Výtvarný úkol na týden od 4.5. do 7.5.2020

Barvy
https://www.youtube.com/watch?v=yZIC6A6kqCg
https://www.youtube.com/watch?v=w19RmkF6wSs
https://www.youtube.com/watch?v=54ND_R6zGBo
https://www.youtube.com/watch?v=ksS-FJ3B8Og
https://www.youtube.com/watch?v=5inTryUaQyg
https://www.youtube.com/watch?v=1siywQcUx0s
https://www.youtube.com/watch?v=uUNyq4EW1w8
Jak uvidíte v následujících videích a pokusech, pracuje se především s barevným experimentováním.
Na většinu výtvarných pokusů vám budou stačit základní, nebo-li primární barvy. Doufám, že jako
správní výtvarníci je dobře znáte. Jsou to červená, modrá a žlutá. Ale pozor! Je důležitý správný
odstín barev, který zaručí požadovaný výsledek. Červená u temper není ta správná červená a modrá
také není ten správný odstín. Kdo se podívá na videa, uvidí ty správné odstíny, které nazýváme
z angličtiny:

Magenta Cyan

Yellow

Na videích vidíte rozdíl mezi mícháním barev pomocí světla a mícháním pastózních barev
k malbě (olejové, akrylové)
Malba pastózními barvami

Barevná světla

Výtvarné pokusy
Pro tento týden si vyzkoušejte alespoň jeden z výtvarných pokusů. Některé znáte z našich
hodin, jiné budou třeba nové. Nemusí vzniknout úžasné dílo! I cesta je cíl a pojďte si
tentokrát hrát a zkoumat. Budu ráda, když mi tvoření zaznamenáte na fotce. Nečekejte na
výsledek, foťte průběh! Pokud si koupíte potravinářské barvy, můžete jich použít na skoro
všechna výtvarná tvoření. Stojí málo a efekt bude skvělý!

1. Výtvarné bublání
https://www.vytvarne-navody.cz/bublinova-kouzla-a-otisky/
Inspirujte se podle fotek a videa v odkazu, ale jak víte, my ve výtvarce používáme sklenice nebo
kelímky a brčka, jar a tempery, lze použít i potravinářské barvy. I ze dvou barev uděláte krásné
výkresy. Doporučuji kreslící čtvrtku.

2. Barevná duha
https://cz.pinterest.com/pin/510103095292453887/
https://www.i-creative.cz/2016/04/07/kouzlo-s-mlekem-a-barvami/
K technice potřebujete mléko, jar a potravinářské barvy (barvy na vajíčka), talíř a tyčinky do uší

3. Primární a sekundární barvy hravě
https://cz.pinterest.com/pin/488499890830746465/
U tohoto výtvarného tvoření musíte být trpěliví, doporučovala bych nechat vodu vzlínat a míchat
několik hodin. Je za potřebí mít základní 3 barvy (červená, modrá, žlutá).

4. Mramorovaný papír s pěnou na holení
https://www.youtube.com/watch?v=65e5hKRPEnA
https://www.youtube.com/watch?v=sObYDC7hQ0g
https://www.youtube.com/watch?v=D6dfkTIqCqo

Nejsem si jistá, zda docílíte takto zářivých barev, ale za pokus to stojí. Ve videu je i inspirace k použití
těchto papírů a to k výrobě přání. Nezapomeňte, že v neděli 10. května mají maminky svátek – Den
matek! Těším se na vaše fotky s hotovými přáníčky.

5. Vrapování
https://www.youtube.com/watch?v=fBGzJPFD7aw
Na tuto techniku postačí anilinky – pro jejich zářivé barvy, igelit (sáček, strečfólie) a opět vaše
trpělivost. Papír je nutný nechat zcela zaschnout – nejlépe zatížený přes noc.

6. Barvení rostlin a pozorování cévních svazků
Pokud vám zbyde barva z nějakého z pokusů a nechcete ji jen tak vylít, vyzkoušejte, co udělá barvivo
s rostlinami nebo čínským zelím.
https://skolasatalice.cz/?p=5979
http://www.ueb.cas.cz/cs/content/barveni-cevnich-svazku

