
V SILUETÁCH MĚSTA

INSPIRUJ SE OBRAZEM OSTRAVA 
A OŽIV PANORAMA SVÉHO MĚSTA, 
NEBO VESNICE ZAJÍMAVÝMI PRŮHLEDY.

Bohumír Krystyn (26. 11. 1919 – 21. 8. 2010) 
český malíř, grafik a keramik

–  papír A4 (černý, nebo bílý)
– tužku
– nůžky
– mobilní telefon, nebo fotoaparát

Vyjdi na kopec, nebo vyhlídku 
a na papír načrtni tužkou 
jednoduchou siluetu svého města, 
nebo vesnice. Doma ji vystřihni 
a průhledem v šabloně pátrej po 
okolí. Můžeš si ji vzít s sebou i ven. 
Hledej zajímavý motiv, kterým 
bys průhled v šabloně zaplnil/a. 
Šablonu různě natáčej, přibližuj, 
oddaluj, nebo ji posouvej tak, 
aby její tvar dostal nový obsah. 
Zapoj svou fantazii! Může to být 
i něco, co máš rád/a, nebo čím se 
obklopuješ (knihy v polici, autíčka, 
plyšáci, panenky, klaviatura 
piana, stromy, květiny, domy, 
ulice…). Experimentuj s detaily 
a rozmístěním jednotlivých 
prvků. Zachycené panorama 
v šabloně vyfoť.

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

JAK NA TO:

TIP!

Bohumír Krystyn se narodil ve 
vesničce Hlubočec u Opavy. 
Studoval na škole uměleckých 
řemesel v Brně a monumentální 
malbu v ateliéru Emila Filly na 
Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Po studiích se vrátil do 
Hlubočce, kde se natrvalo usadil. 
V obrazech nejčastěji zachycoval 
krajinu rodného Slezska a také 
tu, kterou poznal na svých 
zahraničních cestách. Kromě 
malířství se zabýval i nástěnnou 
malbou, dekorativní tvorbou, reliéfy 
a drobnou keramikou. S manželkou 
Evou, která se taktéž věnovala 
umělecké tvorbě, spolupracoval 
na návrzích několika mozaik.

Na budově Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké 
školy báňské ve Výškovicích si můžeš prohlédnout 
barevnou mozaiku manželů Krystynových Učíme se od 
přírody (1979–1980).
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