
PREDMET: Modelovanie 

TÉMA: land art, tvorba v krajine 

 

Pomôcky (materiál): pracovné oblečenie, nádoba, hlina, štrk, voda, kvety, kamene, 
semiačka, atď.... 
 
(Farebne označený text pre mladších žiakov. Prosíme rodičov, aby si ho s deťmi 

prečítali spoločne 😊.) Starší žiaci sa oboznámia s celým textom samostatne      . 

 
Land art je umelecký smer 60.rokov. Nazývame ho aj krajinné umenie. 
Land art vznikol v Amerike ako reakcia na komerčné umenie v galériách a odpor k 
obchodníkom s umením. Umelci, ktorý tento smer presadili mali snahu tvoriť priamo 
v krajine a boli prepojení s prostredím prírody. Boli niečo ako architekti prírody, sochári 
-  pozorovali a modelovali. Tento smer je dodnes veľmi populárny a  zvyčajne aj úzko  
spojený opäť s fotografiou ako každý moderný smer, pretože niektoré diela postupom 
času zaniknú prirodzením spôsobom alebo sú vytvorené na ťažko dostupných 
miestach, preto fotografia plní účel zaznamenania, dokumentuje tieto diela. Land artisti 
používajú výhradne prírodné materiály napríklad kameň, drevo, hlina, rastliny, ktoré sú  
umiestnené mimo galérie a sú umiestnené vonku a tým aj vystavované 
každodennému vplyvu počasia, vetru, dažďu alebo aj reagujú na  4 ročné obdobia. 
Diela Land artu tak žijú svoj vlastný samostatný život... sú v procese, v rozklade alebo 
rozkvete a vieme ich pozorovať ako sa menia plynutím času a faktorov klímy. 
(napríklad obrovské Špirálové mólo (spiral jetty) na vode od Roberta Smithsona) 
 
 
Zadanie: 

 
1) Vymiešame si v nádobe hmotu z obyčajnej hliny a trochou vody.  



Pridaním jemného štrku sa nám hmota spevní a zahustí.  
 

 
2)Vymiešanú hmotu nanášame na strom alebo na iné miesta v záhrade 
   a modelujeme do ľubovoľného tvaru. Napríklad: smajlík, tvár, zvieratá  
   a abstraktné tvary – záleží na veku, zručnosti žiaka a jeho kreativity. 

 
3) Použijeme prírodný materiál, ktorý sme si vopred pripravili: rastlinky, 



     kvety,kamene, drevo, konáre,.... 
 

 
 

 



 
 
 
 
 



 

 
V našom príklade sme na túto mačku použili odkvitnutú púpavu, stým,  
že možno jej srsť zakvitne! Tešíme sa na vaše land art výtvory☺ 

 
 
Foto prác zasielajte svojmu vyučujúcemu dohodnutým spôsobom.  


