DOMÁCÍ PŘÍPRAVA od 8.3. do 19.3.2021

Srdečně vás zdravím a zasílám vám novou výtvarnou inspiraci.

Land art ( umění v přírodě a v souladu s přírodou)
Procházky v přírodě a probouzející se jarní příroda je dobrým
lékem a impulzem pro vnímání krásy a možnosti na její
spolutvorbě.

Tvorba, informace a shlédnutí odkazů je DOBROVOLNÉ.

Kdo budete tvořit cokoliv i z vlastní invence, budu velmi
ráda, když pak tvorbu přinesete do školy nebo fotografie
přírody a instalací pošlete na uvedený email:
dankova@mazs.cz

Přeji všem hodně tvořivosti a spokojenosti.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
1.Tvoření: Land Art
Nejdříve něco málo o tomto výtvarném směru
Land Art ( land art) je umění, které můžete potkat na procházce
v přírodě.

O land artu, neboli krajinném umění, se začalo jako o uměleckém
směru přemýšlet až v 60. letech v USA. „S land artem začali
umělci, kteří byli unavení moderními technologiemi, pop artem a
masmédii. Začali přemýšlet trošku víc ekologicky a táhlo je to do
přírody. Jejich mottem bylo –proč nevynést umění ven, mimo
galerijní prostory. Krajinné umění land artu má velice dlouhou
tradici. Jeho stopy najdeme i velmi hluboko v historii.
Kromě přírody umělce inspiruje i historie místa nebo momentální
pocity. Díla vybízí diváka k zamyšlení. Krajinné umění, ale
nemusí vznikat z čistě přírodních materiálů, přírodu by ale mělo
respektovat. Oblíbené přírodní materiály pro tvorbu jsou půda,
kámen,dřevo,voda nebo led.

Tvoření:
Zkuste si vytvořit mandalu, spirály, hady nebo obrazce z
větviček… .Můžete vytvářet sami i s někým blízkým. Zkuste to ☺!
Motto: Vnímat přírodu a propojit se s ní.

2 Land art - umělci ( vybrala jsem 2 představitele):
Andy Goldsworthy (nar. 1956). Britský sochař a fotograf žijící
ve Skotsku, kde také vytváří většinu svých do přírody
umístěných uměleckých děl. Při tvorbě používá v přírodě
nalezené materiály a z nich se rodí objekty úzce spojené s
místem vzniku. Video níže představuje jeho tvorbu.
https://www.youtube.com/watch?v=_opAMkK95gE&ab_channel=JoyMy
stic

Mezi české land artisty patří sochař David Černý, který je
zaměřen na land art v urbanizovaném prostoru. Mnoho
jeho soch a instalací můžete najít v Praze.
https://www.artlist.cz/david-cerny-167/

https://prehravac.rozhlas.cz/audio/3758243

