C
ˇIARY
V zadaní sa oboznámite s tvorbou Miroslava Cipára slovenského výtvarníka,
ilustrátora, grafika, čiastočne aj sochára, ktorý nám zanechal unikátne diela,
tvary, postavy a príbehy vynárajúce sa z pavučiny zadrôtovaných čiar ako
zakódováne posolstvo, aj pre budúcnosť.
 Na fragment z jeho tvorby nadviažete vlastnou kresbou, čiarami,
vlastným rytmom, výtvarným nápadom a motívom.
Svojou fantáziou vytvoríte z fragmentu nový obraz - odkódujete umelcovo
posolstvo.
 Vyberte si fragment, ktorý vás zaujme (ukážka na str. 8, 9) vytlačte,
alebo priamo obkreslite z PC obrazovky (veľkosť výkresu A5, A4).
Používajte rôzne druhy čiar a šrafúr, fixky, ceruzky, pastelky, rôzne
kombinácie techník.
 Môžete vlastným pozorovaním svojho okolia objavovať rôzne druhy čiar,
v obrysoch tvarov, predmetov, javov a zaznamenať ich fotením ( ukážka str. 6).
o Zaujímavé čiary objavíte, aj obkreslením obrysov už z vystrihnutých papierových
stromov, lesov, zvierat, postáv a rastlín z predchádzajúcich zadaní.

o
o

Fragment je malá neúplná časť celku umeleckého diela.
Čiara je: -zoskupenie bodov nadväzujúcich za sebou
- základným výrazovým prostriedkom vo výtvarnom umení – výtvarnej reči.
- pre svoju jednoduchosť a účinnosť má veľkú výrazovosť a dynamiku.
- vodorovná – horizontála – vyvoláva dojem pokoja, vážnosti
- zvislá - vertikála - vzbudzuje dojem rastu, ľahkosti, štíhlosti
- šikmá – diagonála – spôsobuje napätie, najmä vzhľadom k vertikále.
- dlhé, krátke, rovné, zatočené, špirály, cik cak, husté, riedke, rovnobežné.
- obrys – kontúra ohraničujúca plochu.

o

Šrafovanie je základná metóda tieňovania založená na kreslení riedkych, alebo hustých čiar
vedľa seba. Rôzna hustota čiar potom tvorí vizuálny dojem bledšieho, alebo tmavšieho odtieňu.

o

Rytmus je pravidelné striedanie........
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Akademický maliar Miroslav Cipár
*8. 1. 1935 Vysoká nad Kysucou - +8.11.2021 Bratislava
Bol vynikajúcim ilustrátorom, grafikom, grafickým
dizajnérom, maliarom, scénografom a sochárom.
S jeho výnimočným autorským rukopisom vzniklo mnoho
nadčasových logotypov a značiek, ktoré sú stále
neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych inštitúcií.
Bol hlavným spoluzakladateľom Bienále ilustrácií Bratislava.
Rozvíjal tradície slovenského výtvarného umenia a tvorivo
reagoval na podnety aktuálnych výtvarných smerov, najmä
abstraktnej výtvarnej tvorby.
V ilustrátorskej tvorbe sa inšpiroval aj ľudovým umením,
jeho farebnosťou a ornamentikou.
Tento umelec miloval čiary, s ktorými vedel stvoriť akýkoľvek
svet, miniatúrnu kresbičku logo, aj veľký pôsobívý obraz,
panorámu Bratislavy, mýtické postavy. Čiarami vedel vyjadriť
zmätok aj poctu, rôzne pocity a situácie, pomocou nej
definoval svet. No miloval aj písmo.

Vytvoril ikonické logá, ktoré sú výsledkom

https://www.youtube.com/watch?v=2joZEmFgP8A
https://www.youtube.com/watch?v=UdhKxmD8jdo

jeho geniálnej grafickej tvorby - spojením
fragmentov tvarov písma s myšlienkovým obsahom
loga. Objavíš v ukážkach súvislosti ?
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Ukážky z malieb Miroslava Cipára.
V jeho obrazoch je ľahkosť, s akou zvyčajne
dokážu tvoriť len deti.
Výtvarník však priznával, že práve výraz
ľahkosti je neraz výsledkom
tvrdého zápasu so sebou samým.
https://www.youtube.com/watch?v=qX9fwGOAlDc

Sochárska tvorba Miroslava Cipára
Dlhý, široký, bystrozraký
materiál: farebný umelý kameň

Výstava v Slovenskom
múzeu dizajnu.

rozmery: výška 410 cm, 305 cm a 200 cm
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Ukážky kníh, ilustrácií
Miroslava Cipára
(str.4,5).

Pripravoval si ku každému oddielu knihy vlastný
ilustrátorský plán.
https://www.youtube.com/watch?v=otaXSZrCWd8
https://www.youtube.com/watch?v=Cg6bh_BysCE
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Pozorujte a objavujte čiary, rytmus všade okolo seba.
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Fragmenty
sú neúplné časti celku
z umeleckého diela.

Imaginárne obrazy a kresby
Miroslava Cipára
to je nekonečný, nevídaný
labyrint čiar a ťahov štetca.
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Nadviažete na fragment kresbou, vlastným rytmom čiar, výtvarným nápadom, motívom.
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Mgr. Helena Migrová
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