ART LIST
Byl velkou tvůrčí a pracovitou osobností
s vlastním pohledem na přírodu.
Nějakou dobu se inspiroval kubismem,
lidovým uměním, florálními prvky nebo
tématem mikrosvěta. Věnoval se malbě,
plastice, ilustraci a grafice.

Pták, olej na plátně, 1959

OTA JANEČEK

1919 - 1996

Ranní ticho, pastel, 1977

K dispozici měl tři ateliéry,
vystavoval a prodával svá díla
například v Německu, Anglii,
Japonsku a obdržel řadu cen.

z cyklu Trávy, 11 akvarelů, 1950

Soustředil se na přírodní zátiší,
abstraktní formy a později zejména
jemnou stylizaci květin, ptáků,
stromů nebo trávy připomínající
japonské mistry.
„A přece cítím...: to mne na prstech
chladí jen tráva, je jí plný břeh.“
František Hrubín (z knihy
básní Trávy s grafickými
listy O. Janečka.)
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DZORD VNÝZPĚ

ŠTOVKAAVL OCNÁBE

SAUH KÁVEL

Doplň správné názvy
ptáků a najdi jejich
siluety.

*

DROZD ZPĚVNÝ, VLAŠTOVKA OBECNÁ, HUSA VELKÁ, PĚNKAVA OBECNÁ, ČÁP.*
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ÚKOL
1) Doporučuji šablonu vytisknout na pevný papír.
2) Vystřihni vnitřní část šablony. Urči si, zda
vystřihneš celého ptáčka nebo jen část.

Jaro, linoryt, 1954

3) Prozkoumej své okolí. Je zde něco, co tě barevně
nebo tvarově zaujalo? Přilož k tomu vystřiženou
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šablonu a prohlédni si vzor, který jsi ptáčkovi vytvořil.
Pokud se ti líbí, vyfoť ho.
4) Nyní vnitřní šablonu obkresli na další papír.
5) Zvol si výtvarné pomůcky a ptáčka vybarvi podle
některé fotografie. Můžeš ji zkusit přesně
napodobit nebo upravit podle sebe
a vystřihnout.
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Fauna = Zvířectvo, živočichové.
Flora = Rostlinstvo, vegetace, botanika.
Mikrosvět = Část přírody, kterou nelze
zachytit běžnými lidskými smysly, velmi
malé částice např. bakterie, buňky, atomy.
Autorky:
Veronika Cíhová (námět a zpracování), Pavlína Špačková (postava Jonáše).
Použity reprodukce ze sbírky Východočeské galerie v Pardubicích.

Vytvoř ptáčků více a vymysli s nimi
krátký příběh. O čem si asi mohou
povídat? Můžeš rozhovor třeba
natočit, napsat nebo vyfotit.

Poděl se s námi a zašli svůj příběh
na Facebook nebo instagram
@Východočeská galerie v Pardubicích
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