impresionizmus (franc. impression = dojem). Maliarsky smer 2. pol. 19. storočia. Jeho názov vznikol
podľa obrazu Claude Moneta Impresia vychádzajúce slnko (1872). Impresionistickí maliari sa snažili zachytiť
zo skutočnosti jej prchavú premenlivú atmosféru a sprostredkovať divákovi citový zážitok, osloviť jeho
schopnosť vžiť sa do obrazu. Diela boli väčšinou maľované bez prípravných štúdií priamo v exteriéry; ich
obsahom bol zmyslový zážitok, optický vnem, často zobrazovali svetelné a atmosferické javy.
kubizmus (franc. cube = kocka). Smer vo výtvarnom umení zo začiatku 20. storočia, používajúci rôzne
uhly pohľadu na ten istý predmet. Bol dôsledne dvojrozmerný, zriekal sa iluzívneho zobrazenia, pracoval
s geometrickými tvarmi a ich sploštením. Predstavuje konceptuálny prístup k zobrazovaniu („Maľujem
predmety tak, ako ich myslím, nie ako ich vidím“, povedal Pablo Picasso). Námety kubistov boli najmä
zátišia a portréty. Jeho najvýznamnejšími predstaviteľmi sú P. Picasso a G. Braque.
symbolizmus (gr. symbolon = poznávacie znamenie). Smer v umení od pol. 80. rokov 19. storočia, vznikal
v spojení s literárnym symbolizmom, mal blízko aj k hudbe a duchovnosti. Vychádzal z idey, že pravda
je skrytá, dá sa však poznávať intuitívne, prostredníctvom symbolu, ktorý zviditeľňuje zatajené deje,
predstavy, myšlienky a city.
portrét (lat. protrahere = priniesť na svetlo, fr. portrait = podobizeň). Znázornenie tváre (a postavy)
človeka vo výtvarnom umení; zviditeľňuje nielen vonkajšiu podobu, ale aj psychiku portrétovaného.
Pôvodnou funkciou portrétu bolo zobraziť a zachovať podobu človeka, „zvečniť“ ho. Podľa spôsobu
zobrazenia tváre rozoznávame proﬁl (zobrazenie zboku), trištvrteproﬁl, poloproﬁl a en face (zobrazenie
spredu); podľa zobrazenia časti postavy portrét hlavu, poprsie (busta), polﬁgúru, trištvrteﬁgúru alebo
celú postavu. V dejinách umenia nachádzame rôzne typy portrétu, napr. skupinový, oﬁciálny, jazdecký,
posmrtný portrét, autoportrét (portrét zhotovený samotným autorom).
krajinomaľba Motív výtvarného umenia, ktorý zachytáva voľnú, človekom nedotknutú krajinu, alebo
takú, do ktorej zasiahol človek. Odráža dobové predstavy o svete a vzťah spoločnosti i jednotlivca k prírode.
Môže tvoriť pozadie k ﬁgurálnemu výjavu, ale aj samostatný námet, ktorý sa po prvý krát objavil v tvorbe
L. da Vinci a A. Dürera.
zátišie (fr. nature morte = mŕtva príroda). Námet v umení, zobrazujúci neživé predmety (kvetiny, ovocie,
fľaše) alebo zvieratá. Odzrkadľuje vzťah človeka k okolitému svetu, vyjadruje aj ﬁlozoﬁcké, sociálne,
existenciálne otázky doby a osobnosti umelca.

K výstave sa koná súťaž! Ak správne odpovieš na jednoduchú otázku
pri vstupe na výstavu a uvedieš svoju e-mailovú alebo poštovú adresu, zapojíš sa
do súťaže, v ktorej päť výhercov získa katalóg k výstave a sadu detských sprievodcov
k rôznym výstavám a päť celoročnú voľnú vstupenku pre 2 osoby do Galérie mesta
Bratislavy. Žrebovanie prebehne po skončení výstavy a jeho výsledky budú zverejnené
na internetovej stránke www. gmb. bratislava.sk
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Čo znamená po slovensky slovo „zrzavý“?
Koľko rokov sa Jan Zrzavý dožil?
Stalo sa Ti už niekedy, že sa Ti sníval sen, na ktorý si nemohol zabudnúť?
Skúšal si ho napísať alebo namaľovať?
Pozývame Ťa objaviť tajomstvá, ktoré skrývajú obrazy Jana Zrzavého. Pomôcť
nám v tom môžu anjeli z jeho obrazov - poslovia Boží, ochrancovia, ktorí sa
zvyknú zobrazovať ako okrídlené postavy.

VÍTAME ŤA V MIRBACHOVOM PALÁCI
GALÉRIE MESTA BRATISLAVY
Slávny český maliar Jan Zrzavý bol „maliarom snov“. Ako dieťa si
vymýšľal svoje vlastné rozprávky, maľoval svoje sny a predstavy.
Pochádzal z Okrouhlíc, kde sa v roku 1890 narodil ako šieste
dieťa v učiteľskej rodine Jana a Vilémy Zrzavých. Jeho obľúbeným
predmetom v škole bolo kreslenie. Rád maľoval a kreslil v prírode
a túžil stať sa maliarom. Venoval sa však aj písaniu a uvažoval
o hereckom povolaní. Umenie študoval v Prahe, kde prežil
väčšinu svojho života a kde v roku 1977 zomrel. Najvýznamnejším
centrom umenia bolo v prvej polovici 20. storočia mesto Paríž,
kde vznikali nové fascinujúce hnutia a smery, ako sú napríklad
impresionizmus či kubizmus. Ovplyvnili aj Jana Zrzavého.
V jeho obrazoch však je niečo originálne, tajomné a zasnené,
čo charakterizuje všetky jeho diela. Sám veľa cestoval, najmä
po Francúzsku, Nemecku a Taliansku. Krajina, umelecké diela,
stretnutia s umelcami, vlastné zážitky a spomienky z detstva, to
všetko sa prejavovalo aj v jeho tajomných dielach.

Skús nájsť obrazy, na ktorých sa anjeli nachádzajú. Koľko je ich spolu na celej výstave?
Nakresli anjela, ako si ho predstavuješ Ty.

Jan Zrzavý sa inšpiroval tvorbou viacerých slávnych umelcov – medzi nimi bol
aj renesančný umelec, sochár, maliar a vynálezca Leonardo da Vinci, ktorého
tvorbu mal Zrzavý veľmi rád. Často, podobne ako Leonardo, zobrazoval postavu,
ktorá sa na obraze otáča a záhadne sa usmieva akoby priamo na nás.
Nájdi na výstave obraz, na ktorom je Leonardov portrét a obraz,
ktorý je inšpirovaný jeho dielom Posledná večera.

Jan Zrzavý často cestoval. Skús si aj Ty spomenúť na najlepšie prázdniny, aké si
zažil. Ktoré to boli?
1.
2.
3.
Určite Ťa napadnú zážitky, s nimi spojené. Skús si predstaviť farby a zvuky, ktoré Ti
prázdninový zážitok najviac pripomínajú. Aj na výstave je veľa obrazov z umelcových ciest,
najmä z Bretónska a Benátok. Čo majú tieto obrazy spoločné a čo na nich chýba?
Nájdi na obrazoch krajiny päť rozdielov:

Ak by si si jedno dielo
z výstavy mohol zobrať
domov a zavesiť ho
na stenu svojej izby, ktoré
by to bolo? Skús si ho nakresliť
a nájdi ho, alebo jemu podobné
na internete. Niekoľko obrázkov
diel nájdeš aj na stránke našej
galérie www.gmb.bratislava.sk

