Při zpáteční cestě uvidíš trojici velkých obrazů s postavami
z karnevalu – všimni si, že některé mají masky. Na jednom obraze je
muž, který má ruku na klobouku a překvapený výraz ve tváři. Před
ním se určitě něco zajímavého děje, ale panu malíři se to už nevešlo
na plátno. Napiš nebo nakresli, co se tam asi odehrávalo.

Taneční mistr dětem
ve věku 6–9 let

Ahoj,
vítám tě na výstavě tanců a slavností doby renesance a baroka. Kdysi
jsem učíval dámy a pány tancovat, nyní učím dívat se na staré obrazy.
K tomu ti pomohou tyto otázky. Příjemnou zábavu ti přeje Taneční mistr.

Děkuji ti za všechny odpovědi i obrázky. Sešitek si můžeš nechat anebo
vrátit paní pokladní, rád si v něm počtu. A pokud máš ještě čas, můžeš
jít po schodech u výtahu nahoru do ateliéru Menuet, kde jsou pro tebe
připraveny další zábavné úkoly. Tvůj Taneční mistr.

Na prvním vystaveném obraze Slavnost v parku najdeš řadu postav,
které se velmi dobře baví. Prohlédni si je a napiš, jak se bavila a co vše
dělala šlechta před 400 lety.

A teď by mě zajímalo, jak se nejraději bavíš ty?
© Lektorské oddělení Sbírky starého umění Národní galerie v Praze
pro výstavu Tance a slavnosti 16.–18. století
ve Valdštejnské jízdárně (12. 12. 2008 – 3. 5. 2009)

Obraz Společnost při tanci najdeš podle tanečního páru ve výřezu.
Všimni si, že stěnu místnosti zdobí několik malovaných obrazů.
Největší z nich znázorňuje známý námět. Uhodneš ho?
Ahoj,
vítám tě na výstavě tanců a slavností doby renesance a baroka. Kdysi
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Najdi obrázek s touto tváří. Stručně vysvětli, kdo to je, napiš, co drží
dívka v ruce a nakresli, co má na hlavě.
Kdo je to
Co drží v ruce

Najdi zde další díla, na kterých visí
v místnosti obrazy. Jejich názvy napiš.

Sem nakresli,
co má na hlavě

Na obraze Společnost při hostině a tanci se tancuje, muzicíruje
i hoduje. Podle tanečních párů ve výřezu zkus obraz najít.
Jak se jmenuje tanec, který tanečníci tancují?

Z jakého obrazu je tento detail? Napiš, jak
se jmenuje slavný nizozemský autor, podle
kterého je namalovaná vystavená kopie.

Kolik tančících párů najdeš
na obraze?
Poznáš, na jaký
hudební nástroj hraje
tento muž?

U hodovního stolu leží zvíře. Jaké?
Poblíž tanečníků vidíš hudebníky. Jedna dáma hraje na hudební nástroj
podobný klavíru. Na výstavu byl z brněnské galerie zapůjčen obdobný
nástroj. Najdi ho a napiš, jak se jmenuje.

Důležitým módním doplňkem každé
správné dámy byl vějíř. Dáma se
jím ovívala, ale také dávala pánovi
najevo, co si o něm myslí. Prohlédni
si vystavené vějíře – jsou velmi
vzácné. A nakresli do tohoto náčrtku
nějaké ornamenty (vzorečky) nebo
postavičky, které na vějíři najdeš.

