Impresionizmus
- moderný umelecký smer, ktorý vznikol
koncom 19. storočia vo Francúzsku

Impresionistickí maliari nemaľujú realitu, ktorá je pred nimi, ale iba
dojem, ktorý z tejto reality majú,
okamžitú atmosféru danej chvíle v závislosti na osvetlení – zrakový dojem.
„Dojem, vychádzajúce slnko“
– to je prvý impresionistický obraz,
jeho autorom je Claude Monet.
Názov impresionizmus vznikol podľa
tohto obrazu - „Impression, soleil
levant“ (Dojem, východ slnka).
- pohľad na prístav v rannom opare a
letmo nanesené farby, spontánna
maľba, vyvolávali u publika zmätok,
pobúrenie i veselosť.
Vtedajšia kritika tento smer s opovrhnutím
odmietala, ale umelci rýchlo vycítili, že sa im
otvára nová cesta v maliarstve.

Maliari impresionisti často zobrazovali prírodu a ľudí v nej, pri práci aj pri oddychu,
mestské parky, prostredie u vody.
Maľovanie reálneho prostredia vonku sa
nazýva maľba v plenéri.

Camille Pissarro – Zber úrody jabĺk

Claude Monet – Záhrada v Giverny

Maľovanie v plenéri bolo možné - vďaka vynálezu nových maliarskych farieb, ktoré si mohli maliari
kúpiť v prenosných škatuľkách alebo kovových tubách a nosiť so sebou.

Eduard Manet tu zachytil
svojho priateľa a kolegu Clauda
Moneta, ktorý si vedel urobiť
ateliér kdekoľvek.
Eduard Manet – Monet pri práci
na svojej loďke v Argenteuil

Umelci maľovali vonku často aj v zime, v daždi, na pláži im nafúkal piesok do farieb, loďka s maliarom sa hojdala
na vlnách.
Realitu tak na vlastnej koži vnímali a precítili, jej bezprostrednosť v danom aktuálnom okamžiku, atmosféru
momentu. Aby sa to maliarom podarilo, maľba bola veľmi rýchla. - zmyslovosť v tvorbe

Camille Pissarro - Route Enneigée avec Maison

Camille Pissarro - Boulevard Montmartre

Maľujú nádherné parížske bulváre, novozriadené zábavné podniky, moderné oceľové
konštrukcie nádražných hál, spoločné výlety rodín či priateľov do prírody, pikniky. Na
ich obrazoch je znázornený spoločenský život z prostredia tanečných zábav, kaviarní,
divadiel, koncertov...

Renoir – Moulin de la Galette
- tanečná kaviareň na Montmartri

Monet – Stanica Saint-Lazare

Maliari skúmali svetlo,
zmenu svetla v každom okamžiku, v každej časti dňa, v každom ročnom období...
Zistili, že svetlom sa mení vzhľad vecí, že aj svetlo má svoje vlastné farebné hodnoty,
že slnečné svetlo môže veciam ich farbu a tvar brať, takže sa pevné kontúry strácajú
– všetko je mäkké.
Svetlo bolo kladené na prvé miesto,
bolo dôležitejšie než tvar.

Pierre August Renoir – Žena so
slnečníkom v záhrade

Pierre August Renoir
– Vyšívajúca žena

Claude Monet skúmal meniace sa svetlo na Rouenskej katedrále v
rozličných hodinách.

Zachycoval prchavé svetelné efekty, čo vyžadovalo rýchlu robotu.

Farby sa nemiešajú na palete, ale až na plátne - používali sa farby priamo z tuby.
Týmto nanášaním vznikol štruktúrovaný povrch.

Alfred Sisley – Most v Sevres

Edgar Degas – Štyri baletky na javisku
Degas impresionistickým štýlom zachycoval
pohyb a atmosféru, často maľoval tanečnice.

Dôraz je kladený skôr na celkový efekt než na detaily.
- z určitej vzdialenosti už veci nevyzerajú tak presne, ale sú nejasné a rozmazané. Na
základe vedomostí a individuálnych skúseností ich však v myšlienkovom procese
rekonštruujeme.
Obrazy od impresionistov sa javia ako zmes
farebných škvŕn a zamazaných plôšok.

Renoir – Žena v záhrade

Claude Monet – Rozkvitnuté lekná

pozri

Najznámejší impresionisti

Edgar Degas

Claude Monet
Pierre Auguste Renoir
Pozri:
https://artsandculture.google.com/project
/art-camera

Camille Pissarro
Alfred Sisley
Eduard Manet
Obraz, ktorý sa vám páči si môžete virtuálne zavesiť vo vašej izbe https://artsandculture.google.com/story/1QXRjKw2yhMNsg?hl=en

Auguste Rodin

Kliknutím na obrázok sa dozviete viac o autorovi, jeho dielach.

Neskôr niektorí maliari nadviazali na impresionistický štýl, no rozvíjali ho každý po svojom. Odkrývali
svoje vnútro ešte voľnejšími a expresívnejšími farbami, škvrnou, deformáciou tvaru, často
nelogickým spôsobom a znekľudňujúcim dojmom.

Paul Cézanne

- vznikol POSTIMPRESIONIZMUS
- maliari chceli zobraziť nielen zrakový dojem, ale vlastnú
vnútornú predstavu, myšlienku, nejaký symbol
- umenie malo zodpovedať modernému psychickému
ustrojeniu človeka, jeho postaveniu v spoločnosti
- umenie sa stavalo do opozície proti spoločnosti

Georges Seurat
Vincent van Gogh

Paul Gaugain

Henry de Toulouse-Lautrec

Čo si môžete na tému Impresionizmus vyskúšať?
Pozrite sa z okna, choďte na dvor – vidíte okolie vášho bytu, domu – mesto, dedinu, prírodu,
ľudí... Skúste to namaľovať. Všimnúť si farby, svetlo, pohyb. Skúste využiť, čo ste sa dozvedeli o
tom, ako maľovali impresionisti. Chceli zachytiť dojem z videného, prchavosť okamihu,
you tube
maľovali rýchlo...
Skúste premaľovať fotografiu, ktorú ste vyfotili, napr. na dovolenke, na výlete, v lese... Všimnite si,
aké svetlo je na fotografii, kedy počas dňa bola urobená. Aké pocity, spomienky, náladu vo vás toto
foto vyvoláva. Môžete maľovať temperou /napr. priamo tubami/, olejovkami, vodovkami, suchým
pastelom...
P. učiteľke potom pošlite obidve – aj fotografiu, aj jej maliarsky prepis – na porovnanie.
Vyberte si maľbu od niektorého impresionistu, ktorá sa vám najviac páči a skúste ju voľne
premaľovať – parafrázovať. Môžete premaľovať len určitý detail, ktorý si vyberiete pomocou
papierového okienka /hľadáčika/ a urobiť jeho zväčšeninu. you tube
Pracujte s písmom: Vyberte si meno niektorého impresionistu a jeho dielo. Napíšte
meno hrubým písmom na výkres a vyfarbite ho tak, ako vidíte na diele tohto
umelca. Môžete využiť počítačovú grafiku. Takto si môžete skrášliť tričko.

Milí naši výtvarníci, vyberte si ľubovoľnú úlohu
alebo vymyslite svoju vlastnú z témy
impresionizmus.

Svoje výtvory odfoťte
a pošlite ich pani učiteľke na mail.
Budeme sa tešiť na
vaše nové dielka.

