3.1.1 Podobizna dcery Karoly
Obraz Podobizna dcery Karoly (obr. 21) byl vytvoƎen v období vyvrcholení
výtvarnĢ-výrazových a technických malíƎských kvalit umĢlcovy tvorby. Každý
výrazový prostƎedek je obsahovĢ i kompoziēnĢ dokonale zdƽvodnĢný a významotvorný. MĢkké svĢtlo na dĢtské tváƎi a odĢvu, tmavé pozadí, plod v ruce jako
kolorisƟcký a symbolický akcent vyjadƎuje ēistotu a nadĢji dĢtství. Všechno,
spolu s barevnĢ-svĢtelnou modelací objemƽ a citlivou charakterisƟkou povrchových kvalit, svĢdēí o dokonalém malíƎském mistrovství, ale i hlubokém vztahu
autora k portrétované (Státní galerie v Banské Bystrici, 2005).
f Cíle akƟvity:
z Seznámit dĢƟ s výtvarným umĢlcem Dominikem Skuteckým a pojmenovat jeho obraz Podobizna dcery Karoly.
z Vlastními slovy vyjádƎit pojem portrét.
z Nakreslit portrét jiného dítĢte.
z Projevit poziƟvní emoce pƎi kreslení portrétu jiného dítĢte a jeho obdarování.
z Vyjmenovat aspoŸ tƎi pƎedmĢty, které potƎebujeme, abychom vytvoƎili
kompozici, jako je na obraze D. Skuteckého Podobizna dcery Karoly (napƎ.
šaty, klobouk, pomeranē…).
z VizuálnĢ interpretovat (inscenovat) obraz D. Skuteckého Podobizna dcery
Karoly (spolu s uēitelkou a ostatními dĢtmi).
f Materiální didakƟcké prostƎedky: katalog Státní galerie v Banské Bystrici,
reprodukce obrazu Podobizna dcery Karoly, šaty, klobouk, tmavé texƟlní
závĢsy, pomeranē, digitální fotoaparát, výkresy, pastelky.

Průběh aktivity:
Uēitelka pƎinesla dĢtem katalogy s obrazy Dominika Skuteckého a povyprávĢla
jim, kdo byl tento malíƎ. Na fotograĮích na interakƟvní tabuli jim ukázala jeho
autoportrét a vilu, v níž žil v Banské Bystrici. Také jim povĢdĢla, že ve vile Dominika Skuteckého je dnes vystaveno mnoho jeho obrazƽ, které bĢhem života namaloval.
Poté uēitelka soustƎedila pozornost dĢơ na obraz Podobizna dcery Karoly,
který jim také promítla na interakƟvní tabuli.
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U: Kdo je na tomto obraze namalovaný?
D: Jeho dcera.
D: Dcera.
D: Dcera.
(Všechny dĢƟ vykƎikovaly, že je to dcera).
U: í je to dcera?
D: Jeho.
D: Dominikova.
U: Pana Dominika. Kolik je jí asi let?
D: Šest.
D: Sedm.
D: Osm.
D: DevĢt.
U: Myslíte si, že už chodí do základní školy?
D: Ne.
D: tyƎi.
D: PĢt.
U: Zdá se vám, že ještĢ chodí do školky, nebo už do školy?
D: Do školky.
D: Takže jí mƽžou být ētyƎi.
D: PĢt.
Následoval rozhovor o tom, co bychom potƎebovali, pokud bychom chtĢli vytvoƎit podobný obraz, jako je Podobizna dcery Karoly, bez malování – zahrát si na
obraz. DĢƟ spontánnĢ reagovaly na zadanou úlohu a hledaly ve tƎídĢ (dopƎedu
pƎipravené) vĢci, které by potƎebovaly na vytvoƎení živého obrazu (obr. 21).
Následovala diferencovaná práce dĢơ. DĢƟ mĢly nakreslit portrét pro dívku,
která mĢla v ten den narozeniny39, pƎiēemž dívka spolu s uēitelkou inscenovaly
obraz (obr. 22, 23). Na oslavĢ narozenin každé dítĢ obdarovalo oslavenkyni, pƎevleēenou za dceru D. Skuteckého z obrazu, nakresleným portrétem. Následoval
narozeninový tanec s „Karolou“ (obr. 24).
39 V mateƎské škole se každoroēnĢ realizuje projekt „Oslava narozenin dítĢte“ (blíže Krupová,
Rochovská, 2016, s. 79–83). PƎi oslavĢ dĢƟ pƎipravují dáreēek v podobĢ kresby, ze které laminováním vznikne leporelová knížka. Souēásơ knížky jsou i fotograĮe z oslavy (blahopƎání,
ovocná hosƟna a tanec s oslavencem). Uēitelka pƎi pƎípravĢ akƟvity Podobizna dcery Karoly
navázala na tento projekt ơm, že oslavenkyni zapojila do vizuální intepretace obrazu a dĢƟ jí
vytvoƎily portrét jako dárek k narozeninám.
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Obrázek 21൰Hledání vĢcí k interpretaci obrazu

Obrázek 22൰Obraz Podobizna dcery
Karoly (Státní galerie v Banské Bystrici,
2005)
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Obrázek 23൰Interpretace obrazu
Podobizna dcery Karoly

55

8.11.2016 8:45:23

