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KRESBA → ČÍM KRESLIT?

KRESBA

KRESLÍCÍ NÁSTROJE SE ŠIROKOU STOPOU
přírodní materiály jako uhel, rudka, křída atd.

zanechávají na podkladu širokou čáru. Nejměkčím
materiálem je přírodní uhel, který se vyrábí
suchou destilací, pálením lipových či olšových
větviček v milíři

OBSAHOVÁ MAPA
historie kresby
kresba a originalita
druhy kreslířských technik
podklad pro kresbu
papír ruční a strojový
deska nebo slepý rám
čím kreslit?
široká stopa
úzká stopa

rudky jsou přírodní i umělé, obsahují kaolin

a kysličník železitý. Je to patrně nejstarší kreslicí
materiál, který známe z jeskynních kreseb
(paleolit), poté se objevuje až v renesanci
kolem r. 1500; známé jsou šerosvitové kresby
(tzv. sfumata) Leonarda da Vinci

Kateřina Slavíková, Zátiší s padající cigaretou, 1988, pastel, křída, tuha

rudce je podobná sepiová křída, která se hodí

pro kresby krajiny, neboť po rozetření čáry
prstem má jiný tón. Umělý uhel se vyrábí
z kvalitního černého uhlí, pojí se rostlinným
lepidlem a lisuje do kulatých křehkých tyčinek.
Křídy pak dělíme na mastné a suché, černé a bílé

tekuté prostředky
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KRESBA → VĚCNÉ KRESLENÍ

KRESBA
OBSAHOVÁ MAPA

KRESLÍME ZÁTIŠÍ

historie kresby
kresba a originalita

podobně jako se dítě učí ve škole abecedu,

jsou prvními písmeny kresby předměty
jednoduchých geometrických tvarů jako koule,
jehlan, válec, krychle alias jablko, hruška, okurka,
a to ve velikosti 1 : 1 atd.

druhy kreslířských technik
podklad pro kresbu
papír ruční a strojový
deska nebo slepý rám
čím kreslit?
pomůcky
začínáme kreslit

není dobré zkoušet hned kreslit figuru; ta se totiž

hýbe, kdežto jablko nikoliv; můžeme se tedy lépe
soustředit
tvary na zátiší je třeba si předem naaranžovat,

vytvořit „kompozici“,a to nejlépe tak, aby předměty
vrhaly stín, osvětleny jen z jedné strany přirozeným
či umělým světlem. Hotové zátiší by nemělo být
menší než model, nepatrně větší nevadí

Kateřina Slavíková, Jablko před spaním, 1985, olej na dřevě

po zvládnutí základů si můžeme troufnout přidat

náročnější modely, jako drapérii,l šálu, lahve, lampy,
karty, sirky, květiny, ryby…

žánry kreslení
kreslíme zátiší
zátiší ve světovém umění
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KRESBA → KRESEBNÉ TECHNIKY

KRESBA
OBSAHOVÁ MAPA

LAVÍROVANÁ KRESBA

historie kresby
kresba a originalita

lavírováním lze dosáhnout živosti a věrohodnosti

kresby. Nejčastěji jsou lavírovány perokresby.
Lavírování spočívá v tom, že hodně mokrým
štětcem rozmýváme barviva vlastní kresby
anebo štětec namáčíme do hodně zředěných
barev a tvoříme jemné přechody

druhy kreslířských technik
podklad pro kresbu
papír ruční a strojový
deska nebo slepý rám
čím kreslit?
pomůcky
začínáme kreslit
žánry kreslení

mistrem lavírování byl Rembrandt, v 17. stol.

pak i francouzský klasicistní malíř krajin Lorrain
lavírováním docílíme modelaci kresby. Známá je

tzv. technika „dvou misek“, kdy v jedné máme
temnější a v druhé světlejší barvy. Lavírovat
začínáme od světlých tónů k tmavším
z barev se pro lavírování hodí všechny hnědé,

zejména ambra, indigo, hlinky, kvaše atd.

kresebné techniky
lavírovaná kresba
kresba štětcem
akvarel
malba - vodové barvy
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Kateřina Slavíková, De Presse, 1969, lavírovaná kresba tuší
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KRESBA → KRESEBNÉ TECHNIKY

KRESBA
OBSAHOVÁ MAPA

AKVAREL

historie kresby
kresba a originalita

akvarel je malba provedená vodovými barvami.

Základem akvarelových barev je arabská guma,
dextrin, rybí klih, glycerin a další látky, které se
rozpouští vodou

druhy kreslířských technik
podklad pro kresbu
papír ruční a strojový
deska nebo slepý rám
čím kreslit?
pomůcky

maluje se na papír nanášením barevných skvrn

nebo ploch štětcem napojeným vodovou barvou
poměr obsahu barvy a vody ve štětci má vliv na

sytost barev od tmavých po hodně světlé přelivy.
Důležitá je kvalita papíru, jeho hladkost či drsnost
a jeho schopnost přijímat barvy
Kateřina Slavíková, Ilustrace, 1995, kresba štětcem

akvarel je vlastně kresba vyplněná barvou,

kladenou v tónech přes sebe jako při lavírování.
Použití běloby, kvaše či pastelu se považuje
u akvarelu za barbarství. Mistry této techniky
byli v 18. stol. Angličané, kteří ji dovedli
k dokonalosti, poté se rozšířila i do Evropy
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KRESBA → KRESEBNÉ TECHNIKY

KRESBA
OBSAHOVÁ MAPA

KOLOROVANÁ KRESBA A KVAŠ

historie kresby
kresba a originalita

touto technikou kolorujeme již hotovou kresbu.

Barevné pojednání kresby by mělo být podřízeno
kresbě. Akvarel kresbu jen doplňuje
kresba tužkou nebo tuší se koloruje lépe

než kresba uhlem. Má-li kresba vady, nelze je
kolorováním minimalizovat nebo dokonce odstranit
k malbě kvašem se používají vodové barvy,

ke kterým přidáváme bělobu, anebo krycí vodové
barvy v miskách. Jako podklad se hodí kartony

druhy kreslířských technik
podklad pro kresbu
papír ruční a strojový
deska nebo slepý rám
čím kreslit?
pomůcky
začínáme kreslit
žánry kreslení
kresebné techniky
lavírovaná kresba
kresba štětcem
akvarel
malba – vodové barvy
kolorovaná kresba

pravý kvaš je barva do mokrého, kdy se tenké

vrstvy barev pokládají na sebe. Místa, kde je
podklad nedostatečně mokrý, mají po zaschnutí
jiný tón barvy
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Zdeněk Burian, ilustrace ke knize Robinson Crusoe, kvaš

mistrem kvaše byl světoznámý malíř a ilustrátor

Zdeněk Burian
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07 inspirace → OLDŘICH KULHÁNEK, ECCE HOMO NO.6, 1994. LITOGRAFIE OldrichKulhanek.cz

Oldřich Kulhánek: „Umělec by měl podat svědectví

o sobě a o době.“
Vynikající český grafik Oldřich Kulhánek

(1940 – 2013) studoval nejprve na Výtvarné
škole, později na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze v ateliéru profesora Karla Svolinského.
Studia dokončil r. 1964 diplomovou prací,
ilustracemi knihy veršů „Sen“ básníka Vladimíra
Holana. Poprvé vystavoval r. 1968 spolu s Janem
Krejčím v Galerii mladých. S tímto kolegou byl
také později (1971) zatčen StB a strávil měsíc
ve vazbě za své grafické listy z let 1968 – 1971,
hanobící představitele komunistických zemí
(Stalina aj.). V kauze zvané „Kulhánek a spol.,
sp.zn. 3T 80/72“ se konalo 5. 7. 1973 líčení
u OS Praha. Obžalovanými bylo jeho jedenáct
grafických listů a devět grafik kolegových, oba
statovali jako svědci. Grafiky byly odsouzeny
k likvidaci upálením. Po letech vyšlo najevo,
že na hranici neskončily, ježto si je soudci
rozebrali, tedy ukradli.
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07 inspirace → OLDŘICH KULHÁNEK, ECCE HOMO, 1994. LITOGRAFIE OldrichKulhanek.cz

Matrice k odsouzeným grafickým listům se však

podařilo ukrýt a v 90. letech vyšla jejich limitovaná
edice „Prohibita“. Po soudu následoval totální
zákaz výstav, spolupráce s nakladatelstvími
a zákaz publicity. Díky řadě přátel z U.S.A,
Holandska, Belgie, Německa, Rakouska a Francie
neztrácel kontakt s výtvarnou scénou Evropy,
vystavoval ve světě pod pseudonymem.
V létě 1991 vedl seminář o kresbě v Atlantic
Center for the Arts, New Smyrne Beach.
V roce 1995 hostoval na University of Houston
Clear Lake v Texasu.
V letech 1992 – 1993 vytvořil nádherné návrhy
nových českých bankovek a je i autorem mnoha
českých poštovních známek. Typické zaujetí pro
figuru se táhne celým jeho dílem. Torza lidských
tváří a ruce odrážejí stav duše a dobu, v níž jejich
nositelé žili. Oldřich Kulhánek také patřil mezi
přední představitele českého ex libris.
Byl prezidentem Nadace SČUG Hollar.
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07 inspirace → PAVEL WERNER, PORTRÉT VLASTIK, UHEL

kresba

Jmenuji se Pavel Werner
narodil jsem se 3. 8. 1951 v Pavlovicích, na Moravě.
Vystudoval jsem elektro obor s titulem inženýra,
na vysoké škole jsem začal soustavněji fotit akty,
protože estetika ženského těla je pro mě nejvyšší
forma výtvarného cítění. Focení mi pomohlo zachytit
pomocí světla křivky ženského těla a vrýt do paměti
sametové odlesky pokožky. Fotografie se mi stala
později vodítkem při kresbě pastelem, který se stal
mým výborným vyjadřovacím nástrojem, protože je
schopen vytvořit jemné přechody barev a při krebě
aktů a portrétů zcela vyhovuje mému výtvarnému
cítění. Mám rád jemné tony, které dotvářím dotekem
prstů na papír a tím dosahuji jemného pelu, který
se tak výborně hodí k portrétování dětí.
V roce 1992 jsem ukončil studium na FAMU, obor
dokumentární tvorby a věnoval se natáčení dokumentů o výtvarnících a současně jsem pronikal do světa
počítačové animace.
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07 inspirace → PAVEL WERNER, PORTRÉT indián 1, rudka

Poslední moje zaměstnání bylo u firmy Illusion
Softwork, kde jsem se podílel na realizaci postav
do počítačové hry Mafia II. Teprve po osamostatnění
se a odchodem na volnou nohu, jsem se mohl naplno
věnovat tvorbě na zakázku a díky internetu a web
stránkám jsem rozšířil řadu svých klientů, kteří mě
svými požadavky posouvali v náhledu na zakázkovou
tvorbu. Nejvyšším oceněním je pochvala, že celým
rodinám jsem přinesl do života citovou kvalitu,
tím, že jsem ze zapomenutých dobových fotek
vytvořil portréty jejich předků. Největší galerii předků
jsem vytvořil pro klienta, kterému jsem namaloval
28 obrazů s portréty jeho předků. Kromě zakázek
si ovšem rád namaluji něco pro odlehčení, akty
zůstávají mou věčnou inspirací a v poslední době
i portréty indiánů z dobových fotek.
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07 inspirace → PAVEL WERNER, PORTRÉT INDIÁN 2, uhel a bílý pastel

Moje velká inspirace přichází i od mistrů štětce
a to Leonarda da Vinci, Rembrandta a Velazqueze.
Technika starých mistrů sfumato a precizní
vypracování detailů je mojí zálibou, každou kopii
obrazu starých mistrů beru jako výzvu na poměření
sil a vždycky žasnu nad jejich mistrovstvím. Jejich
obrazy studuji celý života pokora před nimi mě
vždycky vrací zpět na startovací čáru.
Můj zcela zvláštní obdiv se vztahuje i k období
secese a zvláště k Alfonsi Muchovi, protože pojetí
jeho krásy ženského těla je mi blízké a rozmanitost
dekorativních prvků mi způsobuje příjemné mrazení
v zádech. Souzním s ním v každém detailu a práce
pro klientku, která obdivuje Alfonse Muchu a na
jejíž přání jsem vytvořil obrazy na téma Magnolie,
Svítání a Soumrak, byla pro mě zakázka, která se
trefila i do mého cítění.
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07 inspirace → PAVEL WERNER, akt, rudka

kresba

Výstavní galerii mám je všude, kde mají mí přátelé
a zákazníci vystaveny mé obrazy, ať je to sbírka
portrétů předků u lékaře, malíře pokojů nebo soukromé sbírky bývalé první dámy ČR. Pracuji pro všechny,
kteří mají zájem o mou tvorbu a se kterými se mohu
domluvit na spolupráci při respektování podmínek
pro vznik portrétů Poslední dobou preferuji portrétování přímo v domovském prostředí klienta, nafotím
několik fotografií, udělám skici a po domluvě s klientem vybereme záběr, který se jemu líbí a který slouží
jako podklad pro vznik portrétu. Toť vše.
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Není třeba povídat, je třeba konat. Jdu malovat.
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