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Malíř, grafik, ilustrátor. Našel si
vlastní výtvarný styl a zajímal se o
tvorbu celé řady umělců od starých
mistrů např. Leonarda da Vinci až po
tehdejší současníky jako Bohumil
Kubišta nebo Pablo Picasso.

1917

Pro Zrzavého se stala zásadním tématem
a je spojena převážně se zahraničím,
konkrétně s  Itálií a Francií (oblast
Bretaň). České prostředí na Zrzavého
působilo bolestnými vzpomínkami v
souvislosti s válkou. Proto využíval spíše
biblických témat a snových krajin, které
mu pomáhali na chvíli uniknout.  

1909
1924 1960

Čepice byla typickou součástí Zrzavého
šatníku. Zjistíš, jakou měla barvu? 

JAN ZRZAVÝ
1890 - 1977

 

Nakresli nebo nalep svůj aktuální portrét do prvního
okénka. Do dalších zaznač sebe z let minulých a
pozoruj, jak se ti měnila tvář. Zaznamenat můžeš také
portrét z budoucnosti. Nezapomeň připsat rok.    

KRAJINOMALBA

A jak se
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„Došel jsem k tomu, že malíř má malovat, co chce a jak se cítí,
ale že nemá malovat jen pro sebe, že má myslet i na to, aby mu
lidé rozuměli.“



Ilustrační počiny se staly důležitým
bodem v Zrzavého tvorbě a vznikaly
převážně jako obrazové části klasické
české literatury uhlem, tužkou nebo
pastelkami. Ilustroval například

Co je to
ilustrace?

Autorky: Veronika Cíhová (námět a zpracování), Pavlína Špačková (postava Jonáše).
Použity reprodukce děl ze sbírky Východočeské galerie v Pardubicích. Zdroj: ZRZAVÝ, Jan a Dagmar MAXOVÁ.
Jan Zrzavý vzpomíná na domov, dětství a mladá léta. Praha: Svoboda, 1971. Členská knižnice (Svoboda).
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Jedná se o výtvarný doprovod
textu. Může čtenáři srozumitelněji
vysvětlit příběh a oživit nebo
podpořit představu popisovaného
prostředí. 

ILUSTRACE

Jaké výtvarné
techniky můžeš

použít k ilustraci?

Znáš autory básnických sbírek?

KYTICE
 

MÁJ

Linoryt, koláž, akvarel,  

1) Seznámit se s textem.
2) Zvolit to nejdůležitější z příběhu. Co je podstatné,   
    aby čtenář viděl (konkrétní situace, místnost, krajina,   
    postavy, předměty, nálada, výrazy lidí, ...)
3) Volba výtvarného materiálu a tvorba.

Jak postupovat?

Vybarvi
přístav

V pražském ateliéru v Dejvicích

K. H. Mácha (ilustrace z básnické
sbírky Máj)
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  Poděl se s námi o svoji ilustraci a zašli ji
na  email atelier@vcg.cz nebo sdílej 

na Facebooku či Instagramu 
@Východočeská galerie v Pardubicích

Na pohled byl Jeník chlapec jako jiní hoši, nosil krátké kalhotky, bílý námořnický límec
s kotvou a kulatou čapku se stuhami. Nikdo by byl neřekl, že je jiný, než obyčejně
chlapci bývají.
Když zavřel své velké temně modré oči, viděl, jak věci okolo se pohybují jako živé, 
a slyšel, jak spolu rozmlouvající. Zvířátka se ho nebála, a on, jako Honza z pohádky,
rozuměl jejich řeči, často s nimi hovořil a ona si s ním hrála a vyprávěla mu příběhy
ze svého života a o zvířecí říši.
Nikdo nevěděl a ani netušil, co Jeník vidí a slyší, a on to také nikomu neříkal. Když se
mu zachtělo, sedl někam do koutku, zavřel oči a naslouchal. Slyšel, jak hodinové
kyvadlo tiká a rozmlouvá s kolečky ve stroji pomalu se točícími, viděl dvě malé myšky,
jak pod podlahou v díře si hrají, a slyšel jejich tichý smích. Slyšel, jak starý houpací
kůň naříká na bolesti v nohou, věděl, o čem židle a nábytek a všecky věci v pokoji
spolu rozmlouvají. Tak vydržel Jeník dlouhou dobu sedět a naslouchat tajemnému
životu kolem sebe.

Jan Zrzavý, Jeníkovy pohádky,
Aventinum 1920

Přečti si příběh a vytvoř ilustraci.


