
Jméno a příjmení: 

NOVÁ FIGURACE 

domácí práce - náhrada VV 9.B – 13.3. a 20.3. 2020 

…………………………………………               …………………………………………             ………………………………………… 

 

1) Podívej se výše na ukázky obrazů a pokus se k nim přiřadit autora. Ke správnému vyřešení 

úkolu budeš muset jednotlivé autory zadat do google vyhledávače a přepnout na obrázky, 

čímž prozkoumáš jejich autorskou tvorbu.  

 OLBRAM ZOUBEK, KAREL NEPRAŠ, MICHAEL RITTSTEIN, BORIS JIRKŮ,  

HENRY MOORE, FRANCIS BACON  

 

2) Vyber si jeden z výše uvedených obrazů a zkus svou volbu zdůvodnit.  

Jak na tebe uvedená ukázka obrazu působí, jaký z ní máš pocit, co se ti líbí a naopak na ní 

nelíbí?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ukázky obrazů se řadí k Nové figuraci, což není úplně směr, ale spíše určitá umělecká 

tendence. Umělci vyjadřují své pocity a názory expresivně prostřednictvím postav a reagují 

na tehdejší abstraktní umění, které se jim zdálo neosobní. Zobrazená postava na plátně je 

v podstatě reakcí na společenské problémy. Jejich výraz můžeme popsat jako fantazijní, 

expresivní, mnohdy i temný či tajemný. 



3) Inspiruj se autory Nové figurace a pokus se zamyslet nad tím, co pro tebe znamená 

SVOBODA/VOLNOST. Nakresli pastelkami/fixami/tužkou symbolické vyjádření tvého 

pojetí svobody. Jak jí vnímáš? Uvědomuješ si její význam ve svém životě? V čem 

podle tebe spočívá svoboda? V jaké době žijeme a v jaké žili například naši prarodiče? 

Uvědomuješ si rozdílné doby?  

Použij formát čtvrtky A4 nebo A3. Určitě bude tvůj výkres pestrý, barevný, fantazijní a 

objeví se v nich postavy podobně jako u autorů Nové figurace. 

 

4) Pokus se o zhodnocení své práce.  

Co jsi nakreslil/a? Váhal/a jsi mezi více možnostmi? Proč zvítězila právě tato? Jak se ti pracovalo? Byl 

pro tebe úkol obtížný? Za co by ses kladně ohodnotil a co se ti povedlo?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Tento pracovní list si vytiskni, vyplň a společně se svým výkresem přines na hodinu výtvarné 

výchovy. Pokud nemáš možnost vytisknutí, sepiš odpovědi na čistý papír A4. 

TYTO PODKLADY A VÝKRES BUDOU PO OTEVŘENÍ ŠKOLY V PRVNÍ HODINĚ VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

OHODNOCENY ZNÁMKOU. 

V případě dotazů pište zprávy přes bakaláře nebo na školní e-mail. 

 

 

PŘEJI VÁM PEVNÉ ZDRAVÍ A TVŮRČÍ MÚZU. 

 

 

 


