PROFESOR ARTZKUSÍM
...a kánon proporcí

Milé děti,
víte co to je ideál? Nebo co znamená ideálně krásný? Nebo
kdo je ideálem krásy? Ne, já nechci slyšet jména všech hereček a sportovců, která znáte.
Ideál je míra. Když se podíváme na něco, co je ideální, pociťujeme soulad. Jsme si jistí, že to co vidíme je správné.
Zdá se nám to harmonické, třeba jako hudba, kterou rádi posloucháme. Každý tón v ní má své místo a dohromady spolu ladí.
Výtvarné umění se do hledání svého ideálu krásy pustilo už
ve starověku, což bylo moc dávno. A protože byli umělci pilní, nacházeli jeden ideál za druhým. Každá umělecká epocha
si našla ten svůj. Dnes, jsme ještě pilnější než v minulosti. Umělecké epochy nám vystřídaly takzvané styly a pro
kaž-dý z těch stylů, teď existuje jiný ideál.
Já Vás slyším! Chcete vědět jestli je nějaký UNIVERZÁLNÍ
IDEÁL. Takový, kterým se musíme řídit i dnes...

Univerzální ideál je otázka pro filosofy nebo pro matematiky! Ale i mezi umělci jsou výtvarníci, kteří ve svém díle
matematiku používají. Umělci, kteří hledali ideál, přišli na
to, že jim mohou pomoci výpočty. Když něco harmonického nakreslili nebo vysochali, vzali si metr a měřili a počítali...a pak spočítali ideální velikost. Třeba kolik hlav se
ideálně vejde do těla, jak dlouhá má být v ideálním případě
ruka nebo noha postavy ... a kolik vůbec má taková postava
měřit?

A když to všechno spočítali, nakreslili si rámeček,

dali to do rámečku a bylo z toho pravidlo. Pravidlo ideálních lidských proporcí. Pravidlo, které umělci nazvali KÁNON.
Jeden z prvních kánonů byl v antice, jen se děti podívejte!
Ani já ani pan Náhoda nemáme ideální proporce. Pan Náhoda má
hlavu jak meloun a já ji mám jako vajíčko. To antická
hlava, ta má krásný ideální tvar obličeje.
Když si vaše maminka kupuje kalhoty. Vybírá si z velikostí
S,M.L. Každá velikost je v nějakém poměru k její postavě.
Každá je vlastně určitým kánonem.

1
2

3
4

5
Ideální velikost také nemám, ta byla spočítána sochařem
Praxitelem. Do postavy se správně vejde sedm hlav.

Dnes si vyzkoušíme, na co všechno můžeme využít matematiku.
Začneme s geometrií. Zkusíte si sami zkonstruovat vlastní
„antickou hlavu“, nebo postavu anebo zvíře. Aby byla Vaše
kresba nebo malba ideální, pomůžeme si různými křivítky a
šablonami. Hlavně se budeme snažit, aby naše dílo bylo pravidelné,

souměrné

a

tedy

i

harmonické.

Klidně

můžete

podřídit vaši kresbu nějakému proporčnímu pravidlu.
Chápete? Ano?
Jestli ne, tak to nevadí, protože se všechno dozvíte na hodině.
Těším se na Vás.
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