
Hra na schovávanou

S pracovním listem, který máte v rukou, společně nahlédneme do sbírek Muzea umění Olomouc. 
V tvořivých úkolech si vyzkoušíme kamufláž, a dokonce si zahrajeme na schovávanou. Tak se 
dáme do toho! Před pikolou, za pikolou…

A víte co? Pojďme si raději nejprve prohlédnout naši dnešní inspiraci – dílo slovenského umělce 
Juraje Meliše.

Juraj Meliš (1942–2016), Maskovaná, 1973, linoryt, papír, Muzeum umění Olomouc

Rád vás opět vidím, milé děti. Dovolte mi 
k  tomuto autorovi uvést několik důležitých 
souvislostí. Pro tvorbu Juraje Meliše je 
charakteristická přemýšlivost a schopnost 
krátce a jasně sdělovat velké pravdy. Ve 
svých dílech často vyprávěl o vážných věcech 
– o lidských neřestech, ničení životního 
prostředí, rozčarování z lidí i ze směřování 
společnosti. Přesto mu nechyběla ohromná 
míra vtipu, hravost a nadsázka. Melišova 
tvorba patří do zlatého fondu slovenského 
konceptuálního umění a připomíná nám, že to 
nejlepší umění může vznikat v těch nejhorších 
podmínkách. Příkladem toho je nakonec také 
tisk “Maskovaná”. 

Hravost panu umělci rozhodně nechybí. Pomocí 
jednotného vzoru celé plochy zamaskoval ve svém 
díle ptáčka, ze kterého vidíme jen obrys. Využil 
tak princip kamufláže, který určitě znáte například 
z vojenství. Podobný jev ale můžeme najít i přímo 
v přírodě a označujeme ho termínem mimikry.

Uf… to je spousta nových slov. Žádný strach! Vše 
si lépe vysvětlíme v našem slovníčku a pak hlavně 
vyzkoušíme v tvořivých úkolech.



Slovníček cizích a méně známých slov:

Kamufláž je činnost, při které se člověk nebo předmět vzhledem přizpůsobuje svému okolí tak, aby 
ho nebylo snadné zpozorovat. 

Konceptuální umění, z latinského conceptio – nápad, myšlenka. Proud umění, který byl popsán 
koncem šedesátých let 20. století. Konceptuální umělci odmítali tradiční metody a výrazně narušili 
hranici mezi tím, co bylo považováno za umění, a tím, co dříve uměním nebylo. Umělecké dílo chápali 
spíše jako myšlenku (ideu) než jako konkrétní objekt – to znamená, že popis díla, jeho fotografická 
dokumentace i samotná realizace jsou pro konceptuálního umělce rovnocenné, a tudíž stejně 
hodnotné.

Linoryt je grafická technika tisku z výšky. Do tiskové formy (matrice) z linolea vyrývá umělec obraz 
tak, aby výsledná kresba zůstala vyvýšena nad ostatní hmotu. Na tato vyvýšená místa je následně 
nanášena barva a pomocí tlaku se provede otisk na papír.

Mimikry je termín označující povrchovou podobnost mezi nepříbuznými živočišnými druhy. 
To znamená, že některá zvířata se barvou či tvarem podobají jinému zvířeti, předmětu nebo svému 
okolí. Důvodem je nejčastěji ochrana před predátory. 

Grafika Juraje Meliše a princip maskování bude naší dnešní inspirací. A protože je potřeba se na 
výtvarné tvoření správně naladit, vyzkoušejte si nejprve malou kreslící rozcvičku. Na pracovním listu 
s označením Příloha 1 máte připravené čtyři obrázky s černobílou či barevnou strukturou. Úkolem je 
dokreslit chybějící části tak, abyste bílé kolečko co nejlépe zamaskovali do původního motivu. 

Při kreslení nespěchejte, raději si vyberte pouze jeden obrázek 
a pracujte co nejpečlivěji.

Obrázky z kreslicí rozcvičky nejsou jen tak ledajaké. Jedná se o detaily 
obrazů ze stálé expozice Muzea moderního umění s názvem Století relativity. 
Až budete příště v muzeu, můžete si je zkusit v expozici najít. Nebo se vydejte 
na on-line průzkum na webové stránky www.muo.cz. Vybraná umělecká díla 
objevíte také v záložce Sbírky/Obrazy. Na připravené řádky v pracovním listu 
si zapište jméno autora a název díla.



Přemýšlejte a tvořte:

A je čas pustit se do hlavního tvůrčího úkolu. Podobně jako pan umělec se zaměříte na hru s kamu-
fláží. Ptáčka ale nebudete ukrývat do plochy obrazu, necháte ho totiž splynout s vybraným zákoutím 
přímo u vás doma.

1. Připravte si pracovní list s označením Příloha 2, nůžky a pomůcky na kreslení či malování. Záleží 
jen na vás, jestli budete pracovat s pastelkami, voskovkami, fixami nebo třeba s barvami a štětcem. 
Pokud se ale rozhodnete využít barvy, je lepší si pracovní list vytisknout na tvrdý papír. 

2. Nejprve si ve svém pokoji vyberte místo, do kterého budete chtít papírového ptáčka zamaskovat. 
Dobře si prohlédněte, jaké barvy, tvary, struktury či vzory ukrývá – právě ty budete využívat při výtvar-
ném zpracování ptáčka.

3. Z pracovního listu si vystřihněte jeden připravený obrys a dejte se do maskování.

4. Až budete s barevným zpracováním svého ptáčka spokojeni, ukryjte ho do vybraného prostředí.

Pokud vás bude tvoření bavit, můžete si v pokojíku poschovávat celé hejno. 
Podívejte, takto jsem si s úkolem poradila já!
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