DOMÁCÍ PŘÍPRAVA od 12.4. do 23.4.2021
Srdečně vás zdravím v jarním čase. a zasílám vám novou
výtvarnou inspiraci☺.

Koláž
Tuto techniku, kterou vám popíši níže jsem vám vybrala proto,
že cítím, že by mohla obsáhnout to, co se v nás a okolo nás
děje. Žijeme v době plné silných emocí, myšlenek, které se
neustále střídají, okolních informací a tlaků.
To vše ještě umocňuje aprílové počasí.
Technika koláže umožňuje všechen tento mix zrealizovat a
vytvořit z něho obraz.
Pojďme se seznámit s touto technikou, jejími skupinami,
osobností ( představitelem koláže) a hlavně si zatvořit.

1)Koláž
je výtvarná technika (podle francouzského „collage", tj. lepení), při
níž se na zvolený podklad ( čtvrtku, karton…,) lepí jiný materiál,
většinou vystřižený nebo vytržený, v záměrně neobvyklých
souvislostech, s novým významem. Koláž zahrnuje celou řadu
způsobů provedení. Podkladem i nalepovaným materiálem bývá
nejčastěji papír – tiskoviny (časopisy, noviny), také fotografie, textil
nebo předměty.
Název „koláž“ byl přenesen i do dalších oborů, v nichž se užívá střihu a spojení
stávajících částí do nového celku, mluví se o koláži v hudbě, literatuře, fotografii
(fotomontáž), filmu, ve videoartu, reklamě, knižní grafice a dalších formách
užité tvorby.

Koláž má další techniky – skupiny, jako je proláž, roláž, chiasmáž,
muchláž, ……
Hlavním představitelem koláží byl u nás Jiří Kolář.

2) Jiří Kolář (
24. září 1914 Protivín – 11. srpna 2002 Praha)

byl básník, autor experimentální a vizuální poezie, dramatik,
překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury a
mladých umělců.
Je jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků a autorem mnoha
originálních výtvarných technik.
Zdroj jeho výtvarného díla lze nalézt již v jeho básních, kde použil
postupy podobné koláži nebo roláži.. Koláž znamenala pro Koláře
možnost setkání civilizace a kultury bez generačních zábran a bez
formálního omezení. Jako básník pracoval s obrazy a výsledkem byl
obraz.
Ukázky děl J.Koláře https://www.kosmas.cz/oko/video/11389/kolazemuchlaze-a-rolaze-jiri-kolar-vizualni/
Ukázky koláží:

Jiří Kolář, V plném Slunci

Jiří Kolář – interkoláž

Miroslav Huptych, cyklus Labyrint světa a ráj srdce - Poutník přišel mezi filozofy (2017), koláž
(počítačová grafika)

3) TVOŘENÍ
Potřebný materiál:
Čtvrtka ( bílá či barevná) nebo karton o formátu A4 (A3)
Lepidlo
Nůžky
Noviny, letáky, kalendář, barevný papír….
Téma: „Život“ – koláž
Zkuste se zamyslet nebo jentak začít tvořit. Vytrhávat z papíru, střihat ,
dokreslovat, dopisovat, obrázky písmena slova, lepit. Můžete vytvářet koláž (-e)
, jak vám bude příjemné. Vytvořit si jí hned nebo na ní pomalu pracovat třeba
14dní a každý den si do ní něco přidat.
Můžete zkusit koláž na PC nebo fotompontáž, komu je to třeba bližší. Tvořivosti
se meze nekladou ☺
Kdo potřebuje ještě více namotivovat , podívejte se na internet nebo mi
napíše.
Návody na koláž : https://www.wikihow.cz/Jak-vyrobit-kol%C3%A1%C5%BE

Přeji všem hodně tvořivosti a spokojenosti.

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

