
P A M Ä T A J T E,   Ž E   J A R   N Á M   N E M Ô Ž U   Z R U Š I Ť 
 

Medzi výtvarnými umelcami je hviezdou svetového formátu. Dnes, na jar roku 2020, 
je to 82-ročný starý pán, stále však očarujúco farebný a vitálny. Jednou z úžasných 
vecí, ktoré o ňom môžete zistiť je, že v tomto veku maľuje napríklad aj za pomoci 
iPhonu či iPadu. Vytvoril tak aj tento obraz narcisov. Poslal ho do sveta pred pár 
týždňami, keď práve v Európe začínala vírusová karanténa. Toto dielo a jeho názov 
majú byť pre ľudí optimistickým posolstvom: “Pamätajte, že jar nám nemôžu zrušiť”. 
Taký je David Hockney a nás teší, že vás s ním môžeme zoznámiť. 
 

 
*Pamätajte, že jar nám nemôžu zrušiť 

 
 

S Davidom H. vstúpime do jarnej výtvarnej posilňovne. 💪  
Tréningový program bude jednoduchý, spočíva v opakovaní nasledovných cvikov:  

1. Dobre sa pozerať. 👀 
2. Chopiť sa ceruziek alebo štetcov. 🖍🖌🎨 
3. Úplne TO vykresliť, znázorniť, stvárniť. 🙌🌱🌿🍀🍃🌺🌼🌷🌸🌵 

 



Najprv teda ešte chvíľu iba pozerajme.  
 
Tieto 4 maľby Davida Hockneyho vedľa seba sú hádanka pre teba: 
Ktorá bola namaľovaná v iPhone, ktorá v iPade, ktorá v počítači a ktorá na plátno? 
Všímaj si napríklad kvalitu a zložitosť ťahov štetca alebo farebnosť.  
Ak si celkom nevieš dať rady, riešenie a aj kopec ďalších Hockneyho diel objavíš tu: 
http://www.hockney.com/home 
 

   

   
 
 
Vidíš rastliny u vás doma alebo za oknom?  
Máš ich rada / rád?  
Nepotrebujú náhodou jarnú údržbu?  
Majú miesto, kde ich bytie vyniká?  
 
 
 

http://www.hockney.com/home


 
ÚLOHA 
Úlohou tejto lekcie je pokúsiť sa živo nakresliť alebo namaľovať tvoje spolubývajúce 
alebo susediace rastliny. Doma v byte, alebo za oknom v záhrade, na dvore, či ulici. 
 

Môžeš začať tým, že sa pozrieš na to, aké máš vlastne doma výtvarné možnosti 
(Vážne nás to zaujíma! > stačí aj odfotiť.)  
 

   
 

Potom si vyber tie najlepšie nástroje a techniku a nakresli alebo namaľuj rastlinu 
ktorú máš doma rád. Môžeš nám ju aj zaujímavo odfotiť, aj keď David by ti určite 
odporučil radšej kresliť .-) 
 

Ak sa ti podarí nakresliť viac obrázkov, môžeš im dať názvy, alebo ich očíslovať. 
 

Výsledky svojej práce nám opäť nezabudni poslať - určite nás potešia aj inšpirujú!  
Na túto úlohu bude nadväzovať aj online dielňa digitálneho kreslenia v druhej 
polovici apríla. Ak máš o ňu predbežný záujem, daj nám o tom vedieť.  
(všetko TO >> hanka@stanica.sk) 
 

     
* Untitled, 400, 2009               * Untitled, 714, 2011                  * 30 April, 2011 



 
 

 
*Hanka Li. & Hanka Lu.: Z KAŽDEJ ČARBANICE VIDE KRASNI OBRAZOK🎨💚💙💜💛 



A ešte 3 posledné zaujímavosti o Davidovi:  
 
David Hockney má dar synestézy, čo znamená, že farby a tvary okolo seba nielen 
vidí, ale aj počuje. Ako overíš, či máš tiež takýto dar?  
 
Okrem rastlín má určite rád aj zvieratá, aj keď tie maľuje oveľa menej často.  
 
Vydal aj pútavú knihu rozhovorov o umení určenú pre deti, ktorá nedávno vyšla aj  
v češtine. Hovorí v nej, že dejiny obrazov začínajú v jaskyniach a momentálne 
končia iPadom. Kto len vie, čo bude nasledovať?  
 
 

 
 

 
Túto tvorivú aktivitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  


