OPB (5.r) 11. 5. in 12. 5. 2020

SD (sprostitvena dejavnost):
20 min: ples po želji
pripomočki: radio ali računalnik s programom YouTube, udobni copati ali
čevlji, udobna oblačila.

UPČ (ustvarjalno preživljanje časa): Virtualen obisk muzeja slikarja Van
Gogha v Amsterdamu in ustvarjalna upodobitev željene slike, 2 uri
pripomočki: navaden bel list papirja, svinčniki različnih trdot, kemiki,
barvice, vodene barvice, flomastri, listi od dreves, kolaž papir/ samolepilni
papir,… (lahko si izbereš en ali kombiniraš več pripomočkov med seboj)

PAR BESED O SLIKARJU…
Van Gogh velja za enega od največjih
nizozemskih slikarjev. V svojem zgodnjem
slikarskem obdobju je slikal realistične
podobe v temnih tonih, v njih je opisoval
življenje kmetov in obrtnikov. Kasneje, ko je
odšel v Pariz pa se je srečal z
impresionizmom in japonskim barvnim
lesorezom. Barve na njegovih slikah so
postale svetlejše. Njegovo poznejše delo, ko
je opustil impresionistične težnje, je bilo
pomembno za ekspresioniste in sodobno
slikarstvo nasploh.

V slikarstvu so
impresionisti navdih črpali
iz prizorov vsakdanjega
življenja. S tem so zavračali
upodabljanje idealne
lepote in raje slikali stvari
take kot so v tistem
trenutku res bile. V svojih
stvaritvah so po navadi
ujeli svež in originalen vtis.

1.) Odpri spletno stran: https://artsandculture.google.com/partner/van-goghmuseum?hl=en in se virtualno sprehodi po muzeju slikarja Van Gogha
v Amsterdamu.
2.) Izberi si eno sliko, ki ti je najbolj všeč in si na njej oglej: kaj točno
vidiš na sliki, kakšne linije prevladujejo, kaj je v ospredju in v ozadju,
kakšne so barve (svetle/temne), v kakšen razmerju so (je več temnih
barv ali svetlih,…),…
3.) Nato premisli, kako bi to isto sliko ti narisal po svoje. Uporabi svojo
domišljijo. Katere pripomočke bi uporabil in kakšno tehniko? Lahko
isto sliko spremeniš v mozaik iz kolaž papirja, lahko jo narišeš v črnobeli tehniki in jo pobarvaš samo s svinčniki različnih trdot, lahko greš
v gozd in nabereš različne liste dreves in cvetove rož- jih stisneš v
herbarij in jih nato nalepiš na papir, da dobiš sliko, ki si si jo izbral
narejeno na svoj način,…
4.) Cilj ustvarjanja ni, da bo tvoja slika popolna,
temveč, da uporabiš svojo domišljijo, izbereš
svojo idejo in da boš pri tem užival.
Med
ustvarjanjem lahko po želji tudi poslušaš
sproščujočo glasbo.

