Úloha na týždeň od 19.4. do 23.4.2021

Zadanie: Agamograf
Témou tohto týždňa bude agamograf. Počuli ste už niekedy toto slovo? Čo sa tým myslí? Je to séria
obrázkov spojených v jeden celok, ktorý sa rôzne mení, podľa toho, z ktorého uhla sa naň dívate.
Meno dostali po izraelskom sochárovi Yaacovovi Agamovi, ktorý ich začal vytvárať ako prvý. Umelec
tvoril svoje agamografy väčšinou z geometrických vzorov. (viď obr.)
https://www.youtube.com/watch?v=megNvu6HHMg
https://www.youtube.com/watch?v=fP_z1OWP5lw

Umelec Yaacov Agam a jeho diela:

Úloha:
Vytvorte si svoj vlastný agamograf.
Čo budete potrebovať:







2 malé výkresy a 1 veľký (napr. dve A4 a jednu A3 alebo dve A5 a jednu A4)
nožnice
voskovky, pastelky, vodovky proste čomu dávate prednosť pri tvorení
pravítko
ceruzku
lepidlo

Postup:
1. Najprv si nakreslite na menšie výkresy dva samostatné obrázky, ktoré sú štýlovo alebo tematicky
kontrastné. Kontrast znamená iný (napr. chladný/teplý, tmavý/svetlý, smutný/šťastný...). Inšpiráciou
vám môžu byť rôzne veci, témy, motívy (napr. krajina, architektúra, portrét, ľudia, zvieratá,
predmety, ...).
Môžete tiež vymyslieť koncept, ktorý predstavuje premenu / transformáciu. Nakreslite dve rôzne
bytosti, predmety alebo koncepty, ktoré môžu predstavovať transformáciu. (napr. húsenica sa zmení
na motýľa, vajcia v hniezde na vtákov, denná krajina na nočnú krajinu, premena ročných období,
dieťa na dospelého človeka, smutná tvár na veselú tvár, atď...).
Do svojich kresieb môžete zakomponovať aj geometrické tvary a vzory ako umelec Yaacov Agam vo
svojich prácach. (viď obr.)

2. Keď máte vaše dva obrázky hotové, bude potrebné rozstrihať obidva na rovnaké pásiky. Pomocou
pravítka a ceruzky si na zadnú časť obrázkov narysujte pásiky hrubé 1,5 cm. Ešte pred strihaním si
každý pásik označte, aby sa vám nepomiešali, aby ste vedeli ako za sebou nasledujú. Pokiaľ ste si
zvolili formát A4 jeden obrázok označíte A1 až A14 a druhý obrázok označíte podobne B1 až B14. (viď
obr.)

3. Teraz si zoberiete väčší výkres formátu A3, na ktorý si pomocou pravítka a ceruzky narysujete čiary
široké podľa toho, aké široké pásiky máte nastrihané z obrázkov (v tomto prípade 1,5 cm hrubé
pásiky). Tento výkres následne poskladajte podľa čiar ako harmoniku. Na harmonikový výkres
striedavo nalepujte vaše narezané pásiky z oboch obrázkov, pekne podľa označení A1, potom B1, A2,
potom B2,...atď. až máte nalepené všetky pásiky. (viď obr.)

4. Hotový agamograf poskladajte opäť do harmoniky a teraz si môžete prezerať dielo spredu, zľava aj
sprava. Existujú teda tri rôzne obrázky, ktoré sa zobrazia pri pohľade z troch uhlov. Pre inšpiráciu si
pozrite hotové ukážky agamografov. (viď obr.)

Prajem veľa kreativity pri tvorení agamografov.
Úloha je určená všetkým žiakom výtvarného odboru.
Autor úlohy: Mgr. Michaela Šoková

