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EXPRESIONISMUS (1)

EXPRESIONISMUS 1905 - 1920‘s
neplést s expresí, expresní tendence byly vždy
nejvíce se projevuje v Německu
2 expresionistické skupiny:
1. Die Brücke (Most): Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt Rottluff
2. Der blaue Reiter (Modrý jezdec): Vasilij Kandinskij, Franz Marc
- v architektuře, literatuře, divadle, výtv. umění i filmu (poprvé - Hans Poelzig, Kabinet
doktora Caligariho, Nosferatu)
Egon Schiele = český secesní umělec, ovlivněn expresionismem a S. Freudem
linka dekorativní i expresivní, vlnitá (i G. Klimt, ještě alegorické výjevy)
>> již ne alegorické akty, ale popisné obrazy, zaměřeny na reálného člověka s jeho
obsesemi, fobiemi a touhami (sex, perverze, psycho), které ho ničí, jsou na hranici
nervového zhroucení
Gustav Klimt, (secese), propojení barvy a linky
.. 3 věky ženy
Modrý jezdec:
= sv. Jiří, který zabil draka, přemohl díky víře zlo ve světě
– stejně se vnímali umělci, jako lidé, kteří se zaměřují na emociální jádro člověka,
zprostředkovatelé citů a emocí pro společnost
také odkaz na (v Německu) velmi časté zobrazení (např. u A. Dürrera) – jezdec je boží
posel, který změní společnost
Modrý jezdec chtěl nezatíženým (naivním dětským) zrakem sledovat a tvořit umění
Most:
myšlenka „člověk je mostem“ mostem mezi zvířetem a nadčlověkem je člověk podle Tak
pravil Zarathustra od Nietzscheho
dokáže také jinému zprostředkovávat
v té době racionální uvažování jako hlavní životní přístup, technické pokroky a věda –
chtěli lidem ukázat, že jsou stále emocionální bytosti
místo figur používají barvy -> symbolika
Malba primitivní manýrou, inspirace v lidové tvorbě, africkém umění a japonských
dřevorytech, ve kterých našli bezprostřední emoci, která podle nich lidem i umění 19.
století chybí. Podobnost s kubisty + silná deformace jako v kubismu
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EXPRESIONISMUS (1)
William Worringer
o teoretik umění
o „Abstrakce a umění“ ??? Abstrakce a vcítění
o naturalistické zobrazení = vyjádření optimistického náhledu na svět, smíření se se
světem, víra a pokusy ho pochopit
o umělecký proud Vcítění
o abstrakce, deformující obraz skutečnosti, tvořen lidmi, kteří jsou světem
zděšeni, kteří nevěří, že svět lze reálně poznat a pochopit; také obrazy
chaosu, který nás obklopuje, pomocí intuice vybírají základní aspekty
světa a zachycují je
Ernst Ludwig Kirchner
.. Náměstí Nollendorf (1912) – neodpovídá perspektiva, barvy, zdůrazněné
chaosu v jednání lidí i uspořádání domů, černé kontrasty město není
místem radostné a spokojené civilizace, naopak
.. Ulice – obličeje s „maskami“, bezradná touhamoderní svět je
místo, kde člověk nezažije klid, které nás ničí, promění člověka
v bezduchý stroj s maskou na obličeji
Georg Zimmel: sociolog Georg Simmel
na začátku 20. století mají lidé další smysl, který je odkloňuje od vnějšího světa – na ulici
anonymita, nikdo nikoho nevnímá, nikdo vám nepomůže
to zachycují expresionisti (je to jako v armádě – rozdíly mezi lidmi potřeny,
všichni jsou identičtí a bojí se úplně stejně) člověk je sám a předstírá, že je mu tak dobře
Mnoho expresionistů se nemohlo vzpamatovat z 1. světové války (vyvrcholení všeho
chaosu), měli traumatické zážitky.
Edward Munch
o skandinávský předchůdce expresionistů, stejné chápání světa
o je třeba zachycovat lidi, kteří dýchají, žijí a trpí
o ještě maluje vinoucí se linií = secesní manýry
.. Odpoledne na Karl Johan (1892) – lidé vypadají jako zombie, mají masky
.. Výkřik (1893) – možná odpověď na popsání agorofobie (strach z otevřených prostor)
.. Úzkost (1894) – už podobné Kircherovi (ulice Drážďan)
.. Madona (1895) – Maria femme fatale s Ježíškem embryem – strach a odcizení
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EXPRESIONISMUS (1)
Franz Marc
.. Modrý kůň 1911 (Der blaue Reiter)
o snaha namalovat panteistické (panteismus = vše je jednotou) pronikání do omezujícího
toku, teprve v přírodě by si člověk měl uvědomit, že je součástí světa
o jeho hlavním tématem zvířata (tehdy nezvyklé) – jsou člověku ve světě nejblíže, všichni
jsou propojeni a trpí stejně – zvířata, rostliny i lidi
.. Osud zvířat (1913) – lidé by si měli uvědomit, že svět je celek a
zapomenout na továrny
o vytvářel i svá vlastní symbolické vysvětlení barev
modrá = duchovní – nejvznešenější
žlutá = jemnost světa
červená = krutost a nelítostnost
ale dělali to i jiný expresionisti, symbolisti, abstrakce; barvy tehdy i dále ve 20. st.
vnímány se symbolickým významem
o geometrizace a abstrakce podle něj schopny vysvětlit ten chaos světa (přešel k
abstrakci)
Karl Schmidt
o maluje akty v přírodě (což je v evropském umění zvykem), ALE expresionisti průkopníci
nudismu – lidé by měli zapomenout na spol. rozčlenění, měli by odhodit oblečení,
probudit pudy v Německu velmi populární od počátku 20. století
Rudolf Steiner
o architekt
.. Goetheaneum II
o průkopník geodynamického zemědělství – měli bychom pěstovat podle přirozeného
odvíjení času
o propojení člověka s živou přírodou, město by mělo být pro člověka přirození a
příjemné, ale je to těžké sbírá různé poudy spiritualismus, mysticismus, antroposofie
Vasilij Kandinskij Rus působící v Německu
.. Loučení
.. Podzim v Murman x Zahrada v Murnau
.. Pohled s vlakem a hradem, Koncert
> kniha O duchovnu a umění
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NACISMUS A PROPAGANDA (1)

AVANTGARDNÍ SMĚRY PO NÁSTUPU NACISMU
Hitler neuznával moderní umění nacisti ničili moderní obrazy, knihy, časopisy, které
nevyhovovali jejich světonázoru představitelé –ismů byli ze sbírek v Německu
odstraněny a přesunuty do skladů, kde se váleli po zemi apod.
velká část skladů putovala do Švýcarska (kulturně i politicky tranzitní země) nb byly
nacisty prodány do USA
nikdo se neptal (ani po válce), odkud se díla vzala, obvykle ale zabavené židovské sbírky
pálení umění – psychologický dopad na občany, že režim se stará o odstranění všeho
zlého, co ve společnosti dosud bylo (vždy spojeno s fanatismem, za husitských válek, po
pádu komunismu, vše ničeno, i když to má historický význam)
1937 velká výstava v Mnichově Entartete Kunst (Zvrhlé umění), doplněno Entartete
Musik = avantgardí výstava s hudbou, prezentováno jako umění zvrhlé rasy, nadsázka
ukázáno německou propagandou jako umění, které ohrožuje společnost
P. Schultz Namburg = německý architekt
o 1928 Kunst und Race (Rasa a umění) – říká, že avantgardní umění (které je produktem
židovské rasy) je podobné obrazům, kteří tvoří duševně postižení lidé říká, že Židé
propagují „Umění deviace“
nacistická propaganda měla štěstí, že se strefila do naladění společnosti, navíc protnula
všechny umělecké styly - i film – Žid Süs – žid jako špinavý parazit = šikovné podání sdělení
společnosti)
1937 Výstava oficiálního německého umění, Mnichov = umění, které schváleno
totalitním režimem, vytváří normy jak co má vypadat (často pozitivní), udává směr
významu slova „normální“

heslo „Měli na to 4 roky“ – aby se zvrhlí umělci přiklonili na správnou stranu, teď mají
smůlu a musíme je odstranit (kritika neandertálského vzezření prostor, nedokončených
obrazů, ALE stejně má výstava 2 mil. návštěvníků (20 000 denně, oficiální jen 3000)
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JAK UMĚNÍ VYUŽÍVÁ PROPAGANDA

8. přednáška

- obraz je NEJVLIVNĚJŠÍ, zrakem člověk přijímá 80% podnětů
- (pod)vědomá manipulace totalitních režimů
- nacismus dokázal využít strachu společnosti z „cizího a nemocného“ = Židů
(plakáty: žid – vši – tyfus) Čím tmavší, tím horší (méně přizpůsobivý člověk)
- xenofobie je v lidstvu odjakživa, 19. století za kolonizace se jasně vymezilo, „kdo je
správný a kde ne“
zkoumání předsudků je velmi obtížné, protože nikdy nevíme, co je příčina a co je následek
(jestli nás předsudek ovlivnil, nebo jsme si ho sami způsobili) John Ernslie (1850) –
vědecké ilustrace s lidskými rasami, kde běloch je jasně nejdůležitější; ALE i „mírumilovná“
věda je pod taktovou ideologií nebezpečná
propaganda za komunistů – např. z fotky s Gottwaldem vystřižen politik Vlado Klementis
(později popraven v procesu s Rudolfem Slánským) v totalitních režimech problémový
lidé odstraněni z veřejného života; ideologická poprava = odstranění všech fotografií kde
hraje odsouzený důležitou roli apod. = politická retuš
totalitní režimy přetvářejí obraz dneška i tím, že „mění“ minulost
o Goebels se snažil najít a zničit všechny doklady s Hitlerem, které se neztotožňovali s
obrazem vůdce, který si pečlivě budoval (např. Hitler v šortkách, tancující atp.)
děje se to i dnes – ovlivňování médií, co vysílat, co ne (i v demokratických zemích –
markantní v USA – minimalizování dokladů z válek po světě), ale internet obchází státní
politiku (díky tomu fotky ponižovaných muslimů vojínkou Englandovou cenné Inko
pro ochránce lidských práv, zavřeno Guantanámo apod.)
kontrolu médií dovedli totalitní režimy k dokonalosti – dokonce v nich v nacistickém
německu i umělecké prvky
o Reni Reifenstahlová – nejdůležitější propagandistická umělkyně, dokumentaristka,
natočila několik celovečerních i kratších filmů
O Olympiádě 1936 = o kultu lid. těla = svalnatého árijského těla vzbuzuje dojem,
že Německo je dědicem Řeckořímské kultury a císařství
Triumf vůle (1936) – ze stranického sjezdu NSDAP (přijíždělo tisíce lidí), film začíná
příjezdem Hitlera = jako polobůh shlížející na svou zem (neustále snímán z podhledu, lidi z
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nadhledu), vlající prapory, světelná katedrála – vše navozuje dojem, že jde víc než o
politiku (k dispozici 30 kamer, jako první v terénu používá pojízdnou kameru); film
promítán v kinech a na ulicích, součástí jásajícího davu, žádný divák není izolovaný
snazší podlehnout ideologii; Reni po premiéře dostala kytici šeříků a omdlela ze
svého úspěchu
tento styl filmů přejaly i komunistické režimy
Che Guevara
o zemřel mladý přispělo to k jeho kultu
o s Fidelem Castrem na Kubě a jinde v Jižní Americe šířil ideu Marxismu
o jeho nejznámější fotka = ikone revoluce = mladý muž, voják s pěticípou hvězdou na
baretu hledí vpřed (do budoucnosti)
o na Kubě postávná ikona revoluce, v Záp. Evropě levicový revolucionář, ten kdo revoluci
reprezentuje, ale ne nutně marxistické myšlení, jako někdo kdo je progresivní a slibuje
změnu
o dnes už taky nereprezentuje nic (Carlos Santana si vzal s nim tčiko na Oscary, je v
reklamě na vodku Smirnoff; stejné jako punkáč Karel Schwarzenberg
Aby byla propaganda úspěšná, musí být hravá! – 1622 instituce, které se zabývali
křesťanskou propagandou, aby byla zábavnější a hravější
Totalitní režim = sklon vytvářet ikony
 Che Guevara
o Ikona co se odpojila od původního významu
o Součástí kultury
o Symbol vzpoury a svobody
o „Jak se logo odpojilo od původního významu“
Propaganda
 Činnost zaměřená na manipulaci
 Cílem = šíření názoru -> šíření pomocí umění, médií
 Nesnaží se příjemce racionálně přesvědčit, jde o vyvolání emocí
 Musí být snadno srozumitelná úderná

Politická retuš
 Fotografie = historický dokument, zachycuje státníka
 Manipulace obrazem se objevuje i tam, kde je nečekáme
o IKEA – Švédsko/Saudská Arábie – žena v koupelně mizí
 Cenzura třídí obrazy, které se smí dostat na veřejnost (=jakou
image budou (celebrita/státník) mít
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2005 – novináři, dle Pentagonu, nemají právo manipulovat obrazem
=> BOJ
Globalizace = k divákovi se dostává info z více zdrojů, regionů
1900 – Propagandistický film (začne ho využívat nacismus)
o Pozemní perspektiva („kratší“) = chcete-li něco zdůraznit -- křesťanská symbolika převrácená naruby
o Ptačí perspektiva = chcete-li něco zmírnit
Nacistický film promítán v kratší/pozemní perspektivě, jedinec, ač
viditelný, slitý do jedné masy davu
Promítán v kině/na náměstí – obsah koresponduje s prostředím,
v kterém se na něj dívám (=psychologie davu)

KUBISMUS (2)

KUBISMUS











Obrazy jsou příběh, je jedno, jak je namalováno, důležité co = od
19. stol.
Západní Evropa = jak nový směr
Střední Evropa = co starý, MUCHŮV SMĚR
Francouze napadá „seškrábat“ staré umění veřejných budov (výzdoba
národního divadla)
o Vždy se na ně koukaly jako na rebely, kteří nedodržovali to,
co se od umění žádá
Kubišta – 1909  2 roky skluz, jsme horší
Picasso – 1907
Dějiny umění odpovídají otázku centra a periférie (od 1960)
o Jak jsou mezi nimi relace
o Co si navzájem dávají
Paříž do roku 1905 centrem kultury
o Ekonomická síla se nemusí rovnat kulturnímu vlivu

Novonárodnostní země





Praha – Češi, Němci, Židé = každý hledá spojence jinde
o Češi kamarádí s Francouzi
Německy mluvící čeští umělci – inspirace Německem
Česky mluvící Čeští umělci – inspirace Francií
To co v Paříži neprošlo, v Čechách projde

Skupina Osma










1907 – společná výstava
Češi a Němci
V širokém středoevropském kontextu označování za expresionisty
Fila, Kubišta, Kubín
Čtenář Dostojevského, Emil Fila
o Čte Zločin a trest
o Vnímá problém univerzálně
Expresionistický námět, vmícháno více vlivů, jemné křivky
o Proto je český expresionismu tak odlišný od toho německého

Od 18. stol. existuje zájem o procesy krystalizace
o V Německu vznik „křišťálové architektury“
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o
Zájem
o
o
o

Katedrála práce - transparentní
o krystalismus se projeví v německy mluvících českých umělců
Čeští umělci o tom vědí, ale vnímají to po svém
Krystalizační síla – formuje hmotu do daných tvarů
př. Pavel janák

Skupina výtvarných umělců





Fila, Čapek..
Vincent Kramář
o Nakupoval díla francouzských kubistů a vozil je do Čech
o Zakladatel Národní galerie
Honore Daumier
o Dle něj jeden z nejlepších kreslířů v dějinách umění

Emile Fila





Jemné esovité linie, později krystalické náznaky, hrany
3 roky zpoždění za Picassem
1913 – dynamická fáze
Během 1. světové války prchá do Holandska

Bohumil Kubišta






Kuřák, 1907 – první kubistický obraz
Byl v Paříži, po příjezdu maluje středoevropským způsobem
Krystalické struktury Pohled na lom v Braníku
Protipól = protikladem, téma všech jeho obrazů
Zelená = smrt (každý umělec si vytváří vlastní výklad)



Kubismu nečerpá tradic!!

František Kupka


Začíná jako symbolický malíř; tvoří ve Francii

Plochy svislé a příčné, První krok, Amorfa, Sólo hnědé čáry
KUBISMUS A PERSPEKTIVA

minulý semestr??

my jsme zvyklí na obrazy konstruované podle zákonů perspektivy (perspice = jasně vidět,
mít vzhled) respekt zákonů euklidovské geometrie

KUBISMUS (2)
až v renesanci se ale začala perspektiva běžně užívat, platnost lineární perspektivy
potvrdil zlatník a architekt Filippo Brunelleschi – obraz je ráměm, za ním soustava linií
směřuje k jednomu úběžníku; maloval Baptisterium a na oblohu použil leštěné stříbro,
které odráželo oblohu, pak z toho vytvořil přístroj, který vytvořil pomocí perspektivy
dokonalou iluzi světa (v zrcadle přístroje je taky vidět vlastní pozorovatelovo oko)
díky tomu, že vidíme naše oko, lépe uvěříme všemu okolo nej
první se s tím asi seznámil Masaccio – iluzivní freska Nejsvětější trojice v Santa Naria del
Fioro
Giovani Battista Alberti – 1435 první spis o lin. perspektivě Della Pictura (= O Perspektivě)
– popisuje také perspektivu pomocí okenního rámu za kterým vidíme sbíhající se linie; A
POZOR: malíř se dívá na svět jedním nehybným okem, což není přirozené obrazy jsou
směsí geometrie a matematiky, velmi se podobají tomu, jak svět vnímáme, ale rozhodně
se s tím přesně neshodují
v rámu okna je oddělení malíře od světa = průsvitná membrána (pergamen apod.) –
pomáhá vykreslit svět, je tam mřížka = matematická oprava, která pomáhá viděný svět
zorganizovat, usměrnit, zdokonalit, objetiv tu skrytou matematikou pravdu (dnešní
foťáky, počítače, matematické programy = mezi architektem a navrhnutým objektem také
stojí matematika)
renesance s perspektivou přinesla vědeckého zprostředkovatele světu = spoutala oko
perspektiva je ve službách církve (Alberti byl papežským tajemníkem) a přitom to zní dost
kacířsky = „malíře nezajímá to, co není vidět“
lidské oko je ale mnohem dokonalejší než lineárně perspektivní zobrazení
je pohyblivé (stále se dívá jinam)
je schopno vnímat periferním viděním věci okolo hlavního vjemu a stále si vybírá na co
ostřit – to je pro člověka nejdůležitější
není to čočka fotoaparátu (ta by měla být dokonale vybroušená), oko je nedokonalé
(vady, únava) – to si malíři uvědomovali už v renesanci – Leonardo da Vinci se zabýval
hlavně tím, co perspektivu rusí
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vzduch na velkou vzdálenost rozostřuje vidění (používá na to stomato = potemnělost)
zabývá se všemi mezistavy – déšť, světlo svíce, mlha, odrazy světla a barev... „mezi
mnou a objektem není vakuum“ = mezi námi a objektem je PROSTŘEDNÍK (to intuitivně už
ve středověku – změna barevnosti do délky atp.)
Leonardo podle svých pouček moc nemaluje (obraz bitvy – správně by nebylo nic vidět
za kouřem) nechceme zobrazit reálny aktuální stav, ale kdo vyhrál a prohrál
do 20. století chce malířství sdělit co je pro něj podstatné – základní informace (to samé
arch. vizualizace – vždy jsou nejhezčí, často se podvádí)
impresionismus - zobrazit svět tak, jak ho vidíme (před ním William Turner – „Karneval v
Benátkách“, 1845; Claude Lorrain – Vila Medici – oblíbené náměty pohled na slunce,
sluneční efekty – snaha obejít dobový korektiv, soustředění se na bodový zdroj světla a
jeho efekty)
hezky o tom píše Oscar Wilde: „věci existují protože je vidíme“, „jsme uměním ovlivněni“,
„je rozdíl mezi tím, jestli vidíme, nebo se jen díváme“, „až předmět vidíme v celé kráse,
teprve začne existovat“, „umělec objevil věc“ impresionisti uviděli skutečně
smyslový vjem
kubisté odmítají perspektivu stejně jako impresionisti, ale vidí VĚDECKYÝ KOREKTIV –
kubismus je více
vědou
vidění roztříštěnou mřížkou
1910 – 1912 D. H. Kahawailler podporoval Georga Braqua a Pabla Picassa obrazy
z tohoto období jsou u obou velmi podobné
Pablo Picasso - 1912 Portrét Daniela Henryho Kahnwaillera
vnímání a zachycení postavy z různých stran fragmentace na jednotlivé
geometrizované plošky, které jsou nalepeny vedle sebe a chovají se velmi samostatně
několik naturalistce prvků (řetízek, hodinky, knír)
rozdělené plochy jsou různě nasvíceny
snaha rozfragmentovat objekt a ukázat ho z mnoha pohledů (každé oko kouká z
jiného úhlu = je pohyblivé)

KUBISMUS (2)
teoretici kubismu Vincenc Kramář, Giullaume Apollinaire: takový obraz dává mnohem víc
informací než lin. perspektiva (např. podle Braqua znemožňuje dokonalý pohled na svět,
je podle něj stejnou úmluvou jako egyptské zobrazování)
kubismus se nám snaží dát jistotu, zobrazuje co nejvíc věcí na daném objektu
formálně je to revoluční směr, ale v jistém smyslu je to pokračování evropské tradice
maluje se i to, co je v zákrytu (na druhé straně od oka)
zatímco Alberti z perspektivy udělal vědu, Picasso z kubismu ne, ale snaží se sám přiblížit
k pravdě „umění je lež, která dovoluje se přiblížit k pravdě“
deformace se s uměním pojí již od samého začátku – Feidiás: „Umění je lež, aby vytvořilo
pravdu a krásu.“
umění klame, aby vytvořilo zdání reality (v antickém chrámu nesmí být nic rovné, aby
se celekj jevil jako souměrný)
„mělo by se opravit, že oko vidí chybně“
perspektiva = umění iluze a větší či menší deformace
zrychlená: snaží se vytvořit dojem, že jsou věci dál než ve skutečnosti jsou (např.
snižující a zužující se chodba vypadá delší)
zpomalená: snaží se zvětšit vzdálenější prvky, aby vypadaly že jsou blíž (studoval ji
Albrecht Dürer)
freska od Michelangela Poslední soud – postavy nahoře moc veliké, ale když koukáme ze
správného bodu, celá freska je v harmonii problém iluzivních maleb a objektů =
fungují jen z několika míst
anamorfóza = záměrná krajní deformace, která umožní vidět na obraze víc věcí
zkreslené obrazy
Erhard Schön: 16. st., obsah s hádankou – na počátku je chaos, ale když víme, co dělat,
tak ho
rozlousknem = na obraze „krajiny“ po naklonění vidíme papeže a panovníky
Hans Holbein – 16. st., Velvyslanci
několik typů: prostorové, sochařské, malířské, zrcadlové (vždy musíme znát
způsob, jakým to přečíst)

KUBISMUS (2)
KUBISMUS
předkubistická fáze 1905 – 1910 (Cézanneská..)
o Pablo Picasso: Portrét Gertrudy Steinové, Avignonské
slečny
o Georges Braque
o redukce tvarů na geometrické
o omezení barevné palety na hnědé, šedé, žluté odstíny
o redukce figury – jednotlivé tvary zploštěny a vrstveny
na sebe
o náměty: hlavně krajiny
analytická fáze 1910 – 1912
o náměty: portréty
o předmět rozfragmentován a ukázán z více úhlů
syntetická fáze 1913 – 1914 (ozvěny až do 1920)¨
o náměty: předměty (kytara, váza atp.)
o předmět reprezentován na obraze jedním symbolem, snaha ukázat ho v prostorových
relacích a světle kde se předmět nachází v prostoru, jeho vztahy k němu
technika koláže (cizí nalepený prvek)
o první koláž P. Picasso – Zátiší s výpletem židle, 1912 (namalovaný výplet židle a oválný
okraj obrazu je oblepen provazem
o trojrozměrné kompozice
„kubismus“ původně hanlivé označení v recenzi 1908, ale používání geometrických figur k
vyjádření reality není nové – už od renesance (Erhard Schön) si malíři dělili tělo člověka na
geom. části (jako mřížka), aby se jim líp malovalo; základní postup: obalování
geometrických tvarů lidskou kůží (např. patrné u Georga de La Tour)
o kubisté to ale neznali, ispirací pro ně byly umělecké předměty primitivních národů
dovážené z kolonií až do pol. 20. st. (africké masky – Picasso je sbíral - pravá část
Avignonských slečen), nebo Iberské (španěl.) staré období (Portrét G. Steinové, levá část
Avignonských slečen)
o ale kubisté poprvé nechávali kubické tvary divákovi na očích
o výstava v USA: „Primitism, 20th century Art“ – fenomén v západní kultuře, příznačné
pro Evropu – přijímáme povrchně věci z jiných kultur, využíváme dle svého, zajímá nás jen
výsledek (Picasso)
Avignonské slečny

KUBISMUS (2)
o = prostitutky námětem obrazu je erotika a sex, tím, že je Picasso oblékl do
afrického hávu dodal obrazu na sdělnosti (stereotyp i tehdy – dokonce vznikaly i
pseudovědecké studie – že černoši jsou animální a sexuální mašiny)
o obraz má celou řadu výkladů (jako Mona Lisa)
1907 zemřel Cézanne velká posmrtná výstava Paříži, na té kubisté byli znát
inspirace na jejich krajinách
(už u Cézanna vršení na sebe pro iluzi perspektivy, fragmentace, redukce barev)
Fernand Léger – kuřák formy válce tubismus
Juan Gris – Portrét Pabla Picassa, The Sunblind
Robert Delaunay – Pocta Blériotovi, Eiffelovka, Okno
Marcel Duchamp – inspirace kubismem např. v Aktu sestupujícím ze
schodů

FUTURISMUS (2)

FUTURISMUS
FUTURISMUS
Snahy vypořádat se se 2 problémy obrazu:
1. je dvourozměrný – kubisti
2. je statický – futuristi
20. 2. 1909 F. T. Marinetti nechal v deníku Figaro otisknout Manifest futurismu, který se
tvářil jako jediná platná revoluce umění
futurismus kladl velký důraz na kontakt s masovým publikem (na rozdíl od elitního
kubismu)
určující okamžik – mýtus počátku: futurismus je příběh Marinettiho jak jel rychlým autem,
skončil v příkopu a oklepal se jako futuristický umělec
oslava moderní techniky, pohybu, rychlosti odmítnutí statičnosti a zastaralosti
haní Louvre, Monu Lisu, tradice – neaktuální, pasé, nic nového nám nepřináší
o tento sebevědomý přístup je následně vlastní všem avantgardním směrům =
ahistorický přístup
o tvrzení, že v historii se nelze inspirovat – bullshit, každý ze směrů
z minulosti čerpá
výzva pro malíře: jak na statickém plátně ukázat pohyb a
rychlost? kinestézie = snaha rozpohybovat nehybný
předmět na plátně
o Giacomo Balla – Dívka běžící na balkóně (1912),
Dynamika psa na vodíku (1912)
o připomíná to film (tehdy už znám) - rozfázování pohybu - pokusy již od poloviny 19.
století s fotografií – Samuel Humphrey – 1849 chronofotografie Pohyb měsíce po obloze –
focení měsíce
na tak necitlivý materiál, že to trvalo několik hodin měsíc je tam
víckrát
2 fotografové zasvětily celý život záznamu pohybu: (průkopníci filmu)
o Eadweard Muybridge
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Kůň – používal sadu jednotlivých fotoaparátů (kvůli sázce, zdali je
kůň někdy všemi kopyty ve vzduchu - NEASI)
1892 vynález elektrické uzávěrky mnohem rychlejší, i nutné
osvětlovat mnohem citlivější materiál krátkou dobu
sekvenční fotografie tehdy známé i laické veřejnosti (Bytí dítěte – jako Matrix)
o Étienne Jules Marey
vynalezl fotografickou pušku = zaznamenání jednoho výjevu na několika rozfázovaných
fotkách v pohybu pak vše do jednoho obrazu (focení měli na sobě kovové destičky
por
vetší efekt)
vytvořil Něco (?) s figurou něčeho (?) = válec s rozfázovaným
pohybem založeno stejně jako animace na vlastnostech oka
(pomatuje si předchozí obraz i další po něm rychle následující) 
kontinuální pohyb
Marinetti používá tyto rozfázované fotky a barevné skvrny stejně jako pointilisti 30
let před ním není to vůbec tak revoluční jak tvrdí
František Kupka – Žena trhající květiny (1916) – také rozdělení pohybu
další inspirace fotografií: deformace předmětu (např. deformace kol při jízdě)
o Umberto Boccioni - Dynamika cyklisty (navíc naznačuje čáru, jak
cyklista proráží vzduch)
Zachycení pohybu:
1. rozfázování pohybu
2. deformace předmětu
3. záznam stopy – předmět už úplně vynechaný z obrazu, za sebou nechal stopu,
kudy prošel
v sochařství se sochy natírají červenou barvou (je nejdynamičtější)
Luigi Russolo – Dynamika automobilu – ale také není nijak revoluční, 1893 Ernst Mach
vyfotil tlakovou vlnu projektilu kulky (stejný nápad)
v 19. a 20. století už není inspirací Bible ani mytologie, ale VĚDA
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Umberto Boccioni
o = futuristický sochař
o Jedinečné formy kontinuity v prostoru (1913) = zdařilý pokus převést rozfázovanou
pohybu do 3D prostoru (do té doby sochařství statické)
o Rozvinutí lahve v prostoru (1912) – inspirování objevem rentgenových paprsků,
všechno je se vším spojeno
o Dynamika běžícího koně a domu (1914 – 15) - z koně zbylo jen sedlo a pár tvarů
Revoluční vynálezy 19. století:
o rentgenovy paprsky
o kinetoskop - T. A. Edison – první k záznamu použil kontinuální pásku předchůdce
filmu
o filmová promítačka - individuální (každý člověk čočkou kouká do 1 stroje) dnes
kino

FOTOGRAFIE (3)

FOTOGRAFIE 4. přednáška
= tvorba obrazu pomocí technického přístroje a chemického procesu
Zvětšení Zvětšenina – film, 1969
Postavení fotografie
o Podřadné, řemeslo (proč stavět na stejnou úroveň jako malířství?)
o Vzniká při chemickém procesu pomocí technického přístroje
o Fotoaparát = další přístroj pomáhající lidskému vidění

Joseph Nicéphore Niépce – snad 1. fotografie (Výhled z okna na Le Grans)
Lerise Daynerre vytvořil postříbřenou destičku pro lepší zachycení světla (AgI jodid
stříbrný 1862)
daynerrtyfie – komplikovaný proces, ale rozšířil se dost rychle
jeden z rozdílů – postup tvorby lze patentovat; do konce 19. stol. existuje řada technik
2 nejvíce oblíbené náměty: portrét, městské panorama (osvětlování několik hodin)
1884 G. Eastman svitkový papír na film – velké zlepšení v tvorbě fotek
v 19. století se shromáždilo mnoho poznatků o světě, ale nebyly utříděny
pomohla fotografie

Fotografie jako nástroj
Vědy




Umožňuje dokumentovat nové objevy; Ve všech oborech narůstá
kvantum informací
Pomáhá utvářet systém; Získávání exaktních informací – protiklad
umění
1895 – vynález rentgenu; 1878 – záznam magnetického pole

Represivní funkce




V rukou státu  seznam kartoték, dizidentů
Stát katalogizuje své občany
Cart de Visit – „Navštívenka“
o Pohlednice s portrétem majitele, jménem a příjmením (zezadu
vzkaz)
 Jako Facebook = Osobní funkce = můj obličej zaručuje,
že to myslím vážně

FOTOGRAFIE (3)
Informační funkce





Sdělování, fotožurnalismus
Královna Viktorie (VB) – 1. celebrita Evropy
Pohlednice s panovníky = předmět sběratelství (=celebrity)
Pola Negri – polka – 1. celebrita němého filmu

20. století: obraz musí mít 2 složky:
1. myšlenka, idea, koncept
2. řemeslné provedení – to zde chybí! fotografie do vědy – dokumentování pravdy
(objektivní, mechanická)
fotka dokáže zdokumentovat měsíc i mikroskopické věci – uvádí v pravdu to, co je
zdánlivě neviditelné
Rentgenovy paprsky využívají citlivý svitkový papír slouží v lékařství, ke zkoumání
co je uvnitř, nám neviditelné
květin a zvířata dosud jen na obrázcích či v textech – teď objektivní věc
fotografie sloužila k evidování obyvatel, pro práci policie při dohledu nad společností
lehké zneužít (kriminalista Cesaro Lombroso dost hanebné klasifikace lidí přímá
cesta k nacismu; inspiroval Adolfa Loose ke knize Ornament je zločin)
nechávají se fotit i chudší lidé při významných událostech
ve Francii Carte de visite = portrét člověka s krátkým textem, lidé ho používali k navázání
kontaktu
ke konci 19. století vzniklo sbírání fotografií panovníků i hvězd
fotografie vytváří pravdivý obraz světa, utvořeny na základě technického procesu
zaručují pravdivost (ale dá se sní manipulovat)
na rozdíl od obrazu je fotografie kopie – po dlouhou dobu velkým handicapem (na
negativ se nedá dívat, pozitivů nevíme, kolik vzniklo)
v 19. st. mají kopie hrozně nízké hodnocení, předtím kopírování ve velkém a hodnoceny
vysoko (Van Gogh – milosrdný samaritán – kopie obrazu E. Delacroix, ale s přidanou
hodnotou, ALE kopie co nejvíc podobné originálu považovány za padělek, co nás mate)
kopíruje se v době středověku, renesance, klasicismu – tehdy k šíření kultu
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Problémy fotografie:
1. vytvořena strojem
2. zdá se být objektivní
3. je kopií originálu (dodnes problém, číslují se 1 – 100 je povoleno)






Člověk neví, jestli je to, co vidí, pravda (technika ale nelže)
Fotografie je věrný otisk, kopíruje realitu, je donekonečna
reprodukovatelná = co je originál? = NEGATIV
Digitální fotografie nemá originál
Neoplatonismus – především v renesanci
V 19. století roste kult autenticity, originálu (fotografie se
propadá níž)

Tvůrčí kopie






Malíř vychází z historické předlohy, ale ztvárňuje ho svým
způsobem
Grafická kopie obrazu – díky tomu se „obraz“ dostává dál do světa
Slouží jako záznam z cest (malíři)
o Malíř na cestách nakoupil kopie, doma je maloval

Fotografie umožňuje spatřit a zaznamenat věci, které do té doby
nebylo možno spatřit, zaznamenat

Fotografická koláž







Z několika desítek fotografií se sestaví jedna nejvíce vyhovující
Záměrně nezaostřujeme (s velkým úsilím); zasažení do mechanického
procesu
Picturolismus – E. Steichen
Vytvořit snímek trvalo dlouhou dobu (duchařské fotografie)
o Často vznikaly náhodou; spoustu fotografů se
„specializovalo“ na „duchařské“ fotografie
Do jaké míry fotografii věříme?

FOTOGRAFIE (3)
Jak se dostala fotografie do umění?
zachycuje obrazy bez námětů, banální a nepodstatné výjevy, nemá předepsán, jak má
vypadat nový pohled na svět v malířství se zachycují běžné věci nevídaným
způsobem
fotka používána umělci pro zachycení námětů jako pracovní pomůcka, podle které
malují obrazy; to ale fotografové nechtěli
o 1869 H. P. Rolinson Robinson – „Malířský účinek ve fotografii“ myšlenka, že
fotografie má být
uměleckým dílem + návod jak toho dosáhnout
a) námět
b) kompozice
fotografie Odchod – kompozice z 5 různých fotografií 
myšlenky přestanou být aktuální s nástupem nových
avantgardních směrů
piktoralismus = fotografie s náladou obrazu –
rozmazávaly se
George Davison – Cibulové pole – nezajímal ho námět, ale světlo
konec 19. století již považovaná za umění, mnoho malířů se jí věnuje, také je to iluze
reálné krajiny
1884 vynález fotopapíru fotografování dostupné každému
fotografové se snaží vylepšovat fotografie, aby byly působivější, aby nebyly jen
obyčejnými snímky (pracují v negativy i pozitivy)
Edward Steichen
o nejznámější piktorální umělec
o vytváří kompozice ze 3 fotek, rozostřuje obraz, náročné technické efekty
vznik duchařských fotografií = používání fotografie pro vzbuzení nejistoty, jsou na
nich lidi co jim šlehají výboje z rukou či jim tebe z očí a úst ektoplazma; způsobeno:
a) nedbalostí fotografa (nedostatečně čitá deska na negativ)

FOTOGRAFIE (3)
b) rychlým pohybem
c) záměrně – zneužívání pocitu, že fotografie je
objektivní a nelže
po Steichenovi piktoralismus mizí, přichází průlom
Alfréd Stieglitz
o Sluneční paprsky (1889) = bez jakýchkoliv úprav, autorem je světlo, zmáčknutím
spouště vzniká konečné dílo; na fotce je slečna + její vlastní fotky = přiznání a
smíření se s tím, že fotografie je reprodukovatelná revoluční náhled na
fotografii
o Mezipalubí (1907) – reportážní fotka s uměleckou ambicí – jasná čitelná
kompozice, která má sociální téma (zachycuje rozdělení tříd)
o založil galerii v USA, kde se vystavovala evropská avantgarda (ne fotky)
ALE 1916 výstava fotografa Paula Stranda – na fotkách zajímavé světlo i
kompozice, žádné dotváření, předměty jsou focené v nadreálné abstrakci
samotný objekt se vytrácí fotky tvoří světlo
o Ekvivalent = ve 20. letech 20. století vytváří převratný fotografický cyklus:
myšlenka“Jediným uměleckým zásahem/přínosem do obrazu je VÝŘEZ obrazu“ –
vyjmutí obrazu z reálného prostředí vzniká abstrakce bez reálního umístění
v prostoru (hlavně mraky, vypuštěno seno s pastýřkou atp.) začal fotografii
chápat jako fotografii, ne jako něco co je třeba připodobnit malovanému
obrazu; přínos fotografa pro umění: světlo a výřez

FOTOGRAFIE (3)

Fotomontáž
Dadaismus




Směr výtvarného umění
1916-23; Německy mluvící země
Tvrdí se, že objevil fotomontáž



Uplatňovaná od 19. století, ale ne v umění = v reklamě; případně
jako fotografická koláž
1870 – v ambicióznější umělecké fotografii, spojení více negativů
20. století – Fotožurnalismus (=popření novinářské etiky)
o Novinařina musí ukazovat pravdu, nesmí použít fotomontáž
DADA = vytváří sdělení zvýrazňující absurditu, nahodilost
Písmena vytrhnutá z textu – složí nový celek
Nový obraz toho, co je kolem mě, nelogický, nahodilý
o Říkají tím, že to co jsem přečetl si stejně už nepamatuji =
mám nahodilé, nelogické informace
R. Hausmann – přední umělec









Výstavy





Spoustu žánrů výtvarného umění; Předměty, které vůbec uměním
nejsou, častá politická hesla
Říkali výstavám Veletrh
o Bez předem daného tématu; vše je zboží
1920 = 1. veletrh dadaismu
Reakce na to, že umění ztrácí svou jedinečnost

Fotografie






Slouží ke sdělování pravdy
Obraz = vytváří iluze (velmi věrohodné) obrazu světa
H. Höchová – Řez kuchyňským nožem skrz pivní břich Výmarské
Republiky
o Výstřižky z novin (nejvýstižnější), utváří alternativní svět
o Zaměstnancem časopisu
Většina dadaistů levicově orientovaní, případně komunisti
(spravedlivá komunistická budoucnost)

Dadaismus


„Mezinárodní vyjádření doby“
o G. Grosz | J. Heartfield – Universal city v poledne; 1919
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Pro Německo, po prohře 2. světové války se inspirací
stává USA
Název –„Dětská hračka“ -zabodli náhodně do slovníku nožem
G. Grosz – City, 1916
o Pod vlivem expresionismus = strach z města
o 1919 – z chaosu se stává racionalita
P. Citroen – Metropolis, 1923
o Pozitivní vize poválečného německého města
Propaganda má vyjít na ulici; pojízdná propaganda, dekorování
města revolučními vlivy

Montáž



Technické, montuje se v továrně
Umělci jdou vstříc dělníkům (kteří montují)

Socialisticko-Realistický směr



Fotomontáže, které ukazují, jak bude vypadat svět, až nastoupí
komunismus (budeme tvrdě pracovat, ale bude to mít smysl)
Portréty vůdců; Úderníci = kvalitní pracovníci; kult jednotlivce




Ve 20. – 30. století – komunismus vytváří nejhodnotnější umění
„Slepý a hluchý se stává ten, co je zasažen bulvárním plátkem“
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Rusko


1915
o
o

1. příklady abstraktního umění
0,10
 Petrohrad, výstava
 Definuje bod umění, kde vše začíná  to se nikdy
nedozvíme  proto 0,10

K. Malevič


Černý čtverec na bílém pozadí
o Visí v rohu u stropu (pravoslavné domy tam umisťují
ikonografii)
o Ztělesnění energie celého města
o Černá = ekonomičnost, racionalita; Bílá = pocit
bezpředmětna, nic
 Spolu utváří ideální celek
 (Červená = revoluce)

El. Lisický



Svobodně cestoval po Evropě = velký vliv
Nositel info z východu na západ

P. Mondrian





Čtverečky = složitý filosofický obsah
Kompozice A
Inspirován Hefelem – Dialektika – celý svět určován protikladnými
dvojicemi
Victory Boogie-Woogie, 1943-4 = symbolicky navozuje plochu

T. Doeburg



Elementarismus, od začátku připouští otočení geometrických tvarů
Filo-matematické debaty (=je možná zelená, která nepatří do
základních barev?)

Abstraktní umění
A. Rodčenko




Slouží sovětské propagandě (1917)
Olejové barvy jsou nerevolucijonistější
Černá na černé
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Bílý čtverec na bílém pozadí = absolutní nic (lichoběžníky)
Čistá červená barva, 1921
Čistá žlutá barva
K čemu slouží linie na obraze?
o Slouží ke konstruování obrazu
Konstrukce – bereme materiál a sestrojíme něco nového (pomocí
fyzikálních vlastností daného materiálu)

Konstruktivismus
o Logický celek = rytmus
o Využívají vlastnosti materiálu
o Dynamika (ne statika) prostředí

V. Talin Tatlin




Vystavené dílo má být vidět z celé místnosti
Ikona = (pravoslavná církev) = sestrojena, zkonstruována
o Jednotlivé vrstvy připevněné k sobě
K čemu je konstruktivismus?
o Dynamika = vývoj komunistické společnosti
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Sociální realismus







1934 – zavřen Bauhaus
1936 – cenzura médií
Umění jako politická zbraň
Proč totalitní systémy nemají rádi avantgardu?
o Zabývá se jednotlivcem (avantgarda)
o Avantgarda je subjektivní, zabývá se pocity
CO TO JE?
o Umění realistické formou a socialistické obsahem
o Umělci sami nikdy nevěděli, jestli se jim podařilo udělat
„to správné“ umění
 Soc. obsah = záleží jak strana (Stalin) zrovna
vnímá/definuje socialismus

Izák Brodský



Socialistický realismus/fotografický
Co je více socialistického než náš vůdce? NIC

MARCEL DUCHAMP (4)

MARCEL DUCHAMP 3. přednáška
podle A. Bretona nejchytřejší člověk 20. století
od realismu přes impresionismus, kubismu po futurismus a dadaismus
používal kubistické metody (obraz 1911) ale trochu jiným způsobem spojuje
kubismus a futurismus
o Smutný člověk jedoucí vlakem
o Akt sestupující ze schodů (1912) – na francouzské výstavě nepovolen
puritánským teoretikem kubismu Albertem Blaisem, ALE vystavena 1913
na výstavě Armory show
výstava, která otvírá Ameriku světu, která sem uvádí moderní umění, na rozdíl od Evropy,
kde moderní umění nikdy nebylo většinovou společností přijato, v NYC doceněno
obrazy i jiná díla karikována
a) J. Amswold (?) – karikatura Hulvát sestupující ze schodů je vidět, že umělci jsou
společností vnímáni
po výstav zrušeno 50% zdanění evropské umění vznikají sbírky kolem 1940 se
kvůli tomu a 2. světové válce centrum uměleckého dění přesouvá do USA a do Evropy už
se nikdy nevrátí
Duchamp si buduje velkou kariéru, lepší než Picasso, ALE přestává malovat - PROČ?
místo obrazů vytváří ready-made: nejznámější Fontána
byl velmi uctíván, zván na přednášky atd.
1917 pozván jako hlavní porotce na Newyorskou výstavu nemohl tam poslat vlastní věc
pod falešným jménem Reinhard Mutt (=Blbeček) zaslal na výstavu pisoár pod názvem
Fontána, porota ale pobouřena a pisoár nevystaven, někdo říkal že je to nemorální, někdo
že plagiát, ALE Duchamp říká „umělec dílo VYBRAL mezi užitkovými předměty, vytvořil pro
něj novou myšlenku“ = umělec už netvoří, ale umění vybírá TOTÁLNĚ MĚNÍ
DOSAVADNÍ NÁHLED NA UMĚNÍ, úplně ho vyrve, překopává tradici, která říkala co je
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tvorba a co je řemeslo (umění muselo mít 2 složky – koncept = myšlenku a řemeslné
provedení); pisoár má myšlenku, ale ne řemeslné
provedení
ve 20 století vzniká hodně hybridů: umělecké řemeslo – obájíme, že je tam to umění
Duchamp odstraňuje řemeslný smysl umění z uměleckého procesu ready-made
mění i hodnocení umění – jen a pouze rozhodnutím umělce se předmět může stát
uměním,
zároveň může říct, co umění není
s Monou Lisou provádí ošklivé věci: LHOOQ (le ok = děvka)
dílu můžeme vzít uměleckou hodnotu
a) když ho za umění nepovažujeme
b) když ho donekonečna reprodukujeme (podle něj je Mona Lisa „děvka, kterou
máme stále po ruce“)
Walter Benjamin – „Umělecké dílo v době jeho technické reprodukovatelnosti“ reprodukování je narušena aura díla, mezi námi a obrazem neuchopitelná komunikace,
která se ale vytrácí, když máme dílo stále po ruce
Umělec může:
a) říct, co je umění
b) říct, co není umění
c) změnit názor (Robert Morris vytvořil dílo a později si nechal vytvořit notářsky ověřené
prohlášení o stornování jeho umělecké hodnoty)
umělec může všechno, dostává totální moc v určování umění = problém, protože
uměním můžeme označit vše - dech své milenky, vzduch z Paříže, vlastní hovno uzavřené v
krabičce (P. Manzoni), ALE divák tomu nemusí věřit = problém
do Fontány bylo umění vždy předmětem společenské shody (divák-kritik-umělec) a plnilo
společenskou funkci, teď má ale veškeré pravomoce umělec, nikoho se na nic neptá a pak
se diví, že lidé mají problém to přijmout, navíc se publikum považuje za buranské, pokud
není schopno předměty docenit a pochopit

MARCEL DUCHAMP (4)
umění je dnes rezervováno pro elizy, normální lidi ho často nechápu, to vše Duchamp
pozoroval vytváří miniaturní sbírku Krabice v kufru, která shromažďuje jeho díla v
miniatruní podobě
po 2. sv. válce také vlastní výstavy, jenže věci z 20. let se často nedochovaly v 50
letech zdlouhavě a obtížně vytváří ručně kopie a během pár minut jim vytvořil myšlenku =
velmi paradoxní
Harald Szeeman – už nebere jen jeden předmět, ale hromadu věcí – pozůstalost po svém
dědovi a označuje ji za umělecké dílo = Asambláže
další ready-made: kolo bicyklu, sušák na láhve, obrázek s 2 tečkami = seriózně vydávané
za umění
blízký dadaistům (Hans Arp pouští např. barevné papírky na papír umělecké dílo
vnáší prvek náhody do uměleckého díla + volná asociace tyhle postupy Duchamp
dotáhl dál: dílo „Tři ustálené standardy měr“ – určil několik vzorů, podle kterých má dále
vznikat umění = standardizace náhody; také tvoří zásady díla: tvar lze opakovat, jinak je
náhoda neopakovatelná
tvoří mobilní umělecké předměty Anemic Cinema 1926
předchůdce OP-ARTU, jde současně s dadaismem a surrealismem (jak dokládají jeho
standardy)
tvrdí, že nemá smysl malovat obrazy, když existuje fotografie
pracuje na Velkém skle (= Nevěsta svlékaná svými milenci až do konce), 1915 – 23 = dvě
pokovené tabule skla, do kterých škrábal; pokud na něm nepracoval, chodil po něm a žil
na
něm, některé kusy prachu zafixovával; dílo označil za nedokončené, ale 1923 na něm
přestal
pracovat; co má dílo znamenat nevíme, ale má to spoustu výkladů = nejvíce kritiky
rozebírané dílo 20. století!; vědomé využití transparence; později se rozbilo, ale pro něj
jen
obohacení – umělecké dílo není nikdy ukončeno
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je špatně že nevíme, co Duchamp sděluje? pro něj ne, pak mohl zjišťovat, co všechno
může
dílo znamenat; divák je podle Duchampa „spolutvůrcem obrazu, vkládá do obrazu svůj
vlastní obsah“
1942 instalace v galerii Míle provázku = mezi obrazy natahaná motanice šňůry; chce
tím říct, že za obrazem se musíme aktivně vydat, je na divákovi, zdali se rozhodne
překážky překonat, zda mu za to umění stojí = opak k obyčejným galeriím
umění se neodehrává tak, že kritik řekne, co je umění, odehrává se mezi divákem a
dílem, člověk má právo se rozhodovat, co je pro něj uměním a co ne, není blbý, když
mu nerozumí
1934 připojuje z Velkému zrcadlu Zelenou krabici = úplně nelogické texty v krabičce,
které mají Velké sklo vysvětlovat, ale ještě ho zamotávají (protiřečící si návody, jak máme
chápat, co vidíme)
vášnivý šachista, která na každý tah diváka odpovídal dalším tahem umělce, čekal na
reakce a navazoval silnou komunikaci s divákem
retinální obraz = dílo není jen k dívání, je to logická hádanka, u které máme přemýšlet
o Malé sklo (1912) – slouží k dívání se po jednu hodinu, jsou tam čočky, ve kterých se
divák může sám vidět, stává se víc součástí díla
nejdříve tvoří ready-made za několik vteřin, později za několik let – možná interpretace:
ví, že nejde jen o nápad, že řemeslo je taky důležité a baví ho to

Marcel Duchamp







1887-1968
André Breton
o Zakladatel surrealismu
o Řekl o něm, že je nejchytřejší muž světa
Předstihl Picassa
Začíná jako malíř ovlivněný impresionismem, postimpresionismem,
fauvismem
1911 – velký vliv Kubismu
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Později spojuje Kubismus a Futurismus  syntéza
o Geometrizuje, tříští, zachycuje pohyb
Akt sestupující ze schodů, 1912
o Přihlášen na Salón nezávislých (přehlídka obrazů) 
odmítnut (nebyl stylově čistý)
o Mezinárodní přehlídka v New Yorku (1913) = The Armory Show
 Odstartovala zájem USA o Evropskou avantgardu
 Impulzem přesunu kultury do USA (USA snižuje převozní
clo na kulturní objekty = vznik muzeí, kulturních
center)
C. Brambusi = Madam
Přestává malovat (úplně) v okamžik, kdy to od něj všichni nejvíc
čekají
o Byl předsedou poroty a bylu mu trapné vystavovat vlastní
obrazy
Vymyslí si fiktivního umělce = Richard Mutt (znamená blbeček)
Fontána – Pisoár
o Richard Mutt
o Zakoupen v instalatérství, podepsáno, odesláno na výstavu
o Porota odmítá  Duchamp odstoupil a přiznal se
o The Blind Man – měsíčník, článek – důvody odmítnutí
„Fontány“ pana Mutta
o Důležité, že předmět vybral – dal mu novou myšlenku

Co je a není umění









Tvorba x Řemeslo
Architektura – oboje, Stavitelství – řemeslo
Koncept  řemeslné provedení = Německé dílo
V 19. století pouze řemeslem = sochařství, malba, kameník,
fotografie (malbotisk)
Secese – umělecké řemeslo (následuje umělecká fotografie)
Lidé se domluvili, že umění bude malířství, sochařství a
architektura; později i fotografie

Fontána nemá řemeslo

Object Trouvé


Nalezení objektu, který využiji pro tvorbu uměleckého díla
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20. století přináší situaci, kdy záleží na umělci, který rozhodne
či je předmět (i obraz) umělecké dílo či nikoliv
Pohlednice Mony Lisy s knírkem
o Umělec může rozhodnout, že něco uměleckým dílem bylo a už
není
Jedinečnost, reprodukovatelnost
R. Merris
o „Toto moje dílo není uměleckým dílem“; „Potvrzení o
stornování umělecké hodnoty“ – sepsáno s notářem
R. Mutt
o Niemand – nikdo ho nezná a nikdo mu nevěří, že to „umění“ je
Muzea kupují věci dle jmen (mám rád písničky co znám)
Duchamp si uvědomuje, že bez historiků/kritiků to nejde (proto o
pisoáru mohl prohlásit, že je umělecké dílo, ale víckrát už to
nikdy neudělal)
Vytváří si vlastní sbírku uměleckých děl; velmi hrál šachy

Ready Made






Fontána – nejznámější
1914 – Lékárna
o Duchamp zde koupil pohled, dokreslil holubici (pidi tečka) a
prohlásil ho za umělecké dílo
Sušák na lahve
1927 – převlékl se za ženu a prohlásil se za přesnou optičku

Film – Anemic CInema (jeho) – předchůdci – OP ART, Konstruktivismus (60.
léta)
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NEFIGURATIVNÍ UMĚNÍ
RUSKÉ ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ 6. přednáška
Kazimir Malečvič
o Černý čtverec na bílém pozadí - ztělesnění energie
o Bílý čtverec na bílém pozadí (1918) – nic, absolutno, duchovno
o výstava 0,10 v Petrohradě
SUPREMATISMUS
filosoficko-mystický proud
obraz ztělesňuje principy, které hýbou světem
princip ekonomie – černá barva
princip neustálé změny – červená
El Lisickij
o Rudým klínem (= bolševici) bij bílé (= menševici), 1919
o Příběh o 2 čtvercích, 1920 – knížka pro děti
Piet Mondrian
o z de Stijl, ale spolupracuje s Rusy
o trvá na tom, že svět je vertikála a horizontála
o Šedý strom – ještě realistický
o Kompozice č. 10 v červené a bílé
o Kompozice s mřížkou č. 9 – rastr světa, v něm jsou jednotlivé energie (barevné čtverce)
Theo van Doesburg – používá i diagonály + jiné barvy (zelená)
Gerrit Rietveld – také diagonály, ale jen červená + žlutá + mordá
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KONSTRUKTIVISMUS
má sloužit proletariátu
Alexander Rodchenko
o výstava 0,10 v Petrohradě
o Černé na černém, 1918
o 1921 vystavuje 3 plátna: Žlutá, Modrá, Červená (plátno + barva = prostě věc, žádná
filosofie)
o linie jako samostatný konečný prvek (sestavy tak,a by tvořily rytmus)
Vladimír Tatlin
o 2. průkopník konstruktivismu
o zapracovává průmyslové materiály
o instalace na výstavě 0,10 – nic neznamená, je v rohu jako ikona
o model památníku Internacionály – ze 3 válců
Gustav Klutsis
o radio-oratory – konstrukce dynamizuje pomocí hlas. produkce
Karl Ioganson
o Prostorová konstrukce, 1921 – tyčky + lanka – hýbou se
o Zavěšená konstrukce, 1921 – i kinetická složka
KINETISMUS
hlavně ve Francii
Alexander Calder – Američan, nikdy nevyužíval umělý pohon
Jean Tinguely – jezdící věci, vydávaly zvuky – oblíbené lidmi; umělý pohon
BAUHAUS
založen 1919 Walterem Gropiem
1924 přišel Laszló Moholy-Nogy – inspirován ruským konstruktivismem; tradiční obraz je
nudný – perspektiva je nuda fotogram
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Zdeněk Pešánek – Barevné klavíry, 1925 – rozsvěcují se podle toho, jak se na ně hraje
OPTICKO-KINETISKÉ UMĚNÍ OPĚT OBLÍBENÉ V 60. LETECH
Julio de Parc – motůrek, který hýbe věcmi
Jesus Soto – Penetrables
Nicolas Schöffer – lampa Lumino pro Phillips
Verner Panton – instalace - členitý barevný prostor, kam můžeme vlézt
Hélie Oiticica Cosmocica – Program in Progress – 5 interiérů – zvukové, optické vjemy,
lehátka
SURREALISMUS 7. přednáška
1924 Manifest surrealismus – André Breton
o automatické psaní – bez rozumové kontroly
tvorba má být náhodná, záznam snů, automatismus, psychoanalýza
témata: sexualita, snové fantazie, čím je ego a co jsem já, smrt, fetiš, zdvojení, dívání se,
problém pohledu
hyperrealismus = fotografické a pokřivené zachycování snů
o Salvator Dalí
André Masson – automatické malby
Max Ernst – technika frotáže
Toyen = Marie Čermínová
o kombinace vědomí + náhody, nechává barvu stékat po plátně
o Stisk ruky (přeznamenává Pollocka)
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o Ani labuť ani Luna = korzet = fetiš
o Ozubená vagína – ilustrace k legendě a pověsti z Melanésie
o Po představení (1934) – žena vystupující ze zdi - feminismus
Man Ray – Minotaur – torso člověk vytvářející hlavu býka – beztvarost snů, proměna
Jindřich Štýrský – fotografické cykly Žabí muž, 1935; Stěhovací kabinet; často erotická
témata
Karel Teige 1932 výstava Poezie v Praze obří surrealistický boom Praha
centrum jako za kubismu
60 – 70. léta znovu ožívá, havně v podání žen zkoumající sexualitu
o Mary Kelly – feministka; Post-Partum Document – snaha o
zdokumentování mateřského fetišismu
o Louis Bourgeois – trauma z dětství; Zničení Otce (1974), Večeře
o Eva Hesse – Nahodilé (1969) = instalace předmětů, které vypadají
jako vložky – blízké tělu
o Cindy Sherman – Bez názvu, č. 110 (1982) – ne jasně čitelné části
ženského těla
o Yayoi Kusama – Identity Mirror room – téma feminismu
Isamu Noguchi – návrh pro památník v Hirošimě – zároveň lůnem, kde znovu povstane
život
atomové kryty často vchody ve tvaru ženských genitálií
Hans Bellmer - Panenka (1938) - téma zdvojení
Hiroši Išiguro – Geminoid III-1 = robot jako jeho přesná kopie = téma zdvojení
Laura Muroyová - kritika masových filmů pro potěšení muže (např. s M. Monroe)
Michael Powell - Peeping Tom – film o člověku, který fotí a zabíjí ženy
SOCIALISTICKÝ REALISMUS
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protiklad k surrealismu – radostná budoucnost světa, propaganda
Adolf Zábransky – Osvobození (1955)
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SUPREMATISMUS
NEOPLASTICISMUS
Kazimir Malevich
El Lisický
Rudým klimmen bij bílé
příběh o 2 čtvercích 1920
Piet Mondrian
Kompozice A 1923 (složité filosofické vysvětlení)
inspiroval se Hegelem (Dialektika - protikladné dvojce)
stojím x jdu
pro x proti
malíř už nemá malovat figury, ale abstraktní zákonitosti světa - pro Mondriana
protiklady
+ a - tvoří syntézu (0)
šedý Strom
kompozice č. 10
mkompozice s mřížkou č. 9 1919
kompozice se žlutou, červenou a černou 1920
setkání s ortogonální sítí NY, PŘEHODNOCUJE SVÉ OBRAZY
KOLÁŽ Victory Boogie-Woogie 1943-4(celek obrazu vyskládaný z barevných papírků
Theo von Doesburg
kompozice V, 1924
abstraktní směry jsou do velké míry subjektivní
Holandsko 3. ohniskem abstraktní malby (ru, fr)
Gerrit Rietveld
křeslo 1918, nepohodlné (prostorové vyjádření filosofického principů
dům paní Schrederové, JP innspirace
renesance neoplasticismu v 60. letech, vesmírný vzhled
NÁVRAT DO RUSKA
(nejdůležitější pro rozvoj abstraktního umění)
Moskva:

ABSTRAKCE (5)
Alexandr Rodčenko - nejvíce revolucionizuje nástěnnou malbu
Černé na černém
fotomontáže, propaganda
(Kazimir Malevič přizařuje kažnému nějakou fci, Bílé na bílém 1918, naproti tomu
černé na černém skutečně znamená NIC) obraz odkazuje na věc, která je pouze věcí
čistá červená barva 1921
Je obraz o obsahu nebo věc? Obraz není filosofie. Je to plátno natřené barvou.
Série konstrukce linií 1919
obrazy v prostoru se chochami Prostorové kce 1921 kolegy Karla Jogansona, sochu
konstruujeme, socha neodkazuje na nic než na svou konstrukci, žádná myšlenka,
symbol…
zavěšená konstrukce, zkoumání
šuchovova věž v Moskvě, vytrhává diváka z pohody

Naum Gabo - Kinetická kce 1920 ocelová tyč s motůrkem - statická kce —> dynamická
Alexander Vsnin
návrh na památku internacionály
je ornament pouze dekorace? není uměním… kombinace hudba-tanec-ornament
je záznam lidského pohybu, pomáhá pochopit obraz, vede oči, na podlate vede cestu
umění se má zakládat na dynamické rytmice
Jean Tinguely
Obtaz poháněný motůrkem
NOVÉ PODSTATA VĚCI.
Vladimir Tatlin
1914 začíná vytvářet reliéfy
kus plechu, skleněná věc zapušteny do sádry
zajímá ho materiál, co se dá ohnout, co se dá ponořit
rohový protireliéf
instalace na výstavě 0.10 Petrohrad

ABSTRAKCE (5)
ikona je v pravoslavné církvi ceněná
Alexander Calder
Mobile
El Lisický
Lenin - tribuna… jezdící eskalátor-tribuna pro řečníky
Gustav Klucis
návrh propagandového
rodio-oatory lenina
Vladimir Tatlin
model památníku 3. internacionály 1919-20
spolek vech komun zemí světa, výška 400m, budova se 1x za rook otočí, válce 1x za
mesíc, poslední válec otáčky 1x za den
Vladimir Šuchov
maják ve tvaru hyperboloidu 1911
Nicolas Schöffer
kybarnetická věž, měla dynamicky reagvat na okolí, hluk - vytváří větší hluk, foufá otáčí se… atd.
antény vysílají novinky z komunismu
Walter Gropius
László Moholy-Nagy, změnil orientaci Bauhausu!!
po 1923 přichází s novým konceptem průmyslové architektury
pohled na přístav v Marseille 1929
modulator světla a prostoru
fotogram s Eiffelovou věží 1928

Aenne Mosbacher
mušle druhu Cittarium

ABSTRAKCE (5)
fotogram - bez foťáku na fotocitlivém materiálu nasvítí věci
Julio Le Parc
nový prvek - člověk
Light in Movement 1962
Jesus Soto
Penetrable, Caracas, Venezuela 1996 nabourání elegantní vize umělce
Hélio Oitica
cosmococa-programa in progress 1973

ČESKO (X)

... V ČECHÁCH 2. přednáška
ČESKÉ MODERNÍ UMĚNÍ
 v 19. st. mají obrazy vzbuzovat vlastenecké cítění, ne umělecké obavy
 ve 20. století na západě změna, nikdo nechtěl umění s politickou funkcí, ale u nás stále
k historismu respekt (ve Francii se stěhuje do sklepů nebo se ničí – např. Nástropní
malba v divadle Odeon, Paříž), * Slovanská epopej = důkaz, že stále tvoříme
historizující obrazy
 v SE moderní směry podezřelé, jsme pozadu oproti Paříži (centru umění)
 přijímá se technologie (Fordova pásová výroba a Baťa)
 je překvapivé, jak tvůrčím přístupem zaostalá SE přijímá podněty ze západu (Praha =
místo, kam se podněty dostávají, vlivy se zde protínají a jsou přetvářeny)
 pro kulturu a umění vždy výhodně, pokud se vytváří multikulturně – Praha ideální - 1/3
Němci, Židi, ti ví, co se děje v Paříži, Drážďanech, Mnichově, informují pražskou
veřejnost
 přichází vzory z Německa (pro německé umělce vzor Mnichov) – proti tomu se snažili
čeští umělci vymezit, hledají vzory v Paříži; nebojují mezi sebou, odkážou se vzájemně
obohatit
 počátky českého moderního umění: skupina Osma (8 mladých Čechů a Němců – Fila,
Kubišta..), výstava 1907 – obrazy označujeme jako expresionistické, ale je to obohacení
něm. expresionismu o další vlivy
 inspirace i kubismem – ale ne kopírování Picassa + propojení s vlivy německého
kubismu

ČESKO (X)
Emil Filla
čerpal vliv z děl Honoré Daumiera (v 19. st. nejlepší kreslíř) – postavy jsou neklidnou
linkou lehce deformované (Šachisté)
.. Červené eso (1910)
velký důraz na barvy ve své tvorbě
.. Čtenář Dostojevského (1907) - téma: krize a nepohoda (jako expresionismus), vzorem
pro obraz stať Josefa Machara o jeho četbě Zločinu a Trestu; ale obraz vypadá jinak než
německé, v českém expresionismu malebné měkké tvary a linie
vzor z výstavy E. Muncha, která proběhla v Praze
důležitá barva – chorobné zkažené odstíny, klidně teplé a agresivní (něm. chladné)
.. Milostná noc
.. Salome (1911) – obraz s krystalickým členěním (studuje kubismus, ale i El Greca –
takové světelné členění látky); používá vícepohledovost, ale neodmítá tradici – v ní hledá
uvědomění a obhajobu pro svůj postup v umění
.. Autoportér s cigaretou (1908) – stále měkká křivka + veliký důraz na barevnost
kolem 1910 se vytrácí z děl jemná linka, stává se jedním z umělců, který u nás nejvíc
napodobuje analytický kubismus
.. Hlava (1912)
1. sv. válka – emigroval do Holandska, zde studuje díla 17. st. – hlavně zátiší,
zde jedno z mála míst, kde zátiší hodnoceno jako vysoký žánr, předměty
malovány detailně, skleněné předměty, kde malíř demonstroval um 
předměty úplně normální a nalepeny vedle sebe, vytváří nějakou novou
hodnotu (oproti tomu často průhled od krajiny) Filla také začne kupit
předměty vedle sebe + poučen analytickým i syntetickým kubismem + i
průhledy do krajiny
.. Zátiší s uměleckým měsíčníkem (1914) – tvoří obrazy, které mají
vypadat jako koláže
.. Zlaté rybičky u okna (1916) – hledá nadreálno
o podobné obrazy i Theo van Doestbury
kubismus ve Francii se vůbec nespojuje s francouzskými vlivy, ty jsou úplně jinde, ne
tak v Čechách, ale také hledáme inspiraci ve skleněných krystalech
= KUBOEXPRESIONISMUS

ČESKO (X)
KUBOEXPRESIONISMUS
o Caspar David Friedrich
o Bruno Taut – viděl v krystalech dokonalou věc spojující vnitřek i vnějšek – vidíme skrz
něj
o v Německu kdyrstal vždy průhledný křišťál, u nás vždy neprůsvitná hmota – Otto
Gutfreund, Pavel Janák – dóza, Karel Vrba
o podle českých kubistů měkké kopcovité tvary působí klidně, kdežto krystalické
vyvolávají intenzivní emocionální prožitek rozdíl mezi nimi a Picassem, ten chtěj
vytvořit jen
mnohopohledový portrét
o zájem zachytit působení krystalizační síly, která působí na strukturu jejím
přetvořením do krystalu = tvarování a organizování hmoty; naši umělci se
snažili tuto energii zachytit
Švácha „Umělci se perou s hmotou“
Otakar Kubín - Postava II (1912 – 14)
o tyto přírodní díly působí i na člověka, to umělci zachycují, nejde jen o
geom. abstrakci
o Skupina výtvarných umělců (i Chochol, Gočár, Janák...) 1. výstava v Praze
v Mánesu
Janák vytvořil instalaci připomínající krystaly
O. Gutfreund + J. Čapek se jediní inspirovali syntetickým kubismem, ale v podstatě se
ty koláže v českém prostředí neujaly

ČESKO (X)
Bohumil Kubišta
.. Autoportrét se založenýma rukama (1905)
snaha spojit rovným dílem kubismus a expresionismus (což je v uměleckých centrech
nemyslitelné, periferie má výhodu)
důležité chorobné barvy
.. Kuřák (1910) – autoportrét, považován za 1. česká kubistický obraz – barevné
kontrasty a formy konvexní a konkávní – silně připomíná Avignonské slečny
pobyt v Paříži – studium P. Cézanna
.. Pohled na lom v Braníku (1911) – po návratu z Paříže; obraz je jakoby na dvě části,
trochu jako Picasso, ale má i expresivní charakter – inspirováno textem (napsal Otakar
Tér) – lom je smrt
rozdělní na geometrické = smrt = lom a negeometrické = krajina na druhá straně řeky
= život
.. Meditace (1915) – kubismus + expresionismus
téma: život vs. smrt – stále o sobě psal, že žije jakoby nežil, pokus o sbevraždu
o Dvojník
o Smrt
o Kuřák
o Oběšený (1915) – již spojení života a smrti – pokleslá hlava protknutá jehlicemi
Epileptická žena německá témata
bere německá témata a zpracovává je francouzským způsobem
snaží se zapojovat futurismus
o Vlak v horách (1912) – auto nechává za sebou pohybovou křivku
o Těžká artilerie v akci (1913) – je okouzlen velkými stroji

ČESKO (X)
František Kupka
žil v Paříži
již rané obrazy symbolické – již v nich témata pro něj typická (za krásou kytky se
skrývá síla, která způsobuje její růst) propojení člověka s přírodou, člověk i
rostlina jsou z jednoho materiálu
Klávesy piana (1909) – hudba začala pronikat do přírody
maluje energii, která člověka a přírodu spojuje čím dál větší abstrakce,
postupně hodně geometrická forma
o Plochy svislé a vodorovné příčné (1923)
inspirace texty Henryho Bergsona = populární přírodovědec, tvrdí, že celý svět je
protknutý jedinou energií = životní rozmach, i když se cítíme v nepříznivém prostředí,
vzduch nám
nedovolí to vzdát
tvořil geom. kompozice odkazující na vesmírná tělesa a jejich dokonalost
o Vesmírné disky
o Červené a modré disky (1912 – 13)
inspirace fotografiemi: fotka Velká mlhovina (1900)
i Jackson Pollock mnohokrát tvořil obrazy bezrozumové, skrze tělo
dělal i grafiky – i v obrazech – podání geometrie; je to malíř uznávaný v celé Evropě (i
díky působení v Paříži)
nesleduje aktuální módní trendy, ale má svá témata, která zpracovává celý život

ČESKO (X)
ZRAK V UMĚNÍ
fotograf Paul Strand – Blind woman (1916) (je skrytý při focení)
Henry Butler – Beckie (2005)
= transvestita, Bulter je slepý – princip náhody i domluvy zároveň
role fotograf a fotografovaný (umělec, slepec) se během 20. století totálně
proměnily
John Everett Millais – Slepá dívka (1956) – člověk, který vnímá všemi ostatními smysly
pokud ztratíme zrak, můžeme poznávat věci soustředěněji, bez rozptýlení 
David Saymour – Slepý chlapec čte pomocí rtů (1948) – oběť 2. sv. války bez rukou a
zraku
Jacskon Polloct – abstraktní expresionismus = akční malba - není důležité co vzniklo, ale
při jaké svalové činnosti = NEIMITATIVNÍ UMĚNÍ – i ornament (19. stol. imitativní – slouží
k napodobení světa)
Libety Todd – kniha „Tiché revoluce na poli ornamentu“
Olafur Aleasson – instalace na pomezi umění a architektury – tunel
s mlhou a neostrým světlem

DATA-ART (Y)

DADA
Dadaismus












Klíčový princip náhody
Proč malovat obrazy, když máme fotografii (=vystačíme si
s člověkem, umělcem, který vybírá)
Velké sklo (Nevěsta svlékaná svými umělci do konce)
o Postříbřené, seškrábané břitvou, broušené, lepené
o 1913-23 (občas to půl roku leželo) – zafixované i chuchvalce
prachu
o Později prasklo, bylo vsazeno do dalších skel a kovového
rámu
o Umělec touží tvořit, mládenci touží svléknout nevěstu
dokonce = hlavní myšlenka
„Obraz není dílo malíře, ale těch co se dívají, dávají mu svou
přízeň, umění není o umělci, ale o divákovi, který umělci věří“ –
M. Duchamp
Výstava Surrealismu – autorem instalací
Obraz nemá sloužit jen k dívání, ale i k přemýšlení
Záleží na nás, jestli se o tom chceme dozvědět a co si o tom
budeme myslet
Malé sklo – k dívání se jedním okem z blízka asi hodinu
Malíři vždy budou chtít malovat

DADAISMUS
1. fotomontáž = vytvoření fotky z několika negatuvů
2. fotografická koláž = vystřihování fotek a lepení na papír
cíl: hravou formou vyjádřit chaos a absurditu světa kolem nás
princip náhody
pochází z Německa, 1916 – polovina 20. let
Hana Höchová – vystřihuje fotky a lepí je k sobě – (1919); koláž 2 části= dada + antidada
George Grosz + John Hearfield – Universál – city v poledne (1919); obnova Hamburgu po
vzoru USA
George Grosz – City (1916)
Paul Citroen – Metropolis (1923) – vize budoucích měst a mrakodrapy – fascinace USA

DATA-ART (Y)

DATA-ART (Y)

SURREALISMUS
RUSKO
Gustav Klutsis
o nejznámější tvůrce propagandistických plakátů (jiné než
německé, velmi doslovně, jednoduché) –
společný zisk
o Vyplníme plán velkých prací, 1930
o Dělník a dělnice
o Elektrifikace celé země, 1920
o Doprava, 1919
o Miliony kvalifikovaných dělníků do 518 nových továren,
1921
o Celá Moskva staví metro, 1931
Alexander Rodchenko
o 1. reklamní plakáty (pro obchodní dům GUM): Reklama GUM (1923)
o obálka časopisu Na Strojke – propagandistický časopis pro cizinu
John Hearfield
o obálka knihy Spoutaná Itálie, 1928 – propagace komunismu, kritika fašismu
o obálka AIZ (fotografický týdeník)

DATA-ART (Y)

DATA-ART, NET-ART
Marshall de Luthan
Budeme žít lokálně, ale povaha života se změní.
uplatnění v nových uměleckých postupech, změna povahy umělecké práce
90. léta přináší propojení umělců a uživatelů v 1 velkou síť
odbourává vizi C.D.Friedricha
MailArt Networking, 80. léta
Dříve bylo: umělec > zprostředkovatel (galerie) > divák (bez zpětné vazby k umělci)
komunikace mezi sebou, vyhýbání se instituci
už to není genius stojící nad společností, je to síť tvůrců, co si mezi sebou/s veřejností
vyměňují názory, reagují na to
Marcel Duchamp –Instalace „1st paper of surrealism“ (provázky skrz galerii), nutí lidi si
vybrat co je zajímá
zásah uživatele do výpočetních procesů
Radůz Činčera, Kinoautomat
Lev Manovich – The Language of New Media
Interaktivita (schopnost komunikačního media být upravováno uživatelem): otevřená
(možnost neomezené modifikace) vs uzavřená (rozhodnutí v mezích výběru)
theyrule.net
thisome – thisomatická struktura, spletenec děje, otevřená struktura knihy možná čtená
v nelineárním pořadí
prezentace, weby... ztrácejí lineární charakter,
internet – síťové uspořádání, jako encyklopedie
do té doby bylo i umělecké dílo lineární
avantgardu tvoří ti, kteří věří nové politice – levicová anarchie
vzpoura proti globalismu
Rachel Bakerová
podvodná Tesco Clubcard – earn points as you surf – formulář a otázkami o identitě

DATA-ART (Y)
manipulace s identitou subjektu na webu
copyright názvu etoy vs etoys 1999 kauza Seattly, zasedání WTO a globalizační protesty
etoy digital hijack
způsoby zobrazování obrazu pomocí počítače
Wolfgang Staehle (2001) Untitled - na stěnách 3x projekce krajin, záběry z webkamery
(vs 1732 Canaletto, Plavby na Canale Grande)
J.Pollock vyvolává fyzickou aktivitu vs Virtusphere?
Avantgarda vytvořila postupy, které velmi ovlivňují dnešní tvrobu koláž>fotomontáž>dnes ctrl+c, ctrl+v, ctrl+x
Robert Venturi
Denise Scot Brown 1984 židle Queen Anna s motivem Babička
Monster girl
Cory Arcangel,
.. 2003 data diaries
.. 2003 Super Mario Clouds
(Allan Kaprow.. 1961 Yard)
Videoart
Nam June Paik, 1981 fotky skrz odpad obrazovky
micromusic.net
Chris Anderson
.. Dlouhý chvost
o webovém prodeji Hity/ Střední cesta/ Dlouhý ocas
3D tisk domů
cokoliv vytvořené má dnes šanci se uplatnit

FOTOZPR

FOTOZPR

FOTOZPR

JV DU2 20.4.2016
UMĚNÍ A PROPAGANDA 8. před.
obraz má velikou přesvědčovací moc, nacistická propaganda dokázala
vyhmátnout lidské strachy a využít je, strach z nemoci, ze smrti vyžit
proti etniku (židi=vši=smrt)
mozí neuměli číst - obraz předává mnoho informací
rytina od Johna E...(nečitelné, je tu pitomě rozsvíceno ...Ermsie, brit?)
..uprostřed je to nejdůležitější, tady je urpostřed Evropan, mohlo to
vzniknout bez tohoto
úmyslu, ale když to bude číst někdo vizuálně zkušený bude to číst takto.
Obraz může být vědomě, nebo nevědomě manipulován, a to nejen v 19.
století. 1994 - kauza
O.J.Simson obviněn z vraždy své milenky. Dva velké týdeníky (Time a News
week) využili stejnou fotku, ale NW ji použili beze změny, Times ji
ztmavili ...čím tmavší,
tím horší člověk (čím tmavší, tím méně přizpůsobivý) ... zprávy obrazu
NW: obžalovaný ze zločinu, T: on je špatný (1995 byl O.J. Simson sproštěn
viny). Times se museli
omluvit za tuto obálku. Manipulace s obrazem je v režimu jak totalitním
tak i v .
Politická retuš
fotografie neni jen záznam reality, ale i politický, historický dokument.
Co dělá, kde je, kdo je v jeho okolí. Manipulace, odstraňování něčeho z
dějin. 1951 ministr
financí Vlado Klementis byl popraven - bylo nutné ho vymazat fyzicky i z
paměti, a dkoladů, z fotografií. Seškrábali ho z negativu -> odstraněn
fotek, z paměti.
Upravená fotka prezidenta Gottvalda.
Není to charakteristické pouze pro totalitní režimy. Manipulace se
objevuje na místech, kde bychom to nečekali. Viz katalogy, obchody, ....
Ikea katalog pro Evropu a
příklad pro Dubajskou komunitu (saudská arabie). Do Dubaje zmizel obrázek
ženy, ale v koupelně si čistí zuby pouze malý kluk.
Ikea: image založená na ekologii, lidských právech ... toleruje místní
kulturu.
Totalitní cenzura pečlivě třídí obrazy (mohou/nemohou na veřejnost). R.
2000 Londýně výstava Cenzorováno - vystavovala zakázané obrazy, př.
obrazby Hitlea režim
vystavoval pouze jako boha, normální snímky př. v šortkách nesměli nikdy
vyjít.
Dnes si fotky hlídá např. britská královská rodina, třeží si image. Ale
demokracie je charakterizována více informačními kanály... tzn. fotky
pařícího prince
Harryho v magazínech jako Blesk atd., tomu nemohou zabránit.
Americká armáda má celé oddělení (Pentagon) dohledu nad fotografiemi.

JV DU2 20.4.2016
manipulace s obrazem - dávkování obrazů, které se dostanou na veřejnost,
jsou i v demokracii.
Globalizace - rozsáhlý pojem, jeden spaekt globalizace = k divákovi,
čtenářovi se mohou dostat i informace z jiných částí světa (kromě
státních televizí)
Aljazeera (hlásná tuba teroristů), CNN, Russian today (ruská propaganda)
: prezentují informace ze svého pohledu, občas tyto kanály přinesou
prpagandistická sdělení,
která mají něco do sebe. Aljazeera: američtí zaměstnanci věznice týrají
vězně - byli nakonec odsouzeni k 5ti letům vězení, žena táhla vězně po
zemi za vodítko
což je pro arabi jako vrcholné zneuctění. Tento snímek obletěl svět,
vznesl mnoho otázek a debat. Tento snímek vznikl jako nástroj propagandy
proti Spojeným státům.
Aljazeera to ukázala ve všech arabských zemích.
Nacistické Německo (nejen) - vládly plákáty a fotografie a především
FILM.
Záznam Olympijských her: 1936 natočeno, 38 uvedeno do kin. Oslava
lidského těla.
Počátky propagandistických filmů
1902 1. propagandistický film pro německé vojenské námořnictvo. Film jak
je skvělé být námořníkem.
1935 film Tribumph des Willens (Triumf vůle), režisérka Leni
Riefenstahlová, záznam sjezdu v r 1934 (architektura - katedrála světla
od Alberta ??) .. v dnešním pohledu
se film strašně táhne, ale jsou tam triky, přístupy, které jsou stále
aktuální. Celý film je řešen důsledným způsobem, Hitler vždy zabírán z
podhledu (aby byl větší,
majestátní, nadčlověk), pohledy na dav jsou vždy shora - z očí Hitlera. =
tj. základní postup (z malířství) který se používá dodnes. Ztrácí se
jednotlivec, invidiuum
zastupuje dav. Skolo poprvé v tomto flmu byly záběry z pojízdného vozíku.
K dispozici bylo 30 kamer.
Film byl promítán v kinech, už byly televize, ale zdaleka nebyly
rozšířené. Obsah filmu koresponduje s prostředím kde se na to bude dívat.
Tzn. v kinech, nebo na
náměstích. Obraz není vstřebáván v soukromí, ale na veřejnosti, kde není
možno libovolě reagovat - reakce jsou zkreslené tzv. psychologií davu čl. se méně řídí
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vlastním rozhodnutím a přebírá reakce z okolí, nechce vybočovat. Tzn.
stačí když v davu bude 30 lidí kteří budou pískat a heilovat a to strhne
zbytek davu a všichni
pískat a heilovat.
tendence vyvářet ikony, ideoví komunisti: Che Gevara - vůdce kubánských
gueril, ale tato ikona se odpojila od původního významu (což se u nás s
Hitlerem asi nikdy nestane)
dnes často trika s Che Gevarou
denšní případ: volební plakáty Karla Schwarzemberga - ukazován jako cool
týpek s fajfkou, ale neukazuje nic z politického programu, TOP 09 konzervativní strana?
logo vytvořeno předním českým designerem - zásah do mladé generace mnohdy
nebylo z důvodů politických ale fascinace logem.
definice propagandy: Takový postup, taková činnost, která je zaměřena na
manipulaci. Cílem je šíření nějakého politického názoru. Nejde o
rcionální uvažování, jde
o vyvolání emocí (že je Schwarzmberg simpatický, Hitler je velký vůdce).
...Proč čte kačer Donald Mein Kampf? (film 6 mint, nominován na oskara,
proti nacistický,
doporučil nám ho shlídnout)

-------- konec 1. části přednášky --------boj proti avantgardnímu umění
1932 SSR zrušeny všechny nezávislé umělecké spolky, bráno jako počátek
socialistického systému
Německo 1933 zavření školy Bauhaus, 1936 zakázana veškerá umělecká
kritika > monopol státu na to co se děje v kultuře (to je ten rozdíl mezi
totalitou a demokracií,
stát může třídit to, co se k nám dostane a to, co se k nám nedostane).
Umění slouží politické propagandě. Proč oba tyto totalitní režimy mají
velkou nedůvěru k avantgardám?
Německý expresionismus se zabývá dynamikou velkoměsta, fobiemi,
sexualitou, bezradností vůči státní mašinerii.... KLADOU DŮRAZ NA
INVIDUALITU ČLOVĚKA. totalitní systémy
se individualitou nezabývají. Obraz Sevastopol (socialistický realismus)
- všichni mají jeden cíl, vyhrát nad němcema. -- Zákaz umění není jen z
důvodů získání monopolu
nad kulturou, ale také potlačení individualismu.
obrazy Socialistického realismu
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(obrovský problem s definváním, nikdo z umělců si nebyl nikdy jistý
jestli jeho obraz bude dobrý nebo ne) ..umění realistické formou a
socialistické obsahem.
Co to je socialistický obsah, když vládne diktatura a Stalin (je schopen
mezi 20-6 hodinou změnit názor a popravit svého ministra)
? Je velmi těžké namalovat obraz a nevědět jestli nepujdu za to sedět.
Jak strana momentálně definuje socialismus? Je to dílo vubec pravda, nebo
neni?
Realismus, který neukazuje pravdu, která je, ale ukazuje pravdu, která
bude.
podobně tomu je v případě nacistického umění. obraz: Furer hovoří, rádio
a rodina která celá poslouchá. Obraz ne jak to bylo, ale jak by to mělo
být.
Maluju budoucnost, šťastnou budoucnost.
přístum Ruska na konci 20. let
Isaac Brodský - Vladimir Lenin - fotografický přístup
Alexander Dejneka - dobře skloubil tradici avantgardy, plakátová styl,
několik úběžníků ... vzniká koláž z několika záběrů. Obraz obrana
Petrohradu (civilisti
jdoucí doleva, vojáci jdoucí do prava)
nakonec vyhraje fotografický realismus Brodského, a další socialistický
realismus bude pouze fotografický.
spektrum témat:
VŮDCE ..podobnost s hierarchií středověkých obrazů (nejdůležitější je
obraz vůdce - obraz Krista), vůdci často v kulisách klasicistní
architektury (klasicismus se
ukázal jako nadčasový sloh, komunismus/socialismus o sobě tvrdí že je
taky nadčasový), často kompozice přímo převzaté ze starších obrazů s
náboženskou tématikou
REVOLUČNÍ OKAMŽIKY (na úsvitu dne..)
TÉMATA PRÁCE zaměřeno na dělnickou třídu, koželuhové atd
ODPOČINEK žánrové scénky typu lidové veselice, tvořivost mladých vojáků
akt je velmi vzácný (Alexander Dejneky, lidi u moře, ani to nevypadá jako
akt)
ZÁTIŠÍ ale ne s ovocem, ale s puškou na věšáku a tak
VEŘEJNÉ OSLAVY spartakiáda, člověk řídící co se má během oslav dělat režisér veselice, prvomájového průvodu, jak vyzdobit město, jaké vlajky
kdo ponese, kdo rozdá
šeříky - njelépe se to projevilo během pohřbu Klementa Gottwalda - dělal
to architekt Jiří Kroha Krocha
dnes to organizovali např. u pohřbu Václava Havla
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DU2, 27.4.2016
- 3 přednášky do konce semestru
- 18.5. PŘEDTERMÍN
klasifikovaný zápočet = 1 TERMÍN
-----Umění není zábavné, není nekonfliktní
Sofa Bocca (Marilyn) 1970 - gauč ve tvaru úst
1956, britský THIS IS TOMORROW
týmy: 1 malíř, sochař, architekt
témata stánků = dopad techniky, technologie a médií na svět a život
člověka
- Alison a Peter Smithsonovi - TERASA A ALTAN
prkna stlučená do altánku, přikrytá plasstem, uvnitř dvorek posypaný
pískem, chýše
- Archigram, Suitaloon 1968 - co člověk k životu opravdu potřebuje?
Doba:
- Can Russia defeat us with atomic bombs?
- Yes we have no bananas
1940 objev Lascaux .... Jaká je povaha lidské existence, když je svět
nepřátelský?
ukazuje východisko¨
2. pavilon: RICHARD HAMILTON
-stejné téma z jiného konce
ukazuje distopii (upitopie je realizována a není funkční!)
přestává být krásné
další část výstavy Fun House, všechno je krásné, všude jsou reklamy,
všude je zábava, život je zábava... ubavit se k smrti
obálka kihy Nela Postmana --- ubavit se k smrti (Amusing ourselfves to
death) 1983
Americký popart:
ANDY WARHOL
50. léta reklama a výstavnictví
63 polaroid
87 he dead
šedá eminence NY života
spojoval umění, kulturu,...
plechovka Campbells... NEJSOU TO ZÁBAVNÉ OBRAZY. JE TO TRAGICKÉ.
Campbells Black Bean Soup
existují malíři, kteří nekreslí zátiší, ale jednotlivé předměty
(bankovky, letáky, loga...)
50. léta ROBERT RAUSCHENBERG - obrazy stripové spojení, jako útržky z
novin
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cyklus Andyho Warhola, Smrt v Americe - drastické novinové fotografie
související se smrtí; nehody, sebevreždy, el. křesla,...
je Andy empatický k námětu, nebo ho jen zajímá provoz obrrazu?
není to o obětech, ale o tom, jak jsme my obětí obrazu (neustále vidíme
slet tragických událostí, které na nás přestávají působit)
zvýšení kvanta obrazů ztupuje naši citlivost...
- Sixteen Jackies
- Mount Vesuvius
- Lebky 1976
všechna témata mají stejné téma, zmnožení, zvyšování podnětů, shánění
více podnětů, ubavení se k smrti...
Richard Hamilton 1957 Londýn:
- koláž na A4 Co vlastně dělá naše dnešní příbytky tak odlišnými, tak
sympatickými?
(kulturista slízátkem, nahá žena s kloboukem, služka s vysavačem s
dlouhým dosahem, na stěně brakový komix, love story, v tv hovořící žna,
na stěně portrét... standartní domácnost)
připomíná abstraktní exprasionismus
Natalia Lachowicz: 1972 Konzumní utrpení umění
v socialismu se popart nevyskytuje, konzumní společnost prakticky
neexistuje, přesycený konzum není, banány jednou ročně, nedá se přesytit
:)
východní evropa má tak obrácený charakter
umění ztrácí sílu pronutit člověka rozímat o důležitých věcech (vybízet k
reflexi), ale hraje si se sexualitou, vyhovuje instinktům, spotřebě
Cleas Oldenburg: Floor Burger, Soft Toilet
Roy Lichtenstein 1963 Drowning girl - pod jednoduchostí jsou otázky
(Jackson Pollock?)
CO JE TO KÝČ? Umění, které neklade komplikované otázky
všechno lze zjednodušit a přečíst jako kýč

