


„Portrét Mona Lisa“ „Autoportrét Vincenta Van Gogha“ 





 portrét je dielo zachytávajúce podobu konkrétnej 
osoby  

 umelec – autor portrétu,  tak zachytáva podobizeň 
inej osoby 

 môžeme ho vytvoriť kresbou, maľbou, fotografiou alebo aj 
sochársky – tzv. busta či reliéf 

 Vďaka takýmto portrétom dnes vieme, ako približne 
vyzerali naši panovníci, významní predstavitelia rôznych 
krajín, slávni umelci, herci, spisovatelia a mnoho iných 

 



 HISTORICKÝ PREHĽAD: Zhotovovanie portrétov 
začalo už v dávnom staroveku. V stredoveku ich 
obľuba začala klesať a vznikali len výnimočne. No 
mohutný rozvoj portrétov nastal v renesancii a ešte 
výraznejšie sa presadil v období baroka, ktoré doviedlo 
umenie portrétovania na hranicu jeho možností. 

 V 19. storočí s nástupom fotografie sa stal klasický 
maliarsky či sochársky portrét skôr výnimočnou 
záležitosťou. Fotografia začala napredovať a stala sa 
tak najrozšírenejším typom portrétov, ktoré pretrváva 
dodnes.  

 



Portrét „Márie Terézie“ Portrét – „Dáma s Hranostajom“ 
od Leonarda da Vinciho 



Portrét  „Marilyn Monroe“ od 
Andy Warhola  

Portrét „Jar“ od Guiseppe 
Arcimbolda 







 Autoportrét je výtvarné dielo, na ktorom  autor  formou 
portrétu zachytáva svoju vlastnú podobizeň 

 Umelec zobrazuje sám seba na plátno  

 Autoportrét – z gréc. autos = sám; z franc. portrait = 
podoba 

 Autoportrét bol pre mnohých umelcov hlavnou témou 
tvorby – skrz vlastný autoportrét vedel umelec ostatným 
priblížiť svoj život, poskytol nám informácie o svojej 
vlastnej osobe. Tieto informácie autor poskytoval 
pozorovateľovi skrz gestá alebo symboliku ukrytú v obraze 

 



ZAUJÍMAVOSTI  Z  HISTÓRIE 

 Jeden z dôvodov, prečo v minulosti vznikol autoportrét 
bola predovšetkým možnosť preukázať prípadným 
záujemcom vlastnú umeleckú schopnosť a talent. 
Maliari, ktorí vedeli sami seba namaľovať boli 
považovaní za „bohatších obyvateľov“. 

 Rovnako aj tvorba autoportrétov bola zastúpená v 
kresbe, maľbe a zriedka aj v sochárstve. No najviac nás 
ovplyvnila fotografia v podobe dnešného tzv. selfie. 

 

 



 veľmi známy maliar, ktorý sa preslávil najmä obrazmi slnečníc ale aj 
vlastnými autoportrétmi  

 

„Autoportrét“ „Autoportrét pri stojane“ 



„Autoportrét s odrezaným 
uchom“ 

„Slnečnice“ 



ČAS NIEČO VYTVORIŤ 

  



 teraz už vieme, aký je rozdiel medzi 
portrétom a autoportrétom 

 zoznámili sme sa s niektorými umelcami a 
spoznali sme nové umelecké diela 

 a teraz je čas vytvoriť si vlastné dielo  



 Poznáme mnoho výtvarných techník a spôsobov 
maľovania – skúste ich teraz využiť a vytvorte tak svoj 
vlastný autoportrét alebo portrét niekoho vo vašom 
okolí – mamu, otca, sestru, brata 

 Tiež môžete skúsiť aj skupinový portrét, kde 
namaľujete viacerých členov rodiny naraz 

 Ak by chcel niekto trocha experimentovať, je tu 
niekoľko typov  - posuň nižšie  



 Tvoril portréty štyroch ročných období 

 Využíval, ovocie, zeleninu, kvety, .... 

 

„jar“ „leto“ 



„jeseň“ „zima“ 



Môžeš využiť  aj  ovocie a 
zeleninu čo máš doma  



Alebo vytvor  z portrétu koláž, použi rôzny materiál 
a namaľuj ho rôznym spôsobom  

lepenie s papierom Pop-art 



koláž kresba ceruzou 



lepenie z textilu 



maľba 



Budem sa tešiť na tvoje portréty  


