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BUBLINOVÁ SHOW

Jiří Dokoupil před svými
díly z výstavy Oxymoron
Foto: Deyan Pavlov

BUBLINOVÁ SHOW
„Dobrý umělec je podle mě ten, který ke svým vizím
vynalezne i novou technologii. Kdyby nebylo olejové
barvy, neexistoval by Leonardo da Vinci.“
Jiří George Dokoupil je umělec a vynálezce nových
malířských technik zároveň. Díky tatínkovi, úspěšnému
vynálezci, mu přešla do krve touha po neúnavném
experimentování, která nemá daleko k obsesi. Jeho
obrazy člověka provokují k tomu, aby se na dobře známé
věci díval novýma očima. S bublinami začal v 90. letech
a vytvořil již více než 200 bublinových obrazů. Stále
se k nim ale vrací. Je to proto, že bublinové obrazy, které
vypadají na první pohled tak jednoduše, mohou mít
nekonečné množství podob. V představách Jiřího
Georga Dokoupila se všechny jeho bublinové obrazy
propojují a vytvářejí nekonečný jednotný vesmír.

Jiří Dokoupil, Untitled (Bez názvu), 1991, NGP

Připravte si pomůcky, které budete potřebovat.

Rozmíchejte ve sklenici jar s vodou. Přidejte tuš či barvivo.

JAK NA TO?
Faktorů, které ovlivňují vznik bublinového obrazu je
mnoho. Od typu papíru, poměru vody a pěny, až po to,
jaké barvy použijete a jak si bublina sedne na podklad …
Nebojte se! Je to hra. Zkuste si hrát a experimentovat.

Postavte sklenici
na papír a brčkem
nabublejte pěnu.

Až bubliny zmizí,
zůstane po nich
na papíře obraz.
Nechte bubliny vybublat ven ze sklenice
na papír.

CO POTŘEBUJETE?
•
•
•
•
•
•

různé typy papírů
brčko
sklenici s vodou
jar
barevnou tuš (lze použít i potravinářské barvivo)
bublifuk

Podobně si můžete hrát s bublifukem. Zamíchejte do něj barvu
a pak foukejte barevné bubliny na připravený papír.

