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OP ART  
Op-art je zkratkou anglického termínu optical art, 

česky optické umění.  

Tento výtvarný styl se začal rozvíjet na přelomu 

50. a 60. let minulého století, ale své jméno dostal 

poprvé v roce 1964. Stalo se to během příprav výstavy Citlivé oko (The Responsive Eye) v newyorském 

Muzeu moderního umění. Jeden z redaktorů časopisu Time přišel s termínem optical art a jeho 

zkrácením a určitou parafrází pop-artu vznikl op-art. 

Autoři pracující v op-artovém stylu kombinují znalosti geometrie, optiky, fyziognomie lidského zraku a 
také psychologie.  

Využívají optické klamy, které vzniknou díky rytmickému řazení geometrických obrazců.  

 Op-art spojuje optické efekty a geometrickou abstrakci.  

Hodně pracuje s černou a bílou (hlavně v nejstarším období, později se objevují i barvy), s 
geometrickými obrazci, rastry.  

Op-artová díla vyvolávají optické iluze, pocity pohybu či nestability obrazu, nebo iluzi třetího rozměru 
prostoru v dvojrozměrném díle. 

Od svých diváků vyžadují tato díla určitý čas na sledování a také soustředění se. Pokud divák dílo 
pozoruje upřeně dostatečně dlouhou dobu, receptory jeho sítnic se unaví a dojde k vhodné situaci pro 
vznik iluze pohybu či barev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op-art se ale neomezil jen na výtvarné umění, ale postupně pronikl také do architektury, módního 
návrhářství, fotografie a plakátové tvorby.  

  

  

    

                          



Op-art v architektuře a interiéru 

 

  

    

  



Za nejznámější reprezentanty op-artu jsou považováni Victor Vasarely, Bridget Rileyová 

  

  

  

Bridged Rileyová                                                              Victor Vasarely 



  

           

            

 

 

 

 

 

 



Pomůcky: bílý A4 (stačí kopírovací), černé fixy (centropen spíše pro starší žáky, tenčí čáry jsou 
náročnější na preciznost), následné kolorování pastelkami je dobrovolné  

Vyberte si, která varianta se vám líbí, můžete vyzkoušet více pokusů. Není to složité jak se zdá. Jde 
spíše o trpělivost a co největší přesnost oblouků nebo čar. Můžete si základní směry vln předkreslit 
slavě tužkou. 

Inspiraci můžete najít i ve videích: 

https://www.youtube.com/watch?v=WIQ2Ld5-6m4&ab_channel=ArtLand 

https://www.youtube.com/watch?v=pyIqgM_NN_w&ab_channel=LisaSacco 

https://www.youtube.com/watch?v=NZfj81PEn9o&ab_channel=VamosARTDrawing 
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Vyfocené výkresy prosím opět posílejte na WhatsApp 777611598 nebo na mail: 

martina.borovickova@zusslavkov.cz 

eliska.cerna@zusslavkov.cz 
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