
ILÚZIA  a OP-ART 



Poznáte podobné slovo k pojmu ILÚZIA ? 



Teraz nasleduje niekoľko videí a obrázkov očných 
klamov. Vyskúšajte si ich na sebe   
 
 
Kto je vyšší? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qb_X91HU-Pw 



Ktorá priamka je dlhšia ? 
Viete aj prečo?   



Viete spočítať šedé body ?  



Dokážete spočítat modré a žlté body?  









Do ktorej strany ide metro? 

https://www.youtube.com/watch?v=m6a2Qtu3728 



ILÚZIA 

• falošná predstava; nesprávnosť zobrazenia voči realite ale aj optický 
klam 

• je to spojenie kinetického umenia a perspektívy, ktoré sa snažia 
vytvárať dvoj alebo trojrozmerné diela predstavujúce skutočný alebo 

optický pohyb 

• založené na perspektívnych skratkách 

• využitie v umení - architektúra, sochárstvo, maliarstvo 

• perspektívna skratka, optické klamy, iluzívnosť = dojem skutočného 

• začiatkom 20. storočia sa umelci snažili opäť rozpohybovať umelecké 
diela a začal vznikať nový umelecký smer Op-Art = optické umenie 

 

 



OP -ART 
- z anglickej skratky:  Optical-art = Optické umenie 

- prelom 50./ 60. rokov 20. storočia 

- vznik v USA 1964 

- z kinetického umenia 

- patrí pod abstraktné umenie 

- farebné plochy, geometrické tvary 

- núti nás uvedomovať si proces vnímania a myslenia 

- podstata Op-artu: aktívne vnímanie, nový iluzívny zážitok 

- hlavné znaky:  zrušenie individuálneho rukopisu, farebné a 
geometrické plochy, dojem pohybu … 

- predstavitelia: Victor Vasarely, Bridget Rileyová 
 

 



VICTOR VASARELY 

• princíp jeho tvorby – čiary, 
linky, farebné plochy, 
geometrické tvary 

 



VICTOR VASARELY 

„Feny-Arny“ (1965) „Izzo MC“ (1969) 



VICTOR VASARELY 

„Zebry“ (1939/60) 
„Vega-Arl“ (1968) 



  



   



STREET ART ILLUSIONS 



STREET ART ILLUSIONS 



Čo môžeme využiť pri vytvorení optického 
klamu? 

Vlastne JE TO HRA:  

• svetla 

• tieňa 

• farby 

• čiernej a bielej čiary, linky 

• tieňovanie, kontrastu 

• perspektíva 

• zmyslov 

• štruktúry materiálov 



KREATÍVNA CHVÍĽKA  



Videli sme obrázky očných klamov, iluzívne diela, práce Victora Vasarelyho. 

Tvojou úlohou je teraz zobrať si papier, fixovky, farbičky, temperové farby 

alebo aj farebný papier. Pomocou čiar, liniek či geometrických tvarov si skús 

vytvoriť podobnú alebo vlastnú ilúziu 

Ešte zopár videí, ktoré ti ukážu ako na to a môžeš sa aj inšpirovať ;)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZfj81PEn9o 

https://www.youtube.com/watch?v=erbqNPveWxc 

 

Budeme radi, ak sa so svojim výsledným dielom s nami podelíš   

Obrázok odfoť a môžeš ho poslať na mail svoj  vyučujúcemu 

Budeme sa tešiť  
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