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POINTILISMUS

Jestliže v obrazech impresionist  sv tlo rozkládalo tvar p edm t , došli pointilisté k rozkladu sv tla 
v souladu s poznatky tehdejší optiky. Pointilisté nanášeli na plátna skvrny istých barev. Jejich obrazy jsou mozaikou 
od sebe odd lených barevných te ek, které teprve v ur itém množství a vzdálenosti od obrazu vyvolávají barevný 
souzvuk a modelují tvar. Tvorba výtvarného díla obdobnou technikou v týmu. 

Motivace:

Velké balicí papíry, igelit, barvy editelné vodou (nap . Remacol), kbelíky, kelímky, hadry, št tce, lepicí 
páska, p edlohy obraz , hudba.

Pot eby:

Planeta P ekonání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Hrá i jsou rozd leni do skupin po 5–7 lenech. Každá skupina má vlastní „malí ský ateliér“, kde 
jsou nachystány barvy, ostatní pom cky a malí ské plátno vzdálené od atelieru asi 10–20 metr . Každá skupina si 
vybere p edlohu, podle které bude tvo it obraz. Úkolem je vytvo it co nejv rohodn jší reprodukci zadané p edlohy. 
Malba musí být provedena v pointilistickém stylu, tj. jednotlivými otisky rt , lokt , nos , a dalších ástí t la. Hra je 
rozd lena na n kolik fází, prokládaných pauzami. V každé fázi mohou hrá i k malb  používat pouze zadanou ást 
t la. Barvu k plátnu lze transportovat vždy jen na ozna ené ásti t la, žádné pom cky (kelímky, št tce) nesmí opustit 
ateliér. Jednotlivá asová období a zp sob malby jsou oznamovány instruktorem. V pauzách z stávají všichni hrá i 
v ateliérech, mají as namíchat barvy, dohodnout se o dalším postupu apod. Jednotlivé fáze hry: 

1. fáze (10 minut): Skicování – malují se pouze obrysy a prostorové rozvržení obrazu; maluje se pouze palcem pravé 
ruky. Re  exe v ateliéru (3 minuty)

2. fáze (10 minut): Pointilistická malba – maluje se nosem a lokty. Re  exe v ateliéru (3 minuty).

3. fáze (10 minut): Pointilistická malba – maluje se nosem a palci u nohou (povoleno nošení na zádech). Re  exe 
v ateliéru (3 minuty)

4. fáze (10 minut): Dokon ování – poslední úpravy na obraze, maluje se všemi prsty.

Po skon ení následuje prohlídka obraz , jejich slavnostní p edstavení, fotografování apod.

Ú astník m je pot eba dob e popsat, jak se budou m nit pravidla v pr b hu procesu a jak dodržovat zp sob tvorby. Je 
dobré mít výrazný hudební i zvukový prvek k ohlášení zm ny. P i h e lze rovn ž navodit výtvarnou atmosféru pomocí 
hudby v pozadí. Je nutné z eteln  odd lit plochy, kde hrá i mají barvy a zázemí, vyty it jejich „ateliér“ a upozornit je, 
že žádné jiné prost edky k dispozici mít nebudou. Pokud si tedy barvy vyplýtvají, jiné nebudou mít k dispozici, a tím 
nebudou moci dokon it dílo, tedy splnit zakázku. Tým m není umožn no p j ovat si navzájem barvy. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P átelství, Poznání a P ekonání.

Provedení:

Tato aktivita nevytvá í bariéry pro jedince se speciálními vzd lávacími 
pot ebami. Vedoucí musí dbát na individuální p ístup k t mto 

ú astník m.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:

as p ípravy

20 minut

as realizace

60 minut a více

Prostor

venku, uvnit

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

6 a více

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, pracovní, sociální a personální, ob anská.

Rozvoj kreativity, týmové spolupráce, výtvarného cít ní, vnímání t lesného kontaktu, zábava.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Dovoleno je vytvá et pouze body. Proto je nutný dozor instruktora i u plátna. Ke konci hry je vhodné 
u d tí asové limity zkracovat, tím tak dát h e dynami t jší rozm r. D ti totiž p i delším asovém trvání ztrácejí 
pozornost a ne všichni se zcela zapojují. Je t eba je stále motivovat a upozor ovat na zkracující se asový limit. 
V posledních minutách, na úplný záv r je možná obm na tím, že mohou p enášet barvu jakoukoliv ástí t la, nem lo 
by se však stát, že budou malovat prsty linky, i jinak vytvá et souvislé obrysy. 

Pozor na:

Moje poznámky:


