
PROMĚNY MĚSÍCE

INSPIRUJ SE MOTIVEM 
MĚSÍCE A POKUS 
SE NASIMULOVAT 
PROMĚNY JEHO FÁZÍ.

František Ženíšek (25. 5. 1849 – 15. 11. 1916)
český malíř

–  polystyrenovou kouli, špejli
–  tužku, štětec, temperové barvy
–  lampičku, tmavou místnost
–  fotoaparát, nebo mobil

Vytvoř si jednoduchou maketu 
Měsíce z polystyrenové koule. 
Koncem tužky do jejího povrchu 
protlač krátery. Napíchni ji na špejli, 
aby se ti lépe držela. Pomaluj ji 
různými odstíny šedé barvy a nech 
uschnout. V tmavé místnosti rozsviť 
lampičku, která bude představovat 
Slunce. Stoupni si před ni a jako 
Země se otáčej kolem své osy 
a přidržuj před sebou Měsíc. 
Pozoruj, která jeho část je osvícena 
a která je ponořena do tmy. Tímto 
rotačním pohybem nasimuluješ 
měsíční fáze. Víš, jak se nazývají 
ty hlavní? Zaznamenej je sérií 
fotografií.

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

JAK NA TO:

František Ženíšek se řadí k malířům 
tzv. Generace českého Národního 
divadla. Studoval na Akademii 
výtvarných umění v Praze a na 
Akademii ve Vídni. Poté se vrátil 
na pražskou AVU a pokračoval ve 
studiu u Josefa Matyáše Trenkwalda 
a Jana Swertse. Byl vynikající kreslíř 
a malíř historických a alegorických 
výjevů. Patřil také mezi vyhledávané 
portrétisty. Maloval podobizny členů 
královské rodiny, státníků a dalších 
významných osobností. Ženíšek 
byl uznáván pro svůj akademický 
způsob malby, který odpovídal 
tehdejšímu rozšířenému oficiálnímu 
vkusu. Některými byl však kritizován 
pro svůj konzervativní přístup. 
Jeho tvorba vycházela z tradice 
renesance a romantismu. Inspiraci 
čerpal ze starých bájí a pověstí i ze 
svých cest do zahraničí, zejména 
Paříže, Itálie a Holandska. Vytvářel 
také návrhy vitráží a monumentální 
nástěnné malby. V roce 1879 se 
společně s Mikolášem Alešem 
zúčastnil soutěže na výzdobu foyeru 
Národního divadla v Praze. Mimo 
to vyzdobil také strop hlediště 
osmi alegorickými postavami a byl 
autorem první opony, která však 
byla zničena při požáru v roce 1881. 
Ženíšek byl členem Umělecké 
besedy, Jednoty výtvarných 

František Ženíšek / Koupání, 1901, GVUO

umělců a působil jako profesor 
na Uměleckoprůmyslové škole 
v Praze a na pražské AVU.

Obraz zachycuje nahou ženu, která 
se chystá ke koupeli v jezeře, na jehož 
hladině se odráží měsíční svit.
Je známo, že měsíc a jeho fáze 
ovlivňují přírodní děje, jako je příliv 
a odliv, sklon rotační osy naší 
země, chování zvířat… Působí 
i na naši psychiku a spánek. Jak 
ovlivňuje tebe?


