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O IMPRESIONISMU

ÚVOD

Umělecký směr druhé poloviny 19. století.
Impresionismus se zrodil před rokem 1870 ve Francii. V dějinách
malířství znamenal rozhodující obrat a změnil malířské vidění své
doby. Významnou kulturní metropolí se stala Paříž. Přitahovala umělce
z celé Evropy, kteří byli otevření a pokrokoví v přijímání nových technik
a teorií. Odmítali klasický akademismus, odporovali konvencím
a běžnému vkusu. Šlo jim především o zachycení okamžitých vizuálních
dojmů / impresí z pozorovaného námětu. Pravidelně se scházeli
v kavárně Guerbois na Montmartru [žérbua na monmartru], kde
živě diskutovali o umění a nových objevech. Mezi časté hosty patřil
například i literát Emile Zola [émil zola] a fotograf Nadar.
Označení tohoto uměleckého směru je odvozeno z názvu slavného
obrazu Clauda Moneta [Klóda Moneta] Dojem, východ slunce
(Impression, soleil levant [impresjon, solej levan]), který byl roku 1874
vystaven na výstavě nezávislých malířů v Paříži. Impresionismus byl
odrazovým můstkem pro rozvoj moderního umění první poloviny
20. století. Do českých zemí pronikly vlivy impresionismu později.
Prolínaly se s dalšími malířskými tendencemi konce 19. století (secesí,
symbolismem a dozvuky romantismu, realismu).

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

1868
na Salonu odmítnutých byl vystaven obraz Snídaně v trávě
od Édouarda Maneta [eduarda maneta], který nebyl přijat do
oficiálního salonu a vyvolal skandál, přihlásila se k němu tehdejší
umělecká avantgarda
1874
první kolektivní impresionistická výstava konaná v ateliéru fotografa
Nadara. Třicet malířů, jejichž díla byla odmítána oficiálními salony,
vystavovalo pod názvem Anonymní společnost malířů, sochařů
a rytců, byl zde vystaven obraz Clauda Moneta Dojem, východ slunce
(Impression, soleil levant)

Claude Monet / Dojem, východ slunce,
1872, Musée Marmottan, Paříž

Obraz je malovaný krátkými tahy
štětce. Zobrazuje východ slunce, jehož
paprsky se odrážejí na vodní hladině. Dílo
upoutalo pozornost. Říkalo se o něm, že
je velmi odvážné a výstřední.

DOBOVÉ OKÉNKO

Během 19. století nastal mohutný rozvoj průmyslu, vědy i techniky označovaný jako průmyslová revoluce. Její kolébkou se stala Anglie již na počátku 18. století. Průmyslová revoluce přinesla velké sociální i hospodářské změny ve společnosti. Nastal rozmach ve strojírenství, těžebním,
chemickém i textilním průmyslu, zemědělství a lékařství. Budovaly se
manufaktury, tovární haly, hutě, stavěly se silnice, mosty, muzea, divadla,
výstavní paláce, parky… Rozvíjela se železniční a lodní doprava, podnikání i vědní obory. Dosud vládnoucí páru začala nahrazovat elektřina. Lidé
z venkova houfně odcházeli za prací do měst. Vlivem nových pracovních
a životních podmínek docházelo k proměnám společnosti. Prohloubil se
rozdíl mezi nižší (dělnictvo) a vyšší vrstvou (bohaté měšťanstvo, zejména továrníci, bankéři, obchodníci… tzv. buržoazie). Odvrácenou stranou
průmyslové revoluce byl odklon od řemeslné práce, proměny krajiny,
sociální bída a nelidské pracovní podmínky nižších tříd, které vedly k nepokojům mezi dělníky a buržoazií.

PŘEDCHŮDCI A VLIVY

Na impresionisty měla vliv tvorba Édouarda Maneta, zejména jeho
snaha zachycovat v obrazech skutečnost bez okázalosti. Camille Corot
[kamil koró] a malíři barbizonské školy, Gustave Courbet [gistaf kurbe]
a angličtí malíři předchozí generace (John Constable [džon konstábl],
William Turner [wiljem tárnr] ) ukázali impresionistům, jak využít světla
a atmosférických proměn v malbě, přinesli nové náměty z každodenního
života, malbu v plenéru, svobodu barvy a malířského rukopisu. Silně na
ně zapůsobila fotografie, její neostrost a kontrasty. Mnohým malířům
sloužila jako pomůcka k záznamu pohybu. Inspirovali se také japonskými
dřevoryty, jejich ornamentalitou, perspektivou a plošnou barevností.
Od poloviny 19. století se začaly vyrábět barvy v tubách, které jim
usnadnily práci v plenéru.

STYL MALBY A PROJEVY

Impresionisté se odkláněli od uhlazené akademické malby, která do té
doby vznikala v ateliérech a zabývala se převážně vznešenými tématy
z mytologie a historie. Snažili se zachytit prchavé okamžiky pomocí
barevné skvrny, která převažovala nad ostatními malířskými prvky,
jako je tvar, objem a linie. Zaměřovali se spíše na celek obrazu a jeho
působení než na detail. Svou pozornost soustředili na atmosférické
nálady v krajině, hru slunečního světla a stínů a přirozenou krásu. Díla
se vyznačovala uvolněným malířským rukopisem. Malovali skicovitě,
rychlými a krátkými tahy štětce přímo v plenéru (černou barvu téměř
nepoužívali). Tento způsob malby vycházel z pokusů Clauda Moneta
a Augusta Renoira [ógista renuára], kteří spolu malovali na nábřeží Seiny
[sény]. Snažili se zachytit těkavý světelný pohyb říční vody a sluneční
paprsky pronikající listím stromů.

NÁMĚTY A MOTIVY

Krajina, město, vesnice, vodní hladiny, ulice, nádraží, východy a západy
slunce, architektura v mlze, zahrady, prostý lid při práci, společenský
život zahrnující prostředí barů, rušných bulvárů, tanečních zábav,
kaváren, divadel, koncertů, slavností, dostihů a jiné…

IMPRESIONISMUS
V SOCHAŘSTVÍ

Až do 19. století sochařství vycházelo z tradice antické kultury. Sochy
se vyznačovaly dokonalým provedením, anatomicky přesnými tvary,
pevností objemů a hladkým povrchem. Na přelomu 19. a 20. století
nastává zlomové období. Sochařství se odklání od pouhého zobrazování
dokonalé formy a snaží se o vyjádření přirozené krásy, výrazu
a individuality. Sochaři se pod vlivem impresionismu stejně jako malíři
snažili zachytit prchavý okamžik a pohyb. Narušováním povrchu
materiálů, tvorbou prohlubní a vypouklin rozehrávali dynamiku světla
a stínů, evokující dojem neklidu, chvění a živosti. Sochy vytvářeli z hlíny,
vosku, bronzu, mramoru. Mezi významné představitele patří Auguste
Rodin [ógist rodén] a Medardo Rosso [medardo roso]. V českém
sochařství se vliv impresionismu mísí s dalšími styly a směry, především
secesí a symbolismem. Lze mezi ně zařadit Josefa Mařatku, Quido
Kociana, Ladislava Šalouna, Stanislava Suchardu, Františka Bílka.

IMPRESIONISMUS V HUDBĚ
A LITERATUŘE

Impresionismus pronikl i do hudby, v níž se stejně jako v malířství snažil
evokovat atmosféru, nálady a emoce. Vnesl do ní nové motivy a prvky
(uvolnění zákonů harmonie, disharmonie, pentatonické tóny, netradiční
nástrojové polohy, zvuková barevnost, souzvuky, nečekané kombinace
a variace). Skladatelé byli ovlivněni exotickou kulturou a lidovou hudbou.
Za tvůrce hudebního impresionismu je považován Claude Debussy
[klód debysi] a Joseph-Maurice Ravel [žozef moris ravel]. U nás se mu
v jistém období své tvorby přiblížili například Vítězslav Novák, Josef Suk
nebo Bohuslav Martinů.
Impresionistická literatura se prolínala se symbolismem a vycházela
ze smyslových vjemů. Obracela se k přírodním a intimním tématům.
Kompozice díla se uvolnila a děj nebyl tolik důležitý. Vyzdvihovány byly
nálady a emoce hlavních hrdinů a došlo k posílení lyričnosti, zejména
v poezii. Nejvýraznějšími představiteli literárního impresionismu byli
„prokletí básníci“ Charles Baudelaire [šárl bodlér] a Paul Verlaine [pól
verlén]. Dále například Marcel Proust [marsel prus], Rainer Maria Rilke
[rajner maria rilke] a Anton Pavlovič Čechov. U českých autorů můžeme
najít impresionistické tendence u Antonína Sovy, Otokara Březiny,
Viléma Mrštíka a Fráni Šrámka, aj.
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VÝZNAMNÍ UMĚLCI

VE SVĚTĚ
Claude Monet [klód monet], Camille Pissarro [kamil pisaro],
Pier-Auguste Renoir [pjér ógist renoár], Edgar Degas [edgar dega],
Alfred Sisley [alfred sisly], Berthe Morisotová [berte morisotová],
Mary Cassattová [mery kasatová], Auguste Rodin [ógist rodén],
Medardo Rosso [medardo roso]

CLAUDE MONET

(1840, Paříž, Francie – 1926, Giverny, Francie)
Čelní představitel impresionismu bývá označován za otce moderního
malířství. Dětství a mládí prožil v Le Havru [l ávru], kde ho do plenérové
malby zasvětil Eugene Boudin [ežen budan]. Vojenskou službu strávil
v Alžíru, kde na něj zapůsobilo africké světlo. Po návratu do Paříže
studoval na akademii po boku budoucích impresionistů. Navštívil
také Anglii, kde se seznámil s pracemi krajinářů Constabla a Turnera.
Svou pozornost soustředil na zachycení atmosféry opakujících
se motivů. Jeho obrazy jsou plné světla a zářivých barev. Maloval
nábřeží řeky Sieny a Temže, pobřeží v Normandii, Fontainebleauský
les [fontenblézký], pohledy na Paříž, nádraží, paláce v mlze, východy
a západy slunce, vodní hladinu s kvetoucími lekníny, aj. Nechával si
barvy ručně mlít. Oblíbeným námětem mu byla jeho zahrada v Giverny
[živerny], kde ho často ostatní malíři navštěvovali. V závěru života trpěl
oční chorobou, která se projevila i na jeho malířské tvorbě.

PIER-AUGUSTE RENOIR

Claude Monet / Nádraží Saint-Lazare,
1877, National Gallery, Londýn
Pier-Auguste Renoir / Houpačka,
1876, Musée d’Orsay, Paříž

(1841, Limoges, Francie – 1919, Cagnes-sur-Mer, Francie)
Francouzský malíř, který je považován za jednoho z tvůrců
impresionismu. Svůj zájem soustředil převážně na lidské postavy
(v plenéru i interiéru). V těchto obrazech aplikoval impresionistické
představy o světle, barvě a pohybu. Studoval na École des Beaux-Arts
[ekol de bozart] v Paříži, kde se seznámil s malířem Frédericem
Bazillem [frederikem bazilem], Claude Monetem a Alfredem Sisleyem
[alfredem sislym]. Byl vnímavý k pestré rozmanitosti světla a posedlý
představou o souladu člověka s přírodou. Obdivoval Corota, Rubense
[rubense], Tiziana [ticiána] a Veronese [veroneze]. S Monetem pobýval
v Bougivalu [buživalu], kde maloval společenské zábavy ve stínech
stromů, veslaře, koncerty, tance, aj. Později se s čistým impresionismem
rozešel a zaměřil se více na kresbu, obrysy a klasičtější zobrazování
figur. V posledních letech života trpěl těžkým revmatismem. V této době
maloval převážně zátiší a smyslné ženské akty s čistou, perleťovou pletí,
které jsou pro jeho malbu typické.

CAMILLE PISSARRO

(1830, Saint Thomas, Panenské ostrovy – 1903, Paříž, Francie)
Narodil se na ostrově Svatého Tomáše. Již v mládí se u něj projevilo
umělecké nadání. Pracoval v podniku svého otce, odkud utekl
a cestoval po Venezuele. Studoval na akademii v Paříži. Byl inspirován
svým přítelem a profesorem Camillem Corotem. Zachycoval krajiny,
venkovské domky s červenými střechami, vesničany při práci, zahrady,
kvetoucí vinice, pohledy na Paříž, pařížské bulváry z ptačí perspektivy,
mosty, nábřeží Seiny, noční výjevy s plynovými lampami a světly povozů.
Maloval drobnými, diagonálně kladenými tahy štětce, které se vzájemně
protínaly a zvýrazňovaly účinky barevnosti. Tento způsob malby ho
přivedl na krátký čas k pointilistické skupině malířů. Později se však
vrátil k původnímu impresionistickému způsobu malby.

EDGAR DEGAS

[edgar dega]
(1834–1917, Paříž, Francie)
Na přání svého otce studoval nejprve právnickou fakultu, záhy ale
odešel do soukromého ateliéru Louise Lamotha [luje lamota] a poté do
Ecole des Beaux-Art. Byl vynikající kreslíř a u impresionistů se naučil
světlo v obraze využívat tak, aby dosáhl objemu a pohybu. Sám se ale
spíše považoval za realistu. V Itálii studoval staré mistry a zálibu našel
v japonském umění. V jeho tvorbě převažují výjevy ze zákulisí baletu,
divadla a dostihů. Své náměty hledal v kavárnách, barech, cirkusech.
Maloval portréty, tanečnice, jezdce na koních, akty koupajících se
žen aj. Později vytvářel malé plastické modely, ve kterých zachycoval
pohyb, gesta i zkratky. Skici pořizoval před zvoleným objektem, poté
ale v malování pokračoval v ateliéru. Ze všech impresionistů byl
nejvíce ovlivněn fotografií, převážně snímky Eadwearda Muybridge
[edvarda majbridže] . Často ji sám používal tam, kde nestihl zachytit
rychlý a prudký pohyb. Hojně využíval techniku pastelu, kterou
kombinoval s temperou.

Camille Pissarro / Červené střechy,
1877, Musée d’Orsay, Paříž
Edgar Degas / Baletní škola,
1874, Louvre, Paříž

AUGUSTE RODIN

(1840, Paříž, Francie – 1917, Meudon, Francie)
Byl jedním z nejvýznamnějších sochařů 19. století. Jeho dílo plné velkých
citů a vášní ovlivnilo moderní sochařství. Svou pozornost soustředil na
lidské tělo. Jeho plastiky se vyznačují živou modelací, hrou světla a stínů,
střídáním hladkých a zvrásněných ploch. Po neúspěšném přijetí na
školu výtvarných umění se živil jako štukatér. Ve Florencii studoval díla
Michelangela [mikelandžela]. Po návratu z Itálie vytvořil sochu Kovový
věk, která vzbudila velkou pozornost na Pařížském salonu v roce 1877.
Během 37 let pracoval na sousoší Brána pekel, inspirovaném Božskou
komedií Danta Alighieriho [danta aligjeriho]. Měl ateliér v Meudonu
[medonu], kde vznikala mnohá sousoší, busty a pomníky. Vytvářel skici
(většinou ženských aktů) a také akvarelové kresby plné smyslovosti
a pohybu.

Auguste Rodin / Myslitel,
1880, bronz, The Metropolitan Museum of Art, NY

U NÁS
Antonín Slavíček, Otakar Lebeda, Václav Radimský, Antonín Hudeček,
Julius Mařák, Antonín Chittussi, Joža Uprka, Miloš Jiránek, František
Kaván, Josef Mařatka, Quido Kocian, Ladislav Šaloun, Stanislav
Sucharda, František Bílek

VÁCLAV RADIMSKÝ

(1867–1946, Pašinka)
Studoval krajinomalbu ve Vídni a v Mnichově. Od 90. let až do první
světové války žil ve Francii. Pobýval v Barbizonu, Giverny a u města
Vernon, kde si zakoupil starý mlýn. Na řece Seině si zřídil plovoucí
ateliér. Maloval odrazy stromů na vodní hladině, mihotavá světla, snažil
se zachytit barevnou atmosféru dne a ročních období. Pohyboval se
v okruhu malířů Clauda Moneta a Camille Pissarra, kteří se podíleli na
formování jeho malířského rukopisu. Často maloval na lepenku místo
plátna. S oblibou používal pastelové světlezelené odstíny a okry, které
kontrastovaly s tmavými plochami vodní hladiny.

ANTONÍN SLAVÍČEK

(1870–1910, Praha)
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Julia
Mařáka. Ve své tvorbě byl ovlivněn Antonínem Chittussi. Řadu
inspiračních prvků čerpal z dobové evropské krajinomalby. Roku
1907 podnikl významnou studijní cestu do Německa a Francie. Poté,
co opustil Mařákův realismus, vytvářel vlastní osobitou podobu
impresionismu. Stal se nejvýraznější postavou tohoto mimořádného
stylu v českém prostředí. Z jeho děl vychází melancholie a smutek,
unikátní je jeho práce se světlem a stíny.

Václav Radimský / Krajina u Turnova,
nedatováno (1902), Galerie výtvarného umění v Ostravě
Antonín Slavíček / Hutě na kladně II.,
1908, Galerie výtvarného umění v Ostravě

JOŽA UPRKA

1861, Kněždub – 1940, Hroznová Lhota)
Studoval Akademii výtvarných umění v Praze a Mnichově. Absolvoval
také několik cest do zahraničí. V Paříži se seznámil s díly francouzských
realistů a impresionistů. Po studiích se natrvalo usadil na Slovácku.
Jeho rodný kraj, tradice a folklor se mu staly nevyčerpatelným zdrojem
inspirace. Kromě přírody zachycoval motivy z každodenního života,
pracující lid, hody, poutě a lidové zvyky. V malbě se zabýval otázkami
světla a účinků čistých a jasných barev. Jeho výrazovým prostředkem
se stala barevná skvrna, která dodává obrazům lehkost a průzračnost.
V obraze jsou krojovaná děvčata
zobrazena v okamžiku, kdy sluneční
světlo dosahuje nejvyšší intenzity.
Ornamentálním pojetím a barevným
prozářením malby se malíř stále více
přibližoval expresi a abstrakci.

OTAKAR LEBEDA

(1877–1901, Praha)
Spolu s Antonínem Slavíčkem a Františkem Kavánem je považován
za jednoho z nevýznamnějších českých krajinářů. Měl velké nadání,
již ve svých patnácti letech nastoupil na pražskou akademii do
Mařákovy krajinářské školy. V raném období byly jeho obrazy ovlivněny
realismem. Pod vlivem Antonína Slavíčka a stipendijního pobytu v Paříži
a Barbizonu se u něj projevil silný vliv impresionismu. Maloval zasmušilé
tůně v lesích, opuštěné břehy rybníků, nálady deštivých dnů, krajinu
Krkonoš, Domažlic, Třeboně aj. V poslední fázi své umělecké tvorby se
začal orientovat na figurální malbu, v níž se projevilo expresivní ladění.
Tragicky zahynul ve věku nedožitých 24 let.
Joža Uprka / Dívky v květech,
1900, Galerie výtvarného umění v Ostravě
Otakar Lebeda / Podzim,
1897, Galerie výtvarného umění v Ostravě

JOSEF MAŘATKA

(1874–1934, Praha)
Studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze u profesora Celdy
Kloučka a na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Josefa
Václava Myslbeka (mimo jiné autora pomníku sv. Václava na Václavském
náměstí v Praze). Během stipendia v Paříži pracoval v ateliéru Augusta
Rodina, kde vytvářel plastické studie rukou, nohou a ženské akty.
Z počátku inklinoval spíše k realistickému sochařskému ztvárnění,
později pod Rodinovým vlivem tvořil v duchu secesního symbolismu.
Spolupracoval mimo jiné se sochařem Stanislavem Suchardou
na pomníku Františka Palackého nebo Ladislavem Šalounem
na pomníku Jana Husa. Věnoval se tvorbě válečných pomníků, bust
a reliéfů. Od roku 1920 působil jako profesor na Umělecko-průmyslové
škole v Praze.

Josef Mařatka / Tlustá žena,
1903, bronz, Galerie výtvarného umění v Ostravě
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REAKCE
NA IMPRESIONISMUS
NEOIMPRESIONISMUS

(80. leta 19. století)
Hnutí, které rozvinulo impresionistické principy. Umělci používali
metodu pointilismu (le point [l puán] – bod), která spočívala v kladení
malých bodů základních barev vedle sebe přímo na plátno. Racionálně
usměrněné barevné skvrny se staly základním elementem obrazu.
K jejich smíšení nedocházelo na paletě, ale až v oku diváka. Tato metoda
vycházela z poznatků soudobých vědeckých objevů v oboru fyziologie
(vidění) a optiky. Metodu rozpracovali Georges Seurat [žorž sera] a Paul
Signac [pól siňak].
„Neoimpresionismus je založen na spektrálním rozkladu barev, jejich míšení v oku
diváka a s tím souvisejícím zachování
věčných zákonů umění: rytmu, rovnováhy
a kontrastu.“ Paul Signac

POSTIMPRESIONISMUS

(přelom 19. a 20. století)
Zahrnuje několik tendencí, které netvoří jednotný směr. Umělci na
impresionismus reagovali různými způsoby. Spíše se však od něj
odkláněli a hledali nové formy vyjádření. V jejich tvorbě se uplatňovalo
zjednodušení tvarů, plošnost a používání jasných barev. Toto období
se stalo východiskem pro nové směry první poloviny 20. století
(secese, symbolismus, kubismus, expresionismus, fauvismus) a rozvoj
abstraktního umění. Hlavními představiteli byli Paul Cézanne [pól sezán],
Paul Gauguin [pól gogén], Vincent van Gogh [vinsent fan choch], Henri
de Toulouse-Lautrec [ánri de tulůs lotrek], Henri Rousseau [ánri rusó].
Georges Seurat / Nábřeží v Honfleuru,
1886, Národní galerie Praha
Paul Cézanne / Zátiší s ovocem,
1879/80, Ermitáž, Petrohrad
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OTÁZKY A NÁMĚTY
NEJEN DO VÝUKY

Pokuste se vyjádřit atmosféru v obraze zvuky či melodií. Napište k němu
krátkou báseň, nebo jen slova, která Vás napadají.

Víte, co je to imprese?
Co charakterizuje impresionistickou malbu?
Jaké barvy impresionisté používali?
Mohou barvy působit na naši psychiku? Zamyslete se nad jednotlivými
barvami a tím, co ve vás vyvolávají.
Jaké jsou nejčastější motivy impresionistických malířů?
Jaké jsou rozdíly mezi tradiční akademickou malbou a malbou
impresionistů?

PROHLÉDNĚTE SI OBRAZY A VŠÍMEJTE SI
ROZDÍLNOSTÍ MALÍŘSKÝCH STYLŮ
Obraz s názvem Horská krajina u Vyššího Brodu můžeme zařadit
do klasického akademického stylu, který se vyznačoval realistickým
pojetím a hladkostí malby.
Obraz Vesnice je namalován volnějším malířským stylem, jehož
základním prvkem je barevná skvrna.

Pozorně si prohlédněte obraz Svačina. Co může vyjadřovat?
Co zobrazuje?
Kde se výjev odehrává? Jakou náladu zachycuje? Zamyslete se nad
zobrazenými postavami, jaké mají výrazy a nad čím asi přemýšlejí.
Vymyslete k obrazu příběh.

Josef Matěj Navrátil / Horská krajina u Vyššího Brodu,
kolem 1830, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Stanislav Lolek / Alej v Luhačovicích,
1923, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Josef Ullmann / Vesnice,
1910–1911, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Nikolaj Petrovič Bogdanov / Svačina,
1910, Galerie výtvarného umění v Ostravě

HLADINA JAKO ZRCADLO

Inspirujte se obrazem Koupání od Miloše Jiránka. Zachyťte v přírodě,
nebo ve městě vodní hladinu pomocí fotoaparátu, či mobilu a pokuste
se ji přemalovat. Pozorně si všímejte, jaké odstíny se na ní objevují a co
odráží. Barvy nanášejte krátkými tahy štětce vedle sebe a pokuste se
zachytit chvění světla.

LAPAČEM SVĚTLA

Pozorujte světlo v přírodě, všímejte si, jakou má barvu, jaké vrhá
stíny, kam dopadá, kde se odráží, jak se pohybuje, chvěje… Můžete ho
pozorovat i ve své třídě, nebo na školní chodbě, či dvoře. Nejzajímavější
momenty zaznamenejte fotoaparátem, nebo mobilem.

PROSTOUPENÍ SVĚTLEM

Vytvořte kompozici z lesklých předmětů a materiálů, které odrážejí
světlo (kovové lžíce, nerezové nádobí, alobal, celofán, zrcátka,
sklíčka…). Můžete použít i skleněné nádoby naplněné vodou. Nechte
jimi prostoupit sluneční paprsky a pozorujte jejich zrcadlení v prostoru.
Odrazy a pohyb světla zaznamenejte krátkým videem.

BAREVNÉ STÍNY

Pro tvorbu Miloše Jiránka je příznačné
zachycování hry světla a stínů v jednotlivých částech dne. Postava nahého
chlapce na obraze je alegorií pomíjivosti
lidského života v souvislosti s přírodou,
která je věčná.

Miloš Jiránek / Koupání,
1902, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Impresionističtí malíři si uvědomovali, že jednotlivé barvy se navzájem
ovlivňují. Stíny nemusejí být pouze černé, šedé, ale mohou mít nádech
barvy vyskytující se v okolí. Vytvořte si barevný stín. Podržte mezi
zdrojem světla a bílou plochou (stěnou) barevnou průhlednou fólii
a pozorujte, jaký vrhá stín.

BAREVNÉ CHVĚNÍ

Najděte doma ve svém šatníku barevný oděv a vytvořte se spolužáky
impresionistický obraz z vašich těl. Svými pohyby vyjádřete barevné
chvění. Akci zaznamenejte videem.
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