ART LIST
A
KUNĚTICKÁ HOR
Od 14. století zde stáv
al hradní komplex.
Byl několikrát pustošen
i opravován.
Zejména těžba kamen
e poškodila část
areálu. V 19. století se
již jednalo spíše
o zříceninu, která z pů
vodně mohutně
opevněného hradu s
příkopy a šesti
branami zůstala. Po ne
zbytných
přestavbách byl hrad
zpřístupněn v roce
1993 a od té chvíle úp
ravy pokračují.

Naše sbírka
má mnoho děl
věnovaných Kunětické
hoře. Některá veřejnosti
známá, jiná méně. Všechna
však zachycují podobu
hradu v období
19. a 20. století.

Díla, kde se autor
přibližuje realitě.
Můžeme najít takové,
které znázorňují pouze
krajinu s hradem nebo
i část vesnického života.

Vojtěch Sedláček, V polích pod Kunětickou horou,
1926

Kdy byl hrad zpřístupněn?
Co poškodilo část hradu?

František Kaván, Kunětické ráno v zimě, 1903

Nebo naopak zapojuje svoji
představivost, pocity či
tvary zjednodušuje.

Kolik bran mělo
opevnění?
Jaroslav Grus, Kunětická hora od Rábů, 1935

Emil Artur Pittermann-Longen,
Krajina s Kunětickou horou, 1917

Vystřihni krajiny a poskládej z nich jednu . Z každého obrazu můžeš použít třeba jen část.

ART LIST
Umělci
zachycovali své
nejbližší okolí.
To, co dobře znali.
Kresbou, malbou,
grafikou nebo
fotografií.

e všech stran.

a každého počasí.
dostupných materiálů

Plátno bylo drahé a tak umělci často využívali i
jiný materiál, pokud nebyl obraz určen k prodeji.
Papír, karton, hedvábí, dřevo, dvířka skříní ...

Jiří Toman, fotografie, 50.-60. léta 20. století

FOTOÚKOL
1. Vyber si svůj oblíbený pohled z okna, v pokoji, na
dvoře nebo třeba na vycházce a vyfoť jej z různých úhlů.
2. Zvol si jednu fotografii. Je na ní něco, co bys pozměnil,
nelíbí se ti, přebývá nebo chybí?
3. Uprav ji, ale bez použití digitálních technologií. Využij
předmětů, které máš u sebe nebo v okolí, umísti je před
fotoaparát nebo mobil a pohled znovu vyfoť, tentokrát
se svým vylepšením.

Fotografii sdílej na Facebooku
nebo instagramu
@Východočeská galerie v Pardubicích

Tyto
fotografie jsem
pořídil, když jsem
hledal nejlepší úhel.
Dokresli, co bys na
fotkách změnil ty.
A co jsem změnil já

Autorky:
Veronika Cíhová (námět a zpracování) Pavlína Špačková (postava Jonáše)
Použita díla ze sbírky Východočeské galerie v Pardubicích

František Vincenc Danihelka, U Kunětické hory,
litografie, 1945

