
Nový inspirační list až domů.

OŽIVLÉ OBRAZY 
Možná jste se někdo zabýval minulým úkolem a máte vybraného nějakého umělce. Zkusme oživit umělecká díla slavných 
malířů. Nemusíte nic kreslit, o to víc věnujte čas zmapování obrazu, který jste si vybrali. Pozorujte kompozici, barvy, 
předměty na obraze a u některých obrazů je důležité i světlo. Napodobte obraz naživo a následně vyfoťte. Můžou tak 
vzniknout zajímavá nová díla.


Tady je pár nápadů, které vytvořil už někdo před vámi. Nevadí si vypůjčit nápad, jenom musíte být lepší. Na tento ůkol vám 
nechám více času a ozvu se s dalším inspiračním listem za 14 dní. 

Přeji vám ať vás práce baví. Ti z Vás, co si rádi kreslí svoje nápady, klidně v tom pokračujte. Je důležité pracovat na tom, co 
vás osloví, co vás těší a co vám dělá radost. A když by se vám nechtělo dělat nic, je to taky v pořádku.


Opatrujte se a přeji hezké dny zuzana.

RENÉ MAGRITTE

PABLO PICASSO

GRANT WOODS

LEONARDO DÁ VINCI

LEONARDO DA VINCI Nejsem si jistá ale pravděpodobně JAN VAN EYCK



GEORGES SEURAT

AMADEO MODIGLIANI

PABLO PICASSO

EDGAR DEGAS

GUSTAV KLIMT

Pravděpodobně JAN FAN EYCK
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