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teplé oblečení, hlavně rukavice
fotoaparát
Věřím, že k dnešnímu zadání vás nebudu muset nijak zvlášť motivovat, možná už máte splněno
sami od sebe!
Využijeme výjimečně štědré sněhové nadílky a pustíme se do tvorby venku.
Nechám na vás, jaký projekt ze sněhu či ledu si vymyslíte, ale pro inspiraci přidávám fotografie
rozmanitých přístupů k tvorbě.
Land art neboli krajinné umění je umělecký směr, který se rozvinul v 60. letech minulého století jako protiklad
k uměleckému provozu galerií a muzeí . Pracuje s krajinou, s konkrétním místem, přírodními materiály a živly,
mnohdy vybírá i obtížně přístupná místa a více či méně je přetváří. Někdy se jedná o malé zásahy, jindy díla
ohromují svou velikostí, monumentalitou. Charakteriscká jsou tato díla svou pomíjivostí a důležitou roli proto
hraje fotografie, která je často jediným důkazem existence díla. Jedním z nejproslulejších umělců je v tomto směru
Andy Goldsworthy.
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Další zajímavým umělcem, který do sněhu kreslí obrazce svými stopami je Simon Beck. Vytvořit
jedno takové dílo mu trvá mnoho hodin, nachodí přitom desítky tisíc kroků a pak stačí silnější vítr
nebo sněhová přeháňka a vše je pryč během pár okamžiků.
Podívejte se na video o tom, jak svá díla vytváří.
A ještě jedno tady.
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Nelekejte se ale, nemusíte tvořit nic takto velkolepého.
Dívejte se kolem sebe, možná objevíte něco, kam už přidáte jen třeba pár klácíků nebo jehličí a socha zvířete bude
na světě. Nebo i obyčejný sněhulák, kterého postavíte na hlavu, bude najednou originální socha. Nebo můžete zkusit
vytvořit oblíbenou pohádkovou postavičku.
Můžete tvořit i z ledu. Oblíbené ledové ozdoby z přírodnin (přírodniny nasypat do plastového kelímku, zalít vodou,
nechat pár hodin na mrazu, vyndat z kelímku), zkuste umístit někam, kde to bude překvapivé (ne v blízkosti MŠ :-)) a
zkrášlené místo vyfoťte. Nebo z přírodnin skládejte obrazce přímo do sněhu...
Nebo můžete sníh obravit (třeba potravinářskými barvami). Těším se na vaše nápady!

