
MALICHŮV SEN

PONOŘ SE DO 
SVĚTA BAREV, LINIÍ 
A TVARŮ A VYTVOŘ 
Z NICH KOMPOZICI 
INSPIROVANOU 
UMĚLCEM.

Karel Malich (18. 10. 1924 – 24. 10. 2019) 
český sochař, malíř a grafik

–  nůžky
–  kousek kartonu 

(vystřihni z krabice)
–  ruličku od toaletního papíru, 

či kuchyňských ubrousků
–  papírovou lepicí pásku
–  bílou, nebo barevnou temperu, 

štětec, kelímek na vodu
–  drátek
–  lepidlo, nebo tavnou pistoli
–  barevné gumičky
–  lentilky
–  jehlu, nebo tenký hřebík

Vystřihni čtverec, nebo obdélník 
z kartonové krabice. Přilep na něj 
páskou papírovou ruličku, vše 
natři vybranou barvou a nech 
uschnout.
Drátek nastříhej na delší kousky. 
Jehlou propíchej karton a ruličku, 
do dírek zasunuj drátky, různě 
je ohýbej a formuj. Gumičky 
omotávej a napínej kolem drátku. 
Můžeš je i rozstříhat a vytvářet 
z nich kompozice nalepením 
na karton.
Celé dílo dotvoř nalepením 
lentilek. Svůj výtvor pojmenuj.

BUDEŠ POTŘEBOVAT:

JAK NA TO:

Inspiruj se Karlem Malichem, který 
se věnoval kresbě, malbě, grafice 
a tvorbě objektů. Vytvářel koláže* 
a asambláže* z kamenů, písku, 
korku, polystyrenu, nití a provázků. 
Skládal z nich jednoduché 
geometrické kompozice*. 
To, co viděl, převáděl do linií 
a abstraktních* ploch. Vytvářel 
reliéfy* a rourovité koridory, 
ve kterých zkoumal možnosti 
zobrazení průniků a průchodů. 
Typické pro jeho tvorbu jsou 
objekty z drátů, svazované 
barevnými nitěmi. Vztahovaly 
se k přírodním dějům a jeho 
představě energie krajiny. V závěru 
své tvorby se věnoval kresbě 
a barevným pastelům.

* koláž – výtvarná technika, skládání a lepení kousků 
papíru (časopisů, novin, fotografií…) na podklad

* asambláž – výtvarná technika, spojování odlišných 
materiálů a předmětů (například papír, látka, písek, 
dřevo, různé věci…)

* kompozice – umístění, uspořádání jednotlivých prvků 
(věcí, postav, tvarů, barev) ze kterých se obraz skládá

* abstrakce – umění, které nezobrazuje skutečné věci 
a figury, pomocí výtvarných prvků (barevných skvrn, linií 
a tvarů) může vyjadřovat myšlenky a pocity

* reliéf – nerovný povrch, může mít výstupky 
nebo rýhy a prohlubně


