
Kôň vo výtvarnom umení 

História: Človek bol odjakživa fascinovaný krásou a ušľachtilosťou koní.
Kôň sa objavuje vo výtvarnom umení mnohých civilizácii.
Toto úchvatné zviera sa stalo umeleckým vzorom už pre ľudí žijúcich v praveku, ale aj
umelcov renesančného, barokového i moderného umenia. Kone hrali veľkú úlohu tiež
v dielach Diega Velázqueza, Anthonisa van Dycka, Leonarda da Vinci, Eugena
Delaroixa, Edgara Degasa a také Pabla Picassa. Koňmi bolo inšpirovaných mnoho
slovenských maliarov a sochárov.

George StubbsEugéne DelacroaixEdgar Degas



Leonardo Da Vinci * 15. 4. 1452 Vinci, Taliansko – ł2. 5. 1519 Francúzsko

Leonardo bol taliansky renesančný maliar (aj sochár, architekt, vynálezca, hudobník )
Leonardo je slávny pre svoje majstrovské obrazy, najznámejšie sú: Mona Líza v Múzeu Louvre v Paríži
a Posledná večera (Freska v kostole v Miláne (Taliansko) Kostol Panny Márie milostí)
Tiež je známy ako tvorca mnohých vynálezov, ktoré predvídali modernú technológiu, zaujímal sa o prírodné vedy:
anatómiu, astronómiu.
Vyrastal u svojho otca vo Vinci. Keď mal 15 rokov, otec ho poslal do Florencie študovať umenie. Okolo roku 1466 sa
stal učňom maliara Andreu del Verrocchio. Neskôr sa stal nezávislým a uznávaným maliarom vo Florencii.

Známi maliari koní



Jean Louis Théodore Géricault

26. 9. 1791 Rouen † 26. 1. 1824, Paríž, Francúzsko
francúzsky romantický maliar a grafik. V detstve prejavoval výtvarné nadanie, ktoré potom
zdokonaľoval u slávneho maliara Michelangela v Taliansku. Zbožňoval kone.



Slovenskí maliari koní:

K. Sokol – JazdecIlavský Ján – Kone

L. Guderna – Kone

C. Majerník - Don Quijote

V. Hložník - Jazdkyňa



Ako nakresliť koňa
https://www.youtube.com/watch?v=AwRuc3V0rhM
http://bluntforcebeating.com/sk/zvierata/17437/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=318&v=oZPQ4x3XfP8&feature=emb_logo

http://bluntforcebeating.com/sk/zvierata/17437/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=318&v=oZPQ4x3XfP8&feature=emb_logo


Toto môžeš použiť, vytlač, kresli inou farbou po predlohe.



Ďaľšie námety: zvieratá (miláčikovia) 
psík, mačiatka, škrečok, zajačik, andulka, korytnačka,... 





Milí naši výtvarníci, želáme vám veľa poznávania 
nového a veľa inšpirácií a  tvorivých nápadov s 

prezentáciou na tému Kôň.

Svoje výtvarné diela, ktoré na túto 
tému vytvoríte, odfoťte 

a pošlite mailom 
svojej p. učiteľke

Tešíme sa na vašu odozvu.  
Ďakujeme za pozornosť


