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ASAMBLÁŽ

Zdenek Rykr
ve druhé
polovině 30. let

ASAMBLÁŽ
Vyzkoušejte si techniku asambláže, trojrozměrné koláže
vytvořené spojením různých věcí a materiálů. Přivezli jste
si už někdy z cest drobné předměty či přírodniny? Malou
vzpomínku na místo, které se vám zalíbilo? Umělec
Zdenek Rykr takové věci sbíral, a využíval je k tvorbě
asambláží. Když se na jaře roku 1935 vydal na krátkou
cestu na ostrov Rhodos, vytvořil řadu zasklených
krabiček – asambláží s názvem Orient. Do nich
promyšleně vkládal kousky papírků, vatu, oblázky či
dřívka, které různě domalovával. Když tyto asambláže
tvořil, inspiroval se příběhem i původem nalezených
předmětů a materiálů.
„Od izolace věcí vkročil jsem letos do dalšího stadia a
přiznám se, že jsem se k tomu dostal v tichu mešit, v
hebkém šumění tureckých zahrad a temnu křivolakých
uliček Rhodu... chtěl jsem nějak a něčím sám si udělat
něco, co by bylo Orientem, co by bylo tajemným, divným,
šumivým, šeptavým, a zhotovil jsem si těch několik
zasklených krabiček.“
Zdenek Rykr

Zdenek Rykr, Orient
(Barevné oblázky),
NGP, 1935

Zdenek Rykr,
Orient (Z Řecka),
NGP, 1935

Najděte, nebo si
vyrobte, mělkou
krabičku z tvrdšího
papíru. Formát si
zvolte dle velikosti
nalezených
vzpomínkových
drobností.
Shromážděte různé drobnosti, materiály a
přírodniny z míst, která jste navštívili. Jaké
vzpomínky ve vás vyvolávají?

JAK NA TO?
Najděte různé vzpomínkové předměty a materiály, které
jste si přivezli nebo si teprve plánujete přivézt na
památku z cest. Jaké místo se vám při pohledu na věci
vybaví? Tam, odkud jsou, je horko nebo spíš zima?
Zdenek Rykr vzpomínky do krabiček ukládal promyšleně.
Každá věc má své místo a příběh. Inspirujte se jeho
tvorbou a vytvořte si v prostoru krabičky svou vlastní
vzpomínkovou asambláž.

Pomocí lepidla postupně přilepujte jednotlivé předměty na dno krabičky.
Experimentujte s kombinací materiálů a celkovou kompozicí asambláže.
Inspirujte se vlastními zážitky z míst, odkud věci pochází.

Zkoušejte kombinovat 2D plochy s 3D objekty.
Může vám vzniknout kompozice připomínající
mapu či archeologické naleziště vzpomínek.

Nalepené předměty můžete dotvářet fixami nebo tuší. Vaši volnou kresbu
může podnítit původ nalezených předmětů.

CO POTŘEBUJETE?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mělká krabička nebo tvrdší papír
různé vzpomínkové drobnosti, materiály a přírodniny
vata
lepidlo (typu Tenyl nebo Herkules)
nůžky
tužka
fixy nebo tuš
štětce
tempery

Pojí se vaše zážitky s
nějakými barvami?
Použijte temperu.

