Na tomto obraze niečo chýba. Uhádni podľa tvarov, čo to je, predmety dokresli
a porovnaj s originálom obrazu na výstave. Ktoré ročné obdobie zobrazuje?

expresionizmus (lat. expresio = výraz)
– umelecký smer, ktorý vznikol v Európe
začiatkom 20. storočia. Pre expresionizmus je
charakteristická emotívnosť, asymetria, plošnosť,
zvýraznená línia, dynamický rukopis, neskutočná
farebnosť. Inšpiroval sa starovekým umením,
etnickým umením, detskou tvorbou, tvorbou
duševne chorých a ľudovým umením.
kubizmus (franc. cube=kocka) – smer
vo výtvarnom umení zo začiatku 20. storočia,
používajúci rôzne uhly pohľadu na ten istý
predmet. 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.
moderné umenie – termín používaný
na označenie obdobia konca 19. až
1. pol. 20. storočia. Je založené na novom
prístupe k umeniu, kedy už nebolo
dôležité verne zobrazovať realitu, (čo súvisí
aj s vynálezom fotografie). Umelci začali
experimentovať a objavovať nové spôsoby
vyjadrenia. Moderné umenie „neopakuje
viditeľné, ale robí viditeľným“ (Paul Klee).
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V edícii Detských sprievodcov vyšli:
Detský sprievodca svetom umenia v prírode, 2007
Detský sprievodca svetom grafiky, 2007
Detský sprievodca svetom Jana Zrzavého, 2008
Detský sprievodca umením 20. storočia, 2008
V elektoronickej podobe ich môžete získať
na adrese vzdelavanie@gmb.sk
Viac o vzdelávacích programoch
a tvorivých dielňach k výstave nájdete
na www.gmb.bratislava.sk
www.umeniezblizka.gmb.sk
Materiál je určený pre deti a ich rodičov

Ktorý obraz sa ti na výstave najviac páčil?
Ak nám do 21. júna 2009 na adresu vzdelavanie@gmb.sk napíšeš názov obrazu,
ktorý ťa najviac oslovil, budeš zaradený do losovania. Päť výhercov získa cenu
(voľnú vstupenku do galérie a zaujímavé katalógy).

Vítame ťa
v Galérii mesta Bratislavy
na výstave

Maliar a spisovateľ Josef Čapek je bratom
slávneho spisovateľa Karla Čapka. Narodil sa
v rodine lekára, v Hronove na severovýchode
Čiech, v roku 1887. Zaujímal sa o umenie
detí a prírodných národov, ktoré sa pre svoju
úprimnosť, jednoduchosť a spontánnosť stali
inšpiráciou pre moderné umenie. To vznikalo
od konca 19. storočia v centre kultúry – v Paríži.
Josef Čapek prežil väčšinu svojho života v
Prahe. Jeho život nebol vždy ľahký. Žil počas
prvej a druhej svetovej vojny, ktorá poznačila
osudy mnohých ľudí. Medzi nimi aj rodinu
Čapkovcov. Josefa Čapka počas vojny odviezli
do koncentračného tábora. Zomrel na konci
vojny, v roku 1945 na týfus (nevieme presne
kedy ani kde), skôr, ako sa mohol vrátiť domov.
V ktorom storočí žil Josef Čapek a koľko rokov
sa dožil?

Do každého obrazu sa dá „nahliadnuť“ ako cez okno. Na tomto obrázku je detail
jedného diela. Nájdi ho na výstave a obrázok dokresli. Môžeš mu vymyslieť aj
vlastný rám.

Josefa Čapka ovplyvnilo umenie kubizmu,
(ktorý používal zjednodušené geometrické
tvary) a expresionizmu (so svojou výraznou
farebnosťou). Maľoval portréty, zátišia, deti
a prírodu. Vytvoril si svoj vlastný štýl, pre ktorý
je dôležitá jednoduchosť. Čo je jednoduché,
nemusí byť vždy aj ľahké. Aj za jeho obrazmi sa
skrýva tvrdá práca. Poď si ich pozrieť a objaviť
tajomstvá niektorých z nich.
Čo všetko potrebuje maliar ku svojej práci?
Ak sa ti táto hra na detektíva zapáčila, nájdi aj ďalšie obrazy. Tu sú ich detaily:

plátno

fantáziu

Josef Čapek nakreslil (ilustroval) a napísal rozprávkovú knižku
O psíčkovi a mačičke. Určite poznáš niektorý z príbehov týchto dvoch
postavičiek. Pamätáš si niektorý? Napríklad o tom, ako piekli tortu alebo
umývali dlážku. Kam majú psíček s mačičkou na tomto obrázku namierené?
Dopíš do bublín, podobne ako v komixe, čo kto hovorí.

