
Výtvarka opět…  

Už několik týdnů vás odtud zdravím a ráda bych vás přiměla k nějaké tvořivosti. U mnohých se mi to daří, všímáte 

si tvoříte fotíte a posíláte a jsem za to ráda.  

Ale, vy, jimž se v hodinách vv moc pracovat nechtělo, zůstáváte stále bez odezvy. Asi jste sem dosud nezavítali. To 

je škoda, hlavně pro vás samotné. Protože: 

Výtvarka teď sice není povinná, ale taky to není úkol, cvičení jako například v matice, angličtině,… 

Je to zábava, relax, odpočinek. 
Je to vnímání světa kolem sebe s otevřenýma očima. 

Je to tvoření něčeho originálního, pozoruhodného, zajímavého. Něčeho, co obohatí nejen mě samotného, ale i 

ostatní.  

Obohatí mě nejen výsledek, ale i činnost samotná. 

Výtvarka je zážitek. Zážitek, který si zapamatuju. 

Když objevím něco, co mě zaujalo, co se mi líbí, co má zajímavou atmosféru, náladu, kouzlo, když něco vytvořím, 

je škoda nepodělit se o to s ostatními. 

Vnímejte, tvořte, prožívejte.  

Vyfoťte, vyberte pěkné fotky (neupravujte, jenom případně ořežte) a pošlete: milujeme.vytvarku@gmail.com  

Mám už celou řadu krásných fotek, i landartových výtvorů, tak přidejte další. 

Nemusí to být okamžitě, dnes, zítra, ale třeba za týden, za dva…až se dostaví inspirace…  

Zadání zůstává, je dlouhodobé. 

 

Témata? 

           nové - portrét květiny (projděte se po zahradě, louce, lese, všimněte si kolik kytek teď kvete, podívejte se na 

ně zblízka, sledujte krásu květů, jejich jedinečnost, souměrnost, barvy, nejmenší detaily, podívejte se i na kytky, jichž 

si běžně nevšímáte, plevel, luční květiny, trávy a vyfoťte/namalujte/nakreslete květině portrét)  

            příroda-hezká zákoutí na zahradě, na dvorku, v lese, krajina, její proměny  

            momentky z všedního života  

            selfie-co teď nejčastěji dělám nebo co mi zlepšuje náladu, jak se bavím, jak pomáhám… 

            portrét, autoportrét 

            nalezené či vytvořené zátiší 

Inspirace?  

https://www.google.com/search?q=josef+sudek+z%C3%A1ti%C5%A1%C3%AD&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwjtkoi

Rt9PoAhUYShoKHYcvASEQrNwCKAB6BAgBEC0&biw=1263&bih=610 

https://www.google.com/search?q=funke&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP_aSL2JnpAhXBDewKHZM

tCggQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=r_4yfiImRB_6uM 

https://www.google.com/search?q=funke&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjP_aSL2JnpAhXBDewKHZM

tCggQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1280&bih=578#imgrc=e257KhEO1EvEAM 

Land art-tvoření v přírodě: 

https://plus.rozhlas.cz/land-art-umeni-ktere-muzete-potkat-na-prochazce-v-prirode-6525971 

https://www.srdcetvor.cz/magazin/techniky/a46-landart/ 

https://www.landart-ralsko.com/galerie/ 

 

Mějte se hezky a výtvarně se zabavte. Bude to zážitek.     Lada Ocásková
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