dostanete perfektní 3D obrázek.
Aplikujte tento princip i u jiných tangelů.
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ECHOISM (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 12

1

2

3

4

5

Velice plynulý vzor podobný ležatým osmičkám. Plynule se kreslí a je ideální na odreagování. Zkuste různé stínování (5).

BUNZO (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 13

1

2

3

Bunzo je ideálním tanglem na trénování stínování. Podívejte se na obrázek (3) a vyzkoušejte v pracovním sešitě.
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PHICOPS (by Laura Harms) - pracovní sešit strana 14

1

2

3

4

5

4

5

PALREVO (by Karry Heun) - pracovní sešit strana 15

1

2

3

Palrevo je nádherný geometrický vzor. Prostudujte krok (2), středové čtverečky musí být v řádném pořadí, aby dávaly
ve výsledku opticky velké čtverce.
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VČELKY a ŠTĚSTÍ (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 16

1

2

3

4

5

Vzor Včelky je poměrně zábavný, zvlášť, když jsou tmavé růžky orientované doprava nebo doleva, připomínají vážně roj.
Vzor Štěstí (5) ve mně vyvolává spíše dojem dračích šupin.

Květina ze vzoru Dyon - pracovní sešit strana 17

1

2

3

4

5

Nebojte se měnit původní vzory. Zkuste si v pracovním sešitě vytvořit vlastní květinu. :-)
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B´TWINED (by Pegi Schargel) - pracovní sešit strana 18

1

2

3

4

5

V kroku (1) navrhněte síť obyčejnou tužkou. Pokud budete chtít být geometricky přesní, nakreslete vzor na čtverečkovaný
papír nebo síť narýsujte.

CHARTZ (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 19

1

2

3

4
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POMX2 (by Damy) - pracovní sešit strana 20

1

2

3

4

ÚTES (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 21

1

2

3
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STRIRCLES (by Molly Hollibaugh) - pracovní sešit strana 22

1

2

3

4

3

4

VACHE (by Geneviève Crabe) - pracovní sešit strana 23

1

2
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PARADOX (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 24

1

2

3

4

OSTRUŽINA (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 25

1

2

3
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PEPŘ (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 26

2

1

3

XIRCUS (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 27

1

2

3
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PROUŽKY (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 28

1

2

3

4

DRUPE (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 29

1

2

3
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FINERY (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 30

1

2

3

4

WAAX (by Esther Piszczek) - pracovní sešit strana 31

1

2

4

3
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BORBS (by Rita Nikolajeva) - pracovní sešit strana 32

1

2

3

4

5

Vzor Borbs je skvělý na trénování
stínování. Vyhrajte si s ním.
Můžete nekonečně kombinovat, kreslit
do kamínků jiné čáry, spojovat „kamenné
komíny“ nebo je nakreslit do řádku.

TIP
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Čím orámovat zentangle kresbu?
Asi jste už přemýšleli nad tím, že by šel nějaký vzor použít jako rámeček pro Váš relaxační obrázek. Zde je několik
možností. Vymýšlejte další! Vyzkoušejte v pracovním sešitě na straně 33.

1

2

3

VEGA (původní originální tangle) - pracovní sešit strana 33

1

3

2
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„Ček“! Máte za sebou další kapitolu a umíte spoustu věcí! Mám z Vás radost!
Nyní si na pár stránkách zopakujeme výtvarné tipy, které Vám pomohou Vaše kresby vypilovat k dokonalosti.
Stínování, naplánování obrázku, jak vzory zkroutit, jak jim přidat jiskru.
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KAPITOLA 5 – SHRNUTÍ VÝTVARNÝCH TIPŮ

Kompozice znamená „rozvržení obrazu“. Při pohledu na prázdný papír si určíte, kam co
chcete umístit, a kresbu si tím vlastně naplánujete. Když u Zentangle obrázků na začátku
rozdělujete čtverec na části pomocí linek, utváříte kompozici.

Přidávejte stín v místech, kde je vzor menší nebo se stýká, podpoří
to pocit prostoru. Kde bude vzor větší a světlejší, bude působit
vypouklý, zatímco menší a tmavší místa se budou „propadat“.

Když vybarvíte nějaký čtverec nedokonale směrem k jeho středu,
bude Vaše kresba vypadat živější (1). Stejným způsobem můžete
vytvořit lesk (2).
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Aby kompozice působila příjemně, snažíme se vyvažovat světlá a tmavá místa a stavíme je
proti sobě nebo vedle sebe. Snažíme se o kontrast.

Pocit hloubky vytvoříte tak, že budete směrem
dozadu vzor zmenšovat a následně jej
vystínujte, aby byla stále tmavší a tmavší ta
část, která je více vespod.

Jak vystínovat kuličku? Uvědomte si, odkud na ní svítí světlo.
Ze strany jako u obrázku (1) nebo z vrchu jako u obrázku (2)?
Čím dál budeme stínovat od dopadu světla, tím bude kulička
tmavší.
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Když vystínujete vzor tak, aby byl po okrajích tmavší, opticky se zatočí a vznikne 3D efekt.

Malý „gravitační“ tip: když umístíte tmavší oblasti do spodních
částí obrázku, bude kompozice působit přirozeně (to, co je těžší,
padá k zemi) (1). Když budete stínovat obráceně (2), budete mít
pocit, že na Vás horní část obrázku padá – lze to využít
pro ztvárnění mlhy nebo třeba tmy. Ale pozor: takové stínování,
pokud není použito záměrně, může způsobit negativní pocity –
kresba Vás opticky „zavaluje“, je „těžká“.

Vždy, když kreslíte nějaký vzdušný, sám o sobě stojící, motiv
(tangely, co připomínají květiny, stonky, předměty), vystínujte
za ním lehounce pozadí, ať nelevituje jen tak „v ničem“. Přidáním
pozadí předmět pěkně „usadíte“ a Váš obrázek to, co do kvality,
velmi posune.
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Naučili jsme se Zentangle, její postupy i množství vzorů. Tím to ale tentokrát zdaleka nekončí.
Nyní se posuneme směrem k automatické kresbě a řekneme si, jak prakticky využít to, co jsme se naučili,
k cílené relaxaci.

Naučte se aktivně pracovat se svojí náladou prostřednictvím kresby
a udělejte si dny spokojenější.
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KAPITOLA 6 – METODY RELAXACE
Automatická kresba a teorie tvarů

ÚKOL
Řekli jsme si už, že automatická kresba staví na naší psychice a osobnosti. Zkuste si teď
na prázdný papír nebo do pracovního sešitu na straně 34 nakreslit tvary, které Vás napadnou,
bez toho, abych Vám o tom prozatím cokoli řekla.
Nyní nekomponujete žádný obrázek, jen „bez ladu a skladu“ kreslíte. Nechte volně ruku,
ať počmárá papír tvary, které jsou Vám teď příjemné. Pokreslete papíry třeba dva nebo tři, když
budete chtít. Kreslete do té doby, než ucítíte, že to stačí.
Nebrzděte se, klidně kreslete přes sebe nebo udělejte obří tvar přes celý papír. Uvolněte ruku
i emoce.
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Abych Vás dalšími informacemi hned pod úkolem nesváděla k tomu podívat se na vysvětlení
Vaší kresby, povím Vám mezitím příběh o tom, jak jsem vlastně vůbec nechtěla psát knihu
na toto téma. :-) (A opovažte se tuto část přejet, než budete mít nakresleno! :-D )

Přiznám se. Původně jsem pro Vás připravovala úplně jiný eBook. Seděla jsem
u stolu, psala a škrtala své návrhy. „Jak vidět perspektivu?“ Ne. „Malujte jako
mistři – olejem.“ Ne. „Základy figury“? Néé...
V jednu chvíli jsem začmárala papír a zlomila tužku. „Jak na to? Jak? Jak? Musím si
odpočinout...“ Pustila jsem si film, nebavil mě. Udělala jsem si palačinky. Chvilkové
cukrové potěšení a nic. A pak jsem si vzala poznámkový bloček.
Metodu Zentangle znám a tak jsem začala vykreslovat černobílé
šachovnice, vybarvovat proužky, kreslit pokřivené schody a myslela jsem
na Tima Burtona, mého oblíbeného režiséra a výtvarníka, který používá
podobné vzory skoro všude. Dost se mi ulevilo, ale cítila jsem se i divně.
Mám psát a tvořit a zatím tady ztrácím čas nad nesmyslnými obrázky.
Mám jich tady snad deset. BUM!
Cítila jsem, jak se mi nad hlavou rozsvítila kreslená žárovka. Taková ta,
co má vždycky Kačer Donald nebo Mickey Mouse. Vždyť já jsem si
nakreslila perfektní ilustrační obrázky pro svůj eBook.
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A tak jsem začala relaxovat víc a víc... a rozkreslovala vzory po krocích... a navrhla obrázek pro hlavičku...
Najednou to bylo. Téma se vynořilo samo a já najednou už nebyla ztracená. Napadlo mě, že se s tímhle
potýká někdy každý. Sedí nepřítomně nad nějakým problémem a říká si: „Já už prostě nevím...“
A tak vznikl první eBook, kde jsem se pokusila zjednodušit a zkrátit celý proces tvorby Zentangle tak,
aby šla metoda použít v práci, ve chvíli, kdy opravdu nemáte času nazbyt a vážně se nemůže sebrat a jít
shánět grafické papíry. Tento postup budeme za chvilku používat i tady.
A protože Vás metoda zaujala a eBook se Vám líbil, rozhodla jsem se napsat ještě tento, kde Vám povím
všechno, co o relaxační kresbě vím, a stvoříme společně spoustu krásných děl a dílek.

Tak jak jste kreslili?

Povíme si teď něco o tvarech a o tom, jak na nás působí.
Vezměte si teď k ruce to, co jste nakreslili v úkolu.
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Pomocí automatické kresby se dá odhalit ledacos. Typ Vaší osobnosti, principy, jakými řešíte krizové
situace i další věci. Ale nebojte, i když jste možná nakreslili ostré čáry, neznamená to, že jste skrytý
psychopat. :-) Stejně tak platí i to, že pokud máte papír posetý kytičkami a motýly, neukazuje to na osobní
slabost. Berte proto takové výklady s rezervou.
Nám teď ale nejde o psychickou analýzu. My si řekneme, jak a proč na nás působí různé obrazce,
abychom toho mohli cíleně využít při tvorbě obrázků, které nás mají uklidnit nebo naopak povzbudit.
Tím se naučíme aktivně pracovat s vlastní náladou.
Způsobů, jak popsat psychologii tvarů, je spousta. Já se nebudu držet žádných akademických termínů,
ale povím Vám o tom po svém.
Ve Vaší kresbě můžete najít tyto tvary:
1) Pravidelné geometrické tvary a tvary, které z nich vycházejí.
2) Nepravidelné tvary a křivky.
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Obecně platí, že:

pravidelné středově souměrné obrazce
působí na naši pozornost více (vzpomeňte si na dopravní značky).
Je tomu tak, protože tyto tvary mají řád.
Působí na nás staticky, klidně a krásně.

Pro uklidnění mysli proto používejte při tvorbě pravidelné tvary.
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Uklidňujících a příjemných pocitů také dosáhnete kreslením zaoblených tvarů a křivek a jemným stínováním.
Jaký je rozdíl mezi:
tímto

a

tímto

?

Na obrázku vlevo na Vás působí
hlavně zaoblené vlnící se linie.

Na obrázku vpravo jsou oproti
tomu tvary velice ostré.

Nemá středovou kompozici.

Má středovou kompozici.

Působí jemně, žensky, pohyblivě
a plynule.

Působí agresivněji, mužsky,
staticky a expanzivně.
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Naprosto speciálním tvarem, který dokáže uklidňovat, je spirála.

Nebudu se zde zabývat tím, kam se spirála točí a jaké má energetické vlivy. Můžete si to zkusit najít
na internetu, ale upozorňuji, že najdete protichůdné informace. Pokud Vás tématika, magie a energie spirál
zajímá, osobně bych se soustředila spíše na historické a kulturní prameny – jak, kde a proč se spirály používaly,
než na současné „odborníky“ na čakry, kteří tvrdí, že levotočivá spirála je zásadně smrtící a druhá zásadně
léčivá, přičemž se nemohou shodnout, která že je vlastně levotočivá a která pravotočivá. :-)
Pro mě je spirála tvarem, který nádherně znázorňuje pohyb a rozvoj, přičemž si zachovává
uklidňující pravidelnost.
Je to šnek, je to vodní vír a galaxie. Je to pohyb podzimních listů, které rozfoukl vítr.
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Co dělat ve chvíli, kdy jsem rozčilený a žádné „pitomé“ plynulé tvary kreslit nechci?
PUSŤTE TO ZE SEBE!

Čáry, trojúhelníky, střepy, ostré klikatice... to vše je dobré pro uvolnění agrese z těla ven. Co je při tomto
procesu důležité, je opakování. Škrtejte, opakujte, kreslete přes sebe. Kresba je prostředkem k uvolnění,
v této chvíli je jedno, jak bude ve výsledku papír vypadat.
Je možné, že se budete postupně uklidňovat a kresba se bude měnit. Váš mozek to skrze
automatickou kresbu udělá za Vás. U mě to bývá tak, že napřed vztekle čárám a pak přirozeně přejdu
do klidnější fáze vybarvování, a čím více mě opouští rozčilení, tím pomaleji a pečlivěji kreslím, až už to není
třeba.
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Pocit zmaru? Vyhoření? Emocionální nerovnováha?
BUDUJTE!
Nic není víc frustrující než zmar. Nemůžete dokončit nějaký úkol, nějaký projekt? Šéf Vás za nic nepochválí?
Mně pomáhají obrázky, ve kterých stavím tvary na sebe do „komínků“. To, jak hezky na sebe nasedají a DRŽÍ,
mi pomáhá k nastolení pocitu rovnováhy.
Své emoce nemůžete fyzicky vzít a srovnat je, udělejte to prostřednictvím obrázku. Bude to
fungovat stejně! A naschvál komín postavte z vratkých tvarů a pak jej uzavřete (= zabezpečte, stabilizujte)
nějakou krajovou linkou. Pojmenujete = zobrazíte tak nějaký svůj abstraktní pocit, který Vás dělá nejistými,
a tím se s ním lépe vyrovnáte.
Jste vyhořelí? Vybudujte své město. A pěkné mrakodrapy! :-) Stačí to formou obdélníků. Dělá to divy.
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Řekli jsme si něco o automatické kresbě a víme, kdy nám jaké tvary prospějí. Teď půjdeme ještě trochu dál.

Metoda Bleskové relaxace
Připadá Vám spojení slov „relaxace“ a „blesková“ jako nelogické? Já Vám teď ukážu, jak takový oxymorón může
skvěle fungovat a ještě u toho bude sranda.

Mrká na Vás Mrkáček
Co potřebujete?

Na obrázku vpravo je něco mezi
vypelichaným ptákem, vypelichaným
punkerem a okem na nožičkách, co
evidentně hodně spěchá. Záměr?
Vůbec ne!

●

●

To jsem jen popadla papír, využila
zentangle vzory a během tří minut
nakreslila, co mi přišlo pod ruku.

●
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Udělejte to také tak.
Metoda bleskové relaxace staví na rychlosti. Nepřekračujte 5 minut. To, že jste omezeni tak krátkým
časem na zrealizování kresby, Vás donutí nepřemýšlet a šoupnout na papír první věc, která Vám v hlavě
přistane. Často tak vznikají perfektní a zábavná spojení prvků. Podívejte se na moji malou galerii níže:

kdy: V 0:48 RÁNO
duševní stav: TOTÁLNĚ VYČERPANÁ
podíl myšlení: V ZÁPORNÝCH HODNOTÁCH

„Pojďte k mámě!“

„Ptakopunker ve
slimkách“

„Zběsile prchající
kreditní karta“
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VYTVOŘTE SE MNOU GALERII PŘÍŠEREK!

Nakreslete vlastní nestvůrku, naskenujte ji a pošlete na mail jana@janacardova.cz.

Galerii najdete na webu www.janacardova.cz/monsters/ , stačí jen nyní kliknout na odkaz.
Vytvořím tam základ a těším se na další příšerky. Tvořte podle sebe a nemějte strach, že by Vaše
dílko bylo pro uveřejnění málo kvalitní. Nestvůrky žádné přesné parametry nemají a všechny budou
krásné. :-)
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„Bleskově“ samozřejmě nemusíte kreslit jen blbiny.
Fungovat budou i hezké kresby. Hrajte si s tvarem. Důležité je, abyste se u toho cítili fajn. :-)

Vycházejte ze vzorů, které jste se naučili v kapitolách o kresbě Zentangle
a kombinujte je s vědomostmi o automatické kresbě.
Také myslete na to, jaké tvary jsou pro Vás vhodné v situaci, kdy se pouštíte
do kreslení.
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Metoda Pomalé relaxace
Právě teď přichází chvíle na výbornou kávu. Teď zpomalíme. Následující metoda staví na Vaší preciznosti
a Vy si u ní odpočinete tím, že si vyberete nějaký složitější vzor a ten budete pomalu „vypiplávat“
k dokonalosti. Jde nám o přesnost, soustředěnost a klid. Mechanickým vybarvováním, přesným
stínováním a možná i rýsováním uklidníte mysl.
Tibetští mniši meditují při tvorbě nádherných složitých mandal, které měsíce vysypávají barevnými písky. Vy
nemusíte kreslit měsíce, ale nějaký čas si na kresbu vyhraďte. Hodinku, dvě, nebo, pokud jste opravdu trpěliví,
můžete se průběžně ke kresbě vracet. Vždy si ale na to vytvořte klidné prostředí, kde se můžete soustředit.
Užijte si proces tvorby

Co potřebujete?

Nechte se hýčkat. Dopřejte sobě
i své kresbě kvalitní materiály,
udělejte si klid a začněte.

●
●
●
●

Geometrické vzory si pečlivě
narýsujte, používejte různé síly
čar, vnímejte kontrasty.

●
●
●
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MICRO PERA
KVALITNÍ GRAFICKÉ PAPÍRY
GRAFICKÉ TUŽKY
RÝSOVACÍ POTŘEBY
INKOUSTY
TUŠ
DALŠÍ VĚCI, KTERÉ SI VYMYSLÍTE
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Jsme skoro na konci. Je to neuvěřitelné, ale je to tak.
Právě teď:
víte, jak tvořit relaxační obrázky Zentangle a umíte nakreslit 35 vzorů
znáte psychologii tvarů
umíte tvořit pomocí automatické kresby
umíte relaxovat pomocí metody Bleskové kresby
umíte relaxovat pomocí metody Pomalé kresby

Poslední kapitola, která nás čeká, je kapitola o tom, jak tvořit dál.
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KAPITOLA 7 – JAK TVOŘIT DÁL
Informacemi, uvedenými v tomto eBooku, cesta k tvorbě zdaleka nekončí. Vše, co jste se naučili, můžete
neuvěřitelně rozvíjet dál. Co takhle povedenou kresbu zkusit provést v olejomalbě?
Zkusili jsme to na kurzu „Olejomalba pro začátečníky“ a dopadlo to výborně. Díky různě se
otáčejícím vzorům Zentangle jsme si ukázali, jak modelovat tvary a používat techniku klasické
vrstvené olejomalby. První ukázka je malba Jany Mixánové:

Autorka: Jana Mixánová

Detail malby
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Druhá ukázka je obraz Martiny Belfínové:
Na detailech obou maleb můžete vidět strukturu vrstvené olejomalby, některá místa jsou jasně barevná, jiná
jakoby zastřená. Způsobuje to takzvané lazurování.

Co to je lazura a jak malovat olejem?
To se můžete dozvědět na plánovaném on-line kurzu, kam Vás srdečně zvu.

Autorka: Martina Belfínová

Detail malby
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Lákal by Vás kurz olejomalby, ale nemůžete pravidelně docházet na hodiny do ateliéru?
Mám přátele z různých koutů republiky a nesčetněkrát jsem už slyšela větu:
„Škoda, že jsi tak daleko. Já bych tak ráda zkusila nějaký tvůj kurz!“
A tak jsem to VYMYSLELA! :-)

ON-LINE WORKSHOP
●

výtvarné lekce v době, kdy se Vám to hodí

●

účast odkudkoli, kde je internetové připojení

●

materiál balíkem domů

●

úkoly i živé konzultace

Kliknutím přejdete web janacardova.cz, kde najdete přihlašovací formulář a všechny další informace.
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Proč to vlastně všechno dělám?
Miluji tvorbu a jsem přesvědčená, že vnímáním kultury člověk roste. Také jsem potkala obrovskou spoustu
zajímavých talentovaných lidí, kteří se báli své vlohy uchopit a potřebovali ukázat, jakých krásných věcí jsou
schopní. Přečtěte si o tom v mém příběhu:

Hup a nožky nahoru!
Usedám na podlahu svého nově vymalovaného ateliéru v největším kreativním centru v Plzni
DEPO2015, nohy pocákané od barev. Zde se setkávají a podnikají kreativní profesionálové. Dívám se na své
obrazy, zatím zabalené, které čekají na své místo na stěně nebo na místo u budoucího majitele. Dívám se na
volná plátna. Na každé z nich už mám v duchu připravený obraz a je mi skvěle!
Na otevřeném notebooku pípá zpráva. Píše mi klientka a posílá mailem ke konzultaci své kresby. Nedá mi to a
rovnou se podívám i na dotazy ohledně připravovaného on-line kurzu a na přihlášky na několikatýdenní živý
workshop "Figura olejomalbou".
Na workshop už se těší moje věrná skupina lidí, kteří se mnou jako první začali stavět mosty přes předsudky o
nekvalitní tvorbě amatérských tvůrců. Zvládají olejomalbu, akvarel, portrét i abstraktní malbu. Miluji jejich
nadšení, když se jim podaří namalovat něco, o čem si mysleli, že nikdy nedokážou. Proto žiju, tvořím a
připravuji kurzy, na kterých i vy zjistíte, že jsou vaše schopnosti mnohem větší, než jste si kdy
mysleli. Nekecám. :-)
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Užívám si psaní článků a eBooků a plánuji výtvarné kurzy i on-line, abyste se mohli zúčastnit Vy všichni. Bavím
lidi i sebe a kolem mě se rozrůstá skupina nadšených talentovaných lidí.
Umělec, nebo výtvarný pěšák?
„Vymysli nějaký přitažlivý nový kurz, ale ať je to jednoduché, netrvá to víc jak dvě hodiny, nespotřebuj u toho
skoro žádný materiál a hlavně, ať si pak lidi hodně nakoupí,“ slýchala jsem v obchodě s výtvarným materiálem.
A nebo naopak: „Ahoj! Jak se vede? Maluješ?“ „Ahoj. Maluji, ale především vedu výtvarné kurzy pro lidi.“
Pomlka. „Aha... (zmatení) No, ale na grafické škole jsi byla docela perspektivní, ne?“
Jsem malířka a vždycky jsem se cítila jak mezi dvěma
mlýnskými kameny. Mezi stranou profesionálů umělců a stranou
hobby amatérů. Profesionálové pousmívající se nad skupinou „tvořílků“
a neprofesionálové, kteří si myslí, že se umělcům nikdy nemůžou
rovnat. Že jsou předurčení k tomu, aby dělali navždy pouze korálkové
kuličky. Složité krásné šperky nebo obrazy jsou přece jen pro ty
talentované, vyvolené lidi, s darem od Boha.
Usnadním Vám teď život: TO NENÍ PRAVDA!
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Po letech balancování mezi prezentacemi designérů a tvořivými víkendy jsem si řekla: A dost! Proč by se
šikovní lidé z řad veřejnosti nemohli hodnotně podílet na kultuře? Jde přeci jen o to, správně je
vést. Proč by měli být odsouzení do smrti se zabavovat nad vystřihováním papíru, spojováním korálků
a ohýbáním plyšových drátků?
Odmítám podceňovat lidi!

●

NEDĚLEJTE KORÁLKOVÉ KULIČKY, UDĚLEJTE Z NICH EXKLUZIVNÍ KULIČKOVÝ NÁHRDELNÍK!

●

PŘESTAŇTE SKLÁDAT VEČERNÍČKOVÉ ČEPICE Z NOVIN A POSKLÁDEJTE ÚŽASNOU ORIGAMI ZAHRADU!

●

ZAHOĎTE ŠPEJLE NA KERAMICKÉ ZÁPICHY DO KVĚTINÁČŮ A UDĚLEJTE SOCHU!

●

A hlavně... zahoďte své pochybnosti, můžete vytvořit COKOLI! :-)

Zábavné krátké kurzy na dnech dětí a festivalech jsou fajn - vyplňují den, dělají Vám drobné radosti a mají
tu rozhodně své místo. Ale tvorba.... :-), ta opravdová, je naplňující nádherná věc, kterou můžete rozvíjet
a neustále sami sebe překvapovat a realizovat své sny. Přetvářet emoce v dílo.
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Aby byla Vaše tvůrčí cesta co nejúspěšnější, připravila jsem pro Vás několik možností,
kam se obrátit:

1) BLOG - Pročtěte si články, tipy a reportáže, které Vám usnadní první krůčky na Vaší tvůrčí cestě.
2) VAŠE TVORBA - Nejste si jistí, zda právě Vy dokážete být tvůrci? Inspirujte se lidmi, kteří jsou
v tomto krůček před Vámi. Podívejte se na medailonky svých budoucích
spolužáků.
3) ON-LINE WORKSHOP - Máte to na kurz daleko? Nevyhovuje Vám termín? Zúčastněte se
z domova.
4) NAPIŠTE MI – Na adrese jana@janacardova.cz jsem pro Vás připravená a ochotná diskutovat nad
Vašimi konkrétními nápady, zodpovídat otázky a řešit potíže na cestě za tvorbou.
Pište, komentujte, ptejte se. Jsem tady, Vaše osobní lektorka.
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ZÁVĚR – VÁM, TVŮRCŮM
Pro tentokrát jsme na konci. :-) Děkuji Vám, že jste dočetli až sem a dovolili
mi provázet Vás relaxační kresbou.
Musím říct, že jsem zatím netvořila nic s takovým zvláštním šimráním, pocitem
zodpovědnosti i radosti zároveň. Jsem nadšená, že jsem pro Vás tento eBook mohla
napsat a předat Vám své tipy a vědomosti.
Pokud jste s mými řádky a obrázky strávili pěkné, zábavné chvilky, je to mojí velikou
odměnou! Ráda bych, abyste byli maximálně spokojení.
Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak Vám kreslení jde, a to buď prostřednictvím
emailu jana@janacardova.cz nebo facebooku Od tvořílka k umělci.

Ráda bych Vás na závěr poprosila o jednu věc:
Prosím, respektujte moji práci a nešiřte eBook volně. Miluji tuto tvorbu, a protože Vám chci předat to nejlepší,
stojí mě to hodně námahy. Pokud se Vám eBook líbil a chtěli byste mě podpořit, bude skvělé, když doporučíte
svým přátelům odkaz na stránku: www.janacardova.cz/relaxuj-kresbou. Děkuji Vám.
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Napadl Vás nějaký dotaz k relaxační kresbě nebo potřebujete něco dovysvětlit?
Napište mi na jana@janacardova.cz a já Vám ráda poradím.

Přeji Vám, abyste měli spoustu tvůrčích nápadů a abyste si i díky relaxační kresbě
v náročných situacích pohodlně hodili nožky nahoru. :-)
Zdraví Vaše Jana Cardová
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