
TEMATICKÁ VÝSTAVA 

z tvorby žáků výtvarného oboru Základní umělecké škol B.Kozánka v Přerově 

Exotické portréty 

vystavují žáci ze třídy Světlany Lašákové 

„Indiáni, Afričani“ – žáci 13 až 18 let 

Slovníkové heslo „portrét“ ve Wikislovníku 

„Portrét“ je ve výtvarném umění popisné zobrazení konkrétního jedince, zpravidla člověka. 

V našem případě se jedná o portréty, jež jsou vytvořeny kombinací několika technik. Jedná se o 

techniku malby s využitím vodových a temperových barev a techniku malby olejovými a 

suchými pastely v kombinaci s koláží.  

Portréty považuji za jedno z nejtěžších témat. Umět nakreslit portrét už něco ve výtvarném 

umění znamená. Obrazy tvořili studenti různého věku. Nejlepších výsledků však bylo dosaženo 

ve věkové kategorii 14 až 17 let. Inspirací nám byla překrásně barevná kultura Indiánů, snažili 

jsme se vystihnout dekorativní exotičnost Afričanů, jejich krásné kroje, šperky a ozdoby. 

Kombinace technik mě neustále inspiruje, baví a výsledky prací bývají často velmi potěšující. Při 

samotné práci nechávám vyniknout individualitu žáka a ta se pak v konečném výsledku zákonitě 

objeví. 



 

SLUNEČNICE  

vystavují žáci ze třídy Lenky Březinové 

„Odkvetlé slunečnice“, kresba, malba, linoryt, keramika – žáci 6 až 13 let 

 

V minulém školním roce jsme vycházeli z přírody, kde nás zaujali podzimní slunečnice. 

Inspirací pro způsob kresby a malby nám byly především van Goghovy Slunečnice.  

Během přípravných kreseb jsme se snažili co nejlépe odpozorovat tvar, růst, barvu 

rostliny. Vznikly velké kresby slunečnic kreslené kombinovanou technikou (giocondy, 

tuš), některé i v nereálné barevnosti. Další skupina žáků zpracovala motiv odkvetlých 

slunečnic v grafické technice linorytu. Při hledání kompozice pro barevný linoryt žáci 

vycházeli z předchozích kreseb. V závěru školního roku vznikly malby slunečnic 

technikou alla prima. Tímto dynamickým a svižným způsobem maloval i sám Vincent 

van Gogh. 



MALOVANÁ KERAMICKÁ MOZAIKA 

vystavují žáci ze třídy Vladislava Časty 

„Libovolné motivy“ – žáci 6 až 14 let 

  

Slovníkové heslo „mozaika“ ve Wikislovníku 

„Mozaika (opus musivum) je plošná výzdoba, ornamentální nebo figurální, sestavená z 

drobných kostek, hranolků nebo kolíčků, kamenných, později skleněných, 

upevňovaných do měkké omítky nebo tmelu.“ 

Zkrátka je to obraz, nebo útvar sestavený z malých částí. V dnešní době je ovšem samozřejmé, 

že pro tvorbu mozaiky je výběr použitelných materiálů a komponentů daleko pestřejší. 

V našem případě se jedná o mozaiku s reliéfními prvky, kdy každý dílek má již předem určené 

místo ve finální kompozici. Po nalepení na podložku a zatmelení spár se akrylovou temperou dle 

připraveného návrhu domaluje celkový obraz. 

 

 


