Úloha na týždeň od 25.1. do 29.1.2021

Zadanie: Fantastický portrét
Tento týždeň svoju pozornosť zameriame na portrét /obraz tváre/ a vytvoríme si neobyčajný, nápaditý
fantastický portrét hlavy, podobne ako vo svojej tvorbe vytváral svoje fascinujúce portréty taliansky
maliar, kresliar a návrhár Giuseppe Arcimboldo.
Už v dávnych dobách sa výtvarní umelci pokúšali meniť tvár osobám, ktoré zobrazovali. Maliar
Giuseppe Arcimboldo namaľoval portrét cisára Rudolfa II. tak, že jednotlivé časti tváre skladal
z ovocia a zeleniny. Svoje fascinujúce nápadité portréty – podoby ľudskej tváre, tiež komponoval
z maľovaných zvierat, kvetín či rôznych neživých predmetov ako sú knihy, atď. (viď obr.).

G. Arcimboldo, Knihovník, 1566

G. Arcimboldo, Portrét cisára Rudolfa II., 1590

G. Arcimboldo, Kvetinové zátišie, 1591

Giuseppe Arcimboldo, keď zhromažďoval veci do jednej maľby, nikdy nevyberal predmety náhodne.
Jeho najslávnejšími dielami sú série tzv. kompozitných hláv alebo portrétov, ktoré vznikli invenčným
spojením rozličných realisticky namaľovaných objektov (napr. jedla, ovocia, kvetov alebo iných prírodných,
či ľuďmi vytvorených objektov).

Cyklus Štyri ročné obdobia (Jar, Leto, Jeseň, Zima), 1573

Séria obrazov Štyri živly (Vzduch, Voda, Oheň, Zem) , 1566

Vašou úlohou bude vytvoriť fantastický portrét.
Predmety do vášho portrétu nevyberajte náhodne, portrét môžete zamerať tematicky, svoju
inšpiráciu hľadajte v rôznych motívoch ako je (jedlo, zvieratá, autá, hračky, ovocie, zelenina, sladkosti,
pečivo, kvety, kuchynské predmety, umelecký a remeselný materiál, atď.). Inšpiráciou vám môžu byť
najrôznejšie veci, fantázii sa medze nekladú!
Pracujte týmito technikami:
1. koláž /technika strihania, trhania a lepenia papiera na plochu obrazu/, jednotlivé obrázky potrebné na
vytvorenie portrétu hľadajte a vystrihujte z novín, časopisov, reklamných letákov, kalendárov,...
Hromadením a ukladaním vystrihnutých obrázkov predmetov, jednotlivých fragmentov /zlomok, časť,
diel/ na papier postupne nahraďte oči, ústa, nos, iné časti tváre a vytvorte tak zaujímavý portrét (viď
obr.).
Ukážky fantastických portrétov vytvorených technikou koláže:

2. kresba a maľba – maľujte a kreslite rôznymi materiálmi (temperové farby, vodové farby, pastel,
pastelky...), môžete zvoliť aj kombinovanú techniku a vytvoriť tak spojením kresby, maľby a koláže
zaujímavý fantastický portrét (viď obr.).

Ukážky fantastických portrétov vytvorených technikou kresby a maľby:

3. asambláž /je priestorové intermédium vychádzajúce z princípu koláže a materiálovej montáže/, vytvorte
portrét z konkrétnych realistických predmetov, ktoré nájdete doma a sú vhodné pre vašu tvorbu
(ovocie, zelenina, kvety, hračky, mušle, špagát, ceruzky, štipce, kuchynské predmety, umelecké predmety,...).
Predmety komponujte /ukladajte/ do podoby portrétu, znázornite tvár pomocou predmetov, ktoré
ste si vybrali a zhromaždili. Montážou, hromadením a ukladaním predmetov rôznych farieb a tvarov
postupne nahraďte oči, ústa, nos, iné časti tváre. Vzniknutý portrét zaznamenajte prostredníctvom
fotografie. (viď obr.).

Ukážky fantastických portrétov vytvorených prostredníctvom asambláže a materiálovej montáže:

Prajem veľa kreativity a zábavy pri tvorení.
Úloha je určená všetkým žiakom výtvarného odboru.
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