
Ahojte, vitajte v novom týždni. 

Tentokrát bude našou témou 


ZÁTIŠIE 
Je to pekné slovenské slovo pre skupinku predmetov v nejakom prostredí, ktorá je buď špeciálne 
naaranžovaná, alebo prirodzene upúta náš pohľad farbami, svetlom, odrazmi. Zátišie sa tým, že 
nám pred očami neskáče a mení sa iba veľmi pomaly, stalo nekonečným zdrojom inšpirácie pre 
umelcov od nepamäti. Kombinácia hmoty, času a priestoru má v sebe niečo tajomné a 
fascinujúce, aj keď navonok spoznávame predmety dennej potreby, alebo veci, ktoré vídavame 
doma, či v prírode, veľmi často. Akoby vydarené zobrazenie zátišia malo aj vôňu a prezradilo o 
svete okolo seba oveľa viac, ako je na obraze. 


Zátišie je aj užitočným cvičením pre kresliarov, ktorí si vo svojej práci potrebujú precvičiť 
proporcie, kompozíciu, svetlo a tieň, aby sa potom jednoduchšie vyjadrovali buď ako umelci, 
alebo ako grafici, či kresliči komixov. Aj nám presná štúdia ceruzkou, alebo uhlíkom nezaškodí, pri 
takejto práci opäť ‘fotografujeme’ očami a vyzbrojíme sa trpezlivosťou, pretože budeme 
potrebovať viac pokusov, kým sa nám zátišie na papieri utíši. 

Ale na to, aby sme vytvorili podarené zátišie je potrebné hlavne preniesť náš záujem, radosť z 
farieb a tvarov, hru svetla a vzorov na papier. Tak nám zátišie ožije a prinesie radosť aj divákovi.

Zátišie napriek kresliarskej drine a fotoaparátom, ktoré nám môžu všetko zjednodušiť na jeden 
cvak môže byť aj ZÁBAVA . Poďme na to.


PREDMETY

Predmety v zátišiach sa časom menia, ako aj spôsoby jeho zobrazenia a do zátišia môže patriť 
naozaj všetko. 


Obsah košíka po návšteve v lese. 






Veľká hruda masla, aká sa už dnes len tak nevidí. 


Cesnak, ktorý na maľbe svetielkuje, všimnite si aj jeho odraz na podložke. 




Áno kuchyňa ponúka stále nové tvary, maliari zátiší si plody, či iné pokrmy všímali ozaj pozorne. 
Tu si dokonca maliar svoje zátišie takto obzvláštnil. 


Hmm…toto bolo asi na dlhšie…ale skúste povedať, z ktorej strany dopadá svetlo na túto jesennú 
hostinu. 




Iste ste si všimli, že títo maliari a maliarky dobre ovládajú svoj štetec a snažili sa zachytiť moment 
podľa skutočnosti a s pomerne presnými detailami. 

Poďme sa ale pozrieť aj na autorov, ktorí sa trošku uvoľnili a do obrazu pustili aj svoj vlastný 
pohľad, techniku a fantáziu. 


Začneme týmto pánkom, ktorý sa volal Giuseppe Arcimboldo, žil v rokoch 1526 -1593 a ktorý si z 
plodov, kvetín a iných pokrmov rovno začal skladať portréty, vedeli by ste urobiť zeleninový portrét 
aj vy? Pracujte vodovými, alebo temperovými farbami. Vezmite si fotografiu, alebo si 
odfotografujte človeka, ktorého chcete portrétovať a na papier skúste vyskladať jeho podobu z 
ovocia, alebo iných potravín, či predmetov. Možno z takých, ktoré ho podľa vás vystihujú. 
Obrázok si môžte jemne načrtnúť ceruzkou. 






Umelec Henri Matisse rád svoje zátišia komponoval v prostredí s jasným svetlom, farebným 
nábytkom a tapetami a tak sú jeho zátišia bohatšie na farby a vzory. Maľoval ich rýchlo a ľahko, 
niekedy iba v náznakoch, pôsobia preto na nás veselšie a dynamicky.






Takto sa hral so zátiším Pablo Picasso. Všimnite si, že tu farbu predmetov naznačil iba malými 
farebnými plochami. 




Tiež kubista - Fernand Leger.







Luc Tuymans trošku zazoomoval, priblížil sa k nahryznutému jablku a aj vďaka tomu, že jeho farbu 
‘stiahol’ do sivastých odtieňov, táto maľba vyzerá ako zvláštny skalný útvar v prírode, alebo 
výbuch. 







Táto maľba je plná svetla a tepla a to že sú na nej jablká hranaté nám akosi neprekáža. 


Niektorých umelcov zaujme niečo natoľko, že vytvoria mnoho obrazov s jediným námetom a 
napriek tomu je každý z nich jedinečný. Tu je môj obľúbený príklad: Rufino Tamayo













Môže sa to zdať veľmi divné, ale vlastne to nie je až taký zlý nápad. Skúste si doma vytvoriť zátišie 
a namaľovať to isté niekoľkými spôsobmi. Na jednom sa môžte sústrediť na farbu, na jednom si 
môžte priblížiť iba jeho časť a na jedno môžte namieriť stolovú lampu a sústrediť sa na tiene. 


Ešte raz spomeniem, že tvorbu zátišia si môžme obzvláštniť približovaním, ktoré nám aj na 
predmetoch, o ktorých si myslíme, že ich zaručene poznáme, odhalí nové farby a štruktúry, alebo 
nasvetlením a zachytením odrazov v predmetoch. 








A teraz dve jednoduchšie cvičenia, ktoré Vám môžu pomôcť v odhaľovaní čara zátišia. 

Tu je jednoduchý postup, ako si urobiť obrázok poličiek so sklenenými nádobami. Tie sa v 
zátišiach objavujú často. 






Najprv si na tvrdý papier nakreslite obrysy rôznych nádob, ktoré doma nájdete, alebo sa inšpirujte 
aj obrázkom. Aby nám vyšiel pekný obrázok, je dôležité, aby sa nám tvary nádob prekrývali. 





Na nádobach môžu byť rôzne ornamenty. 








Tušom, alebo vodovými farbami jednotlivé nádoby vyfarbite. Dávajte pozor, aby boli farby svetlé, 
použite teda dostatok vody a skúšajte si farby na skúšobnom papieri. Najprv vyfarbite tie nádoby, 
ktoré sa nedotýkajú a počkajte, kým trošku uschnú. Ak použijete červenú, žltú a modrú, čo sú 
základné farby, obrázok by mal vytvoriť pekné farebné kombinácie. 




Potom indu farbo vyfarbite aj ostatné nádoby, tam kde sa nádoby prelínajú nám yzniknú nové 
farby a odtiene a vytvoria efekt ozajstného farebného skla.












A na záver si predstavíme írskeho umelca Michaela Craiga-Martina.




Pre tohto boli predmety nekonečnou inšpiráciou a výrazné farebné plochy a línie urobili aj tie 
najobyčajnejšie predmety nezvyčajnými. Mnohé obrazy sú jednoduché, možno aj vtipné, oslovujú 
svojou jednoznačnosťou a hrajú s nami hru: koľko málo stačí na to, aby sme objekt mohli spoznať. 












V jeho tvorbe ale nájdeme aj takéto zátišia.


Všimnite si hru so vzdialenosťami a veľkosťou predmetov. 


No a samozrejme tie farby!







Na prekreslenie obrázkov predmetov, ktoré chcete pridať do Vášho zátišia použite obrázky z kníh, 
časopisov, alebo z internetu. Samozrejme bude zátišie o to originálnejšie ak v ňom budú Vaše 
predmety. Kreslite iba obrysy predmetov čiernou fixkou, alebo farbičkou. 


Potom jednotlivé farebné plochy vymaľujte pestrými farbami. Zátišie obľúbených predmetov 
členov rodiny, môže byť zaujímavým darčekom. 

















MAJTE KRÁSNY TÝŽDEŇ!


