
STROMY V ZIMNÍ KRAJINĚ

Zimní období je ideální pro kresbu či malbu stromů, neboť do detailu můžeme pozorovat jejich holé
větve. Tvoří kontrasty k zasněžené či zamrzlé krajině. Zimní stromy nám také dělají krajinu 
tajemnější a dramatičtější. Pro zimní krajiny je také typická tzv. studená barevnost.



Pieter Brueghel starší (16. stol.) - Lovci na sněhu

Brueghel je známý malováním vlámských (belgických) krajin. Je známý také pod jménem Brueghel
Sleský podle selských výjevů v krajinách. 
Svůj obraz maloval záměrně zelenými a modrými barvami zimy. Ty označujeme jako studené 
barvy, protože jsou to barvy vody a ledu a vytvářejí pocit chladu. Červené a oranžové vnímáme jako
teplé barvy, protože jsou to barvy ohně a slunce vytvářející pocit tepla. Zdá se, že oranžové 
plameny ohně skutečně září teplem. Brueghel použil teplé barvy i na některé domy a na psy, čímž je
nechal vyniknout v ledové krajině. Obraz působí velmi živě a reálně, ale tato krajina se zrodila jen v
malířově představě (např. hory ve Vlámsku nenajdeme).



Hendrick Avercamp (16.-17. stol.) - Zimní krajina s bruslaři u zámku

V době, kdy vznikl tento obraz, vládla velká sháňka po krajinomalbách. Avercamp se specializoval 
na zimní scény. Žil v Holandsku a maloval hlavně venkov a lidi kolem sebe. Jeho krajiny vypadají 
neuvěřitelně živě a opravdově, ale ne vše je skutečné. Zámek s růžovou věží se zrodil jen v 
Avercampově fantazii.



Jakub Schikaneder (1855-1924)

Schikaneder byl český malíř známý malováním obrazů staré Prahy. Nejedná se o přesné zachycení 
konkrétních míst, ale inspirace mizející Prahou je zřejmá. Malby jsou typické souzvukem barevných 
tónů a jedinečnou atmosférou místa a času.



Úkolem je namalovat strom nebo stromy s atmosférou zimní krajiny.

Máte několik možností, jak úkol ztvárnit. 
Tady je několik příkladů:

1. Malba temperami s důrazem na expresivní malbu a míchání barev.
Základem je studená barevnost s lehkým doplněním teplé barvy např. v podobě slunce.



2. Malba temperami v omezené studené barevnosti.
Důležité je použití bílé tempery. Jako podklad můžete použít i barevný papír. Vhodnější pro mladší 
žáky.

3. Strom na pastelovém pozadí
Základem výkresu je pozadí ve studených barvách vytvořené suchými pastely (křídami). Zvolit si 
např. 3 barvy. Suché pastely se rozmazávají. Štětcem s tuší nakreslit strom s množstvím větviček. 
Na závěr bílou temperou domalovat sníh. 


