
ART LIST

Zde vidíš grafické listy pana Reynka.
 Pozorně si je prohlédni. Uhodneš jaký námět 

či téma mu bylo nejbližší? 
 
 

 

                            Z _ _ Ř _ _ _.
      Ovšem nejraději měl... 

             K _ Č _ _   a    O _ E  _ _ _.

      Bohuslav Reynek (1892-1971) byl český grafik
      a básník. Většinu času žil na svém statku  
v Petrkově u Havlíčkova Brodu, kde nacházel svůj
klid a inspiraci v přírodě, obklopen svými
milovanými zvířaty.

Od roku 1930 se věnoval grafice, přičemž nejvíce
technikám suché jehly, leptu a monotypu, které
kombinoval. 

Je to obor ve výtvarném umění,

je to umělecké dílo, které se
rozmnoží ručním řemeslným
postupem – pomocí tiskařského
lisu na předem stanovený počet
výtisků;
výsledkem jsou originální grafické
listy, které se číslují. Určí-li se
předem např. 10 výtisků, první se
čísluje 1/10, druhý 2/10 a tak dále.
A všech 10 listů jsou originály.

Umělecká grafika  
 

       který je založen na principu obtisku;

BOHUSLAV REYNEK

Grafik a básník

Grafik
a?!

Co to
 jeee???

 

MňÁááuUu

1/3

Rozutekly se mi 

tu kočky, pomůžeš

mi je spočítat?

Našel jsem
_____

koček!
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Příprava podkladu k tvorbě:

1) Tuto plochu si nejříve navoskuj / pokresli silnou

vrstvou voskovky. (Aby se do ní dobře rylo).

2) Vezmi bílou obyčejnou křídu a nanes ji na vrstvu

voskovky. (To aby na tento nyní mastný povrch dobře
chytla tuš.)3) Poté potři tuší. 4) Vyber si oblíbený motiv. 

5) Po zaschnutí můžeš začít prorývat.

 
Předpokládám, 

že doma asi tiskařský lis  a měděnou
destičku nemáte. Ale to vůbec nevadí! 

Zkusíme se vžít do kůže grafika 
i jinak. 

Dnes budeme vyrývat námět do
našeho připraveného voskového

podkladu pokrytého 
tuší.

     Oblíbenou grafickou technikou pana Reynka  

     To znamená, že se barva zatírá hluboko do vyrytých
míst na destičce, které se odborně říká matrice. Barva se 

Při tisku je zapotřebí větší tlak, proto se využívá tiskařský
lis. 

     byla např. suchá jehla, což je technika tisku z hloubky.

z plochy matrice poté setře měkkým hadříkem a může se tisknout.

Bohuslava Reynka bychom často zastihli u rytí do
přípravných destiček, ze kterých potom tiskl na
všelijaký papír, který měl zrovna po ruce. 

Autorky: 

Jolana Lažová (námět a zpracování Art listu) 

Pavla Baštanová (postava B. Reynka)

Pavlína Špačková (postava Jonáše)

Použity grafické listy ze sbírky Východočeské galerie v Pardubicích

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).

Pomůcky: 
voskovky
bílá křída

štětec
tuš

perko nebo jiný
ostrý předmět na

rytí
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Doporučuji
vytisknout na
tvrdý papír! 
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