
AŤ TO ROSTE!

INSPIRUJ SE OBRAZEM PODMRAČENÝ 
DEN A PROJASNI TEN SVŮJ VYSAZENÍM 
SEMÍNEK, ČI SAZENIČEK.

Rudolf Kremlička (19. 6. 1886 – 2. 6. 1932)
český malíř a grafik

–  záhon, truhlík, či květináč
–  hlínu, zahradnické potřeby, vodu 

na zalití
–  semínka, sazeničky Popros rodiče a kupte spolu 

semínka, nebo sazeničky bylinek, 
květin, zeleniny, či ovoce. Zasaďte 
je na zahradě, na záhonku před 
domem, nebo doma do truhlíku, či 
květináče. Užívejte si dotek se zemí, 
vnímejte její barvu, strukturu a vůni 
a všímejte si, jací živočichové v ní žijí. 
Semínka, či rostlinku nezapomeň 
zalévat, aby pěkně rostla. Když o ni 
budeš dobře pečovat, potěší tě 
svými květy, či plody.

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

JAK NA TO:

Rudolf Kremlička patří k osobnostem 
českého malířství 20. století. V letech 
1907–1912 studoval na Akademii 
výtvarných umění v Praze u Hanuše 
Schwaigera. Absolvoval několik 
pobytů v zahraničí, kde se seznámil 
s díly francouzských impresionistů, 
postimpresionistů a starých mistrů, 
jako byli Tizian, Leonardo da Vinci, 
či El Greco. Přístupem k tématu, 
barevností a prací se světlem jej 
ovlivnila také holandská žánrová malba. 
Námětem jeho děl jsou ženské akty, 
portréty, krajina a v omezené míře 
i zátiší. Během první světové války se 
uchýlil do Kameniček na Vysočině, kde 
nalezl bohatý zdroj inspirace. Upoutala 
jej okolní příroda i prostý lid. Od roku 
1915 se v Kremličkově tvorbě objevuje 
motiv ženy, který se stal pro jeho dílo 
zásadní. Pod vlivem Édouarda Maneta 
a Edgara Degase zobrazoval postavy 
žen při hygieně, nebo při odpočinku. 
Maloval obrazy tanečnic, pradlen, 
šiček, myček i vesnických žen, které 
pracují na poli. Obrazy z tohoto období 
jsou charakteristické svou objemovou 
modelací a zvýšeným zájmem o barvu. 
Kremlička byl členem skupiny Tvrdošíjní 
a SVU Mánes. Zemřel předčasně na 
následky těžké nemoci.

Na obraze je namalována žena na 
pozadí zeleného pole s pracujícími 
venkovany. Co asi dělají? Kopou, 
plejí, sbírají, či připravují půdu 
k setí? Už jsi někdy pomáhal 
s prací na poli, nebo zahradě?

Rudolf Kremlička / Podmračený den, 1910, GVUO


