
Fotografický model sochy
Uprostřed papíru můžete vidět různé 
přerušované čáry. Když se podíváte 
pozorně, uvidíte v nich siluety soch, které 
jste dnes potkali. Pojďtě zkusit z nich 
navrhnout jeden pohled na vlastní sochu!

Když sochaři skicují svou sochu, kreslí ji 
z mnoha pohledů, mnoha úhlů, protože je 
prostorová. Mohou tak vzniknout desítky, 
nebo i stovky skic! Zkuste tedy alespoň 
jednu:

1 /  Zamyslete se nad tím, co podle 
Vás dělá figuru figurou. Co by v té 
Vaší nemělo chybět a naopak co podle 
Vás klidně mít nemusí. Vzpomeňte si 
na sochy, které jste dnes viděli...

2 /  Tužkou vytáhněte tvar sochy podle 
Vámi vybraných přerušovaných čar. 
Pokud byste potřebovali do nově 
vzniklého tvaru něco doplnit, klidně to 
udělejte. 

3 / Vystřihněte tvar nové sochy.

4 / Otočte papír a zjistíte, že Vaše socha 
zaujala místo Svatého Františka. Jak jste 
se dočetli, tak František byl dobrý člověk, 
tak by mu tento záskok určitě nevadil.

5 / Skrz vystřižený otvor hledejte 
zajímavé textury a materiály kolem Vás. 
Uvidíte, jak se socha bude proměňovat.
Protože socha pracuje s objemem, 
zkuste rámovat do své figury pohledy 
na plastické prvky. Bude to pak i více 
odpovídat prostorovosti sochy.

6 / Průběžně návrhy fotografujte. Pak 
je můžete porovnat a vybrat tu variantu, 
která se Vám bude líbit nejvíc!

Ukázka modelu

Fotografický model může 
třeba působit, že by socha 
byla vytořena z koulí, i když 
ve skutečnosti je k tomuto 
efektu použito něco jiného. 
Tento i další příklady najdete 
na konci edukačních listů 
spolu s malým kvízem.

Ukázky možných 
tvarů figury

3D model sochy 
Velcí nadšenci si pak mohou 
doma zkusit fotografický model 
sochy převést do prostorového! 
To už může být docela oříšek. 
Vše záleží na materiálu, který 
si pro to zvolíte. Některý bude 
možné lepit postupně k sobě 
do potřebného tvaru, jiný bude 
vyžadovat kostru, na kterou 
zvolený materiál budete 
připevňovat. Navíc už budete 
řešit model ze všech úhlů! 
Výsledek ale bude určitě stát 
za to!




