UMĚNÍ (BÝT) VENKU
ZVLÁDNETE TO VŠICHNI
A Z DOSTUPNÝCH MATERIÁLŮ!
KAŽDOU STŘEDU VÁM PŘINESEME
JEDNU VÝZVU, KTERÁ VÁS BUDE
MOTIVOVAT K TVŮRČÍ PRÁCI.
SVOU TVORBU MŮŽETE SDÍLET
POD #UMENIBYTVENKU
NEBO JI POSÍLEJTE NA
TISK@NGPRAGUE.CZ.
AUTORKY VÝZVY
IDA MURÁŇOVÁ, BARBORA ŠKALOUDOVÁ

SOCHA NA MÍRU

Zdeněk Pešánek, autoportrét,
1920, soukromá sbírka

Zdeněk Pešánek, Model pro
soubor světelně-kinetických plastik
Sto let elektřiny pro Zengerovu
transformační stanici v Praze,
1932, Národní galerie Praha
Zdeněk Pešánek, Model plastiky pro
výzdobu budovy elektrických podniků
hlavního města Prahy, 1936, Národní
galerie Praha

SOCHA NA MÍRU
Může mít socha jako podstavec celý dům? Pozorujte budovy a zapřemýšlejte, jaké typy tvarů
byste k jednotlivým budovám zvolili. Navrhněte a ušijte objekt na míru stavbě ve vašem okolí.
Inspirujte se Zdeňkem Pešánkem, jedním z prvních průkopníků odvážných sochařských realizací.
Jeho objekty, které ve 20. letech minulého století navrhoval pro různé budovy, byly velkolepé
svými tvary i velikostí. Používal neonové trubice a propojoval světlo i pohyb a díla zářivě svítila do
okolí a oslavovala elektřinu. Linie a čáry dokreslovaly charakter jednotlivých budov.

Místo kresby tužkou použijte jehlu a nit.
Do průhledné plochy vyšijte různé tvary.
Můžete se předem inspirovat konkrétními
stavbami v okolí.

Z folie na dokumenty/eurofólie vystřihněte jednu
nebo více čistých ploch přibližně velikosti A6.

JAK NA TO?
Vytvořte vlastní návrhy soch a objektů pro budovy ve vašem okolí.
Projekty vyšijte jehlou a nití do fólie a otestujte své představy přímo
v terénu. V případě chladného počasí, šijte ještě v teple domova.
Fólie s návrhy si pak vezměte s sebou ven na procházku a hledejte
pro ně v architektuře vhodné místo. Instalujte je a vyfotografujte je.
Představte si, že by tam stály doopravdy.

Folii s vyšitou kresbou soch přikládejte
na různá místa a částí budov a vyfoťte je.

Experimentujeme s měřítkem a
proporcí. Čím dál sochu umístíte,
tím je menší a naopak.
Vyzkoušejte si různé varianty.

CO POTŘEBUJETE?
•
•
•
•
•

fotoaparát / mobil
fólii na dokumenty (lepší je tvrdší)
jehla (pro mladší děti tupá)
nit
nůžky

Sochy můžete instalovat i na
neočekávatelná místa.

Objekty mohou být součástí
fasády, na střeše, balkoně apod.
Hledejte vhodné místo, kam váš
tvar nejlépe sedí.

