Úloha na týždeň od 8.3. do 12.3.2021

Zadanie: Krajina
Tento týždeň svoju pozornosť zameriame na krajinu, ktorá nám ponúka veľa rozmanitých možností
zobrazenia. Svoju inšpiráciu budete hľadať v krajine a jej rozličných častiach, vo všetkom čo tvorí
a dotvára krajinu, v prírode, ktorá nás obklopuje. Zamerajte sa na rôzne elementy /časti/ krajiny
(stromy, kôra, tráva, kvety, kopce, skaly, kamene, zem, cesty, lúky, polia, lesy, rieky ...).
Vaša krajina môže byť doplnená architektúrou (domy, hrady, zámky,...), ale i ľuďmi či zvieratami.
V práci sa môžete inšpirovať rôznym typom krajiny (vidiecka, mestská, prímorská,...), môžete
vychádzať z reálnej alebo si vymyslieť svoju vlastnú interpretáciu krajiny. Môžete tiež pracovať s jej
premenami počas ročných období.
Postup práce:
Táto práca bude pozostávať z dvoch častí.
1. Maľba a vytvorenie vlastných farebných podkladov, vytváranie rôznorodých štruktúr pomocou
rôznych nástrojov (predmetov)
V tejto časti práce si vytvoríte vlastné maľované podklady s rôznymi štruktúrami. Vašou úlohou bude
najskôr si zvoliť nástroje /predmety/ na maľovanie, s ktorými budete následne pracovať a vytvárať
nimi rôzne štruktúry na podklad (výkres). Hľadajte predmety, o ktorých si myslíte, že by mohli
vytvoriť a zanechať zaujímavú stopu a štruktúru na vašom podklade (napr. štetec, palička, špachtľa,
prsty, zubná kefka, kartón, sieťka, maliarsky valček so vzorom, penové dekoračné valčeky, polystyrén,
pukancová fólia, vidlička, hrebeň, kocky z lega, klinec, vrchnák od fľaše, pokrčený papier...), (viď obr.)

obr. nástroje (predmety) na maľovanie a vytvorenie rôznych štruktúr

Technickými metódami (maľovanie, miešanie, prekrývanie, stieranie, vtláčanie, vrstvenie, rýpanie,
kvapkanie, fŕkanie, odtláčanie, premaľovanie, tupovanie, zapúšťanie atď.) za pomoci nástrojov, ktoré
ste si na maľbu zvolili vytvorte na výkres štruktúry / viditeľná stopa tvorivej činnosti, ktorú zanecháva
umelec na podklade pri práci s nejakým nástrojom/. Maľujte temperovými alebo akrylovými farbami. (viď
obr.) Vybranými predmetmi môžete napr. do farby kresliť rôzne línie, vlny, tvary,... , zanechajú stopu
a vytvoria zaujímavý povrch. Na výkrese môžete kombinovať rôznofarebné plochy s rôznym typom
línií alebo môžete farbu na podklad nanášať v hrubších vrstvách tak, že sa viac-menej vytvorí akýsi
reliéf, do ktorého môžete vyrývať, škrabať, odtláčať,... Štruktúru a stopu po vybranom nástroji
vytvoríte najlepšie tak, že daný nástroj odtlačíte do ešte nezaschnutej farebnej vrstvy. Miešajte
jednotlivé farebné tóny, jednotlivé farebné vrstvy môžete tiež premaľovávať. Niekedy je práve to na
maľbe s rôznymi nástrojmi krásne – nepredvídateľné tvary a štruktúry. (viď obr.)

obr. tupovanie špongiou a štetcom na výkres

obr. stieranie farby špachtľou

obr. maľovanie a kresba špachtľou do vrstiev farby

Môžete sa tiež pokúsiť o imitáciu /napodobnenina/ rôznych prírodných prvkov, elementov, ktoré
nájdeme v krajine (napr. obloha, tráva, stromy, skaly, voda, drevo ...). (viď obr.)
Vaše vlastnoručne vytvorené maľované podklady so štruktúrami nechajte dobre vyschnúť, budete ich
potrebovať na tvorbu v druhej časti práce.
obr. ukážky žiakov (vytvorené vlastné farebné podklady
s rozličnými štruktúrami)

2. Tvorba koláže z vytvorených textúrových podkladov s námetom krajiny
V druhej časti práce budete vytvárať koláž /technika strihania, trhania a lepenia papiera na plochu obrazu/
z vopred pripravených vašich farebných podkladov, na ktorých ste si vytvorili rozličné štruktúry.
Strihajte alebo voľne trhajte rukami z vašich maľovaných textúrových podkladov jednotlivé časti
krajiny (stromy, kopce, skaly, kamene, zem, cesty, lúky, polia, lesy, rieky ...). Následným vrstvením
a prekrývaním jednotlivých častí, plánov krajiny vytvorte papierovú koláž. Vyskladajte si buď vašu
vymyslenú krajinu alebo sa pokúste vychádzať z reality ako niektorí umelci. (viď obr.)

obr. strihanie, vrstvenie a prekrývanie jednotlivých častí, plánov krajiny; tvorba papierovej koláže krajiny

Pozrite si tiež ako inšpiráciu ukážky koláží, ktoré vytvorili umelci a žiaci.
Ukážky koláží umelcov:

Ukážky koláží žiakov:

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