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Divišovo malířské dílo je
jedna velká vizuální hra.  

Jednotlivá díla jsou
malovaná základními
barvami, 

sledujeme barevné
kontrasty, 

fascinuje nás řád 

V některých dílech,
především v cyklu Květy 

        Pozoruj tento obraz      
       a všímej si: 

     a zjednodušená stylizace.

      z ráje, vidíme zvětšené   
      detaily rostlin a stromů, 
      které jsou běžně ve 
      vitrážích upozaděné. 

Stanislav Diviš (narozen
roku 1953 v Kutné Hoře) 
je významný český malíř. 

V roce 1983 založil hudební
skupinu Krásné nové stroje,
jejímž frontmanem je dodnes. 
Byl iniciátorem řady generačních
výstav s názvem Konfrontace 
a spoluzakladatelem proslulé
výtvarné skupiny Tvrdohlaví.

STANISLAV
DIVIŠ

MALÍŘ

       Diviš většinou maluje v cyklech. To znamená, že vytváří na jedno
       téma několik dalších děl tvořících celek. Také je u něj zvykem, 
       že pracuje na několika tématech souběžně. 

Dnes se zaměřujeme především na sobour maleb s názvem Květy z ráje,
který je inspirován zářivými vitrážemi oken francouzských
gotických katedrál. 
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Vybarv
i m

ě! 

Pozoruj a hledej.
Zaměř se na detaily.

Zakresli barevné prvky, které Tě zaujaly 
při pozorování této gotické vitráže.
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Pojď si s námi vytvořit 
brož a budeš zářit jako obrázek!

Jak na to? 

1) Pozorně si prohlédni tato vybraná   
    díla a inspiruj se.

2) Nastříhej filc na malé kousky 
    různých tvarů.

3) Nakombinuj a poskládej vlastní  
    kompozici.

4) Tavnou pistolí nebo lepidlem spoj   
    jednotlivé kousky k sobě a na závěr 
    zezadu připevni brožový můstek 
    a je to!!

5) Hotovou brož si připni na oděv
    a vyfoť se nám! 

Slovníček:
Brož – Druh šperku, který se připne na oděv.
Brožový můstek – Slouží jako nezbytný komponent 
pro dotvoření brože a jejímu uchycení na oděv.
Filc – Je měkká plošná textilie. Využivá se jako kreativní
materiál, který lze stříhat, lepit, nebo šít. 
Katedrála – Velký gotický chrám s věncem kaplí;
biskupský chrám, v němž je katedra, tj. stolice pro
biskupa. 
Gotika – Středověký umělecký sloh, který vznikl 
v polovině 12. století ve Francii.
Kompozice – Rozvržení obrazu; uspořádání prvků do
smysluplného celku.
Kontrast – Naprostá odlišnost.
Stylizace – Oproštění se od zbytečných detailů;
zjednodušení.
Vitráž – Okno složené z různobarevných skel,
zasazených do olověných spojovacích pásků. Vitráž se
používala od nejstarších dob jako dekorativní výplň oken
významných staveb. Největší rozkvět zaznamenala 
v gotice.
Vizuální – Související se zrakovým vnímáním; zrakový.

Autorky: Jolana Lažová (Námět a zpracování Art listu); Pavlína Špačková (Postava Jonáše).

Použity fotografie a reprodukce děl z výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích.

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).
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Stanislav Diviš, Vzpomínka na
Spartakiádu 90 č. V. 4, 1990

Toto dílo máme ve sbírce
VČG:

Tato malba (akryl na plátně)
patří k cyklu obrazů

Spartakiád, jejichž základem
se staly plánky pohybů cvičenců
na ploše strahovského stadionu

pro neuskutečněnou
spartakiádu v roce 1990.

Divišova pestrobarevná brož

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/kaple
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/vnimani

