Jiné světy
V našich představách, a možná i nejen v nich, mohou existovat rozmanité světy plné
fantastických scenérií a živých tvorů nejbizarnějších tvarů.

Jiné světy fascinují, neboť nás dokážou vytrhnout z šedivé všední reality.
Pokusy o vytvoření iluze jiného světa nebo fantazijní krajiny můžeme zaznamenat už od
pradávna. S dostatkem fantazie si jiný svět můžeme najít takřka kdekoliv i přes to, že
záměr autora může být zcela odlišný.
Prokazatelný záměr iluze jiných světů najdeme však až ve 20. letech 20. století, kdy na
scénu vstupuje surrealismus a sním malba fantastických motivů. Dokonalému dojmu
existence smyšlených prvků krajiny napomáhá i realistický styl malby. Nejznámějším
umělcem surrealismu je španělský malíř Salvador Dalí (1904 - 1989).

Sci-fi a fantasy ilustrace představují specifickou kategorii výtvarného umění. Jsou
maximálně vizuálně orientované, dávají široké pole fantazii autora, který musí tvořit
představy i atmosféru neexistujících světů, lidí, mimozemských civilizací atd. Své pole
působnosti našly především na obálkách sci-fi knih i jako jejich vnitřní ilustrace.
Z našich autorů zabývajících se tematikou fantastických krajin vynikl např. Petr Bauer
(1963).

Netradiční ukázku mimozemského prostředí představuje kvalitně umělecky zpracovaná
počítačová hra Samorost od Jakuba Dvorského. Tato interaktivní flashová hra je
zajímavá kvůli nápaditě vytvořenému prostředí asteroidu z přírodniny porostlé chorošem,
který obývá ústřední postavička trpaslíka.

Další specifickou kategorií jsou sci-fi a fantasy filmy (např. Star Wars, Avatar,
Superman...). Zatímco kresba a malba je omezena pouze fantazií a malířskou či
kresebnou zdatností umělce, tvorba filmů, jejichž děj se odehrává mimo Zemi, je
podstatně obtížnější. K vytvoření dokonalé fikce trojrozměrného obrazu prostředí, postav a
prvků fantasy říše je zapotřebí nejrůznějších triků a speciálních efektů, které se realizují
především pomocí příslušných počítačových programů.

Úkol pro žáky:
Zapojte fantazii a představte si, jak by mohl vypadat svět na jiné vzdálené planetě.
Představte si, jaký bude povrch planety (hornatý, nížinatý, sopečný, ledový, spousta vody
nebo zvláštní zeleně...). Bude tam teplo nebo zima? Bude planeta pustá nebo na ní bude
život? Budou zdejší bytosti mít nějaká obydlí, příp. jak zdejší tvorové budou vypadat?
Budou se zde nacházet přírodní útvary, rostliny a živočichové podobní těm našim nebo
zcela odlišní? Budou ve stejném měřítku jako u nás? Nebo se zde setkáme s rostlinami,
živočichy a věcmi, které známe z naší planety a jen budou zasazeny do jiných souvislostí
nebo budou mít jinou barvu či velikost? Představte si svět takový, který může existovat jen
ve vašich snech a fantazii.
Nakreslete pohled do krajiny vašeho vymyšleného světa. Nesnažte se zachytit celou
planetu, ale pouze určitou část, která je pro planetu typická. Můžete přidat i bytosti, které
planetu obývají.Nad krajinou znázorněte i nebe, příp. co je na nebi vidět. K tvorbě použijte
nejlépe výkres A3 a pastelky.

