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ART LIST
Josef Čapek
1887-1945

Byl spisovatel, ale i malíř.
Napsal knížky, které zná každý
z nás. Některé napsal společně
se svým bratrem Karlem.

Karel a Josef Čapkové, 1927
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Olejomalba
Je časově náročná
technika, kdy barvy
na obrazech působí
velmi živě. Dříve se
pigment míchal se
žloutky, než byl
nahrazen olejem.
Tato technika je
nesrovatelná s
ostatními.

J. Čapek, Macešky,
olejomalba, 1926

Malá nápověda:

Doplň chybějící písmena
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J. Čapek, Dva starci a
chlapec, olejomalba,
1924

J. Čapek, Stařena,
olejomalba, 1933

Znáš nějaké další umělce,
kteří používali olejomalbu?

ART LIST
Nejen Josef tvořil v kubistickém
stylu a používal olejomalbu.

Kubismus
Vznikl na přelomu
19. a 20. století. Byl to
revoluční způsob jak
pojmout umění.
V jednom uměleckém
díle je předmět zobrazen
hned z několika úhlů
současně a rozdělen na
složité geometrické
tvary.

Emil Filla, Žena, 1933

Bohumil Kubišta, Prosba,
1918

NAKRESLI
Zde si můžeš udělat
náčrtek své tváře
nebo celé postavy.
Použij jen tyto
geometrické tvary.
Václav Špála, Venkovské děvče, 1920

Josef měl rád, když byly při snídani na stole misky s máslem, pečivem, káva,
keksy a zbytky od večeře. Po obědě si dal opět kávu a zákusek.
Zakroužkuj to, co ti chutná.
Máš rád/a to, co Josef Čapek?
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ART LIST
Zde namaluj své dílo podle návrhu,
dokresli mu rám, pojmenuj ho a podepiš.

