
ART LIST

      Ve sbírce Východočeské galerie v Pardubicích 
se nachazí cenné dílo jednoho z nejvýznamnějších
českých výtvarníků  – Jiřího Koláře – básníka, dramatika
a autora vizuální poezie. 

 

Kolář vytvořil mnoho  experimentálních a originálních
výtvarných technik. Jeho koláže – obrazy, reliéfy,
objekty, vytvářené metodami roláže, proláže, muchláže,
chiasmáže, asambláže, stratifie  – jsou průnikem do
mnoha vrstev a záhybů lidské existence. 

Jiří Kolář přetváří básně v obrazy. Namísto štětcem pracuje
skalpelem a barvy nahradil potištěným 
papírem a lepidlem. Pozoruj! 

Zkus popsat tento objekt. Poznáš, čím je pokryt?

Jiří Kolář, Talířový dopis. Kolumbův talíř, Hladový dopis,
 Jedlý talíř, Pocta F. Hudečkovi, 1966 

1914 - 2002

JIŘÍ KOLÁŘ
MISTR KOLÁŽE

Stříhací rozcvička: Vytvoř si svůj "Stupínek vítězů".
Postup: 1) Najdi v časopisech a novinách svoje favority podle tvojí
fantazie – ať už to jsou oblíbení superhrdinové z komiksového
časopisu nebo snad Tvé oblíbené jídlo z létaku? 2) Rozmysli si
jednotlivé stupně vítězů a přilep je lepidlem. A je to! 
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Jiří Kolář, Stupínek vítězů, 1969
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JAK NA TO?
 

1) Nejprve si vyber objekt, který budeš polepovat. Může
to být starý hrneček, skleněná láhev, jablko a podobně.

2) Přichystej si staré časopisy, noviny, kalendáře 
či mapy, které Ti nebude líto rozstříhat. Vyber z nich
zajímavé motivy – části slov, věty, písmena a prvky,
které se Ti líbí a nastříhej je na kousky.

3) Jednotlivé kousky přikládej na objekt a potírej
štětcem s tekutým lepidlem (např. Herkulem).  

4) Počkej až objekt zaschne a je hotovo! ;-)

TVORBA OBJEKTOVÉ KOLÁŽE

Slovníček: 
...dnes delší, ale o to zajímavější! ;)

 

Asambláž – Technika vytváření trojrozměrného
výtvarného díla sestaveného z různých i nesourodých
předmětů a materiálů.  Vznikají nové celky, v nichž původní
prvky dostávají nový význam. 

Muchláž – Je forma koláže, jejímž autorem je Jiří Kolář. 
K tvorbě se používají fotografie či reprodukce obrazů, které
se po navlhčení a zmačkání nalepí na podklad, přičemž se
zachovají záměrné deformace. Muchláže odkazují na
literární díla a vnášejí pohyb do statických obrazů.

Objekt – Předmět vyjmutý z užitkových souvislostí 
a podrobený uměleckému záměru. 

Proláž –  Je jednoduše řečeno "dvou obrazová roláž".
Kombinuje obraz, z něhož je vyříznuta některá snadno
rozpoznatelná část, s jiným obrazem vloženým do takto
vytvořeného podkladu. Jedná se tedy o prolnutí obrazu 
do chybějící části obrazu jiného.

Reliéf – Plošné sochařské dílo, vystupující z plochy 
a dosahující iluze prostorovosti a objemovosti plastickými
tvary. 

Roláž – Technika koláže, která spočívá v rozřezání jednoho
nebo více obrázků na proužky a nalepení v novém
prostorovém uspořádání.

Chiasmáž – Je rovněž originální technika koláže našeho
autora J. Koláře. Využívá se papír potištěný znaky, roztrhaný
na malé části a nalepený na podložku ve všech směrech
jako „chiasmata“ (z řečtiny „příčka“, z latiny „překřížení“).

Vizuální – Zrakový; související se zrakovým vnímáním.

Stratifie – Další originální výtvarná technika Jiřího Koláře.
Její princip spočívá v postupném lepení mnoha vrstev
papíru a následném vytváření reliéfu pomocí skalpelu. 

Je to výtvarná technika.
Obraz vzniklý lepením různých

druhů papíru, reprodukcí,
útržků novin, tapet atd.

Na zvolený podklad se lepí tyto
útržky či ústřižky v záměrně

neobvyklých souvislostech 

Koláž

a s novými významy.

 

Hurá do toho!!!Těším se na vaše výsledná díla!Můžete se s námi podělit a poslat je nae-mail: atelier@vcg.cz,nebo na Facebook či Instagram (@Východočeská galerie vPardubicích).
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Autorky: Jolana Lažová (námět a zpracování Art listu); Pavlína Špačková (postava Jonáše). 
Použity reprodukce děl z archivu Východočeské galerii v Pardubicích.
Zdroj: MOTLOVÁ, Milada. Jiří Kolář. Praha: Odeon, 1993 ISBN: 80-207-0427-2; TROJAN, Raul, Bohumír MRÁZ a Bohumír MRÁZ. Malý slovník výtvarného umění. Praha: SPN,
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Co potřebuješ?
 

1) Objekt k polepení

2) noviny, časopisy, ústřižky

3) nůžky, plochý štětec 

4) tekuté lepidlo Herkules 

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

