ART LIST
STÁLÁ EXPOZICE

REFLEXE KRAJINY
A PŘÍRODY
Ve stálé expozici nazvané Reflexe krajiny a přírody jsou
vystavena díla z různého období. Najdeme zde díla
realistická, vytvořená podle fantazie, abstraktní
a dokonce i prostorová.
Cílem expozice je seznámit veřejnost s rozmanitými
přístupy umělců k tomuto tématu, upozornit na rozličné
výtvarné techniky a přiblížit intimní proces tvorby
krajinomalby.
Více informací o výstavě si můžeš přečíst po načtení
tohoto QR kódu.

Otakar Kubín, Krajina se skálou, před 1934

Kresebný úkol: Přenes podobu obrazu
do linií.

Jan Zrzavý, Domek na Ile de Sein, 1934

Pozoruj! Zkus co nejvíc podrobně popsat krajinu, kterou vidíš na obraze malíře
Jana Zrzavého. Popiš jednotlivé prvky. Zaměř se na detaily.

Na obraze vidím ...
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KRAJINOMALBA
Je druh malířství, v němž je na obraze zachycena prvotně
krajina.

ART LIST

Tvorbou takových obrazů se zabývá malíř specialista,
tzv. krajinář.
Zrodila se v 16. století v Holandsku.
V 19. století v období realismu začínají umělci tvořit také
venku v krajině neboli v plenéru. Následně se tímto
bezprostředním smyslovým zachycením krajiny inspirovali
francouzští impresionisté.

Krajina ve výtvarném umění může mít mnoho podob.
Zkus pozorovat odlišnosti na následujících dílech:

František Kaván, Vrch Sokol od Vranového, 1899

realistická malba
(olej na plátně)
Karel Malich, Sedím a pozoruji oblohu,
1976

prostorový objekt
(vytvořen z drátů)

Slovníček:
Reflexe (v našem případě Reflexe krajiny
a přírody) – zrcadlení; odraz
Stálá expozice – dlouhodobé vystavení děl
sbírkových předmětů v galerii či v muzeu. Trvá
i několik let.
Impresionismus – ovládl francouzské umění
v 70. letech 19. století. Byl pojmenován podle

Karel Malich, Kamenecký kopec mého
mládí, 2007

kresba abstrakce
(pastel na papíře)

slavného Monetova obrazu Imprese, východ
slunce. Nejdůležitějším vyjadřovacím
prostředkem se stala skvrna, malíř soustřeďoval
svou plnou pozornost na zachycení okamžiku

Co si o tom myslíš?
Která krajina se líbí nejvíce Tobě a proč?

světla a zářivé životnosti přírody.
Linie – čára; křivka
Horizont – pomyslná čára, obzor
Obzor – linie ležící na rozhraní krajiny
a nebe při pohledu z určitého místa
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Kresba krajiny
JAK NA TO?
Nejdříve si promysli a rozvrhni podobu Tvé budoucí krajiny. Jak si ji
představuješ? Budou tam hory, kopce, louky či jezera? Připrav si
tedy útržky těchto tvarů.
Např.

Co potřebuješ?
1) útržky papíru
2) suchý pastel
3) tužku, tuš, fix – na
případné detaily
a konečné úpravy

Poté si vezmi jeden z útržků, polož jej na papír a na jeho odtržený
okraj nanes pastel a rozmaž prstem (směrem od útržku na vlastní
papír). Suchý pastel je k této výtvarné aktivitě jako dělaný. Takto
postupuj s jednotlivými útržky a komponuj si svoji krajinu.
Na závěr můžeš volně dokreslovat další detaily – stromy,
květiny, lidi – cokoli Tě napadne.

Hurá do t
o

ho!!!
Těším se
na vaše v
ýsledná d
Můžete se
íla!
s námi po
dělit a po
slat je na
e-mail: at
elier@vcg
.cz,
nebo na F
acebook č
i Instagra
(@Východ
m
očeská ga
lerie v
Pardubicíc
h).
Autorky: Jolana Lažová (námět a zpracování Art listu); Pavlína Špačková (postava Jonáše).
Použity fotografie a reprodukce děl z výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích.
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