2. MONA LISA

Proč je zrovna tento celkem basic obraz tak
mega moc populární?
−
−

−

Hledané texty-recenze veřejnosti na dané
dílo
Mnoho dlouhých textů o obraze a stále
větší množství od 19. století, obsah textů
se často měnil
čím více je dílo interpretováno, tím je dílo
populárnější

Kdo a co o obrazu napsal:

Leonardo di ser Piero da Vinci, známý jako
Leonardo da Vinci (1452-1519), Portrét Lisy
Gherardini, manželky Francesca del
Giocondo, známý jako Mona Lisa
(francouzský La Joconde)

PŘEDIKONOGRAFICKÝ POPIS=Popisuji, co
vidím na obraze a zároveň obraz jako hmotný
předmět

−
−
−

−

Leo da Vinci nic
současníci: nepovažovali obraz za nic
spešl
jeden životopisec po Leově smrti stroze
popsal, kdo byla Mona Lisa a že obraz
koupil František I. (Franc. král). Původně
měl být portrét malován pro manžela M.L.,
který si ho objednal, ale tomu se do rukou
nikdy nedostal
HAGIOGRAFIE-popis života důležitých
lidí (svědců)

POPIS OBRAZU MONA LISA:
•
•
•
•
•

1503-1519
Technika-olejomalba…základní viditelné
parametry na první pohled
Rozměr 70x53cm
Vidíme hlavu ženy na pozadí
krajiny…určení barevné palety
Technika-dojem prostorové hloubky

➢ Giorgio Vasari píše o Mona Lise:
− Obraz je malován velmi zručně,
modelka vypadá „jako živá“ (=největší
cíl pro renesanční malíře)
− Popisuje její úsměv-přináší anekdotu:
Leo při malování svých modelů vždy
přizvával šašky a muzikanty, aby se
jeho předlohy smály a na obrazech
nebyla zasmušilost
➢ 1. legenda o Moně Lise
➢ Tak krásný úsměv měla, že
dílo bylo spíš božské než lidské
Daný obraz nehodnotíme izolovaně, hodnotíme
ho v kontextu dané doby.
Když dílo namaloval geniální člověk, všechna
jeho díla budou geniální (záruka jména).

Jean-Auguste-Dominique Ingres, František I. u
posledního vydechnutí Leonarda da Vinciho,
1818

Visariho anekdota oživuje zájem o Monu Lisu.

2. MONA LISA

Leonardo da Vinci, Svatá Anna samotřetí,
1503 – 1519
Gustave Moreau, Oidipus a Sfinga, 1864
Od konce renesance do konce 18. století nebylo
mnoho zmínek.
19. století-EXPLOZE ZÁJMU
Umělci v tomto díle spatřili nové paradigma
(způsob pohledu na danou věc)

Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q, 1919
1858 -kritik publikuje text s prvním pohledem na
Mona Lisin „tajemný úsměv“ – první nazval její
úsměv tajemným

Leonardo da Vinci, Sv. Jan Křtitel, ca 1513

Leonardo da Vinci, Svatá Anna samotřetí
('The Burlington House Cartoon'), 14991500

2. pol. 19. století – žena jako ohrožení mužské
racionality
− Nové prvky v obrazu – Lisu popisuje
jako starou, sešlou, se svádějícím
úsměvem ve vdovských šatech
Konec 19. století – další kritik popisuje Lisu jako
3. ženu jejího manžela a že s Leonardem měla
poměr, a proto se obraz nedostal do rukou jejího
manžela
Přelom 19.-20. století – Sigmund Freud –
psychoanalytik vysvětluje Lisin úsměv (1910)
− Vysvětluje výtvarné umění pomocí
podvědomí tvůrce---Mona Lisa
ztělesňuje jeho vlastní matku
− Všechny jeho obrazy mají úsměv jeho
matky (ale také zdůrazňoval, že toto
dogma máme brát jako románovou
fikci)

2. MONA LISA
1911 – OBRAZ UKRADEN z Louveru -> během
chvilky se o obrazu hovoří nonstop – hypotézy
typu proč kdo kdy jak…
tvoří se mnoho předělávek, interpretací,
komiksy…
zprvu pouze jako ilustrace krádeže, později
všechna různá témata

1Andy Warhol,
Mona Lisa, ca. 1979

2Philippe Halsman,
Dalí Mona Lisa, 1953

3Leonardo da Vinci, Ginevra
de' Benci, c. 1474/1478

4Leonardo da Vinci, Dáma
s hranostajem, ca 1490

5Leonardo da Vinci, Madona
ve skalách, 1491/2-9 a 1506-8

3. PERSPEKTIVA

Bohumil Kubišta, Hypnotizér, 1912
Kubismus (futurismus)

Baptisterium San Giovanni, u kostela San
Lorenzo, Florencie, kolem 1059
Oko se stává pozorovatelem, geometrická iluze
1. Jednobodová perspektiva

Johannes Vermeer, Geograf, 1669

Masaccio, freska Svatá Trojice, Santa
Maria Novella, Florencie, c. 1426-28
Freska
Oko je nuceno věřit tomu, co vidí-perspektiva
vypadá tak reálně, že oko mate

Fra Carnevale, dle návrhu Giulio da San
Gallo, Ideální město, ca. 1480-84
Dokonalá lineární perspektiva, čistě vytvořená
geometrická idea o dokonalém městě

3. PERSPEKTIVA

Sandro Botticelli, Smrt Lukrécie, ca. 1500
RENESANCE – boj umělců (architektů) za
SVOBODNÉ POVOLÁNÍ---už nejen jako
řemeslníci, ale jako vědci, kteří znají znaky
dokonalé lineární perspektivy---snaha vybojovat
respekt

Stránka z knihy Leon Battista Alberti, O
malířství, původně latinsky (De pictura),
1435
„obraz je otevřeným oknem, skrze který malíř
vidí svět“
Mezi pozorovatelem a pozorovaným objektemtechnologické prostředky, které výsledný vjem
překrucují.
Obraz= záznam více nebo méně iluzionistických
vjemů
➢ Obraz je jen PŘESVĚDČIVÁ ILUZE
Maluje se to, co si myslí, že vidí, jejich vlastní
pohled na realitu, která je pro každého jiná.

Sebastiano Serlio, Pět knih o architektuře,
1550, 1553
 Architekti se snažili oddělit od dělníků tím,
že uměli kreslit v perspektivě

Reprodukce z knihy Albrecht Dürer,
Underweysung der Messung, Nuremberg
1538 (původní vydání 1532)

3. PERSPEKTIVA

Leonardo da Vinci, Poslední Večeře, Santa
Maria delle Grazie, Milán, 1495– 1498, stav
před restaurováním kolem roku 1900

Spolupracovník Rogiera van der Weyden,
Čtoucí muž (Sv. Ivo?), ca. 1450
Lepší zachycení reality, než bylo u Fra
Carnevaleho Ideálního města

William Turner, Karneval v Benátkách, ca.
1845

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, c. 1503–19
Leonardo da Vinci-podařilo se mu na svých
obrazech zachytit VZDUCH (popředí-méně
vzduchu, více detailů), dokonale zvládal lineární
perspektivu, ale také to dokázal zobrazit reálně.

Claude Lorrain, Přístav běhen západu
slunce, ca. 1643

3. PERSPEKTIVA

Elizabeth Diller and Ricardo Scofidio a
kol., pavilon na Expo 2002, YverdonlesBains, Švýcarsko
„Umění je lež, která nám dovoluje se přiblížit k
pravdě“
-Pablo Picasso
Deformace – lepší přesvědčení, že to vypadá
jako skutečnost, i když v reálném světě je to
úplně jinak
ANTIKA-architektura je ve skutečnosti
deformovaná, aby se z perspektivního pohledu
jevila jako přesná a dokonalá

Michelangelo Buonarroti, Poslední soud,
rytina na základě fresky ze Sixtinské
kaple, 1536–1541
Freska andělů, na nejvyšší části celé fresky jsou
mnohem větší postavy než na spodu

Erhard Schön, Anamorfóza s Jonášem a
velrybou a zemědělcem v podřepu, 1538,
dřevoryt, British Museum, Londýn

9 Francesco Borromini, Galerie Spada,
Řím, 1653

Obraz s hádankou
Má dvě sdělení:
1. Jonáš vychází z hlavy velryby
2. Zemědělec v podřepu (pohled z boku)

Zrychlená perspektiva: vyvolává, že je prostor
hlubší než ve skutečnosti
Zpomalená perspektiva: co je na sloupu níž je
menší a co je výš je větší

Stránka z knihy Albrechta Dürera,
Underweysung der messung mit dem zirckel
un richt scheyt, 1525

Hans Holbein ml., Velvyslanci (Jean de
Dinteville a Georges de Selve), 1533
ANAMORFÓZA=přetvoření

4. IMPRESIONISMUS, KRAJINOMALBA, AKADEMISMUS
TECHNIKA MALBY:
• Pomocí barevné skvrny rovnoměrně
rozmazané po celém obraze
• Chvějící se plochy světla (projevy
barevnosti)
• Žádný čitelný obrys, předmět není čitelný
celek => je plochou světla, barvy

Claude Monet, Imprese, východ slunce,
1872
Dříve byl obraz malován tak, aby sděloval pravdu
o světě (paradigma, které v dané epoše
převládalo
Od 2. pol. 19. stol. Rozkol mezi tím, co malovat
a jak něco malovat
Čím dál silnější začínalo být JAK MALOVAT
Jakým způsobem předvedou divákovi pravdu
bylo už mnohem důležitější, než co vůbec má
obraz znázorňovat pro impresionisty

Východ slunce je mnohem kratší než západ
 Reakce barevné skvrny na velmi
rychlé změny osvětlení
Technologická inovace-vynález barvy v tubáchAKVAREL
 Velmi snadné na přípravu
 Možnost malovat VENKU
 Malování venku rychle měnící světlo =
VJEM (NIKOLIV POCIT)
Impresionisté nezkoumají emoce, ale je to, co
vidí podle OBJEKTIVNÍ REALITY (žádné
rozumové korektivy jako dříve v LP)
Ignorují užité systémy zobrazování – inspirace
mimoevropskými způsoby zobrazování
Japonské dřevoryty (Bambusové ohrady,
most Kyobaši z cyklu Sto pohledů na slavná
místa – Utugawa Hirošige ANDO – tento týpeček
ale pořád zachovával obrys předmětů)
Vše je v jednom celku, obraz nemá žádnou
hlavní figuru, žádný hlavní detailní motiv
Věci v popředí jsou úplně stejně bez detailů jako
věci v pozadí.

Claude Monet, Parlament, západ slunce,
1903

IMPRESIONISMUS
•
•
•

Francie, Evropa, později USA
70. léta 19. století
Název impresionismus od slova
„IMPRESE“ (od obrazu Claude Moneta
Východ slunce)

Francisco Goya y Lucientes, Dojička z
Bordeaux, ca 1827

4. IMPRESIONISMUS, KRAJINOMALBA, AKADEMISMUS
Předchůdce impresionistů

Claude Monet, Katedrála v Rouen, západní
fasáda, 1894

Édouard Manet, Bar ve Follies Bergére,
1882
Jako jeden z mála impresionistických děl má toto
dílo TÉMA A DĚJ
Jediný s komplexnějším a komplikovanějším
sdělením

Claude Monet, Katedrála v Rouen, západní
fasáda, osvícená, 1894
Vnímání celého obrazu jako jednotnou plochu
neplatí pro všechny impresionisty
• Platí to pro: Clade Monet, Edgar
Degas, Auguste Renoir
• Neplatí pro: Mary Cassatt, E. Degas
(některá díla), Édouard Manet (pro Bar
ve Follies Bergére)

Edgar Degas, Čtrnáctiletá tanečnice,
sádrový odlitek dle voskového originálu,
1878-1881

Gustave Caillebotte, Pařížská ulice,
deštivý den, 1877 Art Institute Chicago

Pierre-Auguste Renoir, Odpoledne
veslařů, 1880–81

4. IMPRESIONISMUS, KRAJINOMALBA, AKADEMISMUS

Nicolas Poussin, Germanikova smrt, 1627
Édouard Manet, Loď, 1874

Impresionismus není jednotný

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Oidipus
a sfinga, kolem 1826

Claude Lorrain, Krajina s Aeneem a
Delem, 1672

HLAVNÍ PROUD IMPRESIONISTŮ
 Monet, Degas, Renoir
 Soustředili se na:
• světelné podmínky
• atmosférické jevy
 Témata:
• Zahrady
• Slavnosti
 Naprosto BANÁLNÍ témata,
není nijak konfliktní, nemá
žádnou hlubokou myšlenku
Kameny úrazu impresionismu:
• 2 hlavní požadavky z minulosti byly:
1. Obraz má mít NÁMĚT
2. Obraz má být KVALITNĚ
ŘEMESLNĚ PROVEDENÝ
• Impresionistické obrazy jsou jen jako
rychlé momentky, nepropracované, pouze
vypadající jako skica

První směr, který pracuje se SUBJEKTIVNÍMI
POCITY (zaznamenává dojem)

Rembrandt van Rijn, Krajina s
podobenstvím o milosrdném Samaritánovi
/ Krajina s bouřkou, 1638

5. KUBISMUS A FUTURISMUS
Odklon od tradiční malby i impresionismu
=vznik SYMBOLISMU
• Umělec vyjadřuje i něco ze sebe
• Expresivní zobrazení
• Reflexe vnitřního stavu umělce

KUBISMUS
•
•
•
•

vznik ve Francii (jako impresionismus)
řeší racionálnější problémy než jen emoce
RACIONÁLNÍ ROVINA > EMOCIONÁLNÍ
Umění už není mimetické – nový druh
zobrazení

Paul Cézanne: Zátiší s jablky a broskvemi,
kolem 1905

Paul Cézanne: Hora Sainte Victoire

Georges Braque: Domy v Estaque, 1908

Georges Braque: Housle a svícen, 1910,
analytický kubismus
GEORGES BRAQUE
• Zkoumal, jak Cézanne měnil pozorovací
místa a celkově jeho tvorbu
• Kritika na Braque – moc geometrizoval
své obrazy – moc „KRYCHLUJE“
➢ Krychle=cube => KUBISMUS
Braqueovy obrazy byly oficiálním pařížským
salónem zpočátku odmítnuty (moc jednoduché),
ale později se vystavovaly v soukromé galerii

PAUL CÉZANNE
• Zabýval se vlastnostmi HMOTY,
nezajímala ho LP, zkoušel najít nové
možnosti, jak zobrazit hloubku
• Redukce tvarů, objekt redukoval na plochy
• Měnil různě pozorovací místa
• Během života nebyl známý, proslavil se až
na výstavě po roce 1907 po jeho smrti
• Výrazně ovlivnil mladší umělce
=>KUBISTY

Georges Braque: Viaduct v Estaque

5. KUBISMUS A FUTURISMUS

Pablo Picasso: Žena v křesle, 1913–1914,
syntetický kubismus

ANALYTICKÝ KUBISMUS od r. 1910
• Picasso a Braque – blízcí přátelé, často
spolupracovali, u mnoha obrazů nelze
rozeznat, který z nich ho maloval
• Pochybení = vizuální vjem z obrazu si
vždy domýšlíme podle toho, co už je
nám známé
• Každý předmět nelze hodnotit objektivně
➢ Každý má vlastní pravdu
• Optický vjem je neoddělitelně spjat s naší
zkušeností
• Předmět je redukován na charakteristické
znaky a perspektiva je zobrazena různými
pohledy
• Motivy jednoduché – lehčí redukce a
zobrazení pomocí rozbití
• Vyhýbání výrazným barvám – neutrální
barvy
• Cíl není abstrakce (cíl abstrakceodstranění objektu/konkrétnosti z obrazu,
cíl anal. kubismus-objekt uchopit v
jeho největší podstatě)

P. Picasso: Avignonské slečny,
protokubismus
PABLO PICASSO
• Sbíral masky a sošky a etnografické
fotografie
• Africké vlivy
Cézannovská doba – PROTOKUBISMUS
• Avignonské slečny, 1907
➢ Obraz slučuje všechny jevy:
− Africké vlivy +
Cézannovská metoda +
změna pozorovacího
poledu + trojrozměrnost
jiným způsobem než v LP
➢ Určitá podobnost s obrazem
Cézanna Zátiší s jablky a
broskvemi
• Domy na kopci v Horta, 1909

Pablo Picasso: Dívka s mandolínou
SYNTETICKÝ KUBISMUS r. 1912-1914
• Rozklad celku do jednotlivostí (analýza) je
nahrazeno souhrnem v charakteristický
celek (syntéza)
• „méně roztříštěné“ na čitelné
• Redukce tvarů a fragmentace zůstává, ale
je méně roztříštěná
• Výraznější barevnost
• Koláže, asambláže (=3D koláž)
Přidávali se další umělci:
• JUAN GRIS

5. KUBISMUS A FUTURISMUS
•
•
•

Odklon k něčemu PROGRESIVNÍMU
Zájem o nové stroje, průmysl, techniku
Manifesty jednotlivých uměleckých odvětví
v podobné rétorice jako první manifest
futurismu od Marinettiho

Pablo Picasso: Sklenka a láhev Suze,
1912, syntetický kubismus
FERNARD LEGER
• Vycházel stejně jako ostatní kubisté
z tvorby Braqua a Picassa
• TUBISMUS = často používaný tvar
cylindru

Fernand Léger: Kontrast forem

FUTURISMUS
•
•
•
•
•

Měl také cíl najít nový styl zobrazování
Cíl zachytit DYNAMIKU
Z Itálie, největší sláva ve Francii
Pojmenován samotnými umělci
Sepisovali mnoho manifestů se svými
záměry

FILIPPO TOMMASO MARINETTI – MANIFEST
FUTURISMU
• První manifest, vyšel ve fr. listu Le Figaro
ve Francii
• Obsahoval 12 šokující záměrů (silné
deklarace), např.:
➢ 4. nádhera světa se obohatila o
krásu rychlosti – porovnání krásy
auta v rychlosti s antickou krásou
➢ 10. chceme rozbít muzea a
chceme bojovat proti feminismu a
akademismu

poměrně tradiční zobrazení

Giacomo Balla: Pouliční lampa

ZLOMOVÝ BOD – cesta futuristů do Paříže na
výstavu analytického kubismu

Umberto Boccioni: States of Mind. The
Farewells, 1911
•

Inspirace anal kubismem, ale více
zaměřený na POHYB, DYNAMIKU

KUBISMUS JE FUTURISTY UVEDEN V POHYB
FOTOGRAFICKÁ STUDIE
• Eadweard J. Muybridge –
zaznamenávání pohybu zvířat (lidí) pomocí
sérií fotografií
• Sekvence běhu koně – obrázky se daly do
rotujícího kotouče (ZOOPRAXISCOP)
➢ První filmový snímek (pohybující se
obrázek)

Eadweard J. Muybridge: Animals in
Motion, The Human Figure in Motion

5. KUBISMUS A FUTURISMUS
Etienne Jules Marey: CHRONOFOTOGRAFIE
• V rámci jediného snímku rozfázoval pohyb
• CHRONOGRAFICKÁ PUŠKA – až 12
snímků za 1 s
• Figuranty oblékal do černého oblečení a
na končetiny jim dával světlé pruhy
• Rozklad pohybu do jednotlivých částí
inspiroval futuristické malíře

Růžena Zátková: portrét Marinettiho

SOCHAŘSTVÍ
• Promítání dynamických principů
1Růžena Zátková: Senzibilita, hluky
a rytmické síly beranidla
RŮŽENA ZÁTKOVÁ

•
•
•

Česká futuristka
Studovala u A. Slavíčka (impresionista)
Odvrátila se k avantgardě, časem k
futurismu

Umberto Boccioni, Jedinečné formy
kontinuity v prostoru

Giacomo Balla: Dynamika psa na vodítku

Luigi Russolo: Dynamika automobilu,
1912–1913
Giacomo Balla: Dívka běžící na balkóně

6. ABSTRAKCE
•
•

1911 – 1913
Nepředvídané, nefigurativní,
neurčité umění

•

Dříve umění bylo nejlepší, když co
nejlépe zobrazovalo perspektivu, 3D
prostor, aby bylo dílo co
nejrealističtější
(MIMESIS=napodobení, znázornění
skutečnosti)

•
•

Abstrakce je odklon od mimesis
Snaha o vyšší smysl než jen to, co
vidíme – filozofické principy
Studium fyzikálních jevů
Spojení s hudbou a pohybem
Přestat vnímat umění jako čistě
vizuální – vyvolávání EMOCÍ a
snaha o dotvoření obrazu ve
vlastní mysli

•
•
•

•

VASILIJ KANDINSKIJ (1866-1944)
•
•
•
•

•

•

byl jeden z prvních kteří došli
k abstraktnímu umění
skupina Der blaue Reiter
cesta od konkrétního (mimesního)
k abstraktnímu směru
prví díla (Podzim v Murnau, 1908;
Kostel ve Schwabingu, 1908) ještě
celkem konkrétní, ale barvy už jsou
dost volně použité, abstraktní
šel skrz BARVU
− zajímal se, jak barva působí
na psychiku člověka
− popsal barvu jako:
nedostatečně prozkoumaná
enormní síla, která působí
na lidskou duši
hraniční dílo mimesis x abstrakce –
Zahrada v Murnau

−

−
−
−

Vasilij Kandinskij: Kostel
v Murnau, 1910

v úvahách vycházel z teorií
− J. W. Goethe: Fakenlehre,
filozofické směry
➢ Jednotlivé barvy
symbolizují stavy
lidských emocí, také
k tomu připisoval
různé vlastnosti a
přiřazoval emoce
(1809)
− M. E. Chevreul:
Chromatický diagram,
Chevreulova iluze
• Rozdělení barev na 4 základní:
1. MODRÁ – hloubka,
niternost
2. ŽLUTÁ – násilí, agrese
3. ZELENÁ – smísení
protichůdných barev modré
a žluté=klid
4. ČERVENÁ – spektrum
dokáže zachytit teplé i
studené odstíny
5. FIALOVÁ – smutek
• Energie linky a tvaru
Měl zájem o hudbu = výtvarné umění
je stejně působivé jako hudba
• Snaha o SYNESTEZII (synspojení, aesthesis-cítění, vjem)
➢ Spojení cítění a vjemu
• Hledal tvary, které by vycházely ze
samé podstaty tónů
➢ Inspirace u: Zvukové
figury – E. H. Chladni –
používal písek na desce,
kterou rozduněl -> písek
zobrazil „tón“ pomocí
obrazce
1911 – 1914 nejčistší období pro
naplňování jeho vizí
20. léta učitel BAUHAUSU – přísnější
geometrie
Kniha Punkt und Linie, geometrická
čistá abstrakce

Vasilij Kandinskij: Imprese
III – Koncert, 1911
− První ryze abstraktní
dílo

6. ABSTRAKCE
•
•

•

Posun suprematismu do architektury –
produktový design
Suprematismus se stal oficiálním
směrem SSSR (na všech designových
produktech jako nádobí, vázy,
dekorace… se vyskytoval vzor
suprematismu)
Později potlačeno a Malevič se vrací
do konkrétnější a figurativní formy

Vasilij Kandinskij: Improvizace 26, 1912

2Kazimir Malevič: Suprematistická
konstrukce, 1915

1Vasilij Kandinskij: Kompozice VIII,
1923

KAZIMIR MALEVIČ
V začátcích pomezí
kubismu/futurismu
• 1913 obrat k ABSTRAKCI
• SUPREMATISMUS
➢ Osvobození umělecké
formy od reálného
zobrazení světa
Postup jeho tvorby:
1. Bod nula = ČTVEREC (jednoduché
těleso) černá figura na bílém
pozadí
2. Přidávání dalších barevných tvarů,
zpočátku jednoduché a základní
3. Přidávání různějších tvarů, barev,
stále ale jednoduché
• Všechny obrazy i spisy navazují na
suprematismus
• Snaha vizualizace dokonalého světa,
vyššího světa, čisté energie
• Volil čisté a jednoduché tvary,
geometrii – to se v přírodě
nevyskytuje
•

6. ABSTRAKCE
PIET MONDRIAN
•
•
•
•
•
•

•

Holandsko, přísné kalvinistické
vychování
Nechtěl jen napodobovat okolí, ale
také zachytit přírodní principy
Zpočátku krajinářství – malba krajiny
Zájem o to, co je stálé a univerzální
Zobrazování konkrétních reálných věcí
pomocí horizontál a vertikál
Zároveň studoval i květiny a
mikrostruktury (malé kvítky a jejich
části)
− Ornamentalisté 20. století –
ornamenty podle květin,
inspirace v růstu květin,
geometrické principy
z přírody
Z počátku stále lze rozeznat námět
obrazu

Piet Mondrian: zátiší, 1911–1912
•
•

Od roku 1913 už jen abstraktní
kompozice
Postupně kompozice už jen přesné
horizontální a vertikální linie se
základními barvami

Piet Mondrian: Oválná kompozice s
barevnými plány 1914

Piet Mondrian: Kompozice č. 10 v
černé a bílé (Molo a oceán), 1915

NEOPLASTICISMUS
• Nový styl, který vytvořil
• Založen na horizontálách a
vertikálách vyplněných základními
barvami
 DE STIJL:
− Vydávali časopis De Stijl,
kde vydávali své teze
ohledně neoplasticismu
− Tento styl praktikovali do
interiérového designu i do
architektury

Piet Mondrian: Broadway Boogie
Woogie, 1943

Geritt Rietveld: červeno-modrá
židle, kolem 1923

Geritt Rietveld: Schröder house,
Utrecht, 1924

6. ABSTRAKCE
FRANTIŠEK KUPKA
•
•
•

•

MYSTICISMUS – inspirace
Svět je založen na základě vyšších sil
Duchovní princip, spiritismus,
působil jako medium (v jeho době
oblíbené téma)
Uchopení univerzálního zájmu

František Kupka: Tvoření, 1911–
1920
Studium POHYBU
• Pobyt v Paříži – setkání
s pařížskými umělci – avantgarda,
kubisté
• Inspirace E.J.Marey –
Chronografie – rozfázovaný
pohyb

František Kupka: Počátek života,
1900–1903
•

•
•

Zájem o OPTIKU
 Kupkův učitel – A. Studnička
▪ Seznámil ho s teorií
psychologie barev
Soustředil se na to, jak působí
jednotlivé barvy na člověka
PAOBRAZY = „vnitřní obraz světa“
 Přesvícením, tlakem na oči
vzniknou mžitky před očima =
náš vnitřní obraz

František Kupka: Sólo hnědé čáry,
1912–13

František Kupka: Amorfa –
Dvoubarevná fuga, 1912

František Kupka: Newtonovy
kotouče, 1911

František Kupka: Jezero – Klávesy
piana, 1909 – zájem o HUDBU

7. MARCEL DUCHAMP
•

•

francouzský umělec (1887–1968)
je řadou historiků umění považován za
nejvlivnějšího umělce 20. století

PRVNÍ FÁZE TVORBY
•

•

první fáze vliv impresionismu
(charakteristické pro řadu avantgardních
umělců počátku 20. století)
spojuje vlivy kubismu (zájem o
trojrozměrnost předmětu) a futurismu
(zájem o kinestetický aspekt předmětu).

Armory Show
• byla jednou z nejvýznamnějších přehlídek
evropského umění v USA
• Vyvolala mimořádný zájem amerického
publika o evropské avantgardní umění,
• v dlouhodobém horizontu vedla ke vzniku
mnoha prestižních sbírek evropské
avantgardy ve Spojených státech.

DRUHÁ FÁZE TVORBY
• Fontána= průmyslově vyráběný,

M. Duchamp, Yvonne a Magdeleine
roztrhané na kusy, 1911

•
•

standardní pisoár, který v roce 1917 (pod
pseudonymem Richard Mutt) poslal na
výstavu Sdružení nezávislých umělců v
New Yorku
Pořadatelé objekt nepřijali.
V atmosféře skandálu Duchamp ohlásil,
že Richard Mutt nebyl nikdo jiný než on
sám

Král a královna obklopení rychlými akty,
1912

Fontána 1917

Akt sestupující ze schodů č. 2, 1912

7. MARCEL DUCHAMP
TŘETÍ FÁZE TVORBY- následky kauzy
fontána
• použití hotového předmětu jako

•

výtvarného artefaktu - narušení
dosavadního důrazu na řemeslnou
složku výtvarného umění
Zejména v surrealismu rozšíření použití
tzv. READY MADE
➔ narušuje dosavadní hierarchii
postupů výtvarného umění=umění
bylo založeno stejně jako na
konceptu díla i na řemeslném
zpracování
➔ věc se stává uměleckým dílem
následkem pouhého
voluntaristického rozhodnutí
umělce (v průběhu 20. století to
přináší nabourání společenské
shody ohledně toho, čím je umění)
➔ Zpochybňuje také do jisté míry
autoritu institucí uměleckého
světa (kurátorů, kritiků), které v
tradičním systému umění,
odvozeným ještě z akademismu,
disponovalo rozsáhlým arzenálem
srovnávacích kritérií posuzování
umění.
➔ voluntaristické rozhodnutí, v němž
umělec hotovému či nalezenému
předmětu (tzv. objet trouvé)
přisuzuje uměleckou hodnotu,
může mít za následek to, že tentýž
(či jiný) umělec může změnit
názor: to, co kdysi prohlásil za
umělecké dílo, může (on, nebo
jeho následovník) opět prohlásit
za obyčejnou věc.

Bottle dryer (Bottlerack)

L.H.O.O.Q, 1919
• konfekční pohlednice s Monou Lisou s
•
•

dokresleným knírkem a obscénním
nápisem
Umělecké dílo je mechanicky
reprodukované tiskařskou technikou.
Ručně provedený zásah vrací tomuto
objektu jedinečnost, resp. to, čemu v
dějinách umění říkáme „aura“

Marcel Duchamp and the Readymade
(MoMa Learning)

7. MARCEL DUCHAMP
•

Fontána jakožto jednorázový „skandál“ v
mnohém nabourala dosavadní normy
ovládající institucionální svět
výtvarného umění (muzea, galerie
apod.).

•

Vytváření sbírek a systémů,
charakteristické pro muzea a obecně
dějiny umění, nicméně zajímalo také
Duchampa.

•

Ve 30. letech vytváří malé „přenosné“
sbírky ručně vyrobených kopií svých
ranějších prací (vč. ručně vyrobených
zmenšenin Fontány).

•

•
•

dokázal zpochybnit či ironizovat své
vlastní postupy
Jakožto provokatér, který zpochybnil
společenskou shodu ohledně
akceptovaných forem výtvarného umění,
zdůrazňoval zároveň roli diváka v
utváření smyslu uměleckého díla

Stává se tímto jakýmsi kurátorem svého
vlastního díla

Nevěsta svlékaná svými mládenci (Velké
sklo) – 1915-1923
• Objekt tvořily dvě skleněné tabule, na

pod ženským pseudonymem Rrose
Sélavy/, Krabice v kufru, 1935-1941
• Duchamp je také předchůdcem

kinetického a optického umění= proudů,
které byly populární mezi dvěma
světovými válkami (srov. zejména
konstruktivismus), a renesanci zažívají po
2. světové válce.

•

•
•

•

•

Otáčivá demiféra (Precizní optika),
1925

něž byly naneseny obrazce množstvím
zvláštních technik: prach, který na dílo
sedal během měsíců nečinnosti, byl
"fixován" malířským lakem, na sklo byly
nalepeny kusy drátů, některé části byly
postříbřeny, vrstva stříbra následně
seškrábána.
Duchamp na Velkém sklu pracoval až do
roku 1923, kdy jej prohlásil za
„nedokončené“.
Obsah objektu není zdaleka jednoznačný.
Jeho výkladu nepomohlo ani to, že
Duchamp zveřejnil velké množství (často
poněkud nesrozumitelných) pracovních
poznámek a skici, tzv. Zelenou krabici
(1934).
V poznámkách se mj. opakuje, že Velké
sklo nemá být „obraz na dívání se“,
obraz „retinální“
Zároveň ale v tzv. Malém sklu,
vznikajícím paralelně s Velkým sklem,
jsou čočky, které odkazují na dlouhou
tradici evropského malířství (viz. LP) a
jednoznačně poukazují na roli oka
jakožto smyslu klíčového pro výtvarné
umění.

7. MARCEL DUCHAMP
•

Samotný název objektu a mlýnek na mletí
barev (tradiční nástroj malíře) vyobrazený
uprostřed spodní části velkého skla
mohou (nikoliv musí!) napovídat, že se
jedná o metaforu malířství (nevěsta) a
malířů (mládenci) - jen jedno z mnoha

možných vysvětlení

•

kladl velký důraz na roli diváka, činil jej
„spoluodpovědným“ za obsah obrazu.
➔ Je na divákovi, z jakého úhlu se
bude dívat na Velké sklo, co v něm
spatří, a zdá-li divákovi vůbec bude
stát za to věnovat obrazu
pozornost.
➔ Příkladem podobného postupu
může být Duchampova instalace
16 mil provázku (1942), kde divák
sám volí svou cestu interiérem.

M. Duchamp, Malé sklo (À regarder,
L'autre autre côté du verre), 1918,

Zelená krabice (1934)

Duchampova instalace 16 mil provázku
(1942) –

8. POČÁTKY FOTOGRAFIE
•
•
•
•
•

Snadné začátky
Nižší postavení než ve výtvarném umění
Vzniká v mechanickém nástroji pomocí
chemických vlastností a techniky
Otázka, zda něco, co vzniklo pomocí
technologicko-chemických procesů se
dá považovat za umění
Chybí gesto tahu štětcem

Reprodukce z knihy Albrecht Dürer,
Underweysung der Messung,
Nuremberg 1538 (původní vydání 1532)

Vnikem foto vzrostl zájem veřejnosti o
vědu
• Mikroby v čele zájmu
ROZVOJ MEDICÍNY
• 19. stol, přináší rozsáhlé knihy
s fotografiemi lidí s vážnými nemocemi a
vadami
 KATALOGIZACE NEMOCÍ A
POZNATKŮ
• Rentgenové snímky – zájem i v laické
společ., rozšíření vizuální zkušenosti i pro
veřejnost
•

William Henry Fox Talbot,
fotografická kresba listu, 1839/1840
•

Nicéphore Niépce, výhled z okna na Le
Gras,
8-hodinová expozice, 1827 (verze Helmut
Gersheim,
1952
• První podařená fotografie
• Louis Dagnere – našel sloučením stříbra
• Velmi zdlouhavý proces vystavování fotky

−

−
−

 Postupně se délka osvětlování
fotocitlivého materiálu zkracovala na
pár s
Foto nevzniká v rukou umělce
Hendikep z pohledu výtvarného umění
=> výhoda ve vědeckých oborech i
celého lidského života
Foto= objektivní skutečnost

SLUŽBY FOTOGRAFIE
1. ROZVOJ VĚDY
• Rozšiřuje vědecké poznatky
• Zobrazuje věci doposud neviditelné
 Zpřístupnění vědeckých poznatků
veřejnosti (mikroskop foto např.)
 Zobrazování nepřístupných míst
 Pohledu na slunce…

Nová forma fotografie bez použití
fotoaparátu

Josef Maria Eder – Eduard Valenta,
Žába na břiše a na zádech, 1896
KLASIFIKACE A TŘÍDĚNÍ POZNATKŮ O
LIDECH
• Foto jako nástroj k evidenci (i mimo
medicinské nebo vědecké obory)
 Např nadpřirozené jevy (velmi
populární v 19.stol.)
 Např. hypnotizace, vyvolávání
duchů…
• Zobrazování i TABU témat
 Např. Stránka z knihy Gina
Lombroso-Ferrero – Cesare
Lombroso, Criminal man

 Tetování se začalo brát jako
symbol degradovaných (všichni
zločinci mají tetko=všichni s tetkem
jsou zločinci)

8. POČÁTKY FOTOGRAFIE
 Zobrazování fyzických rysů
zločinců – podle tvarů obličeje
určovali potenciální zločince
(podle fyzických rysů se určoval
charakter člověka = základ
nacismu
2. SLUŽBA K MOCI
• Zkoumání mimiker hmyzu/zvířat pro
maskování vojáků
3. INDIVIDUÁLNÍ VYUŽITÍ FOTOGRAFIE
• Pro zachycení vzpomínek
• Záznamy nejdůležitějších událostí
lidského života (narození, smrt. svatba…)
• Mnoho posmrtných fotografií v 19.
stol.
 Od 19. stol. (rozvoj medicíny)
člověk umírá mimo domov –
v nemocnici – odchod od rituálů,
které byly dříve se smrtí spojeny
4. ZDVOŘILOSTNÍ FUNKCE
• André A. E. Disdéri – patent
NAVŠTÍVENKY
 Obrázky sami sebe (ekvivalent
dnešních soc. sítí)
 Každý, kdo přišel k někomu na
návštěvu nechal hostícímu svou
navštívenku
 Také jako skupinová fotka
 = svým obličejem stvrzujeme
správnost vzkazu, který byl ze zadu
napsán

Dílna Leonarda da Vinci (Salaí nebo
Francesco Melzi),
Mona Lisa, 1503–1519

− Jedna z nejslavnějších kopií
Rozvoj grafických listů – kopie uměleckých
děl – umělci mohli na díle více vydělávat
• Od 19. století se kopírování začalo brát
negativně – pouze jako reprodukční činnost,
rozmnožování něčeho, co už nějaký génius
vytvořil
NEGATIV = ORIGINÁL
SNÍMEK = KOPIE
•

Thomas Eakins, záznam pohybu,
George Reynolds skáče o tyči, 1885

Proces vzniku fotografie začíná být důležitější
než samotný snímek
• Foto také jako předloha pro malíře (předlohy
už nemusely netknutě sedět několik hodin
vkuse, stačila fotka)
PIKTORALISMUS
 Směr, jehož cílem bylo přiblížit foto
k malířství
 Zakladatel Henry Peach Robinson (1.
použil fotomontáž)
•

•

FOTOGRAFICKÁ KOLÁŽ

Osobní vzpomínky se sbíraly v rámci sběratelství
(např. snímky panovníků…)
 Vznik kultu CELEBRIT
 1. foto celebrita - královna Viktorie
 Později herci, tvorba pohlednic s heci

PROBLÉMY FOTOGRAFIE
•
•
•
•

Zobrazuje přesný obraz reality
Na vytvoření se podílí stroj
Byla objektivní
Nelze určit, co je originál a co je kopie
 Dříve se kopie uměleckých děl
běžně dělaly a byly kladně
hodnoceny

Henry Peach Robinson, Odcházení,
grafika na základě fotografie vytvořené z
pěti negativů, reprodukce z "Illustrated
Times", 1858

8. POČÁTKY FOTOGRAFIE

Způsoby, jak povýšit foto na umění:

1. Hledání nových námětů – redigují náměty,
které se v té době považovaly za důležité
2. Vhodná, promyšlená kompozice

•

2 náměty snímku:
1. Světlo: žaluzie stíní, ne jako rušivý
element
2. Reprodukovatelnost fotografií

Alfred Stieglitz, Mezipalubí, 1907
Julia Margaret Cameron, Pomona, 1872
•
•

Self-portrait, Povýšení portrétu od
všedností – vysoce hodnocený námět
Průkopnice záměrného rozostření (do té
doby snaha o technicky dokonalé fotky)

George Davison, Cibulové pole, 1890,
reprodukce z Journal Camera Work, 1907
•

•

Dle Stieglitze:
OBRAZ = rám, kterým se
díváme na svět (stejně jako v LP)

Jaromír Funke, Fotogram, 19260

Reakce na impresionismus

Na konci 19. stol. Je fotografie složitá práce – vše
růčo

SOCIÁLNÍ FOTOGRAFIE
• Časté zobrazování nejnižší vrstvy dělnické
společnosti

Alfred Stieglitz, Sluneční paprsky–Paula–
Berlin, 1889

Lewis Wickes Hine, dětská práce v
prádelně bavlny v Georgii, 1909
• Fotografie na pomezí umění

•
•

Už se nejedná o piktorialismus
Revoluční focení – není rozostřeno, nic
nezměkčuje, drží se realismu

8. POČÁTKY FOTOGRAFIE
SURREALISMUS
•
•

Fotografie proniká do umění
André Breton – Manifest Surrealismu
− Automatismus tvorby
− Plně se otevřít vnitřním impulsům
bez přítomnosti rozumovým
řízením
− Sled kontrolovaných
nepředvídaných událostí, které
vytvářejí nesrozumitelný celek
− Tvůrce i divák jsou nahodilosti
otevřeni

Gustav Klucis, Bereme útokem třetí rok
pětiletého plánu, 1930, plakát
• PROPAGANDA SSSR

Stereografie – zdvojené snímky umožňující
3D obrázky
• Praxinoskop 1890– točící se páska tvořící
pohybující obraz
• Kinetoskop 1894 – pohled čočkou na
podsícenou stěnu

Jindřich Štyrský, obálka knihy Bohuslava
Brouka, Psychoanalysa, 1932
• Fotomontáž – chaotičnost
• Vytržené fragmenty z kontextu
• Zájem o mužský fetišismus
• Pocit tísně z představy zdvojení sama
sebe – podle psychoanalýzy

•
•
•

Kino – vznik promítačky
DIORAMA: Propracované kulisy –
podsvícená měnící se plátna
Film zobrazí celý příběh, obraz jen jeden
důležitý zamrzlý moment, neumí ukázat celý
děj

Jean-Eugène Auguste Atget, Výloha obchodu
– figuríny (Avenue de Gobelins, Paris), 1920–
30

Lorenzo Lotto, Narození Ježiše, 1523
• Muselo se spoilerovat už ukřižovaným
Ježíšem při jeho narození, aby dokázali
ukázat celý příběh

11. KONCEPTUALISMUS, PERFORMANCE, BODY ART

Piero Manzoni: Artist´s Breath (1960)

Robert Rauschenberg: Erased de Koonig
Painting (1953), This Is a Portrait of Iris
Clert If I Say So (1961)

Yves Klein: Void (1958), Antropometrie
(1960)

11. KONCEPTUALISMUS, PERFORMANCE, BODY ART
Stadtvervaldung /7000 Oak Trees/ (1982–
1987)

John Baldesari: I Will Not Make Any More
Boring Art (1971)

Yoko Ono: Cut Piece (1964)

Valie Export: Tapp und Tastkino (1968)

Joseph Beuys: I Like America and
America Likes Me /Coyote/ (1974),

11. KONCEPTUALISMUS, PERFORMANCE, BODY ART

Marina Abramović: Imponderabilia(1977)

Chris Burden Five Day Locker Piece
(1971), Shoot (1912), Trans-Fixed (1974)

Milan Knížák: Procházka po Novém Světě
(1964)

11. KONCEPTUALISMUS, PERFORMANCE, BODY ART

Petr Štembera: Endurance Tests (1973–
1974), Spaní na stromě (1975)

1. POJEM VIZUÁLNÍ KULTURA
DĚJINY UMĚNÍ:
• Věda zabývající se lidskými výtvory, které
přinášejí estetické zážitky
• zkoumání lidských výtvorů, které na prví
pohled nemají jasný význam.
• Estetický bonus-obsahují navíc zážitek z krásy
➢ Jako estetická věda se začala vyvíjet
až v 18.-19. stol.

Procházka vlivného kritika – Honoré
Daumier, 1865
Honoré Daumier-kreslíř, karikaturista, 19. stol.
Litografie z časopisu Le Charivari-Metropolitan
Vykresluje kritika jako VÁŽNÉHO EXPERTA, který je
ve společnosti obdivován, umělci se mu klaní.
Čím se zabývá historik umění?
1. PŘÍRODNÍ VĚDY
• astro, genetika, mat.,
perspektiva...vše v přírodě
• zkoumají JEVY A FAKTA, na co
člověk nemá vliv
• vědec se může co nejvíce přiblížit
objektivní skutečnosti
2. TECHNICKÉ VĚDY
• zabývají se tím co člověk dokáže
přetvořit pomocí přírodních zákonů
• technické přetvoření člověkem
vycházející z přírodních faktů
3. HUMANITNÍ VĚDY
• zabývají se výkladem toho, co
člověk dělá, vytváří a proč a jaké
následky to má
• zkoumají přírodní zákony a ptají se
jak to, co děláme ovlivňuje náš
život.
• Psychologie, sociologie, právo…
Historik konstruuje představu o minulosti – co
nejpřesněji, ale vůbec tyto představy nemusí
odpovídat realitě.

UMĚNÍ DO 18. STOLETÍ:
• Dříve obrazy měly přesvědčovat k náboženství
-> čím preciznější (realističtější) tím lépe
zapůsobil na osobnost a iluzivně přesvědčoval
• hlavní cíl obrazů byl PŘESVĚDČIT (ne
esteticky působit)
• sochami se obdivovali panovníci, bohové...
• umění mělo mimoumělecké cíle (náboženské,
funebrální, mocenské, etické…)
• umělci poslouchali zadavatele, pracovali podle
příkazů

KONEC 18. STOLETÍ (PŘELOM 18.-19.):
• Pád politických stran – změna postavení
umělce
• Umělec se OSVOBOZUJE, sám si určuje, co
bude tvořit
Umělec svým dílem sděluje věci, které sami nechceme
vidět nebo ani nevidíme
Umělec je GENIUS, mimořádně nadaný a my jsme
schopni od něj akceptovat i jevy, které jsou viditelně
nereálné-jedná se o jejich vlastní způsob, jak vidí
skutečnost

Ukřižování, Poslední soud - Jan van Eyck,
1440-41
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Oficiální socha římského císaře Septima
Severa, 193-200, dílna z Alexandrie

Edvard Munch, Dělníci na cestě domu,
1914

Paolo Uccello, Bitva u San Romano, 143840

Anton Raphael Mengs, idealizovaný
portrét Johanna Joachima Winckelmanna,
ca. 1777

Caspar David Friedrich, Poutník nad
mořem mlhy, kolem 1817

František Kysela, plakát Exposition D' art
Tchécoslovaque; SVU Mánes, 30. léta 20.
stol.

Johann Joachim Winckelmann
• 1. systematizoval umění od
nedokonalého k dokonalosti (od
pravěkého k dokonalé renesanci)

Funebrální maska, ca.125

1. POJEM VIZUÁLNÍ KULTURA

Umberto Boccioni, Jedinečné formy
kontinuity v prostoru, 1913 (1950)
František Bidlo, Karikatura Mussolini,
1930

Francisco de Zurbarán, The Battle
between Christians and Moors at El Sotillo
ca. 1637–39

Jindřich Štyrský, bez názvu, cca 1940

Edgar Degas, Miss La v Cirque Fernando,
1879

Výtvarné umění se zabývá předměty, které
mají „vyšší estetickou funkci“, původní
funkce jsou velmi různorodé.
Věda se vyvíjí na přelomu 18.-19. století
s představou 1. AUTONOMNÍHO UMĚLCE
Umění se má líbit a zároveň má sdělit
nějakou skutečnost

Jaromír Funke, Fotogram, 1926

