
ALEŠ LAMR 
KRÁL BAREV

Jaké pocity v tobě vyvolává toto dílo? 
 

Aleš Lamr, Mr. Třesky, Mrs. Plesky, 1985

Tentokrát jsme do Art listu vybrali
nejbarevnějšího výtvarníka, kterého
máme ve sbírce Východočeské galerie. 

Aleš Lamr je český malíř, grafik, sochař 

Věnuje se mnoha odvětvím výtvarného umění
– kresbě a grafice, objektům, výtvarnému
řešení architektonických prostorů, práci se
sklem, porcelánem, keramikou, dřevem 

a keramik. 

a pracuje i s jinými netradičními technikami. 

Barva je fyzikální veličina vlnové
délky světla. Vlnová délka pak určuje
viditelné spektrum nejrůznějších barev,
a to od nejdelší vlnové délky červené
barvy po oranžovou, 

Základními barvami jsou: modrá,
žlutá a červená. Jejich vzájemným
mícháním vznikají další barvy a dále jejich
odstíny. 

žlutou, zelenou, 
modrou a nakonec 
až po fialovou.

"Barva je to, co není. 
Svět kolem nás je totiž ve skutečnosti

nebarevný. Všechny barvy jsou však ukryty
ve světle, které se naším očím zdá

nebarevné, bezbarvé. Ze světla se barvy
rodí, ve světle žijí – a bez něj zanikají."

Pleskotová Petra, Svět barev
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JAKÉ BARVY MÁŠ

NEJRADĚJI? A PROČ?

CO TO VLASTNĚ JSOU
BARVY?

A KTERÉ NAOPAK

NEMÁŠ RÁD/A?

ART LIST



Kresebný úkol: 
Jistě už tušíš, co tě čeká. Popadni pastelky, pastely
či fixy a vybarvi tento – zatím barvami nepolíbený –
obraz podle své fantazie! A užij si to! ;) 
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"Některé barvy nám dodávají čilosti, živě nás
povzbuzují, jiné nám přinášejí náladu
neklidnou, změkčilou, roztouženou."
Johann Wolfgang Goethe, Učení o barvách

Červená – odvaha, láska, vášeň, nebezpečí

Zelená – růst, plodnost, zdraví, štědrost

Modrá – stabilita, klid, mír a důvěra

Žlutá – štěstí, optimismus, léto, ale i varování
(zvláště v kombinaci s černou)

Fialová – tajemnost, spiritualita, duchovno

Oranžová – kreativita, dobrodružství, nadšení,
úspěch a vyváženost

Hnědá – trpělivost, spolehlivost, hospodárnost

Černá – síla a tajemno, elegance, důmyslnost,
propracovanost, ale i zlo a smutek

Bílá – čistota, nevinnost, perfekcionismus,
zvětšuje a rozjasňuje prostor

Barvy máme vnitřně spojené s určitými druhy
emocí a různými vlastnostmi, každý člověk je
vnímá trochu jinak. Celkově lze barvám přiřadit

obecně psychologické významy.
 

"Barva je psychickou silou, je viditelnou duší. Kdybychom
mohli vidět lidskou duši, jednou z forem, kterými by se

projevovala, byla by barva."
Jan Zrzavý, český malíř

 

 
... a tady naopak Smutek.
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NAMALUJ:
Zde zkus namalovat Radost...

 

BARVY A POCITY



Aleš Lamr, XY

Co potřebuješ?
 

1) Velký výkres
2) Igelitový pytel 
3) Tempery – lehce
naředěné s vodou – aby
dobře kapaly
4) Malé misky nebo
kelímky (do nich si
přichystej barvy)
5) Štětec

Hurá do toho!!!

Těším se na vaše výsledná díla!

Můžete se s námi podělit a poslat je na

e-mail: atelier@vcg.cz,

nebo na Facebook či Instagram

 (@Východočeská galerie v

Pardubicích).

JAK NA TO?
1) Nachystej si na zem velký tvrdý papír – velikost
např. A1. Nezapomeň pod něj dát igelit, abys doma
nic nezašpinil! ;) 

2) Přichystej si barvy – stačí tempery – a lehce si je
nařeď vodou, aby dobře kapaly na výkres.

3) Kapej / lehce stříkej barvami na papír i pomocí
štětce a pozoruj barevné skvrny, které vznikají. 

4) Můžeš tvořit podle svoji předem dané představy,
nebo se nechat unášet náhodou a improvizovat.

5) Fotografuj proces svojí tvorby, jak se dílo na
papíře proměňuje v průběhu času, s přibývajícími
barevnými skvrnami.
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Slovníček:
Emoce – proces prožívání, hnutí mysli,
dojetí, vzrušení, cit, nálada a podobně
Improvizace – tvůrčí projev nebo
výtvor bez předchozí přípravy
Spektrum – škála, paleta, stupnice

HLAVNÍ VÝTVARNÁ ČÁST:

AKČNÍ TVORBA

Pozoruj! 
Zkus popsat, co se v tomto obraze odehrává. 
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Aleš Lamr, Kolum, 1985

Aleš Lamr, Duhové dvoření, 1987

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/proces
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/skala
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/paleto

