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1. V tajence téhle doplňovačky zkusíte vyluštit jméno slavného malíře, kerý žil ve městě Amsterdamu v letech 1606 - 1669, tedy v sedmnáctém století. Období 17. a 18. 
století ovládl v oboru výtvarného umění a architektury umělecký styl nebo-li sloh, který nazýváme...
2.  Díla malířů obdivujeme v obrazárně nebo-li v...
3.  Náš malíř pořád kreslil a často své dovednosti trénoval na zobrazování vlastní tváře. A aby to pro něj nebyla nuda, různě se na sebe v zrcadle šklebil a pitvořil. Které 
slovo cizího původu označuje takový přehnaný výraz v obličeji...
4.  Dostali jste před časem ke shlédnutí video o tom, co je to zátiší. V období, o kterém je v naší doplňovačce řeč, v zemi, kde žil náš malíř, byla v oblibě velmi realistic-
ká („jako živá“) zátiší s květinami, ovocem a stoly plnými lahůdek. Malíři však do obrazů hojnosti a pozemského blahobytu nenápadně vkládali takzvané „memento 
mori“ nebo-li připomínku smrti a konce všech radovánek. Který předmět (součást lidské kostry) přidávali nenápadně do svých zátiší...
5. Země, jehož hlavním městem je Amsterdam (v níž náš malíř žil) je rovinatá a zatraceně blízko a nízko u moře. Tamější obyvatelé se vždy snažili kousek po kousku 
své území na úkor moře zvětšovat. Dělali to pomocí hrází, soustavy umělých vodních kanálů a čerpadel. V době bez elektřiny bylo čerpadlo uváděno do pohybu 
pomocí větrem poháněného zařízení, zvaného...
6.  Pokud zpracováváme rytím nějakou destičku (třeba měděnou jako náš malíř), z níž za pomoci tiskařské barvy a lisu otiskujeme originální otisky, věnujeme se 
oboru, kterému se říká originální…   (neplést s tou počítačovou!)
7.  Země našeho malíře byla již v jeho časech proslavená pěstováním květiny, která se nazývá...
8.  A ta země se jmenuje Nizozemí nebo-li...
9.  Náš malíř si oblíbil jednu techniku rytí a tisku, díky níž dokázal tenkou jehlou vykreslit hustě šrafované miniaturní portréty nebo krajiny. K této technice je potřeba 
lázeň s kyselinou dusičnou, která do měděné destičky vyleptá rýhy (budoucí čáry) tam, kde byla jehlou při kreslení protyta tenoulinká vrstvička ochranného asfaltové-
ho krytu naneseného na destičce. Tahle technika se díky procesu leptání nazývá...
10.  Malíř (třeba ten, jehož jméno vám vyjde v tajence), potřebuje při malování většího obrazu pro své plátno oporu: stojan nebo-li…
11.  Tenká (dřevěná) deska ergonomicky tvarovaná - tedy vyřezaná tak, aby se dobře držela a mohla se opírat o předloktí malíře. Je určená k mísení barev při malování 
obrazu. Říkáme jí...
12.  Náš malíř byl tak trochu „vynálezcem“ zvláštního způsobu osvětlení výjevů na svých obrazech. Jeho obrazy se jakoby vynořovaly ze tmy a jen na to, co bylo důle-
žité,  nechal dopadat paprsek světla - ať už paprsek sluneční pod mraky před bouří, nebo světlo svíčky stíněné rukou, či světlo vycházející z pootevřených dveří. Scény 
pak dostávaly nádech nedořečeného tajemství. Jako by se v těch obrazech zvláštně spojovala temnota a svit. Právě z těchto dvou slov vznikl termín pro tento způsob 
malování...
13.  Když malíř sám maluje svoji podobiznu, řákáme, že maluje svůj...
14.  Destička z mědi, do které náš malíř jehlou vyryl (a kyselinou vyleptal) kresbu, a potom ji zatřel tiskařskou barvou, vyleštil a do vlhkého papíru pomocí grafického 
lisu otiskl několik originálních otisků, se nazývá...   (nápověda: je to matka dalších obrázků :))
15.  My ve škole používáme místo měděné destičky pevnou plastovou fólii, nenanášíme na ni asfaltový kryt ani ji neleptáme kyselinou, nýbrž používáme pro nás 
schůdnější a bezpečnější grafickou techniku zvanou „suchá...
16. Bludiště nebo-li...
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