
Náměty pro domácí výtvarné tvoření - leden 2021

téma: Lyžaři a snowboardisté

1. Lyžaři
    
 1. a 2. ročník ZUŠ: PO 14 – 16,15 Křtinská
                                ST 14 – 16,15 J.Růžičky
 3. - 4. ročník ZUŠ: ÚT 14 – 16,15 Křtinská

V tomto  úkolu  si  vyrobíme  lyžaře  z  rukavic.  Nebudeme však  na
rukavice nic lepit, přišívat ani je stříhat. Nebudeme  s rukavicemi
dělat žádné nevratné změny, protože bychom je už nemohli nosit a
zmrzly by nám ruce …

(Pouze pokud budeš mít doma rukavice staré a nepotřebné nebo s
chybějícím  párem  a  rodiče  to  dovolí  –  pak  je  stříhání  a  lepení
dovoleno!)

Připrav si alespoň jednu rukavici – prstovou, bezprstovou, vlněnou,
lyžařskou, dětskou nebo dospěláckou…
Dále  budeš  potřebovat  čtvrtku  (stačí  větší  zbytky)  nebo  papír.
Barvy, pastelky nebo fixy.

Pro  lepší  pochopení  úkolu  si  prosím,  prohlédni  naši  připravenou
ukázku – hlavy lyžařů.



Nakresli nebo namaluj obličej,  který bude ladit ke zvolené rukavici.
Promysli  si  tvar  obličeje velikost  a  výraz (zda to bude pohodový
snowboardista, naštvaný lyžař, který právě zlomil lyži, drsný sjezdař
atd.…) 
Pro  inspiraci  posílám,  ukázku  postaviček  z  animovaného
povídkového filmu „Fimfárum“. 

Obličej nakresli, vybarvi libovolnou technikou a vystřihni. 
Pokud se rozhodneš pro malbu temperami – posílám „tahák“ pro
namíchání tělové barvy.



Přemýšlej,  kterými  materiály  můžeš  rukavici  doplnit,  jak  ji
naaranžovat. (Prsty rukavice stáhnout  svázat do culíků, svázat je
barevnými gumičkami a sponkami. U  „odklápěcích“ prstů lze dírami
protáhnout  různé  materiály:  kousky  flísovací  vlny,  nastříhané
provázky, bavlnky aj.  Určitě přijdeš na spoustu dalších nápadů.

Jenom nezapomeň: „Méně, znamená více!“. Rukavici nepřeplácej!

Naaranžovanou rukavici - svého lyžaře nebo lyžařku, vyfoť a pošli
nám obrázek do galerie :-).
 

 



2. Snowboard
 
5. - 6. ročník ZUŠ: ST 16,25 – 18,40 J. Růžičky 
     
6. ročník ZUŠ až II. Stupeň: PO 16,25 – 18,40            
                                             ÚT 16,25 – 18,40
                            

Dnešním úkolem bych ráda navázala na podzimní námět - „ návrh
na   grafiku cyklistické přilby“.  Tento týden si tedy opět zahrajeme
na  designera.  Tvým úkolem bude navrhnout potisk snowboardu,
přesněji  řečeno jeho „top sheet“ vrstvy.  Vrstvy, která, ochraňuje
celé prkno,  a kde je je umístěn design.

Vypracuj  jeden  nebo  více  návrhů  –  pro  usnadnění  práce  můžeš
použít připravený obrys.
Inspiraci  čerpej  v  podstatě  kdekoliv.  Tvůj  návrh  potisku  může
působit jako  abstraktní malba, ilustrace, ornamenty atd....  Hodně
akční (ale smysluplné) nápady jsou vítány! :-)

Přemýšlej nad barevnými kombinacemi, kontrastem.

Součástí  návrhu  může  být  i  písmo  nebo  grafická  značka.  Pokud
budeš chtít pracovat písmem – soustřeď se kvalitu jeho provedení.
Případné nápisy si můžeš napsat na počítači, vytisknout a do návrhu
zakomponovat. 

Pokud  by  tě  zajímalo,  jak  se  „sněhové  prkno“  vyrábí,  z  jakých
materiálů, a jakým způsobem se grafika na prkno přenáší, posílám
odkaz na zajímavé stránky: 

www.boardstar.cz/konstrukce-snowboardu



 




