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Otis Laubert

Faktografické úlohy:

Pracovný list
pre ZŠ

vypočujte
podcast

prečítajte
príbeh

1. 50. roky a začiatok 60. rokov dvadsiateho storočia boli najdrastickejším obdobím komunistického režimu.  
 Boli charakteristické perzekúciami takmer všetkých vrstiev spoločnosti a vykonštruovanými súdnymi  
 procesmi. Azda najznámejším súdnym procesom je proces s Miladou Horákovou. Do nasledujúceho textu  
 doplň informácie o tejto odvážnej žene: 
  
 JUDr. Milada Horáková (* 25. december 1901, Vinohrady – † 27. jún 1950, Praha) bola česká právnička  
 a politička a obeť justičnej vraždy pri komunistických  procesoch v 50. rokoch minulého  
 storočia. Vo vykonštruovanom procese bola odsúdená za  27. júna 1950, na príkaz prezidenta 
 , bola Horáková na dvore pankráckej väznice  Bola jedinou popravenou 
  v rámci týchto procesov a vďaka svojej neústupnosti sa stala symbolom odporu proti  
 vládnucej komunistickej strane. 

 Pomôcky: (obesená,politických,Gottwalda, komunistickej, ženou, vlastizradu). 

 

 Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/

https://puzzlepamatinaroda.sk/ziak-zs-filmy-a-podcasty/otis-laubert-1946-2/
https://www.pametnaroda.cz/sk/laubert-otis-20200221-0
https://sk.wikipedia.org/wiki/Proces_so_skupinou_Milady_Hor%C3%A1kovej#/media/S%C3%BAbor:Vazebn%C3%AD_fotografie_Milady_Hor%C3%A1kov%C3%A9.jpg
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2. Charta 77 bola občianska iniciatíva v normalizačnom Československu, nazvaná podľa svojho prvého  
 dokumentu – Prohlášení Charty 77 z 1. januára 1977. Kritizovala „politickú a štátnu moc“ za nedodržiavanie  
 ľudských a občianskych práv, k čomu sa ČSSR zaviazala pri podpise Záverečného aktu Konferencie  
 o bezpečnosti a spolupráci v Európe v Helsinkách v roku 1975. Napíš aspoň tri konkrétne  
 požiadavky Chartistov:   

 a, 
 b, 
 c, 

Otázky vzťahujúce sa k príbehu:

1. Prečítaj si príbeh pána Lauberta pána Lauberta a zamysli sa nad tým, prečo pán Otis dlhé roky vystavoval  
 svoje obrazy len tajne. Poznáš ďalších umelcov, ktorých tvorba bola v období socializmu zakázaná?  
 Uveď svoje zistenia: 

 
 
 
 

2. Po prečítaní príbehu vieš správne vyhodnotiť, ktoré výroky sú pravdivé a ktoré nepravdivé.  
 Pravdivé výroky označ písmenom T – true, nepravdivé písmenom F – false. 

 T  /  F  – Otis Laubert sa narodil 8. januára 1946  
 T  /  F – na ŠUPku tj. Školu umeleckého priemyslu bol prijatý na prvýkrát 
 T  /  F – V roku 1961 sa sťahuje z malej dediny do Bratislavy
 T  /  F – bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov
 T  /  F – Prvá „mimobytová” výstava Otisa Lauberta prebehla v Orlovej na Ostravsku v roku 1981
 T  /  F – zúčastnil legendárneho stretnutia v Umeleckej besede, ktoré podnietilo vznik Verejnosti proti násiliu

3. Ešte raz si pozorne prečítaj príbeh Otisa Lauberta.  
 Pomenuj pánov na fotografii a o každom z nich  
 napíš aspoň 4 informácie.
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1. Priatelia pána Otisa, Vlado Weiser s manželkou Oľgou Urminskou emigrovali z Československa  
 dokonca bez rozlúčky. 

 Tvoja úloha: 
 Uskutočni malý prieskum vo vašej rodine. Koľko tvojich príbuzných žije mimo Slovenskej republiky?  
 Kedy odišli? A nezabudni sa opýtať, aké dôvody ich k tomu viedli! 

    KTO?               KEDY?             PREČO?

   

2. Zamysli sa nad výtvarným dielom pána Otisa Lauberta s názvom  
 „Jednou nohou Slovák, druhou Čech, 1973“. 

 Tvoja úloha: 
 Popremýšľaj nad tým, čo chcel pán Otis svojim dielom vyjadriť. Aké pocity v tebe toto dielo vyvoláva?
 Navštív nižšie uvedenú galériu naživo alebo online.

 

 Zdroj: www.facebook.com/otislaubertmuseum/photos

3. Vybrané dielo pána Otisa môžeš naživo vidieť v Bratislave v Galérií White and Weiss. Veríme, že túto  
 galériu raz navštíviš! Ak je pre teba do Bratislavy ďaleko odporúčame diela pána Otisa vidieť aspoň online  
 na webe galérie: www.whiteweiss.com/laubert-otis-1946/

Projektové úlohy:

https://www.facebook.com/otislaubertmuseum/photos/%C4%8Do-dnes-uvid%C3%ADteaj-dielojednou-nohou-slov%C3%A1k-druhou-%C4%8Dech-1973one-foot-slovak-one-f/1434640773523486/
https://www.facebook.com/otislaubertmuseum/photos/%C4%8Do-dnes-uvid%C3%ADteaj-dielojednou-nohou-slov%C3%A1k-druhou-%C4%8Dech-1973one-foot-slovak-one-f/1434640773523486/

