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1. Malíř (třeba ten, jehož jméno vám vyjde v tajence), když jde malovat do přírody, bere si s sebou kromě plátna, barev a štětců také stojan, kam 
obraz upevní - takzvaný…
2. Obrysová kresba vyplněná barvou bez stínování a detailů se nazývá…
3.  Malíři rádi vyrážejí malovat ven - do přírody na volný vzduch. Z francouzského označení volného vzduchu vznikl  běžně používaný termín pro 
venkovní malování…
4.  Ne vždy s sebou malíř do terénu vláčí celou výbavu, ale bere si do kapsy jen malý sešitek nebo bloček, do něhož pohotově zaznamenává, co ho 
zaujalo - takzvaný…
5.  Malíř, jehož jméno vám vyjde v tajence, pocházel z rovinaté země na severu Evropy. Ovšem nejsilnější a nejintenzívnější tvůrčí období pro 
něj znamenal teprve pobyt v oblasti jižní Francie, kde ho inspirovalo světlo proměňující krajinu (a trápil ho od moře vanoucí mistrál, který mu 
komplikoval malování venku...) Tuhle oblast na konci starověku kolonizovali již staří Římané a dodnes sem jezdí turisté mimo jiné podívat se i na 
antické ruiny. Katalogy cestovek se vás sem budou snažit nalákat fotografiemi fialově rozkvetlých levandulových polí. Město Arles, kde náš malíř 
zakotvil, se nalézá v části Francie zvané…
6.  Náš malíř pocházel ze země proslavené větrnými mlýny a pěstováním tulipánů - ano, je to Holandsko, nebo-li…
7.  Náš malíř byl samouk (autodidakt) a co se týká malování barvami, dost dlouho si nevěřil. Dlouho jenom kreslil a zachovalo se mnoho jeho 
kreseb. Často kresby perem a … (černá tekutina vyráběná z jemných sazí ze spálených pryskyřic a rostlinných olejů) doprovázely jeho dopisy 
bratrovi Theovi, který jeho schopnostem věřil a podporoval je.
8.  Způsob zobrazování skutečnosti simulující dojem prostoru, vytvářející iluzi trojrozměrnosti předmětů a hloubky krajiny (s využitím sbíhavosti 
rovnoběžek do bodu na horizontu) se označuje pojmem… (Náš malíř si ze studijních důvodů nechal utělat speciání rám s napnutými provázky, 
který mu pomáhal „hlídat“ směry linií v pozorované krajině.)
9. Na jihu Francie bývá žhavé léto a bez pokrývky hlavy je to skoro k nepřežití. Náš malíř neměl peníze, aby zaplatil lidem za to, že mu posedí 
modelem, a tak často maloval sám sebe. Na některých autoportrétech má na hlavě nezbytný…
10.  Když pozorujeme rovnoběžky v krajině - třeba krajnice cesty, koleje, stěny dlouhé budovy atd- vnímáme, že se směrem od nás mají tendenci 
k sobě přibližovat. Kdybychom sledovali cestu, která míří až k horizontu, zjistili bychom, že její krajnice - rovnoběžy ubíhají, ubíhají, ubíhají, až se 
tam sejdou v jediném bodě, který nazýváme…
11.  Náš malíř žil na jihu Francie o samotě se svým tvůrčím zápasem. Krajina ho tady tak nadchla, že zatoužil se o její krásy podělit s malířem, kte-
rého považoval za svého přítele a který podobně jako on sám hledal v malířství vlastní nové nevyšlapané cesty. Tehle malíř, jehož příjmení máte 
doplnit, se jmenoval Paul, byl Francouz, žil v letech 1848 - 1903 a je proslavený zejména svými malbami z Tahiti.
12.  Prostá linie ohraničující tvar nějakého předmětu nebo postavy se nazývá…
13.  Pokud vytváříme nějakou matrici z níž za pomoci tiskařské barvy a lisu otiskujeme originální otisky, věnujeme se oboru, kterému se říká 
originální…
14. Nejvzdálenější kopce v dálce v mlze. Nejvzdálenější linie, nejvzdálenější úroveň, na kterou jsme schopni v krajině dohlédnout (a sbíhají se na 
ní (v pomyslném prodloužení) v jediném bodě od nás se vzdalující rovnoběžky :)), se označuje pojmem…


