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PŘEDNÁŠKA Č.1		

DĚJINY UMĚNÍ				

– humanitní věda zabývající se lidskou činností a jejími výtvory > souvislost s vyššími estetickými hodnotami
– objevuje se až na konci 18. století a začátkem 19. st. – proč tak pozdě?
– souvislost se změnou funkce samotného umění, do 18. století např. u díla s náboženskou 		
tématikou nebylo hlavní funkcí přinášet estetický zážitek, ale ukazovat hodnoty - víra, idea 		
křesťanství /portréty -popagují panovníka..atd.
přidaná hodnota nebyla hlavním posláním uměleckého díla
např:
obr.: Alexis Simon Belle – Portrét Ludvíka XV – cílem není estetika, ale ukázat moc
Hlavní funkce umění je tedy sloužit církvi / popularizovat víru/ sloužit králi, moci – umělec to dělá
uspořádanou vizuálnní formou, ale nejde o to aby ukazoval individuální názor na svět, jde pouze o
mimoumělecké sdělení.
– pak následuje OSVÍCENSTVÍ, všechny soc. vazby a styky jsou ztraceny a koncem 18. století dostává
umění jinou funkci, hledá nové poslání / cíl
– koncem 18. st. a poč. 19. st. se umělec osvobozuje z podřadného postavení
a vzniká pojem VÝTVARNÉ UMĚNÍ
– od dob Antona von Marona (něm. archeolog a historik umění) je umění chápáno jako autonomní aktivita,
řídí se vlastními principy vývoje, Maron zkoumá umění tak, jak ho známe my – třídění do stylů /slohů
– hlavní rolí už není sloužit církvi/státu, ale zpytování společnosti, být nezůčastněným
pozorovatlem společnosti
obr: Kazimir Malevič – Angličan v Moskvě (1914)
postavení umělce od 19. století
– stává se guru společnosti, může dělat “divné věci” – společnost to dovoluje a očekává, že umělec bude
jakýmsi věštcem, někým kdo stojí “nad společností”
obr.: Gaspard Friedrich (romantismus) – poutník nad mořem (1816)
tedy: funkce umělce v 19. st. je sdělovat věštbu, vizi, věci pro člověka nepochopitelné
NOVÝ PŘÍSTUP K UMĚNÍ ZROZENÝ POČ. 19. ST.
– může si dovolit víc, může pobuřovat (dnes užívá velmi ráda pop kultura)
obrázky:
Agamemnonova maska (objev Schlieman 1876 Mykény)
Diskobolos ( Myron ) ztělesňuje ideál řeckého muže
socha císaře Trajana 1.pol.2. st.
Konstantinův oblouk
Skicař Villarda de Honnecourt (13. st.)
Relikviář sv. Maura (1. třetina 13. století)
Přemyslovský kříž z Jihlavy
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Obraz plačící Madony ( Dirk Bouts) 1490
– srdce pravého křestana je nádoba plná slz, které tečou na každou vzpomínku krista --> nutí k zamyšlení,
principy víry
portrét Ludvíka XIV
Nalezení Vulkana na ostrově Lennos
* obraz měl být hádankou pro intelektuála, renesančního vzdělance *
obr.: Diego Velázquez – kapitulace Bredy 1635
– vojenská reportáž, záznam války
od 19. století se připojují obrazy/ sochy – nemají jinou funkci , slouží jen estetice , vyjádření názoru umělce
_____________________
IMPRESE
Degas
_____________________
obr.: Ise Gropius v divadelní masce Oscara Schlemra 1925
– v 2. pol. 20. století se ke klasickým žánrům připojují jiné projevy výtvarného umění – LANDART a různá
další konceptuální umění
obr:
Keith Arnatt, Trouser – Word peace 1972
Karikatura Loose
M . Liďák – Marťan 1963
Co různorodé věci spojuje?
1) ESTETICKÝ VJEM
– pro historika umění je důležitý estetický bonus
2) MUZEA
– spojujícím prvkem je také to , jak je s různorodým uměním zacházeno dnes – většina končí na vzdory
funkcím , které plnily kdysi v muzeích
– věci jsou shromaž´dovány v muzeích a přicházejí o svůj původní kontext
3) hmotné výtvory člověka – zbraně, nářadí ... jsou nám z dnešního pohledu lhostejné, zatímco výtvory,
které mají estetický bonus na vzdorystáří nám lhostejné nejsou > vyvolávají reakce, které nemusejí výt čistě
estetické, je to jakýsi souhrn emocí, který vede k emocionálnímu přístupu k dílům
obr.: Karel Pokorný – Sbratření (1951)
– um. dílo, které stejně jako sochy z antiky vyvolává emoce – ovlivňuje i když je považováno za nositele
nepřátelského ideologického obsahu
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– změna ve výtvarném umění – mísí se žánry/styly, vysoké umění s nízkým
– umělec je bombardován výjevy a přetváří je
– v posledních 20 letech se dějiny umění zaměřují na to, co vše mohlo
um. ovlivnit – STUDIA VIZUÁLNÍ KULTURY – ať už ve středověku nebo teď –snaží se pochopit, co mělo
vliv na viz. tvorbu
V čem je změna dnes?
Klasické umění
Hans Mernlin
Měl věřícímu v kostele vizualizovat co se stane, když
nebudou sledovat křestanskou nauku, co je čeká
Impresionismus 19. století
– obraz se snaží zaznamenat co um. vidí
např. Katedrála v Rouen

X
DNEŠNÍ VIZ. UMĚNÍ
– od konce 19. století – 20. století – představu o světě utvářejí media, ne umělec
obr.: Hannah Hoch – koláže
obr.: Nick Ut – Vietnam napalm girl (ikonická novinová fotografie )
> žádné výtvarné dílo nepodá lepčí výpověď než foto, televize – hlavní media utvářejí vizuální kulturu)
– Co vytváří naší vizuální zkušenost –televize, noviny, rentgenové snímky, jízdní řád...atd.
– ty vizuální vjemy, které do 19. století zajišťovalo výtvarné umění dnes přináší věda, media, foto, medicína...
(nahrazuje dosavadní funkce výtvarného umění)
A JAK NA TO VÝTVARNÉ UMĚNÍ REAGUJE?
– snaží se problematizovat vizuální zkušenost člověka, popsat
obr.: Gaddafi
– šaty ztotožňovány s čistě africkým způsobem oblékání , ale tato moda přišla až v 50. letech
> ne původně africké vzory, přišly z Evropy (Anglie, Holandsko) z továren, které je vyráběly koncem
19. století a látkami silně zásobovaly africký trh
– vizuální skutečnost , která vede člověka k vytváření vlastní identity o to se snaží výtvarník
YINKA SHONIBARE – ze stejných látek udělal evropské oblečení – připomněl, že to jsou evropské látky,
ty které dnešní Evropa i Amerika považuje za africké
SANJA IVEKOVIČ
1) DOUBLE LIFE 1975
cyklus reklama utvářející vizuální zkušenost jak “uklízečky tak profesora”
2) TRAGEMIEKENUSE
– cyklus kdy Ivekovičová kopíruje pózy, které vidíme v televizi/ reklamách
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CINDY SHERMAN – UNITED FILM STILLS 1977-80
– fiktivní filmové záběry – převleky mají navodit záběry z 60 a 70. let
+ tak jako vize ve středověku (děsivé plameny v pekle) utvářely chování člověka , tak dnes je to televize,
béčkové filmy, seriály...
vlivy na výt. umění – různorodé, časté v případě architektury --> vizuální zkušenost , která přichází z vědních
oborů sahá až do renesance
obr.: Correggio – Nanebevstoupení Ježíše (520 – 24)
– více úhlů pozorování
				
x
obr.: Freska – Andrea Mantegna 1474
– když budeme pod kupolí, uvidíme jí nejdokonaleji – pouze jeden bod pozorování
> vizuální zkušenost, vědecká zkušenost rozšiřuje vizuální vjemy umělce

obr.: Alexis Simon Belle
– Portrét Ludvíka XV

Agamemnonova maska
(objev Schlieman 1876 Mykény)
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obr: Kazimir Malevič – Angličan v
Moskvě (1914)

Diskobolos ( Myron )
ztělesňuje ideál řeckého
muže

obr.: Gaspard Friedrich (romantismus) –
poutník nad mořem (1816)

Konstantinův oblouk
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Relikviář sv. Maura
1. třetina 13. století)

portrét Ludvíka XIV

Přemyslovský kříž z Jihlavy

obr.: Diego Velázquez – kapitulace Bredy 1635

obr.: Ise Gropius v divadelní masce Oscara Schlemra
1925

obr.: Nick Ut – Vietnam napalm girl
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Obraz plačící Madony
( Dirk Bouts) 1490

obr: Keith Arnatt, Trouser – Word
peace 1972

obr.: Karel Pokorný Sbratření
(1951)

obr.: YINKA SHONIBARE
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SANJA IVEKOVIČ

DOUBLE LIFE 1975

CINDY SHERMAN – UNITED FILM STILLS 1977-80

obr.: Correggio – Nanebevstoupení Ježíše (520 – 24)
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PŘEDNÁŠKA Č.2		
MONA LISA
základní popis:
			
			
			
			

MONA LISA			

77x53 cm, 3/4 profilu, žena, v pozadí krajina – skály, les
rozostřené obrysy > dojem hloubky
barvy: tmavé, zelená, zlatohnědá (výsledek stárnutí)
sfumato
statická kompozice

autor: Leonardo da Vinci
(písemná zmínka autora o díle neexistuje)
– měl představu o tom jak malovat ženy
– myslel si, že by ženy měly být portrétovány v nudných polohách – nohy u sebe, shrbená ramena >
na Monu Lisu nesedí (z: Úvahy o malířství)
– není jisté koho obraz zachycuje – pravděpodobně Lisa del Giocondo
(manžela bohatého florentského obchodníka)
– od 20. století nové teorie (vznik medializací obrazu) – např. Je to sám Leonardo, je to jeho matka...
– na základě oblečení – datování obrazu
– renesanční malíři se snaží v teoretickách textech dokázat, že výtvarné umění patří mezi intelektuální
činnost, že to není pouze řemeslo
JAK SE MĚNÍ ZPŮSOB VNÍMÁNÍ OBRAZU
Umberto Eco
– hodnota uměleckého díla je tím větší (aniž by přicházelo o svou identitu) , čím bohatší je jeho interpretace
– Mona Lisa nebyla považována současníky Leonarda za nijak významnou
zmínky o Moně Lise:
1) koupil ji František I. za 4000 dukátů, na obraze je zřejmě Lisa del Giocondo
2) Lisu del Giocondo zmiňuje první Leonardův životopisec Giorgo Vasari
Giorgio Vasari (životopisec renesančních umělců)
kniha: Život nejvýznamnějších malířů, sochařů a architektů (asi 1550)
a) zdůrazňoval, že obraz je položivý, vyzdvihuje kumšt malíře
b) historka o tom proč se usmívá > hudba a šašci
Mona Lisa napodobuje skutečnost tak že už to ani jinak nejde, Vasari mluví i úsměvu, který je spíše božský.
Dílo je spíše božské než lidské. Ne obraz, ale da Vinci je božský umělec!
– V Renesanci je jméno umělce značka, která zaručuje kvalitu
– Příběh umělce se stává důležitější než sám obraz (např. Van Gogh, Pollock)
– Obraz až do 19.stol nevzbuzuje žádnou pozornost. Až potom se stává kulturní ikonou, základním
obrazem “tajemné ženy” Famme Fatale
Théophile Gautier
– autor úspěšných románů, libret... ve Francii
text: základ spekulací o úsměvu M.L.
– nová interpretace obrazu – posměšný úšklebek k milostnémuj vyznání
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Sar Péladan
– belgický symbolista, vrchol symbolistického chápání Mony Lisy
– teorie androgenie – prvky obou pohlaví, mužské chybí grácie a ženské síla, Mona Lisa je prvním
příkladem, dále ještě zobrazování Sv. Jana Křtitele
* sexuální témata jsou typická pro symbolismus přelomu 19. století
Sigmund Freud
– psychoanalytický výklad – vysvětluje vnitřní pohnutek umělce k vytvoření díla
– umělecké dílo je spřízněno se sexuálním životem (umělecká scéna- potlačená sexualita)
Svatá Anna Samotřetí- matka sv. Marie- Freud se domnívá že L.d.Vinci byl
utajený homosexuál – potlačená láska k jeho matce? proč jsou obě matky mladé???---Freud dochází k závěru
, že obě ženy jsou matka a macecha Leonarda- Katarina(té byl odňat v době 5 let), Donna Albiera(macecha),
V roce 1911 Mona Lisa ukradena z Louvru
– stává se zájmem médií, okamžik zlomu, nyní se dostává do širokého podvědomí
– 1913 se najde– zájem znovu obživne
– Obraz cílem útoku nových avantgard – nepovažují ho za svátost
– Mona Lisa ztrácí ve spárech pop kultury svou identitu
Italští futuristé, Marcel Duchamp, kubofuturismus....
– dříve obraz zůstával nedotčený (jen různé interpretace) > stává se hmotou, která je nekonečněkrát
předělávána
Obr.: Marcel Duchamp – Mona Lisa s knírkem
Obr.: Kazimir Malevič (kubofuturismus) – kompozice s Monou Lisou
Obr.: Phillip Halsman – Mona Lisa s Obličejem Dalího
1963 – obraz Mony Lisy do USA – Metropolitní muzeum New York
Obr.: Warhol – serie obrazů Mony Lisy
Obr.: Fernando Botero –v pozadí jihoamerická krajina, deformace tváře
Obr.: Henri Cadiou – Roztrhnutí
– reakce na Vasariho, snaží se i papír namalovat jako živý
Obr.: Banksy
Obr.: Obálka časopisu Bizzare (1959 New York)
Obr.: Yasumasa Morimura – Těhotná Mona Lisa
+ i jako sochy
Muniz – z arašídového másla..atd
Obraz se stává ikonou, o které už moc nevíme – obdobně třeba David od Michelangela
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Obr.: Leonardo da Vinci
Mona Lisa

Obr.: Leonardo da Vinci
Sv. Anna samotřetí

Obr.: Kazimir Malevič (kubofuturismus)
– kompozice s Monou Lisou

Obr.: Warhol – serie obrazů
Mony Lisy
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Obr.: Phillip Halsman – Mona
Lisa s Obličejem Dalího

Obr.: Marcel Duchamp – Mona Lisa s knírkem

Obr.: Warhol – serie obrazů
Mony Lisy

Obr.: Fernando Botero –v
pozadí jihoamerická krajina,
deformace tváře

Obr.: Henri Cadiou – Roztrhnutí
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Obr.: Banksy

Obr.: Obálka časopisu Bizzare (1959 New York)

Obr.: Yasumasa Morimura – Těhotná Mona Lisa
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PŘEDNÁŠKA Č.3			

MECENÁŠSTVÍ				

GAUS MAECENUS
– podpora, mecenáš literárního umění
– všestraně podporoval básníky, nekupoval konkrétní dílo, neříkal co mají díla obsahovat, jen s umělci žil
obr.: Giovanni Battista Tiepolo – Mecenáš představuje svobodná umění císaři Augustovi
(1743 Ermitáž, Petrohrad)
Mecenáš
– finanční podpora, nadační činnost, sběratelská činnost, spolupráce s umělci
(objednávky větších souborů děl)
– Většina z mecenášů měla umělecké ambice > amatérská tvorba
– Mecenášství je obvykle aktivita jedné konkrétní osoby (zastupující i instituci)
Např.:
PAPEŽ JULIUS II ( papežem 1503 – 1513)
– už před papežstvím začal shromažďovat sbírku umění
– zahájil stavební, umělecké... aktivity ve Vatikánu
Rafael
Donato Bramante
Michellangelo 		
				

– zahájil přestavbu baziliky Sv. Petra
– Hrobka Julia II (1545 Řím)
– Sixtinská kaple

Michellangelo
obr.: Umírající otrok (1513)
> měl být umístěn na náhrobku Julia II, proč ne? Jiný papež nechtěl pohanské motivy na náhrobku Julia II
obr.: Spoutaný otrok
obr.: Mojžíš (pouze ten na náhrobku Julia II)
“OTROCI” – inspirace Laokoonovým sousoším (Hagesandros, Polydóros, Athédoródos)
– dynamičnost, zachycení v pohybu
*v okolí Julia II je několik umělců, kteří spolu soupeří...celé spektrum aktivit ve výsledku
ovlivňuje podobu umění*
obr.: Rafael – Nástropní freska ve Stenza della Segnatura
obr.: Freska (1512) Stanza di Elodoro, Palazzi Pontifici (Vatikán) “ MŠE V BOLSENĚ”
– zde je vyobrazen Julius II ačkoliv do výjevu nepatří
It. město Bolsena se v r. 1263 stalo dějištěm zázraku, podnět k zavedení svátku těla. Český kněz Petr (nalevo)
je svědkem zázraku > pochyboval o tom, že se skutečně v hostiích nachází Kristovo tělo a prosil boha o
znamení, které by to potvrdilo. Prosba byla vyslyšena. Petr se vydal na cestu po Římě a viděl jak se hostie
proměnilav maso a to začalo krvácet. Na památku tohoto zázraku byl zřízen svátek těla a krve.
– Přítomnost Julia II. na obraze stvrzuje, že zázrak se skutečně konal a jako zástupce církve přidává na 		
důležitosti zázraku
© 2012 Martina Šandová
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JAKÉ JSOU MOTIVY/DŮVODY MECENÁŠE?
1)PRAKTICKÉ
a) NÁBOŽENSKÉ
– církev podporuje vznik výtvarného umění za účelem šíření víry
b) POLITICKÉ
– panovník podporuje vznik um. děl, aby zdůraznil význam státu / prezident jako zástupce státu 		
podporuje kulturu za zvýšením prestiže státu
c) IDEOLOGICKÉ MOTIVY
– např. Stalinův pomník
– stát v 50. a 60. letech podporuje umění zkrze různých druhů odměn – stavění domů tvůrčí práce
pro umělce, možnost vyjet do spřáteleného zahraničí > stát aktivně podporuje ideologicky
správné umění
2) PSYCHOLOGICKÉ DŮVODY
– ambicioznost, ješitnost mecenášů – “mám na to finančně, rozumím umění a podporuji to nej”
– vyjádření touhy v umělecké formě
– vznik jakéhokoliv um. díla vyplývá ze snahy mecenáše zviditelnit stát /instituci, kterou zastupuje
a HLAVNĚ SEBE
3) IDEALISTICKÉ DŮVODY
– když Julius II zahajuje mnoho uměleckých a arch. realizací, není hlavním důvodem láska k umění, ale 		
hlavně důvody 1. skupiny . Až v 19. století se umělec odpoutává od ideologických funkcí
(můžeme mluvit o tom, že mecenáše vede k podporování umělců láska k umění).
Příklad: Daniel-Henry Kahnweiler – sběratel Picasa
V Antice a Středověku – hlavně náboženské a politické motivy
1) VYZNÁNÍ VÍRY
– např. panovník staví římskokatolický kostel v protestantském státě, aby se přihlásil ke katolické církvi
2) EXPIAZE
– nesmíření s bohem –panovník provedl něco špatného a jako vykoupení hříchu staví např. kostel
*náboženské motivy jsou doprovázeny politickými
Obr.: Korunovace Karla Velikého

už v 11. století
– modul ideálního vládce, jehož hlavní ctnostní je stavět kostely, kláštery a podporovat umění
– později se objevují i právní předpisy – investovat určitý obnos do oprav král. sídel
(to byla zpočátku záležitost hlavně nejvyšší třídy)
– zvěčnit se před bohem/popularizovat instituci > 1.pol. 12 st. Opat Suger – Vitráž Saint Denis
DONÁTOR
– za donátorem se často objevuje svatý
(určuje tak jméno donátora když je tam např. sv.Jiří, víme, že donátor byl jakýsi Jiří)
– donátoři na obrazech nezůčastněně hledí v dál, často se na obrazech objevují erby
například:
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obr.: Albrecht Dürer – Paumgartnerův oltář 1503
Když někdo podporoval vznik umění, tak to nebylo omezeno pouze na finanční transakci.
Mecenáš / objednatel spolupracoval s umělcem i po tématické stránce obrazu ( co na něm má být).
obr.: ale npř. Van Gogh – maluje už co chce (Žlutý Kristus)
– objednavatel dával podrobný popis obrazu > komplikovaná témata
– často se ve vztazích mezi zadavatelem a umělcem objevuje informace o tom , kdo má dílo vlastně
zpracovat, protože ani v případě Renesance, Baroka, nepracuje umělec sám, vždy je mu po ruce tým
několika lidí (občas je tedy od zadavatele požadavek, aby umělec namaloval dílo pouze sám)
RUBENS
– měl továrnu na obrazy, zaměstnával přes 100 zaměstnanců, kteří mu malovali obrazy
– Rubens dojednal objednávky, namaloval skici a dle toho dílna zhotovila obraz
Obr.: Nanebevzetí Pany Marie
– v dílně fungovala dělba práce > odborníci na jednotlivé náměty
Rubens spolupracoval např. s:
Jan Wilden – krajiny
Frans Sydons – zvířata
Jan Brueghel – květiny
sám Rubens maloval postavy
______________________________________________
– malíř se snažil vyjít vstříc mecenáši, pokud neměl mecenáše, maloval tak, aby se to prodávalo
(např. Pieter de Hooch – zátiší z měšťanského života)
– do 19. století se malíř snaží vyjít vstříc vkusu objednatele > impresionismus se snažil nabourat to, co
veřejnost považovala za dobré umění – změna, pokus o pobouření veřejnosti
Mýtus chudoby umělce
– hlavně v 19. st. – 1. pol. 20. století
“umělec bojuje s nevlídnou společností a jeho snažení uzná až další generace”
> vzalo se to v Renesanci v životopise umělců (psal Giorgo Vasari), v případě
impresionistů to ale tak není - naopak jsou poměrně bohatí
(Degas, Manet, Monet již za svůj život prodával obrazy za poměrně vysoké částky)

U NÁS
Rudolf II
– dvůr Rudolfa II je střediskem Manýrismu, vědy, astronomie, umění
– snažil se o vytvoření ideálních podmínek pro práci umělců, dovoluje jim dělat co chtějí / rozvíjet talent,
postup práce
– je často rádcem, napovídá, co by mělo být na obraze, ale nevynucuje si to
Giuseppe Arcimboldo
obr.: Rudolf II jako Vertumnus (Vertumnus – bůh změny)
– na dvoře rudolfa II má povolání oficiálního portrétisty, stará se o scénickou úpravu her, shání
nová umělecká díla pro sbírku Rudolfa II v zahraničí
© 2012 Martina Šandová
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co Rudolfa II upoutalo na Arcimboldovi?
> schopnost podat klasický motiv v nekonvenční podobě
Hans von Aachen
Joris Hoefnagel
			
Peter Steven
Adrian de Vries

– topografické dílo – Civitatus Orbis
– Animalia Quadrupedia

obr.: Giovanni Battista Tiepolo – Mecenáš představuje
svobodná umění císaři Augustovi

obr.: Mojžíš

© 2012 Martina Šandová

obr.: Umírající otrok (1513)

obr.: Spoutaný otrok

obr.: Rafael – Nástropní freska ve Stenza della Segnatura
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obr.: Freska (1512) Stanza di Elodoro, Palazzi Pontifici (Vatikán) obr.: Albrecht Dürer – Paumgartnerův oltář 1503
“ MŠE V BOLSENĚ”

obr.: Van Gogh – Žlutý Kristus

Obr.: Rubens, Nanebevzetí Pany Marie

obr.: Giuseppe Arcimboldo Rudolf II jako Vertumnus
© 2012 Martina Šandová
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PŘEDNÁŠKA Č.4		

MUZEUM			

FUNKCE MUZEA
– prestiž muzeí je v dnešní době stále vyšší, stávají se z nich kulturní megakomplexy, soustředění davů
návštěvníků a gigantických obnosů peněz
– um. díla jsou často vytvořena s myšlenkou na konkrétní místo
– muzea se stávají “černou dírou” přitahující stále více um. objektů
– idea muzea pochází již z antiky (objevují se tam první instituce shromažďující výt. umění)
MUSAION V ALEXANDRII (shromažďovány um. objekty)
– jádro musaionu – předměty sloužící dobové vědě
– částečně – umělecká díla
– hlavní náplní – knihovna
– kolem musaionu se po několik staletí koncentroval kulturní život, vědci atd., instituce mizí r. 391 n. l., kdy
poslední pobočka v chrámu boha Serafina byla zrušena a na troskách byl vystavěn křesťanský klášter
– musaion byl státní, ale za sběratelskými institucemi stály buď konkrétní osoby / katolická instituce
– předmusejní sbírky shromažďovaly jak um. objekty tak vědecké artefakty – kromě obrazáren panovníci
provozovaly “ KUNSTKOMORY” = místnost pro umění (tam se nacházely výtvarné předměty, ale i
předměty, které byly zdrojem vědeckého poznání)
Např. kunstkomora na Habsburkém dvoře – kromě výt. umění právě i vědecké předměty
Obr.: ilustrativní obraz: George Hinz – kabinet kuriozit 1666)
KUNSTKOMORA RUDOLFA II
artefakty roztříděné do 3. skupin
1) NATURALIA
( botanické sbírky, vycpaná zvířata, zkameněliny)
2) ARTIFICIALIA
(kokosový ořech např.– Anton Schweinberger..dále artefakty z organických látek –slonovina, rohovina,
jantar; zlatnické uměn, různé plastiky ale také grafiky)
3) SCINTIFICIA
(předměty sloužící zároveň vědě, ale mající výtvarnou hodnotu > globusy osázeny drahými kameny; také
vědecká literatura)
obr.: LEVINUS VINCENT – Wondertooneel der Nature1707
Pohled do obchodu, který byl zároveň sbírkou
– sbírka OLEHO KORMA pol 17.st. (stala se součástí královské dánské kunstkomory)
FUNKCE PŘEDMUZEJNÍCH SBÍREK
– informovat o světě, poskytovat celkový pohled na svět

© 2012 Martina Šandová
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SBĚRATELSTVÍ JAKO HODNOTNÝ KAPITÁL
obr.: Manželka Henriho Schliemana
(má na sobě šperky o kterých si Schlieman myslela že jsou bájného Triana)
obr.: DELACROIX – Cicero žaluje Gaia Verra (palác Bourbonů – Paříž)
– již Cicero v r. 70 př. n. l. říká: “umělecké dílo je určeno pro nějaké konkrétní místo a je chyba ho odvézt –
dílo ztrácí kontext “
– předmuzejní sbírka jako vyjádření prestiže, zvyšuje autoritu v očích poddaných / následujících generací
obr.: JEAN BAPTISTE ANGE TISSER – Louis Visconti představuje Napoleonovi III nové plány
obr.: Bratří z Limburka – Bohaté hodinky vévody z Berry
nejpopulárnější sbírky jsou z hrobek – magická funkce
– nejznámější – Tutanchamon (Howard Carter) > inspiruje se tím art deco – Egypt je trend!
*jednotlivé Řecké státy stavěly kolem svatyně pavilony – pokladnice
obr.: pokladnice Athen v Delfách
– vyjadřuje národní hrdost (funkce muzejní sbírky je stejná)
<< Odbočka >>
v 19. století vznikají muzea, která mají dokazovat, že národní státy jsou moderní, vyspělé
a mají kulturní převahu
obr.: MUCHA – Slovanská epopej
– obsah um. děl je v dnešní době neměřitelně zastaralý
Slov. Epopej měla vyjadřovat myšlenku panslavismu ( historička a kritička Eva Hálová píše – je to Pasé)
– Když je slohové pojetí obrazu pasé, když cyklus vznikl mimo svou dobu (je zastaralý už na svou dobu) –
proč tedy vystavovat???
> jak Brožík, Marold, Mucha – obrovské obrazy jsou předchůdci kina – ukazují obraz té doby!
DALŠÍ FUNKCE PŘEDMUZEJNÍCH SBÍREK
– místo pro estetické potěšení, pro relaxaci (v Antice sochy umístěné na velkém prostranství / barokní sochy
umístěné ve Valdštejnské zahradě)
shrnutí funkcí předmuzejních sbírek
– shromažďování pokladů ukazuje ekonomickou moc majitele
– vyjádření prestiže majitele (panovníci financují vznik uměleckých sbírek)
– funkce magická
– vyjádření národní hrdosti, jednoty společnosti (pokladnice v Delfách)
– relaxace, zážitky (sochy na velkém prostranství – Valdštejnská zahrada)
– v Londýně vznikají 1. muzejní instituce > místem, kde se um. objekty analyzují, třídí, zkoumají
co umění je a co není?
– odborníci uvažují co je hodnotné, dívají se na kunstkomory a určují co je hodnotné k dalšímu analyzování
Muzeum má v 19. století různé funkce:
1) místem práce a vzdělávání
– vize malíře Huberta Roberta – Návrh nové galerie v Louvru (1796) > muzeum není jen místem nedělních
procházek ale i místem pro práci – malíři zde studují, zdokonalují svou techniku

© 2012 Martina Šandová
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po roce 1850 bylo z iniciativy státu založeno ALBERT MUZEUM
– instituce měla sbírat dobré průmyslové výrobky, umění a zprostředkovat je britským průmyslníků,
designérům atd.
*část muzeí vzniká evolučními událostmi nebo koupí nějakého fondu
*British Muzeum vzniká roku 1753 usnesením parlamentu

Obr.: George Hinz
kabinet kuriozit 1666)

obr.: Manželka Henriho Schliemana

© 2012 Martina Šandová

Obr.: Anton Schweinberger

obr.: LEVINUS VINCENT
Wondertooneel der Nature1707

obr.: DELACROIX – Cicero žaluje Gaia Verra
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obr.: JEAN BAPTISTE ANGE TISSER – Louis Visconti
představuje Napoleonovi III nové plány

obr.: Bratří z Limburka –
Bohaté hodinky vévody z Berry

obr.: MUCHA – Slovanská epopej

© 2012 Martina Šandová

19

PŘEDNÁŠKA Č.5		

MUZEUM			

Ufizii, Ermitáž, Britská muzea – vznik na základě dohody mezi panovnickým rodem a státem
LOUVRE *1793
– po státnění během Francouzské revoluce > vznik muzea
– další díla se dostávají cestou nákupu, ale hlavně zabavením uměleckých sbírek šlechtických rodů
– od nástupu Napoleona se sbírky začínají rozšiřovat loupeží a drancováním
1. velká loupež – poč. 19. století
– vláda Napoleona po roce 1815 po pádu Napoleona navrátila díla do Itálie, Německa atd., ale pak spolu s
expanzí francouzského království do Afriky nastala další vlna loupeží (tehdy spíše vnímáno jako kulturní
ochrana) – dovážení věcí z Egypta atd. do Paříže
– veškeré mimoevropské sbírky v Louvru jsou následkem koloniální expanze/drancování
– Francie po francouzské revoluci vycházela z jiného filosofického a politického předpokladu >
fil. základ – “revoluční Francie je v čele dějinného pokroku” a tudíž jejím přínosem přivézt všechna díla na
jedno místo a zpřístupnit je veřejnosti
Francouzská revoluce přináší zásadní změnu
– do té doby byla um. díla v soukromých sbírkách (musí se žádat o souhlas k vystavení) francouzská revoluce
formuluje – “přístup k um. dílům je občanské právo”
--> přínos revoluce = přístup který existuje dodnes – jsme přesvědčeni o tom, že máme právo vidět hlavní
umělecká díla
v 19. století vzniká umělecká kritika – máme nárok na to abychom um. dílo viděli a nárok na
to abychom ho mohli kritizovat
obr.: Boissy d´ Anglas vzdává úctu hlavě Férauda 1831
ANTOINE CHRYSOSTORNE QUATREMÉRE DE QUINLY
– archeolog, který zveřejňoval texty o výzkumech v Itálii
– zkoumal Římské umění, nejvíce si vážil It. renesance, zastáncem neoklasicismu
– zabýval se památkovou péčí a jakožto pověřený začíná kritizovat MUZEUM
1796 – text “DOPISY O ODCIZENÍ PAMÁTEK Z ITÁLIE”
– zamýšlí se nad tím, zda má muzeum právo existovat
– odsuzuje velké “skladování” v muzeu
– říká že um. dílo je svázáno s prostorem pro které bylo určeno / vytvořeno , je také svázáno s časem a
nemělo by být přesunuto někam jinam (“umělecké dílo je svázáno s místem” > pokračuje v myšlence
regionálních muzeí)
– umělecká díla nelze považovat za zboží, které má stejnou hodnotu bez ohledu na kontext
obr.: Vermeer – Dívka s perlou
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NEBEZPEČÍ MUZEÍ
1) vytržení z kontextu
2) sakralizace umění – posuzování um. díla jako výtvoru lidského genia, který je objektivní a je nezávislý na
okolních kontextech (QUATREMÉRE DE QUINLY říká že NE – umělce vždy inspiruje prostředí atd., není
sám o sobě geniem)
3) komercializace umění – posuzování umění jako hmotného statku
DE QUINLY
1806 TEXT “mravní pojednání o místě um. díla”
– poměrně radikální teze, kterou několikrát koriguje
1817-1818 – serie dopisů sochaři CANOVĚ – popisuje zázraky z antickýchb sbírek British muzea
* Lord Elgin přivezl Řecké mramory z Parthenonu do Říma a zničil tak vazbu mezi um. dílem a prostředím.
V té době byly ale na pokraji destrukce a nebýt převezení do Británie, předměty by neměly žádný kontext –
přestaly by existovat, nemohly by se zkouamat
DE QUINLY ustupuje od předchozí teze a přehodnocuje muzeum > stává se útočištěm, je místem, které
dokáže jako jediné uchránit před zničením a tím pádem má v očích DE QUINLYHO právo na existenci!
> cílem muzea se tedy stává peřovat o umění a konzervovat ho <

KOMPENZACE ZRAKU PRO NEVIDÍCÍ
1) KINESTETICKÉ VNÍMÁNÍ SVĚTA (pohybové)
– tuto vlastnost používáme pro vnímání umění i my, nejen nevidící
– není důležité jen při vnímání um. díla / budovy, ale i při navrhování
* Michelangelo nedělal sochu Davida jen z jedné strany, obcházel, pracoval ze všech stran
* Pollock - gestická / akční malba
– pohybová složka je pro umění velmi důležitá
– když umělec zpracovává své dílo ze všech stran (viz. Michelangelo) měli bychom ho tak vnímat i my
– pro nevidící je pohybové vnímání důležité proto, že si mohou uvědomit velikost a rozsah objektu
2) HMAT
– některá muzea dělají odlitky/kopie/modely um. děl a vycházejí tak nevidícím vstříc – díla si mohou osahat
“haptizace” – zpřístupnění metodou hmatu (3D způsobů haptizace je více , např. reliéfy)
“tiflografika” – měkká hmota technickx zpracovaná a vytlačená do tvaru > mapy, kalendáře
Obr.: Konstantin Datz – rubikova kostka pro nevidící
________________________________________________________
Báseň i poezie – založeno na imitování skutečnosti
– obraz dokáže stejnou silou vyvolávat nálady / emoce jako poezie
simonidés z Keu
– zabýval se slovem, vyzdvihuje poezii – je dokonalejším zdrojem informací
“báseň je mluvícím obrazem, obraz je němým veršem”
– poezie je lepší protože používá slovo, obraz je němý
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21

Porovnávání poezie a malířství se přeneslo do Renesance
Leonardo da Vinci
– vizuální umění je lepší než slovo – obraz je rychleji vnímán
– v Renesanci se snaží malířství dostat do kategorie svobodná umění – teoretici a malíři se snaží dokázat, že
malířství má principy, vědecké postupy...
LESSING – 18. století
– osvícenský básník a intelektuál
říká: “malířství má prostorový charakter, poezie má časový”
– zajímá se hlavně o klasicismus a řecké umění
obr.: Achillův štít (rekonstrukce na základě Homéra)
– Homer nepopisuje prostorové souvislosti, ale popisuje to jak štít vznikal a scény vyobrazené na štítu
popisuje jako příběh
*poezie tedy i když se snaží sebevíc o sdělení prostorových souvislostí, vždy inklinuje k tomu, že bude
popisovat příběh
– již Antika a hlavně Renesance očekávaly od malířství, že bude v blízké souvislosti s psaným slovem, že bude
vyprávět jakýsi příběh – Mytologie atd.
obr.: Duccio di Buoninsegna –kristus před Annášem a zapření sv. Petra 1308 – 11
– obrazy většinou narativní, zde se kloubí dvě scény

obr.: Boissy d´ Anglas vzdává úctu hlavě Férauda 1831
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obr.: Vermeer – Dívka s perlou
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Obr.: Konstantin Datz – rubikova kostka pro nevidící

obr.: Achillův štít (rekonstrukce na základě Homéra)

obr.: Duccio di Buoninsegna –kristus před
Annášem a zapření sv. Petra 1308 – 11
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PŘEDNÁŠKA Č. 6 a 7		

KŘESŤANSKÁ IKONOGRAFIE		

IKONOGRAFIE
– ikonografie zkoumá obraz jako složitou strukturu
1. krokem je identifikovat co na obraze vidí – postavy atd.
2. krok – jak jsou obrazy zobrazovány a proč zrovna tak / proč je námět zobrazen zrovna tak
přičemž zohledňujeme několik faktorů: datum a místo vzniku
					
kdo za obraz zaplatil
					
druh příjemců
--> to vše určuje všechny odchylky od standartního řešení, které se mohou objevit na obraze
(v Sieně se bude malovat obraz jinak než ve Florencii)
SCHÉMA OBRAZU JE VŽDY VARIABILNÍ
POSTAVY
BŮH OTEC
– nejdůležitější postava v křesťanství, obvykle zobrazován jako starý pán (v námětech před narozením krista
by se měl vždy objevovat starý pán)
– ranný středověk naprosto běžně zobrazuje ježíše krista místo boha (ztotožnění)
– zobrazován také pomocí “svaté trojice” – bůh otec (zpravidla ústřední postava), syn, duch svatý
SVATÁ TROJICE
– nejčastěji 3 andělé / 3 protínající se kruhy
– zobrazení svaté trojice velmi dlouho přetrvává v ortodoxním umění, zatímco renesance od tohoto
zobrazování upustila a na východě se motiv 3 andělů objevuje v podstatě do dnes
– typickou trojici najdeme už od 12.století, ale typicky od dob renesance
– jedním z nejdůležitějších prvků při zobrazení svaté trojice je zeměkoule
proč sedí kristus vždy na pravé straně?
– podle křesťanské tradice , to co je napravo je vždy dobré > kristus sedí po pravici boha, tedy na dobré straně
Obr.: Pieter De Grebber – Bůh zve Ježíše, aby si sedl na trůn po jeho pravici
– bůh sedí na trůnu a má na hlavě papežskou korunu (v Renesanci 3 diadémy = země, očistec, nebe)
– obraz vznikl v Holandsku v 17. století, v Holandsku jsou v té době boje mezi katolíky a protestanty, Grebber
byl katolík a zobrazuje boha otce jakožto vládce nebe a země s papežskou korunou > prvek, že papežství je
právoplatným nástupcem ježíše krista = nejen zobrazení svaté trojice, ale také aktuální politický manifest
V pozdním středověku (14. – 15.století)
– bůh otec drží v náručí ježíše krista, mezi nimi je holubice > připomíná pietu
obr.: Mistr z Flémalle– Svatá trojice (diptych)
– pozdní středověk uctívá zobrazení panny marie > ikonografický typ sv. trojic, který je vyobrazen pro typ
pieta
obr.: Sandro Boticelli – vize Sv. Augustina 1488
další ikonografie – SVATÁ RODINA
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jak zobrazit něco nehmotného?
např. bůh vdechl chřípí – podoba světelných paprsků
stejně častý způsob zobrazení je stejně tak jako namaloval Michelangelo –dotykem bůh&adam
obr.: Michelangelo – Stvoření Adama
Manýrismus
– bokem stojí postava a ukazuje ukazováčkem pozorovateli, co je na obraze nejdůležitější
( to se objevuje také na plakátech – 1./2. svět. války...např.
Obr.: Dmitry Moor – Už jsi přihlášen za dobrovolníka 1920)
témata ze Starého zákona
1) stvoření Adama a Evy
obr.: Michelangelo – Stvoření Evy (cca 1510)
– není obraz, na kterém by bylo namalováno žebro, většinou Adam spí a Eva se “vynořuje” z jeho těla
– tento obraz je úplně uprostřed Sixtinské kaple (je na nejdůležitějším místě) – PROČ?
–Nový zákon v křesťanství hledal ve starém zákoně předobrazy > Eva byla podle křesťanství 		
přeobrazem Panny Marie a Sixtinská kaple byla zasvěcena Paně Marii, proto je obraz na
nejdůležitějším místě
2) pokušení
obr.: Hugo van der Goes – Pokušení 1467–68
– strom poznání – zpravidla je to jabloň, občas fíkovník
– had – čím hlouběji do středověku, tím na sebe bere divnější podoby (zde např. had s ženskou hlavou)
(bible říká, že bůh potrestal hada tak, že mu sebral nohy, had má v tomto zobrazení kopítka – v okamžiku
pokušení, potom o ně příjde)

+

– u zpracování nějakého konkrétního ikonografického obrazu záleží na době, místě vzniku, zadavateli atd. ale
také na samotném umělci
např.: věc související se samotným rozpoložením umělce – pokušení se odehrává v rajské zahradě, kde je vše
krásné (jako u Goese) ale například Michelangelo pohrdal krajinářstvím a jeho vyhnání z ráje a pokušení se
neodehrává v rajské zahradě
3) vyhnání z ráje
– vyhnání z Edenu, Evě přisouzeny jako trest porodní bolesti...
obr.: Mozaika z katedrály Monreale – Nahá Eva a Adam
– ve středověku – zakrytí listy
– v Renesanci je zájem o tělo, proto při zobrazování nahota již není zakryta
Proč byli vyhnánáni ze zahrady?
– kdyby byli v zahradě, tak by stále mohli jíst ze všech stromů, včetně stromu nesmrtelnosti
– málokdy se stává, že by byl vyhánějící osobou bůh samotný, obvykle je to anděl s mečem
obr.: Bosch – Levé křídlo triptychu posledního soudu
3 úseky příběhu na jednom obraze – stvoření evy, pokušení, vyhnání z ráje
+
Námět Adam a Eva se objevuje i v dnešní kultuře
obr.: Tamara de Lempicka – Adam a Eva
“vyhnání z rajské zahrady do Města” – starý kulturní topos – město jako protiklad rajské zahrady
© 2012 Martina Šandová
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4) Oběť Kaina a Abela
obr.: Mozaika z katedrály Monreale (12.století) – přijetí obětí Abela, odmítnutí Kaina
2 náměty – oběť bohu
– jak Abel tak Kain dali oběť bohu z toho co vyprodukovali a přijetí je opět vyjádřeno světelným paprskem
(i bůh se občas zjevuje v podobě světla, blesku, ohně..)
5) VRAŽDA ÁBELA
obr.: Mozaika z katedrály – Vražda Abela (12.století)
– aby byla srozumitelnost ještě dokonalejší, tak jsou postavy na obraze podepsány
– umělci do ruky Kaina vkládají nejrůznější zbraně – prkno, kyj, občas i oslí čelist
– ukazování lidské duše jako malé bílé panenky , která leze z úst zemřelého a podobné přesvědčení o tom, že
lidská duše se z těla po smrti dostává zkrze ústa, nalézáme také v Egyptě
křestanské umění – navzdory tomu, aby přicházeli s novými podněty zobrazování, využívají
		
přetrvávající kulturní vzory
6) Abraham
– 1. z patriarchu starého zákona, který byl vyzván, aby byl se svou ženou Saraj se svým otcem a synovcem
Lotem opustil dům a vydal se do Cháran. Když bylo Abramovi 75 let, vyzval ho Bůh, aby opustil svého otce a
odešel do země Kanaan, kterou se rozhodl dát jeho potomkům.
– Abrahám má patricharchální vzezření, je zobrazován jako šedivý muž
1.scéna – Abrahám hostí 3 anděly
– podle bible se Abrahámovi zjevily 3 muži, on poznal, že to jsou andělé
(tím pádem malíři přeskakují, že to byli muži a malUjí rovnou anděly)
– andělé byli považováni zejména jako symbol svaté trojice, proto malíři přicházejí vlastně s tím, že za
Abrahámem přišel se zvěstí sám bůh
2.scéna – Obětování Izáka
– aby bůh vyzkoušel Abrahámovu víru, přikázal mu aby obětoval svého syna Izáka (upálení na hranici), v té
chvíli se objevil anděl, který Abraháma zadržel
obr.: Andrea de Sarto – Obětování izáka
obr.: Caravaggio – Obětování Izáka 1605
– tento příběh je předobrazem objetování Ježíše Krista (bůh obětoval krista)
– důležitým prvekem obrazu je oltář –na památku objetování Ježíše Krista na kříži církev koná mši svatou, ta
se odehrává na oltáři, tím pádem se objetování Izáka v malířství odehrává na něčem, co připomíná oltář
7) MOJŽÍŠ
– zakladatel židovského náboženství- zobrazován jako starozákonní patriarcha – starý člověk, z hlavy mu
vyráží světelné paprsky, conutan= rohatý, sloužilo jako označení Mojžíšovy tváře když sestoupil z hory Sinai,
může znamenat jako rohatý nebo že má světelné paprsky
a) Nalezení Mojžíše
– Faraon přikázal aby byli všechna novorozeňata zabita, Mojžíšova matka neuposlechla a vložila Mojžíše do
košíku do řeky > nalezen faraonovou dcerou, která ho přijala za svého. Mojžíš vyrůstal na faraonově dvoře,
poté musel utéct mimo Egypt. V hořícím keři zjevil Bůh, aby jej poslal zpět do Egypta, kde měl vysvobodit
svůj lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země
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b) Zjevení boha
– hořící keř je předobraz Panny Marie
c) Odvedení židů
– Přechod Izraelitů přes rákosové moře ( Rudé moře)
– Bůh vyvedl Izraelity z Egypta v oblaku kouře (ukazoval jim cestu), v noci – ohnivý sloup
d) sbírání Many
– Mana je pokrm, kterým Bůh živil na čtyřicetileté cestě pouští Izraelský lid
Podle tohoto vyprávění Izraelité měli námitky proti Bohu a Mojžíšovi, který je vedl, že nemají co jíst a že
zemřou hlady. Mojžíš se proto modlil k Bohu a ten seslal lidu křepelky a manu. Mana je jakousi náhradou za
chléb. V Exodu se píše: A ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště
leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní
e) Mojžíš vyvádí vodu ze skály
– na cestě byl problém s vodou tak mu Bůh řekl ať vezme hůl a praští do skály a poteče voda
f) Mojžíš dostává desky zákona
Zatímco Mojžíš byl na hoře Sinai- Izraelité požádali bratra Mojžíše Aroná, aby udělal zlaté tele, když to zjistil
v záchvatu vzteku odhodil desky zákona a ty se roztříštily. Vrátil se tedy na horu Sinai a vytesal nové.
Obr.: Nicolas Verdun –Mojžíš dostává desky zákona 1181
Obr.: Rembrandt – Odhození desek zákona 1659
g) potrestání Izraelitů
– Izraelité byli neustále nespokojeni, tak na ně seslal Bůh hady, když už se ponaučili, Mojžíš udělal z hadů
bronzového hada (Měl ho dát na tyč, aby se na něj mohl podívat každý, kdo byl uštknut. Mojžíš udělal to, co
Bůh řekl. A lidé, kteří byli uštknuti, se podívali na měděného hada a uzdravili se)
> předobraz ukřižování Ježíše Krista
Obr.: Bourdon – Bronzový had 1651 – 54
h) Mojžíšovi bylo zapovězeno vkročit do země zaslíbené (Kanaán) za rozbití desek
Obr.: Signorelli – Závěť a smrt Mojžíšova 1481 – 82
8) DAVID
– Izraelský král, sjednotil Izrael
– podle evangelia byl přímým předkem J.K
Příběh Davida a Goliáše
David skolil Goliáše – vzal 5 oblázků a prak, uhodil Goliáše do hlavy a hned první rána byla smrtelná. Jeho
vlastním mečem mu usekl hlavu.
(motiv useknutí hlavy se v bibli objevuje víckrát – Judith a Holofernes, Jan Křtitel)
Obr.: Verrochio – Mladý David 1473 – 75
Obr.: Carravagio – David 1600
Obr.: Orazio Gentileschi – Judith Beheading Holofernes
Obr.: Klimt – Judith a Holofernes
Obr.: Lucas Cranach judith a Holofernes
© 2012 Martina Šandová
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NOVÝ ZÁKON
JAN KŘTITEL
– poslední prorok (ohlašovatel příchodu Ježíše, spasitele)
– spojník mezi starým a novým zákonem
– Jeho symbol:tenký rákosový kříž, beránek (symbol oběti Ježíše Krista)
– zobrazován dvojím způsobem
1) dítě (nemá to základ v bibli, starší dítě na obraze s Pannou Marií je vždy Jan Křtitel)
2) dospělí muž – rozcuchaný, vyhublý, ve zvířecí kůži – zobrazení odkazuje na jeho život poustevníka
Obr.: Bouts – Sv. Jan Křtitel 1470
Obr.: Bosch – Jan Křtitel na poušti
– místo pouště, o které píše bible je velmi často zobrazován les
– navzdory biblickým příběhům se často objevují odkazy na orientální způsob oblékání, ale není to
pravidlem
Jan Křtitel je také občas zobrazován jako mladý muž
Obr.: Leonardo da Vinci – Sv. Jan Křtitel 1508-13
občas zobrazován jak křtí lid
Obr.:JUAN DE FLANDES – Odměna Herodiady 1496
Obr.: Regnault – Salome 1870
Proč byl Jan Křtitel popraven?
Jan křtitel byl prorok a vybízel k obnově společnosti
V jednom ze svých kázání odsoudil i Héróda Antipu za zavržení manželky a sňatek se ženou vlastního bratra.
Héródés ho za tuto kritiku nechal uvěznit. Jeho žena řekla své dceři Salomé, ať si přeje jeho hlavu, což se
brzy poté stalo.
Obr.: Caravaggio – Salome
v 19. století – velmi rád využíván námět Salome, je v něm vnímáno jakési erotické napětí
odhozené boty = symbol erotiky
Obr.: Aubrey Beardsley – Salome Oscara Wildea
Hlavní ženskou postavou Nového Zákona je – PANNA MARIE
a) neposkvrněné početí panny marie
– námět častý hlavně v Baroku
– Panna Marie se stala v 17. století patronkou Španělska – vykrystalizoval tam typický obraz Panny Marie
(RUBENS)
zobrazení – Oděna sluncem s měsícem pod nohama, mladá těhotná, oblečena do modrého pláště, nad
hlavou má zpravidla věnec z 12ti hvězd (u Rubense 8)
* (vlajka EU má tudíž křesťanský původ – zakladatelé EU byli většinou politici křesťanské demokracie a v
prvopočátcích se EU odvolávala na křesťanství)
srpek měsíce = starobylý symbol čistoty
drak s jablkem – had ze scény pokušení
Panna Marie je nová EVA
© 2012 Martina Šandová
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Obr.: Raffaelo – Madonna Diotalevi 1503
Obr.: Rubens – Neposkvrněné početí Panny Marie 1628
b) Zvěstování Panny Marie
– zjevení archanděla Gabriela Marii, že počne dítě, že se jí narodí Syn Boží
– holubice = symbol ducha svatého
– anděl drží lilii(čistota Panny Marie) nebo olivovou ratolest (bílá lilie byla symbol Florencie, takže tamní
umělci dávali andělovi olivovou ratolest)
– poprvé v gotickém umění
– dějištěm zvěstování obvykle kostel – soudobý, gotický
c) Narození Ježíše
– dějištěm je zpravidla polorozpadlá budova(přístřešek) má symbolizovat starý Zákon
– zřídkakdy zobrazení přímo porodu
(Skutečný porod je jen v ortodoxní církvi a kolem 13st. – Panna M. leží na lůžku a kolem ní jsou dvě porodní
báby a koupou narozeného Ježíše)
– většinou Panna Marie klečí, vedle klečí Josef...
d) Klanění pastýřů
– První kdo se poklonil Ježíši byl osel a vůl, pak až pastýři
– až v 18. století
– Archanděl Gabriel shání další pastýře aby se uklonili Ježíši ty mu nesou skromné pastýřské dary
(beránek), pastýři hrají na hudební nástroje, další osoby které se přišli poklonit Ježíši- mudrci
nebo králové- přišli z Východu, v ranně křesťanském umění se zobrazovali jako mágové
– Později kolem roku 200 označeni mágové za krále krále (v pozdním středověku už tak zobrazováni)
zástupci tří části tehdy známého světa- Evropy Asie a Afriky (Kašpar, Melichar Baltazar)
> podřízení všech mocností světa Ježíši
+ Pokud je někdo zobrazen jako ošklivý- je ZLÝ
– Králové jsou vedeni andělem nebo hvězdou, jsou oblečeni podle dobové módy (prvky označující exotický
původ – turbany, velbloud...)
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Obr.: Pieter De Grebber – Bůh zve Ježíše, aby si sedl na
trůn po jeho pravici

obr.: Mistr z Flémalle– Svatá trojice (diptych)
(levé a pravé křídlo)

obr.: Sandro Boticelli – vize Sv. Augustina 1488

Obr.: Dmitry Moor – Už jsi
přihlášen za dobrovolníka
1920)

obr.: Michelangelo – Stvoření Adama

obr.: Michelangelo – Stvoření Evy
© 2012 Martina Šandová

obr.: Hugo van der Goes –
Pokušení 1467–68

obr.: Mozaika z katedrály
Monreale – Nahá Eva a Adam
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obr.: Mozaika z katedrály
Monreale (12.století) – přijetí
obětí Abela, odmítnutí Kaina

obr.: Bosch – Levé křídlo
triptychu posledního soudu

obr.: Tamara de Lempicka – Adam a Eva

obr.: Andrea de Sarto
Obětování izáka

Obr.: Nicolas Verdun
Mojžíš dostává desky zákona 1181
© 2012 Martina Šandová

obr.: Mozaika z katedrály
Vražda Abela (12.století)

obr.: Caravaggio – Obětování Izáka 1605

Obr.: Rembrandt
Odhození desek zákona 1659
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Obr.: Bourdon – Bronzový had 1651 – 54

Obr.: Signorelli – Závěť a smrt Mojžíšova 1481 – 82

Obr.: Verrochio
Mladý David 1473 – 75

Obr.: Carravagio – David 1600

Obr.: Klimt
Judith a Holofernes

Obr.: Lucas Cranach
Judith a Holofernes
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Obr.: Orazio Gentileschi
Judith Beheading Holofernes

Obr.: Bouts
Sv. Jan Křtitel 1470

Obr.: Bosch – Jan Křtitel na poušti
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Obr.:JUAN DE FLANDES
Odměna Herodiady 1496

Obr.: Aubrey Beardsley
tSalome Oscara Wildea
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Obr.: Regnault – Salome 1870

Obr.: Caravaggio – Salome

Obr.: Raffaelo – Madonna Diotalevi 1503
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PŘEDNÁŠKA Č. 8		

NÁMĚTY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

KŘEST PÁNĚ
– křtění v řece Jordán Janem Křtitelem
– rozevřená nebesa + duch svatý sestupující jako holubice
– jedno z nejčastěji zobrazovaných témat všech období (často na křtitelnicích v kostele)
– často personifikace řeky Jordán na raně středověkých obrazech > středověk není hermeticky uzavřen, není
nedůvěřivý vůči antice, ale velmi často si vypůjčuje antické motivy i když to nabourává křesťanské uvažování
Antická personifikace řeky – helénské období (jakási božská osoba)
V Renesanci mění Kristus svou podobu – je vzpřímený, po reformaci začíná být Kristus
“pokornou osobou” – klečí ( to ilustruje proměny zbožnosti – zdůraznění Kristovi pokory, i přes to že je to
osoba bez hříchu se nechal pokřtítm, a tím že klečí tedy zdůrazńuje pokoru.
Evangelia i apokryfní texty popisují Ježíšovi nauky, zázraky, podopbenství...
Nejčastjší podobenství:
obr.: Jan Sanders van Hemessen– Marnotratný syn 1836
– raději než pokání marnotratného syna zdůrazňuje výtvarné umění raději marnosti / excesy
– častou epizodou je “marnotratný syn v hospodě s děvkami” (velmi častý námět v nizozemském malířství –
vždy měli sklon k zobrazování hmatatelné reality)
– tento biblický námět dává v Holandském malířství popud ke vzniku námětu VESELÁ SPOLEČNOST
obr.: Buytewech – veselá společnost
– tento námět nesloužil pouze pro pobavení společnosti , ale byl také prostředkem “omravnění”
- deformované obličeje lidí na obrazech dávali jasné sdělení – ten kdo je ošklivý je zároveň zlý
(jakási ukázka mravního zla zkrze zevní ošklivost)
– od středověku do pozdního klasicismu je dobro vždy zobrazováno jako mladá nahá žena, zlo jako
ošklivý člověk
obr.: Oscar Wilde – Obraz Doryana Graye (záběr z am. filmu 1945)
– obraz , který ukazuje tělesnou stránku člověka na níž se projevuje “vnitřní zkáza”
Obr.: propagandistcký leták z nacistického období
(méně hodnotní se rozmnožují více než “zdravé obyvatelstvo”)
ZÁZRAK
Vzkříšení Lazara
– vzkříšení je předobrazem zmrtvýchvstání Ježíse Krista
Lazar z Betánie, bratr Marie a Marty, zvaný též svatý Lazar, byl podle Jan 11,41–44 Ježíšův přítel. Onemocněl a zemřel; když se čtyři dny po smrti
k jeho hrobu dostavil Ježíš, zázračně ho vzkřísil z mrtvých. V kompozici Janova evangelia představuje scéna vzkříšení Lazara vrcholný bod Ježíšova
pozemského působení těsně před jeho zatčením a popravou a má čtenáře připravit na vlastní Kristovo zmrtvýchvstání. Ježíš před zázrakem vysvětluje
Lazarově sestře Martě: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“

Obr.: Duccio di Buoninsegna – Vzkříšení Lazara
Obr.: Aelbert van Ouwater – Lazar
– odehrává se v kostele – proč? Je to biblický příběh a malíř se ho snaží divákovi nějak přiblížit – na tomto
obraze proto Lazar pohřben v kostele
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Obr.: Campi – Ježíš v domě Marie a Marty (Marta je patronka hospodyněk)
další epizoda z Ježíše je VYČISTĚNÍ CHRÁMU
– Jeruzalémský chrám promněněn v tržiště, to Ježíše rozzlobilo a obchodníky vyhnal
Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za
stoly. Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů
poručil: “Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!”

Obr.: El Greco – Vyčištění Chrámu
PROMĚNĚNÍ NA HOŘE
–Ježíš vyvede své pomocníky na horu a tam byl před jejich zraky pobožštěn/ promněněn, ozval se hlas “ toto
je můj milovaný syn”
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně
zářilo.
A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš; zjevili se v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy
obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním.
V tom se ti muži začali od něho vzdalovat; Petr mu řekl: “Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme t ři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden
Eliášovi.” Nevěděl, co mluví.
Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň.
A z oblaku se ozval hlas: “Toto jest můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.”
Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.

Obr.: Proměnění na hoře – neznámý malíř Kréta
Obr.: Raffaleo – Proměnění na hoře

KVĚTNÁ NEDĚLE – VJEZD JEŽÍŠE DO JERUZALÉMA
– scéna zahajující pašijový cyklus
– popis vjezdu do Jeruzaléma je ve všech 4 evangeliích
Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých
učedníků a řekl jim: “Jděte naproti do vesnice, a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a
přiveďte! Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: ,Pán je potřebuje.’” Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko
odvazovali, řekli jim jeho majitelé: “Proč to oslátko odvazujete?” Oni odpověděli: “Pán je potřebuje.”
Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové
hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: “Požehnaný král, který přichází ve jménu
Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech!” Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: “Mistře, napomeň své učedníky!” Odpověděl: “Pravím
vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.”
Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: “Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.

Obr.: duccio di buoninsegna – Vjezd do Jeruzaléma

POSLEDNÍ VEČEŘE
– během poslední večeře byla zřízena ústřední svátost církve
– Ježíš je obklopen 12 účastníky, o tom jestli byl přítomný Jidáš se bible nezmiňuje
– malíř se snaží abstraktní příběh převést do souvislostí, kteríé jsou pozorovateli známy – např. soudobé
oblečení
– během poslední večeře Kristus oznámil, že jeden z dvanácti ho zradil – ve střeodvěku je lidský motiv
zobrazován málokdy, ústředním tématem je spíše teologický význam, oproti tomu Renesance se zaměřuje
spíše na ten příběh zrady
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Poslední večeře znamená důležitou událost ze života Ježíše Krista, který den před svým umučením slavil se svými učedníky velikonoční slavnost
Pesach. Při této večeři, která je vylíčena v evangeliích, jim rozděloval chléb a víno jako „své tělo a svou krev“ a přikázal jim, aby to opakovali na jeho
památku. Tak vzniklo křesťanské slavení a svátost eucharistie.

Obr.: Leonardo da Vinci – Poslední večeře
– Jidáš musel být pro nevzdělaného člověka odlišen a to několika způsoby – sedí na opačné straně stolu, má
tmavé/zrzavé vlasy
ZATČENÍ JEŽÍŠE
Když Ježíš a jeho apoštolové odešli z horní místnosti, vydali se do zahrady Getsemane. Do této zahrady chodili často. Ježíš nyní svým apoštolům řekl,
aby zůstali bdělí a aby se modlili. Potom šel o kousek dál, sklonil tvář k zemi a začal se modlit.
Potom se Ježíš vrátil ke svým apoštolům. Co myslíš, že dělali? Spali! Třikrát jim Ježíš řekl, aby zůstali bdělí, ale pokaždé, když se vrátil, zjistil, že
apoštolové spí. Když přišel za apoštoly naposled, řekl jim: ‚Jak můžete spát zrovna v takové chvíli, jako je tato? Přišla hodina, kdy budu vydán svým
nepřátelům.‘
V té chvíli bylo slyšet, jak se blíží mnoho lidí. Přišli muži s meči a obušky! A nesli pochodně, aby si posvítili. Když přišli ještě blíž, vyšel ze zástupu
jeden člověk. Zamířil přímo k Ježíšovi a políbil ho na tvář. Byl to Jidáš Iškariotský! Proč ale Ježíše políbil?
Ježíš se ho zeptal: ‚Jidáši, ty mě zrazuješ polibkem?‘ Ten polibek byl znamením, podle kterého měli ti muži, kteří byli s Jidášem, Ježíše poznat.
Když nepřátelé věděli, kdo je Ježíš, chystali se ho zatknout. Ale Petr nechtěl, aby Ježíše zatkli, a tak se rozhodl za něj bojovat. Vytáhl svůj meč a
tomu muži, který stál nejblíže, usekl pravé ucho. Ježíš se však muže dotkl a jeho ucho mu uzdravil.
Ježíš potom řekl Petrovi: ‚Dej svůj meč zpátky na jeho místo. Cožpak nevíš, že bych mohl požádat svého Otce, aby mi poslal tisíce andělů, kteří by mě
chránili?‘ Ježíš o to mohl Jehovu poprosit. Ale neudělal to, protože věděl, že přišel čas, kdy ho jeho nepřátelé mají zatknout. Proto se nechal odvést.
Podívejme se, co se s Ježíšem stalo dál.

Obr.: Carravagio – Zatčení Ježíše
BIČOVÁNÍ JEŽÍŠE
– Ježíš přivázáín na kůl až na bederní roušku
– nejčastěji v Pilátově paláci (ve středověku uctívám jako jedno z posvátných míst)
“ECCE HOMO” („Ejhle (Hleďte, Tu je..) člověk“ )
– motiv výtvarného umění spočívající ve znázornění zbičovaného a trny korunovaného Ježíše Krista
– Ježíš je zachycen v purpurovém plášti, s trnovou korunou na hlavě, třtinou v ruce, se stopami 		
bičování na těle, ale bez ran po hřebech (rozdíl od zobrazení Misericordia či Bolestný Kristus). 		
Pilát stojí na vyvýšeném místě a ukazuje zmučeného Ježíše kněžím nebo lidu (z okna nebo balkónu
se dívá Pilátova žena). Ježíš má někdy spoutané ruce.
způsoby zobrazování
1) Narativní obrazy
2) Nereprezentativní obrazy
a) demoční – malé obrázky, měli vyvolat emoce, určeny pro soukromou zbožnost

UKŘIŽOVÁNÍ
– přenáší se do exteriéru
– Kristus se častěji ocitá sám
– tím že se ukáže extrémní utrpení se podněcuje pobožnost
– hlavní složkou na obraze je Ježíš a kříž
(ukřižování bylo v dobách Římské říše častým trestem pro cizince a otroky)
– Od středověku je Ježíš zobrazován jako nahý, ale dříve(v Byzantském umění) je Ježíš oděn do
královského roucha
Středověk – důraz na oběť Krista na kříži (zobrazení na kříži v chrámu, obklopen předměty)
Renesance – důraz slábne, jen jednoduché převyprávění (scéna plná lidí)
Protireformace – demoční charakter, zobrazení Krista jako trpitele
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Na místě popravy– SLOUP (stipes)
– přimontování příčného břevna = patibulum (nese ukřižovaný)
– tabulka (titulus)– oznamovala povahu zložinu odsouzeného , později byla tato tabulka umístěna na
vrchol kříže (Ježíš Nazaretský Král židovský- psáno ve třech jazycích- v hebrejštině, v řečtině 		
			
a latinsky- zpravidla jen latinská zkratka : I.N.R.I.)
– jen vzácně a mnohem později než v časech Krista, byl v dolní části přídavný blok (suppedaneum),
který sloužil k fixaci nohou.
kříž, který byl charakterizován svislou podpěrou (stipes) a horizontálním příčným břevnem (patibulum) a měl mnoho obměn. Archeologické a
historické důkazy naznačují, že nízký „Tau“ kříž byl upřednostňován Římany v Palestině v době Krista, (u)křižovací praktiky se často odlišovaly v
daných geografických oblastech a v souladu s představivostí vykonavatelů a mohl být použit tedy i „latinský“ kříž (vyšší) i jiné formy.

Středověká teologie chtěla význam kříže zdůraznit – tvrdili, že kříž byl udělán z dřeva stromu z rajské
zahrady
Obr.: Mantegna – Ukřižování
Obr.: Fra Angelico – Ukřižování
– z kříže vyrůstá koruna
Obr.: Veronese – Ukřižování 1582
Od 11. století zobrazuje západní křesťanství Ježíše jako trpitele X východní křesťanství jako “krista spasitele”
Obr.: Botticeli – Zvěstování
Sémantické zóny (mají svůj význam, kde jsou umístěny různé postavy)
Osoby kolem kříže
– různé počty, různé konfigurace, ale často dva zločinci – jeden dobrý a jeden zlý
–ten po kristově pravici je vždy ten dobrý (dismas)
				
zlý (gesmas)
– Postava setníka- řekl že Tento člověk byl opravdu syn boží, je v brnění, je také po Kristově pravici
– na levé straně – Voják s houbou (místo vody, houba v octu)
– na pravé straně voják s kopím, který probodl Ježíše – vytryskla krev a voda
+zbožné ženy – neliší se zevnějškem až na Máří Magdalenu (oblečena v červené)
Obr.: Giotto – krucifix
– Marie po pravé straně, Jan evangelista po levé – tady to ovšem neznamená, že je zlý, ale pouze , že je P.M.
nejdůležitější osobou v hierarchii světců
– Oba stáli pod křížem, ale v pozdním středověku a v renesanci je Panna Marie zobrazována již
během ukřižování- spolutrpěla s Ježíšem
V pol. 16.stol po Tridentském koncilu- tento námět mizí a Panna Maria opět stojí
Tridentský koncil – zakázal aby se výtvarné umění inspirovalo apokryfními texty (neschválené texty),
spousta námětů tudíž vypadlo
Obr.: Dürer – Panna Marie sedmibolestná 1496
– zdůrazňoval roli Panny Marie v celém díle spasení
Symboly
1) Adamova lebka pod křížem
2)strom poznání = kříž
3)andělé s kalichy (na krev Ježíše)
4)slunce a měsíc (personifikace antických slunečních a měsíčních bohů) – během ukřižování (v poledne)
nastala tma > starý zákon=měsíc, nový zákon=slunce
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Obr.: Raffaelo – Ukřižování 1502-03
+ to co je napravo od presbitáře symbolizuje nový zákon, to co je nalevo starý zákon
smrt Ježíše = konec starého zákona
Obr.: Masaccio – Ukřižování
Obr.: Carravagio – Ukřižování (nejspíš sv. Petr)
* Když mezi postavami na obraze není Panna Marie, stoprocentně se nejedná o ukřižováné Ježíše Krista*
SNÍMÁNÍ Z KŘÍŽE
Objevují se nové postavy- Josef z Arymatie(člen židovské rady, získal svolení od Piláta aby Kristovo tělo bylo
sňato z kříže) oblečen do bohatých šatů, Nikodém- do srkomných šatů
- Sv. Jan- zobrazne jako mladý, bez vousů, Panna Marie,
– často se objevuje Máří Magdalena (od pol. 16.st.) , která přišla nabalzamovat Ježíšovo tělo
Obr.: Bocklin
OPLAKÁVÁNÍ
MUŽ BOLESTNÝ
– zpodobnění Krista, který ukazuje své rány, buď nástroje drží v rukou nebo jsou nástroje volně rozprostřeny
kolem
+ čím je postava důležitější, tím má více atributů. Nejvíce atributů má Panna Marie – nemusí se objevit
vůbec. Když vidíme hořící keř / bílou lilii víme, že je to Panna Marie
Sv. Marek – okřídlený lev
SV. Jan – orel
Sv. Lukáš – vůl
Sv. Matouš – člověk
(když bude vystupovat vedle orla člověk, je jasné že se jedná o evangelisty)
Středověk si vytvořil komplikovaný systém značek – systém čtyř významů – např. v případě lva(mohl
znamenat samotného Sv. Marka, ale také Ježíše Krista. Lev mohl být kladný i záporný symbol.
Obr.: Výjev Samsona bojujícího se lvem (lev = personifikace antikrista)
– Dalším způsobem jak identifikovat postavy na obraze jsou erby atd.
– Znaky a symboly nemusí mít reálnou podobu, nemusí být umístěny v krajině, mohou volně poletovat ve
vzduchu
Zmrtvýchvstání
- Doklad o tom že Kristus vstal z mrtvých nebyl, proto se zjevil Marii Magdaleně
„Nedotýkej se mě“
Obr. Fra Angelico – Noli me tangere (Nedotýkej se mě) 1440
Obr.: Mistr Třeboňského oltáře – zmrtvýchvstání
- Kristus občas stojí na zemi, nebo se vznáší nad otevřeným hrobem----Tridentský koncil zamítl
Obr.: Mathias Grunewald – Zmrtvýchvstání
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NANEBEVSTOUPENÍ
– 40 dnů po zmrtvýchvstání
– Byzantská církev – kristus sedí, zobrazen zepředu, v mandorle
- Na Západě- Kristus zobrazen z profilu a skutečně vstupuje na nebe
Seslání Ducha svatého
– 10 dní poté
Smrt Panny Marie
- Podle tradice jen spala
- Zlatá legenda- podrobně popisuje její život, vypráví že anděl zázračně způsobil že všichni
apoštolové byli doneseni na oblaku k Panně Marii
Nanebevzetí Panny Marie
- Byla vzata na nebe tři dny po své smrti a s duší a tělem
- Stojí nebo sedí na trůnu
POSLEDNÍ SOUD
– nejčastější námět objevuje se ve 12. a 13. století
Obr.: Hans Memling – Poslední soud
– po obou stranách Krista jsou apoštolové, soudce Kristus a na trůn se posadí 12 apoštolů a budou soudit
– Panna Maria většinou klečí, je po Kristově pravici, po pravici je i sv. Jan Křtitel
– Kristus sedí na trůně nebo na oblouku duhy, ukazuje své rány, kolem jsou andělé kteří ukazují symboly
Kristova mučení(sloup,kříž,…)
– po pravé straně K. tváře je lilie, po levé je meč (lilie = čistota, nevinnost, měč = provinilost)
atd. atd.

obr.: Jan Sanders van Hemessen
Marnotratný syn 1836
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obr.: Buytewech – veselá společnost
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obr.: Oscar Wilde – Obraz Doryana Graye
(záběr z am. filmu 1945)

Obr.: Aelbert van Ouwater – Lazar

Obr.: El Greco – Vyčištění Chrámu
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Obr.: Duccio di Buoninsegna – Vzkříšení Lazara

Obr.: Campi – Ježíš v domě Marie a Marty (Marta je patronka hospodyněk)

Obr.: Raffaleo – Proměnění na hoře
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Obr.: duccio di buoninsegna
Vjezd do Jeruzaléma

Obr.: Leonardo da Vinci – Poslední večeře

Obr.: Carravagio – Zatčení Ježíše

Obr.: Veronese – Ukřižování 1582
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Obr.: Mantegna – Ukřižování

Obr.: Botticeli – Zvěstování
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Obr.: Giotto – krucifix

Obr.: Masaccio – Ukřižování

Obr. Fra Angelico – Noli me tangere
(Nedotýkej se mě) 1440
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Obr.: Dürer – Panna Marie
sedmibolestná 1496

Obr.: Carravagio – Ukřižování
(nejspíš sv. Petr)

Obr.: Mistr Třeboňského oltáře –
zmrtvýchvstání

Obr.: Raffaelo – Ukřižování 1502-03

Obr.: Výjev Samsona bojujícího se lvem

Obr.: Mathias Grunewald –
Zmrtvýchvstání
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Obr.: Hans Memling – Poslední soud
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PŘEDNÁŠKA Č. 9 a 10		

MYTOLOGIE / řecko–římská ikonografie

Obr.: Thomas Hoepror – Magnum 2001
– zkresluje pocity / realitu
– fotografie jako jedna z mála fotek z 11. září ukazuje “něco víc” > projevuje se tam kumšt fotografa – jediné
foto z tisíce snímků, které místo zkázy ukazuje lidskou reakci na zkázu
Obr.: Antonio Canova – Daidalos a Ikaros (1777)
Ve středověku se občas vyskytují mytologické postavy, středověk nebyl období temna, je tam kontinuita s
mytologií. Antické umění proniká do křesťanské ikonografie. Zatímco křesťanské umění sloužilo vždy k
liturgii, vybízelo ke změně chování atd., mytologie slouží více “civilnímu” účelu
– antičtí bohové jsou velmi často ukazováni jako předchůdci reálně žijících osob
– Mytologie byla na jedné straně předmětem zájmu elit, pro ty, kteří uměli číst latinsky a dokázali studovat
mytologii, ale zároveň nemá smysl hledat v mytologii hlubší obsah – pokud máme např. koupající se bohyni
Dianu a není tam nic víc, tak nejde o nic jiného než namalovat nahou slečnu (pokud by to totiž byla
smrtelnice, obraz by byl cenzurován ( až v 19. století začli malíři malovat prostitutky))
Co umělci čtou?
Ovidius – popisování proměny podoby (např. Vertumnus), cca 250 mýtů
– Ovidius začíná knihu na začátku světa a končí v jeho současnosti – proměna Caesara v kometu
HOMÉR – Ilias a Odysea
Obr.: Tiepolo – Apollon a Dafné
Apollon
– klasický řecký duch, racionální , kulturní uvažování, krása, synem boha Dia, jeho sestrou
byla Diana, v antickém sochařství představoval ideální podobu mužské krásy, stejně jako Venuše
tu ženskou,
Apollon Belvederský
– mladý muž bez vousů, dlouhé vlasy, napnutá ruka (jako s lukem)
– nejčastějším atributem je luk a šíp – Apollon podle Ovidia zabil draka Capitona pomocí tisíce střel
			
lyra a věnec vavřínů – kulturní stránka jeho povahy, byl vůdcem múz
– ztotožňován se Sluncem- Bůh Slunce v Římě(Helios)
Příběhy:
Apollon a Marsyas
satyr, člen doprovodu boha baccha- hráč na flétnu, tu vynalezla Athéna, ale rychle flétnu odhodila, protože
se jí bohové vysmívali že se jí nadouvají tváře, flétnu proklela, Marsyas byl pyšný na to jaký byl hudebník,
Apollon se naštval a vyzval ho k soutěži- Marsyas hrál na flétnu, Apollon hrál na lyru(housle)- stojí , soutěž
nedopadla pro Marsyase dobře, rozhodčím byly múzy takže ho Apollon ho krutě potrestal, byl
přivázán k borovici a zaživa stažen z kůže, občas es objevuje řeka (slzy kolegů Marsyase)
Soutěž mezi Apollonem a bohem Mannem
podobný příběh, v porotě zasedal Midas – Když se bůh hory rozhodl, že udělí věnec pro vítěze Apollónovi,
Mídás jeho rozhodnutí neschválil. Apollón ho potrestal tím, že mu přikouzlil oslí uši.
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Apollon a Dafné
Dafné - (lat. Daphne) je v řecké mytologii nymfa, dcera říčního boha Péneia (podle jiné verze dcera Gaii a
Ladona). Podobně jako bohyně Artemis byla panenskou lovkyní.
Dle řecké mytologie se bůh Apollon posmíval bohu lásky Erotovi. Eros se mu za to pomstil tím, že jej
zasáhl svým, lásku vzbuzujícím zlatým šípem, zatímco Dafné zasáhl šípem lásku zabíjejícím. Apollon proto
vzplanul k Dafné láskou, kterou však ona neopětovala, protože Erotův šíp způsobil pravý opak. Apollon
Dafné pronásledoval, ona mu unikala. Vysílená Apollonovým pronásledováním, prosila svého otce Péneia,
zda by mohl změnit její podobu. Ten jí proto proměnil ve vavřínový strom (řecky δάφνη – dáfnē). Její tělo se
pokrylo kůrou, ruce se staly větvemi, vlasy listovím. Na její památku nosil Apollon vavřínový věnec.
Apollon a Hyakinthos
Hyakinthos je v řecké mytologii syn spartského krále Amykla a jeho manželky Diomédy. Některé zdroje
uvádějí také jako jeho otce jiného spartského krále Oibala.
Byl proslulý svou krásou, nebylo tedy divu, že o jeho přízeň soupeřili hned dva bohové – bůh světla, věd a
umění Apollón a bůh západního větru Zefyros. Zmiňován je také slavný řecký básník Thamyris, o němž se
tvrdí, že to byl úplně první muž, který „se dvořil muži“. Toho však Apollón rychle vyřadil ze hry. Chlubivý
Thamyris rozšiřoval, že by ve zpěvu lehce překonal Múzy. Stačilo, aby to Apollón škodolibě řekl Múzám a
Thamyridův osud byl zpečetěn: v soutěži s Múzami samozřejmě neuspěl a ty ho potrestaly tím, že ho zbavily
zraku, hlasu i paměti.
Hyakinthos si zvolil za přítele Apollóna, čímž urazil Zefyra, boha západního větru. Jednoho dne, kdy Apollón
učil mladíka házet diskem, žárlivý Zefyros disk mrštil zpět a Hyakintha zabil.
Z jeho krve pak vyrostla nová květina, která byla pojmenována hyacint
DYONÝSOS (Bacchus)
(Bacchus)- bůh vína a plodnosti, uctíván v podobě býka nebo kozla
– Bakchanálie- slavnosti boha
– zobrazován jako polonahý chlapík, jeho atributem je koruna z vinných hroznů
– Občas není zobrazován jako mladík,ale naopak(Rubens)
– Narodil se ze stehna svého otce Dia
Syn nejvyššího boha Dia a dcery thébského krále Kadma Semely.
Dionýsos to neměl v počátku svého života vůbec jednoduché. Jako jiné Diovy nemanželské děti se stal terčem intrik žárlivé Héry. Díky jejímu zásahu
se narodil předčasně právě v okamžiku, kdy v paláci jeho děda Kadma vypukl obrovský požár. Semela zemřela, ale Dionýsa zachránil Zeus. Nechal
ho obrůst hustým břečťanem, který malého Dionýsa ochránil. Jakmile se plameny utišily, vytáhl syna z úkrytu a dal si ho zašít do stehna, aby ho sám
donosil. Když se pak Dyonýsos podruhé narodil, odevzdal ho Zeus Hermovi, aby se o něj postaral.

Bacchus a Ariadna
Ariadna je v řecké mytologii dcera krétského krále Mínóa a jeho manželky Pásifaé.
– pomohla Theseusovi z bludiště, ale ten jí poté nechal, Bacchus aby rozveselil Ariadne, hodil její korunu na
oblohu a tam vytvořila souhvězdí, poté se vzali
DIANA
– sestra Apollona
– personifikace panenské čistoty, jejím atributem je srpek Měsíce, který má často ve vlasech
– zobrazována jako lovkyně – štíhlá, vysoká, často luk,/oštěp, provázena psy/jelenem
* Oblíbeným námětem francouzského rokoka bylo zobrazováni koupající se Diany u tůňky, vedle ní leží
myslivecké nástroje, je sama
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Diana a Aktaion
Aktaión byl proslulým lovcem. Jednou však nechtěně vstoupil do jeskyně a spatřil bohyni lovu Artemis
nahou. Nymfy z její družiny spustily povyk a chtěly svou paní zakrýt před nepovolanými zraky.
Uražená bohyně ho za tento čin proměnila v jelena, aby se svým zážitkem nemohl nikde chlubit. To byl
ale jen počátek Aktaiónova neštěstí. Během krátké doby jelena vyslídili psi a svého ubohého pána, kterého
samozřejmě nemohli poznat, uštvali a roztrhali.
Jupiter (Zeus) a Kallistó (nymfa/členka Dianiny družiny)
Byla prý nejkrásnější dívkou v království a stala se členkou družiny bohyně lovu Artemis. Netrvalo dlouho a
objevil ji nejvyšší bůh Zeus a aby ji získal, prý na sebe vzal podobu Artemis. Některé verze však hovoří o tom,
že si ji vzal násilím.
Když Artemis zpozorovala, že Kallistó čeká dítě, vyhnala ji ze své družiny a Kallistó pak osamocena porodila
v lese syna Arkada. Toto jak se dozvěděla bohyně Héra, Diova manželka, pomstila se za Diovu nevěru tím, že
Kallistó proměnila v medvědici.
Diana a Endymión
Endymión byl pohledný mladík, pastýř na hoře Latmos v Karii. Velkou láskou k němu zahořela bohyně
Diana. Navštěvovala ho pouze v noci (rády se s ní ztotožňovaly milenky fr. králů)
Zeus(Jupiter)
– v čele bohů – ztělesnění spravedlnosti a milosrdenství
– jeho hlavním atributem jsou blesky
Obr.: Goya – Saturn požírá svoje děti
Saturn pojídal své děti, matka Dia ale utekla na Krétu kde porodila Dia,
zabalila kámeny do plenek a Saturn poté spolkl kameny. Jupiter byl vychováván nymfami.
Obr.: Gossaert, Danae
– obraz z přelomu středověku a renesance. Žena má v tváři výraz jako Panna Marie.
– pro středověk byla Danae symbolem početí božským zásahem
– porodila Persea, má odhalené ňadro – mělo být předobrazem kojení Panny Marie
Danae
Královská dcera Danaé byla tak krásná, že přitáhla pozornost nejvyššího boha Dia a ten si přál mít s ní syna.
Její otec však pro to neměl pochopení, hlavně proto, že věštba pravila, že zahyne rukou syna své dcery. Proto
ji uvěznil hluboko pod zemí, aby ji ukryl před všemi muži. Ovšem Zeus to překonal ve své všemohoucnosti
tak, že se k ní přiblížil v podobě zlatého deště, pronikl zdmi jejího vězení a po patřičné době se stal otcem
syna Persea.
početí božským zásahem – předobraz Panny Marie
Obr.: Rembrant, Danae, 1636-47
Obr.:Tintoretto, Danae 1580
Léda
– žena Spartského krále, Jupiter se k ní přiblížil v podobě labutě , Leda
porodila dvě vejce, z těchto vajec se narodily děti, z každého vejce se vylíhly
děti dvě(Helena Trojská a Polydeukés ; Kastór a Klytaimnéstra )
Obr.: Leonardo da Vinci – Léda s labutí
Obr.: Gustav, Klimt, Danae.
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Obr.: Rembrant, Juno, 1664-65
Juno (Héra)
– Juno byla sestra a manželka vládce všech bohů, Jupitera
– patronka a ochránkyně manželek
– zobrazení: statná majestátní, s korunou
– jejím atributem je páv
Io a zeus
Íó - je v řecké mytologii dcera argejského krále Inacha. Byla kněžkou bohyně Héry.
Záletný nejvyšší bůh Zeus se zamiloval do kněžky Íó a před svou žárlivou manželkou Hérou ji skryl v podobě
krávy. Ovšem Héra zjistila, jak se věci mají a Dia přemluvila, aby jí krávu daroval. Nechala ji potom hlídat
stookým pastýřem Argem.
Zeus poslal boha Herma (Merkur), aby pastýře zabil. Argovýma očima pak Héra ozdobila paví ocas.
Merkur (Hermes)
– Je poslem bohů, v hlavní roli se neobjevuje, je to mladý muž
– jeho běžnými atributy jsou okřídlené boty nebo přímo křídla která mu rostou z achillovy paty a
okřídlený klobouk , catuseus- hůlka kterou Merkur drží v ruce, kolem ní jsou obtočeni
hadi, hůlka měla zázračné vlastnosti ,způsobovala spánek
– Často zobrazován jen ústy nebo jen v reliéfu na kamenech, kamenům se říká Herma
– Byl bohem obchodu, zpravidla je zobrazován jako samostatná figura nebo s mečem
Obr.: Giovanni da Bologna, Merkur/Hermes
Obr.: Hermes, André Frantz User
– socha jako falický symbol a ochránce cesty
MINERVA (ATHÉNA)
– Zrodila se z hlavy Dia, rovnou v plné zbroji, bohyně války, ale bohyně spravedlivé války, brnění, oštěp, šíp
, její plášť je kozí a na něm je hlava Medusy(zabita Perseem), pohled na Medusu byl vražedným pro každého
kdo se na ní podíval
– patronkou Athén
– bohyní moudrosti, symbol sovy,knihy
Obr.: Narození Athény
Obr.: Klimt Athéna/Minerva
Obr.: Lombardo, Spor Minervy a Neptuna
Athéna je patronkou Athén, vysvětlení je v mytologii – o tuto oblast soupeřil Neptun s Minervou, resp.
Poseidon s Athénou. Porota rozhodla, že dá Athény tomu, kdo dá Athénskému lidu užitečnější dar. Poseidon
daroval koně, Athéna olivovník (symbol Athén)
– byla taktéž patronkou řemeslných dovedností (Příběh o Arachné)
Obr.: Velasquéz, Arachné
Arachné byla obyčejná dívka, zručná tkadlena. Arachné, vědoma si svého umění, vyzvala na souboj ve tkaní
samotnou bohyni Athénu, patronku vyšívaček a přadlen - Athéna pak na svém obraze zobrazila dvanáctero
olympských bohů, vlastní spor s bohem Poseidónem o to, jaký název mělo nést město Athény, ve čtyřech
rozích obrazu pak zobrazila porážky smrtelníků, kteří se odvážili měřit s bohy. Arachné na svém zobrazila
proměny bohů a jejich hříšná milostná vzplanutí. Když byly obrazy hotovy, nemohla Athéna označit ten
svůj za lepší — ze žárlivosti pak tedy Arachnin obraz roztrhala. Nato se Arachné ze žalu oběsila — Athéna jí
vrátila život tím, že ji promění v pavouka.
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Obr.: Court Jean, de, Margueritte de France jako Minerva
– panovnické portréty v podobě Athény. Mecenášky umění se rády nechaly zobrazovat jako Athéna
NEPTUN (POSEIDON)
– bůh moře
– starý muž s mohutným vousem, divoký vzhled
– atribut: trojzubec
– někdy zobrazován se synem Tritonem ( socha od Berniniho) – oblíbený námět fontán
– nereidy –mořské ženy, obdoba nymf
– manželka Amfitríta – nereida
obr: Bernini, Neptun a Triton
obr: Poussin, Triumf Neptuna
pluton (Hádes)
– bůh podsvětí
Obr.: Napoletano, Dante a Virgil v podsvětí.
Ve stínech zemřelých , v ponurých končinách, řekové neměli „kresťanský optimismus“.
– loď převážející duši mrtvým přes řeku Styx, pes- Kerberos(trojhlavý), Který hlídal podsvětí, přes řeku
převážel Charon
Obr.: Durer, Únos Proserpiny
Obr.: Bernini, únos Proserpiny
Manželka- Proserpina (Persefoné) je dcera Déméter, nechtěla se dobrovolně vydat do podsvětí, Neptun jí
násilím odved do podsvětí, Proserpina se každoročně vrací na zem (jaro – Na jaře přichází tedy Persefona
na svět a Déméter dává z radosti z jejího návratu plodivou sílu rostlinám, aby ji celá příroda vítala květy a
zelení. Když se pak na konci podzimu Persefona vrací do říše mrtvých, Déméter truchlí a s ní se odívá do
smutečního šatu i celá příroda) na žádost své matky.
– prozřela granátové jablko aby mohla zůstat v podsvětí
Demeter (Ceres)
– matka Proserpiny
– Když Hádes unesl Proserpinu Démétér hned spěchala na pomoc, ale nenašla ani stopu. Bloudila devět dní
po celém světě, až se nakonec od boha slunce Hélia dozvěděla, co bylo. Hned se vypravila za Diem na Olymp
a žádala o pomoc. Ani Zeus však nemohl Háda donutit k vrácení Persefony matce, protože si ji mezitím
vzal za manželku a dal jí ochutnat jádra granátového jablka. A tím jí zavřel cestu zpátky na zem - kdo něco v
podsvětí snědl, nemohl se už vrátit nahoru.
Démétér z velkého žalu se uchýlila do ústraní do svého chrámu v Eleusíně. Seslala na zemi neúrodu, zato
zase lidé přestali bohům obětovat. Nakonec musel Zeus zakročit: donutil Háda, aby propustil Persefonu na
svět vždy na dvě třetiny roku a zbylou třetinu bude ona trávit v podsvětní říši. A tak se stalo, že na podzim
je Persefona dole - rolník osévá pole. Na jaře Persefona přichází ke své matce, příroda se probouzí, rozkvétá,
zraje, lidé sklízejí úrodu.
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Orfeus
– pěvec, hrál na lyru
– jeho žena byla lesní nymfa Euridike, která jednou utíkala před nápadníkem a byla uštknuta hadem, Orfeus
sestoupil do podsvětí a snažil se jí přivést zpět na zem, Pluton udělal výjimku a dovolil, aby se vrátila na zem,
měl ale podmínku, že se Orfeus nesmí po Euridike ohlédnout až do okamžiku než opustí podsvětí, těsně když
se blížili k východu tak se ohlédl, Euridike se vrátila do podsvětí. Potom co se Orfeus vrátil na zem, ztratil o
ženy zcela zájem, to ženy rozhořčilo natolik, že ho ubily k smrti.
Obr.: Bassano, Orfeus okouzluje zvěř svou hudbou
Obr.: Tiziano, Orfeus a Euridike
MARS (ÁRES)
– bůh války (válečního řemesla)
– Mars není oblíbenou postavou ve výtvarném umění, není jakýsi ustálený typ zpodobňování, je mladý, a má
u sebe nějaké zbraně, většinou se bojovníci nechávali zpodobňovat jako Mars
– Venuše (Afrodité) – zamilovaná do Marse
Obr.: Canova, Mars a Venuše
Obr.: David, Mars a Minerva.
- Trojská válka, Mars stranil Troji, Athéna řekům –vítězí

VUlkán (hefaistos)
– bůh ohně, bůh kovářů, nebyl vychován bohy na Olympu (v záchvatu vzteku ho Jupiter shodil z Olympu na
zem, Hefaistos pak kulhal)
– vychováván nymfami – námět: nalezení Vulkána
– Dospělí Vulkán je vidět v kovárně, jeho pomocníci byli kyklopové (ale ve výtvarném umění mají dvě oči)
– Občas se do jeho kovárny přišla podívat i Venuše, když něco potřebovala, např. když po
něm chtěla, aby ukul zbroj pro Enea- vítězství v Latiu a založení trojské osady
Obr.: Pierro di Cosimo, Vulkan.
– Na obraze Venuše, která prišla pro zbraň pro Eneasa.

VENUŠE (AFRODITÉ)
– bohyně lásky a plodnosti
– průvodkyněmi byly tři Gracie (Italská renesance- Boticelli)
Obr.: Raffaelo , tri Grácie
– motiv třech krásných žen
Obr.: Botticelli, Primavera (pozemská Venuše) 1482
Obr.: Botticelli, Zrození venuše (nebeská Venuše) 1485
– italský humanismus v 15. století se snažil klasifikovat lidské emoce. Dospěli k roztřídění lásky
na 2 druhy – duchovní a pozemská.
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Způsob zobrazování Venuše
– italská renesance byla fascinována Venuší – představa dvou Venuší (2 povahy lásky)
nebeská = láska vzbuzená rozjímáním o principu světa
pozemská = ztělesnění krásy v chmurném světě
> pozemská je cestou k nebeské
Pozemská Venuše je oblečena, bohatě oděna, nosí šperky > symbol pozemské marnivosti
Nebeská Venuše – nahá, nevinnost, čistota, láska
Botticelli zobrazil tuto nebeskou a pozemskou lásku na
těchto dvou obrazech:
Primavera
Scéna na obraze zachycuje louku se stromy, na které se sešlo devět postav z antické mytologie. Přibližně
ve středu obrazu stojí Venuše, kterou doprovází její syn Amor vznášející se nad její hlavou. Na pravém
okraji obrazu vidíme Zefyra, boha západního větru přinášejícího vláhu, který pronásleduje nymfu Chloris.
Následující postava představuje Flóru, Zefyrovu manželku. Na levém okraji obrazu stojí Merkur, posel bohů,
se zvedlou pravou rukou, který přivedl k Venuši tři Grácie. Pozadí obrazu tvoří stromy, které jsou umístěné
na jednu úroveň s postavami. Venuše, jako hlavní postava obrazu, stojí v altánku, který vytváří větve a listí
stromů
Zrození Venuše
– Podle básníka Hésioda se zrodila z mořské pěny oplodněné genitáliemi boha nebe, Urana, které mu uřízl a
do moře odhodil jeho syn Kronos
– kompozice je zleva doprava - dvojice letících Zefyrů zde svým dechem ovívají zcela nahou Venuši stojící na
mořské lastuře, zatímco na břehu čeká Hóra, aby ji mohla zahalit do pláště.
Na obraze Zrození Venuše je růže bílá (nebeská), na obraze Primavera červená (pozemská).
(Růže byla původně bílou květinou, ale Venuše si zapíchla do nohy trn a její krev zbarvila růži do červena)
Obr.:Edward Baird, Zrození Venuše
– období surrealismu (okolo 30.let)
Obr.: Andy Warhol, série renesančních hlav
Obr.: Cabanel, zrození Venuše
Akt je činnost, která se podřizovala nějaké tradici, není to pouze malba těla. Pozice, ve kterých je Venuše
malovaná jsou kodifikované.
br.: Odpočívající Venuše- Giorgione
– vzor pro umělce, opakován žáky
> Spící Venuše- Tizian, Goya(Maya), Manet(Olympia)
Obr.:Albani: Venušina toaleta
Obr.: Boucher, Venušina toaleta
akty ve výtvarném umění podle platného kánonu:
Obr.: Diego Velázqueze- Venuše se zrcadlem
Obr.: Sofa a televize- Helmut Newton
– čerpal z Velázqueze
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mytologické námety se rozvětvují, jsou oproto křesťanství komplikovanější, bez korekcí

Obr.: Thomas Hoepror – Magnum 2001

Obr.: Tiepolo – Apollon a Dafné

Obr.: Gossaert, Danae
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Obr.: Antonio Canova – Daidalos a Ikaros (1777)

Obr.: Goya – Saturn požírá svoje děti

Obr.: Rembrant, Danae, 1636-47
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Obr.:Tintoretto, Danae 1580

Obr.: Gustav, Klimt, Danae.

Obr.: Klimt Athéna/Minerva
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Obr.: Leonardo da Vinci – Léda s labutí

Obr.: Rembrant, Juno, 1664-65

Obr.: Giovanni da Bologna, Merkur

Obr.: Lombardo, Spor Minervy a Neptuna
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Obr.: Velasquéz, Arachné

obr: Bernini, Neptun a Triton

Obr.: Court Jean, de, Margueritte de France jako Minerva

obr: Poussin, Triumf Neptuna

Obr.: Napoletano, Dante a Virgil v podsvětí.
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Obr.: Dürer, Únos Proserpiny

Obr.: Bernini, únos Proserpiny

Obr.: Bassano, Orfeus okouzluje zvěř svou hudbou

Obr.: Canova, Mars a Venuše
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Obr.: Tiziano, Orfeus a Euridike

Obr.: David, Mars a Minerva.
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Obr.: Pierro di Cosimo, Vulkan

Obr.: Botticelli, Primavera (pozemská Venuše) 1482

Obr.:Edward Baird, Zrození Venuše

Obr.: Cabanel, zrození Venuše
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Obr.: Raffaelo , tri Grácie

Obr.: Botticelli, Zrození venuše (nebeská Venuše) 1485

Obr.: Andy Warhol, série renesančních hlav

Obr.: Odpočívající Venuše- Giorgione
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Obr.:Albani: Venušina toaleta

Obr.: Boucher, Venušina toaleta

Obr.: Diego Velázqueze- Venuše se zrcadlem
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