1. PŘEDNÁŠKA 24.2.2016
738, streda konzult. 16-17:30
osnova:
1. expresionismus, pocatky abstraaktniho umeni
2. ceske umeni 1900-1918
3. pocatky fotogragie v 1.pol 19 stol a 20 stol
4. dada a fotomontaz a kontruktivismus
5. marcel duchamp
6. surrealismus
7. ceske umeni za prvni republiky
8. nacisticke umeni, sorela: umeni a propaganda
9. 13. stol. umeni po 2. sv.valce, vybrana temata, vizualni kulura dneska
 duraz na 1.po. 20. stoleti
 vliv novych medii
 jak obraz ztraci svuj vyznam
 umeni po roce 1900
 studia vizualni kultury
 dejiny ceskeho vytvarneho umeni 1890/1938 IV, V, VI
EXPRESIONISMUS
 expresionumus neni exprese!
 nezamenovat s pocitem !!
 dilo – snaha vyvolat v divakovi nejaky psychicky stav
 od 1905 – pol 20. stol
 oobejvuje se v nemecku, v nemecky mluv. zemich
 EGON SCHIELE
o znamy gustava klimta
o temata ktery vyjadruje jsou klicova
 predevsim spojena se sexualitou
 sexualita perverze, pokrivena predstavivost
 chape to trochu jinak nez klimt
* motiv zeny – ne jako darkyne zivota, muz neni posedly po zene z obrazu, touha ho nenici
* schiele – zajem o psychicky dopad, stav, ktery mame vsichni
 KLIMT
o hl. predstavitel nemecke secesee
o *obrazek 3 zen
 ,,tri veky zeny´´
 deformace tela zeny
o *secese – mela velky zajem o vitalitu
 expresionismus nemecky
o HANZ POELZIG - gorsses scha...
o divadlo – clovek na hrane mezi zivotem a smrti, divadelni hra
o zabery z filmu – kabinet doktora caligariho
o mysteriozni atmosfera
o skupiny:
 DIE BRUCE = most, drazdany, architekty, 1905
 arch je prilis racionalni a romanticky
 malo abstraktni a uchylili se k vytv umeni
 kircher + smidt
 most – z knhiy friedricha nietzehi
o clovek = provaz mezi zviretem a nadloveckem
o je mostem
 vyuka v budoucnosti ?  clovek diky sve inteligenci  tolik ztechnolgizovany svet –
bezstresovy zivot – vize dle expresionstu je PLANA !! protoze clovek je jednou nohou stale
zvire, pocitujici strach, neklid, pudy .... jez technlogie neodbouraji
 DER BLAUE REITER = modry jezdec, mnichov 1911
 malir umelec – ten kdo s tim svetem bojuje
 frank mark + vasilij kadinskij
 modry jezdec – prinasi trest cloveku, pohroma
 *na prazskem hrade – svaty jiri bojuje s draky
 na obalce jezdec bojujici s draky
 sv. jiri – boj, legenda



 pomerne silne metafizicky, mysticke sklony a zajmy
jak expresioniste maluji:
o umeni primitivnich kmenu:
 africkych
 primitivni umeni zde, mimo hlavni proudy
o schmidt rottluff – prorokyne, 20. stoleti, 20. leta
 silna, vyrazna deformace, ne tolik jak v kubismu ale ano
 proc ??
 klicova kniha: nemecky historik umeni WILHELM WORRING
o KNIHA: absrtakce a vciteni
o dle nej jsou maliri, spokojeni na svete, obdivuji jej, smireni se svetem a obdiv =
radostne souzneni, vciteni  postoj ktery vede k tomu, ze to umi i ten clovek
vyjadrit, je to hezky, da se na to koukat
 *pierro della francesca – idealni mesto
o abstrakce: svet neni bezpecny, svet neni bezpecny, nejde s nim souznit, ohrzuje nas
o  maska – absrtakce = uvolneni, deformace, vetsinou predmety pro ritualni obrady,
 pomoci deformovaneho predmetu se smirime s tim, ze nam na svete neni
krasne
 tvorba abstrakce = zmirneni boleti
1.
 ti co jsou cajk = snaha tvorit dokonaly svet
2.
 2 poly...  expresionalismu je blizsi abstrakce
o obraz ulice drazdany, die brucke
 ERNST LIDWIG KIRCHNER
 derofmace,
 holcicka ztracena,
o oblibena nemecka technika: drevorez
o * tovarna AEG:
 mesto neni misto kde se clovek citi dobre
 zarizena racionalne
o namesti nollendorf – KIRCHNER
 1912
 chorobne barvy, deformace perspektivy, lidi
 lide jak hemzici se komari
 abstrakce se snazi strach zmirnit
o GORG ZIMMEL
 velkomestky typ si vytvroil organ, tekry chrani pred hrozicimi proudy a rozpory vnejsiho okoli
  stojime v hloucku kolem, malodko pomuze umirajicimu
 fotografie nehoda, LVOV
 clovek, ktery je sam ve meste, predstira, ze je spokojeny = hlavni tema obrazu
 *KIRCHE – gyptersky zivot berlina pred 1.svv, - ulice berlin
 branci – naprosta anonymita, vsichni jsou stejni, nemaji hipsterske kostymky
o nevedi co je ceka, nejsou nad lidi, ale jen zvirata
o EDVARD MUNCH
 madonna, norsky umelec
 v berline mel vystavu
 temata totozna s neoxpresionisty, ale jsou malovany jinak
 linka mekka, secesni,
 *uzkost – obraz
 temata ale stejna, sexualita stejna
 chorobne barvy
 pozdejsi obraz – delnici na ceste domu
 socialni tema, pracujici trida majici se nejhur na svete
DER BLAUE REITER
o FRANZ MARC
 clovek je mostem mezi clovekem a nadclovekem
 nejhorsi pocit je bolest a smrt
 vsechny bytosti jsou planoucim utrpenim
 pro vsechny bytosty je charakteristicke ze jsou planoucim utrpenim
 abstrakce
 osud zvirat
 lanka, jasne citelna,
 ty tvary, barvy...planouci utrpeni ? = jeden svet, ktery zaziva kazdy clovek (expresionisti)



 svet je bojem
 nezabyval se jen clovekem, ale hlavne prirodou
ruzne barvy  ruzne symboliky – kazdy prisuzoval jine jinym barvy..
o zpravidla na zaklade studii filosofii apod.
o cerna = nelitostna
o nejaky vyznam, nenergie jevu psychickeho stavu cloveka

KARL SMIDT ROTTLUFF
 akty v prirode
 proc po tomto nametu saha ? napr. romanetto – snidane v trave..
 vyplyva to z zivotniho stylu
 zastanci nudismu
* pro expresionismus je nudismus nejdemokractejsi misto, kde kazdy je rovny naraz, vsichni jsme na tom stejne
o



o

o

RUDLOF STEINER

goetheanum ii, repro rudolfsteinerweb
 u basileje
  steinerismus
 eklekticky styl = sbirajici ruzne smery
 antropozofie – vymyslel to
o biodynamika
KANDINSKIJ
 dostal se az k uplne abstrakci
 figura se upln vytraci postupne
 kompozice ma hledat stejnou harmonii jako ma hudba
 vlastni symbolika barev z dotazniku
 obraz kompozice vii
 pohled s vlakem a hradem
 pocatek jeho abstrakce se poji anketkou
 pohled na cosi, a proste nepoznal kdo na tom je
  udelalo to na nej dojem
 ? nevim o cem to je ale stejne to na nas udela dojeem = abstrakce

AVANTAGRDNÍ SMERY
 nacisticke nemecko
o odrastnili z muzeji cirka 16 000 objektu modvytvum
 videni umirani zlocince (popravy) = jaksi je nam lepe, ze vidime umirat zlocince
  ocisteni sveta
o nacisti : v knihach je zlo ...
 utvorily se 3 skupiny – spalene / preprodane / vystavene
 vystavene:
o imresionisti
o kubisti
o expresionismus
o surrealismus
o abstrakce geometricka
o ....
o vse co bylo avantrgardnim umenim = neslucovalo se s nacisticty, jejich vizi
 ,,ZVRHLÉ UMENI´´
 vystava
 naciste prisli s tim, ze avantgardndi umeni je rasove cizi
 avantardni umeni je proste budto jako zide, ....  cizi proste
 uzavren bauhaus
 zid roznasi nemoci, je lakomy, krade, ztelesneni toho vseho ceho se clovek boji
o 1928 arch naumburg
 snimky lidi s dusevni chorobou
 popularizuje deviace  neco seho se lide boji
 nemoce....
 obr. umeni a rasa

totalitni rezim utvari nove umeni
o soubor principu, tkerym by se lide meli ridit

o
o
o
o

povolene ucesy...
snaha urcit presny vejir moznost tykajicich se umeni, vzhledu, cloveka ucesu
po teto vystave otevrena ,,VYSTAVA ZVRHLEHO UMENI´´ - v michove
? jaky je prumerny vkus ??
 cyklus obrazu volba lidu
 vznikl na zaklade dotazniku
 obrazy ukazuji esteticke tendence jednotlivych zemi
 obraz komar – melamid – usa
o nejmene: komar . melamid, drasave barvy
 rusko – nejmene zadany rusky obraz ... akorat je vertikalni, cerveny, skaredy
 holandsko – na obraze i abstrakce
 umeni rasove cizi – pablo picasso, dora maar au chat

2. PŘEDNÁŠKA 2.3.2016
PREHLED CESKEHO UMENI 1 – 20. LET 20. STOLETI
*** cyklus slovanske epopeje – alfons mucha
o vznika mezi lety 1912 – 28
o uz se takhle nemaluje
o namet – historicky
o namet i styl spada do 19 stoleti
o  debata ?  problem:
 co je namalovane na obraze
 jak je namalovane na obraze
 vytvarne umeni se stava interrex = vladnuti v mezidobi
 valav brozik, mistr jan hus pred konstanickym koncilem, 1883
 ve stredni evrope je stale dulezitejsi co se maluje ?
 valcav brozik
o vyho ze je covek mimo centrum
 andre masson – nastorpni malba v divadle odeon
 vyzdoba jednoho z nejvetsich parizkych divadel
o 2. faktor – vlastnost stredoevropskeho umeni
 bata – plakat jako pruvodni obrazek
 kde firma bata vzala svoji vyorbni inspiraci ? USA
 my na zapade jsme cizilizovani, ceske zeme jsou po ceste
 obrazy co vznikaji tady, a budeme – li je posuzovat stejne jako v usa  pak budou posuzovany jinak 
to nez se k nam donese z usa, je uz u nas pozde, tam uz je to zase jinak
 ten nas kubismus – kopiruje prvky v nemecku ?? E.Muncha ?? tradice ?? nebo z vychodu ??
 nejsilnejsi vliv je ZAPADNI
 Vyhodou nasi periferie je, ze byla prvni
  ruzne vlivy z ruznych smeru  dohromady novy vliv
 jak gelostocky
 polak
 centrum a periferie a jejich relace
 co centrum dava periferiim a naopak
 centrem vytv. umeni zpravidla nemusi byt to centrum ktere zrovna expanduje  napr.
vzrustajici ekonomicky potencial NY ... neznamena ze neni kulturnim centrem
 do roku 1945 byla pariz kulturnim centrem sveta
  kulturnim centrum nejde ruku v ruce s centrem politickym!
 stredni evropa – kulturni mix
 ruzne kultury z ruznych casti sveta
 zejmena praha - mnohonarodnostni slozeni
 1. republiak je mnohonarodnostni zemi
o  protivnik – nemec  nas spojonec ob  francie
 inspirace nasich umelcu ve francii
 skupina OSMA
o skupina osmi mladych maliru, vystavuji spolecne v praze poprve v 1907
o cesi + nemci
o emil fila, bohumil, kubista, otakar kubin
o emil filla
 ctenar dostojevskeho
 cte zlocin a trest
o to ze je mi blbe, se nam snazi ukazat nejak skrze toho dostojevkeho
o * stejne nepohodli jako Korchner – namesti nollendorf
 milostna noc, 1907
 esovita krivk
 velmi syte barvy
 milosrdny samaritan
 vychod a periferie
 inspirace v parizi uz
 obraz salome
 ** isnpirace:
 fixovana iluze
slozena z vice pohledu
od pabla picassa


o
o
o
o
o

o

edvard munch
barevnost a krivka, charaktericticka
utopicke idealni mesto, bruno taut – fantasticka arhitekttura 
 obraz 10- leta 20. stoleti
wenzel balik
 kristalovy zamek v mori, 1914
 orientace na nemece  krystalicke struktury
otakar kubin – postava II
 1912 – 1914

 kristalicka postava
 zatisi na stole
skupina osma:
 v r 1911 se znovu setkali v nove zalozene skupne
 nove jmeno : SKUPINA VYTV. UMELCU
 = CENTRUM KUBISMU V CECHAH
o emil filla, josef capek, otto gutfreund
 hlavni – vincenc kramar
o na picassa
o nakupoval dila fr kubistu a dovezl je do cehc
o Psal do casopisu umelecky mesicnik
o vudci cele teto skupiny a jejich vystav
emil filla
 v pravo – autoportret
 s cigaretou 1908
 zarive ostre silne barvy
 esovita krivka isp. e.munchem
 veprostred vlevo
 ,cervene eso´´
o krivka odkoukana od
o toho pod tim
o daumier honore
 sachiste
 1865
 clen skupiny osma
 ins. munchem
 kolem 1910 . sezanne
 salome
 kristalike pojeti
 pravo dole – taky kristaly
 az 1913 – ctenar
 ale 3 rocni zpozdeni









 dost se priblizuje analytickemu kubismu
 problizuje k tomu francouzskemu
pak ten nazor zase opousti
  je v holandsku
 a pak ma pocit, ze musi byt originalni
 prestava sledovat picassa jako svuj vzor
obr.dole – willem claesz, heda
 zatisi v pozlacenym poharem
 typicke holandske zatisi
..pise ´´ : ze dnes v nas zbyla jen laska ke cloveku
filla – zlate rybicky u okna 1916
tyto namety maluje do smrti

emil filla
 prvni kubisticky obra – autoportret, kurak, bohumil kubista
o pozitivni, konvexni, konkavni styly
o podobnost jako avignonske clecny
o jako maska kmene mbnagu
 pohled na lom v braniku
o 1911
o * kdystlicke strukkuty vyvoalvaji pocity dramaticke
o  expresionimus....
o teorie vs skutecny zivot









hlava – valec, inspirace . asyrskymi plastik.
obraz dvojnik – pozitivni / negativni
polibek smrti
o opet obraz dvojce
obyvkle dvojice + / - (autoportet)
epilepticka zena, 1911
obeseny 1915
tezka artilerie akci
urazovani na valecnou lod – dobova foto

frantisek kupka
 jediny umelec tovrici v centru, niko na pe
 periferii
 je na okraji umeleckeho deni
 zacina jako symbolisticky malir
 existuje neco jako elan vital = energie pohybujici vsechno zive, snazi se je privest k dokonalosti
o teorie nemajici zadny zaklad je spis az mysticka a myticka
o  tahle teorie je blizka kupovi
o zacina se zabyvat probleme, jednim jediny, tim se pak zabyva do konce zivota
  vsichni jsme z jednoho testa, pohaneni nejakou energii
 v rpavo – fr. kupka – mezi vertikalami, 1911-12
o neni figura, protoze neni podstatna
 kruhove tvary – prvni krok, krupka
 kupka ilustruje mumie, vesmir, fotografie makromeritek ii mikromeritek  cely zivot se snazi
namapovat jeden problem, stacila mu jedina otazka, kterou se zabyval cely zivot --

3. PREDNASKA (9.3.2016)
MARCEL DUCHAMP
 ,,nejchytrejsi clovek 20. stol ´´
 urcil charakter vv umeni
 zakladatel surrealismu
 1887 -1968
 pocet lidi kolik se jim inspirovalo predstihlo picassa, ...vsechny
 zacal karieru jako vsichni v jeho dobe
 nejdrive malir ovlivneny impresionismem
 1911 – kubismus
o cezanovsky
 pak futurismus
 marcel chumap – yvonne madeleine roztrhane na kusy
 obrazy kubo – futuristicke
o zachycuji pohyb
o smutny mladik ve vlaku
 odmitli ho
 neni stylove cisty
 neni v parizi akceptovaletny
 nasledne obraz prihlasil na mezinarodni
prehlidku evropskych avantgadr....
 kubismu
 futurismus...
 ,,the armony show´´
o konala se ve zrojnici
o zajem ameriky o evropske avantgardy
o pablo piccasso
o marcel duchamp
o sberatele zacinaji sbirat evropske umeni
o !!! nasledkem teto vystavy americka vlada zrusila dovozni clo !!!
o zacinaji vznikat muzea, kulturni centra...
 verejne pohorseni
 kritika – chvaleni
 constanti brancusi – socha – to bile – vejce natvrdo : D
 * obraz zvystavy – videt new york ocima kubistu, hulvt sestupujici ze schodu,
 kral a kralovna obklopeni rychlymi akty – (vedle sipky)





,,fontana´´
pak prestavaa malovat

duchamp
o vymyslel si fiktivniho umelce
o plagiant ?
 obycejny instalatersky predmet
o fontana od pana mutta ?
 zarzeni,
o vzal obycejny predmet  dal mu novy vyznam, novou mysenku
 CHOOSE
o jedine cim amerika prispela – instalaterstvi + mosty : D
o vcem kauza (fontana) meni vytvarne umeni ?
 co je a co neni umeni
 tvorba vs. remeslo
 architektura = tvorivy remeslyn proces v jednom
 stavitelstvi = remeslo
 socharstvi = tvorivy + remeslny proces
 kamenik = remeslik
 tradice:
 aby neco bylo umeleckym dilem
 koncept + remeslne provedeni
 spatne remeslo  necitelny koncept
 impresionismus





 vytraci se remeslo i koncept
na konci 19. stoleti (secese)
 objevuje se umelecke remeslo
 objevuje se i umelecka fotografie
 deleni:
o ARCH
o MAL
o SOCHARSTVI
o + UMEL. REMESLO
o + UMEL. FOTOGRAFIE
  kde je ale tady to remeslo ??
 duchamp, retrospektiva
 ready made
o veci ktere se staly soucasti umelecke instalace
o = vyuziti hotove veci
o objective trouve = nalezeni objektem, vec kterou jsme nasli, a vyuzijeme ji jako
soucast umeleckeho dila
 umelecke dilo v dobe reprodukovane spolecnosti ?
o walter benjamin
o jaky to ma dopad ve vv umeni ?
o aura
 velke umelecke dilo se vyznacuje aurou
 zmena v aure
 najedou se vec stava devkou, kterou mame po ruce
 ml uz neni jedna, nede schovana ,ale je vsude
 lze zreprodukovat zreplikovat do nekonecna
 ztraci svoji jedinecnost
 = nasledek ,,retropektivy´´
 duchamp  fontana  UMENI MUZE BYT VSECHNO ?
o nepodepsal se vlastnim jmene
o =>> novy faktor 20. stoleti
 poktup, kdy umelec umele zastira svoji identitu
 = vynalez duchampa
 umelec zacinam vedome zahravat sis publikem a hrat si se svou vlastni
identitou
o 1917 – rekl ze pisoar je umelecke dilo
  bez kusthistorika to ale nejde
 nestaci dilo podepsat aby existovalo
 nestaci vec prohlasit za uelecke dilo
 je treba instituce, aby to dilo bylo zarazeno do systemu umeni
  kunstihorik tak zahrne tu vec do systemu
o susak na lahve 1914 repelika, fotografa
o marcel ducham, rotacni demisfera
 dadaismus
o princip nahody
o duchamp
o standart stoppages
o 3 ustalene prototypy
o duchamp zakladatel hnuti
o klicem tvorby = nahoda

duchamp
o zacinal jako futuristicky – kubisticky malir
o pak prestal malovat obrazy
o pak tvori ,,ready mades´´
 umoznujici a odpovidajici na otazku te doby zasadni
 ? proc vubec malovat obrazy, kdyz mame fotografii ... ?
 odpoved: kdyz mame mechaniske prostredky reprodukce, fotky... nepotrebujeme malovat, vystacime
si s timto – umelcem jakozto clovekem, ktery CHOOSE – VYBIRA
o ,,obraz neni dilo malire nybrz tech, kteri se na obraz divaji a davaji mu svou prizen´´
o mire of sring – instalace, jedna mile provazku
 vystava v new yorku
 duchamp architekt teto instalace

o

 divak je dulezitejsi, divak dava duveru a zajem  bez teto hodnoty dilo neexistuje
zelena krabice
 utrzky basni
 ruzne jazyky
 ruzne skicy
 pokusy duchampa

jednou alchymisticke nazory, pak linerni perspektiva
 zamerne vse co behem let sbira a dava nam to ruky ,
ktera nam rekne o cem je tohlecto
 ale to se z knihy nedovime, ty veci jsou jen o tom ze nas zajimaji
retina = obraz, sitnice
 nema sloouzit jen ke divani
 ale ma nutit k premysleni
male sklo
 popisek – divani se jednim okem, zblizka asi hodinu
vs. velke sklo
 svatba ?
 umelec touzi tvorit
 maliri  touzi se dobrat k podstate malovani
 mladik  chce svleknout nevestu
 umelec = clovek, jehoz podstatou je ze remelo tvori
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o










rusko
o

rodčenko
 reklama GUM
 * obrazek plakatu s gustavem ... ?
o propaganda... agi reklama...
o obalka knihy solla mess mess med
hana hoheova ?
john heatrifield
 ty nemecti typci ... komuniste
deformace v umeni  znaci nezdraveho, ci spatneho cloveka
john heartfield – fotomontaze
o * foto – montaz = pro delniky, montuji
o slepy a hluchy je ten co cte burzoazni noviny
malewich
o cerny ctverec na bilem pozadi
 ctverec – protoze jako ohraniceni  uzavira nas do nej
 jakysi mentalni ctverec
o 30.3. odpada prednaska
o

16.3.2016
23.3.2016

16. 3. 2016
FOTOGRAFIE
Vývoj fotografie
• film Zvětšenina – povinně vidět
• původně byla její role velmi podřadná
• vzniká chemickým procesem, který se odehrává pomocí technického přístroje (fotoaparátu) – toto určilo fotografii
podřadné místo
• není možné něco takové postavit na úroveň umění
• umělcovo gesto a jeho zručnost se nedokážou projevit tak, jako je tomu u malířství
• i malíři a sochaři používají technické pomůcky k vytváření obrazu
• Kreslíř skicuje odpočívající ženu, 1525, Dürer
• stále ale je to malíř, co má převažující funkci
• u fotografie je člověk jen na zmáčknutí čudlíku
• fotoaparát ale napomáhal k lidskému vidění, svým způsobem
• Výhled z okna na Le Gras, 1826 – heliografie – nevzniklo pomocí přístroje
• poté vynález kamery Obrscury a jodidu sříbrného
• poměrně dobré zobrazení člověka
• Louis Daguerre – vynálezce, nechal si to patentovat v Evropě
• metod je spousta
• raná fotografie získala uplatnění jako portrétní fotografie
• do konce 19. století se technologie vyvíjejí
• zpravidla na kovovou nebo skleněnou desku
• George Eastman – přístroj pro snímání na svitkový film, jehož princip přetrval až do příchodu digitálních foťáků
Vědecká funkce
• to, co zabraňovalo fotografii stát se uměním, jí bylo k dobru při pronikání do vědy, žurnalistiky
• pomáhá popisovat vědecké postupy
• ve vědních oborech rapidně narůstá množství informací
• fotografie pomáhá vytvořit systém
• vznik knih, které jsou vědeckými alby snímků – živočichové, planety,…
• RTG paprsky
• mikrosvět – např. může vyjít bohatě ilustrovaná kniha o rozsivkách
• nastavení fotoaparátu trvalo několik minut až hodin
• postupně se to zkracovalo – umožnění záznamu jevů, které se rychle mění
Represivní funkce
• represivní funkce – nástroj v rukou státu k vytváření seznamu zločinců
• katalogizace občanů – nejen jmenně, ale s portréty
• podobný postup jako katalogizace živočichů vědci
• vytvoření celé řady vědeckých oborů, které nemají s vědou nic společného
• např. sbírka Typy uší zločinců – Bertillon se snažil vytvořit teorii, jak poznat zloděje podle uší
(• zločinci se tetují, zdobí – Ornament a zločin)
• Cesare Lombroso – zkoumal tvary lebek
Pronikání fotografie do všedního života
• svatebčané si pořizovali fotografii
• posmrtná fotografie
• navštívenka – s obličejem a místem pro vzkaz – paralela s fb
• osobní funkce
• královna Viktorie je první celebrita Evropy
• předmět sběratelské vášně
• s nástupem němého filmu jsou celebritami herci – Pola Negri – jedna z prvních celebrit, původem Polka

Problémy fotografie
• dnes problém rozlišit, jestli jsou fotky skutečnost, protože Photoshop
• může fotografie lhát?
• fotografie Turínského plátna, 1898
• to přece musí být pravda, fotografie k náboženským účelům
• fotografie je donekonečna reprodukovatelná
• co je v tom případě originál? Negativ?
• co je originál v případě digitální fotografie? 100110110101100?
• hodnocení kopie v průběhu dějin
• nebylo to bráno jako nijak zvlášť podřadná činnost, tento rozměr dostala teprve v průběhu 19. století
• fotografie je kopie negativu a proto nemá valnou hodnotu¨
•…
Témata fotografie
• fotografie 2. poloviny 19. století mnohdy zachycuje věci, které jsou absolutně bezvýznamné – hromada kamení,
žebřík opřený o zeď
• naprosto to jde proti hierarchii témat, jak to stanovila francouzská akademie
• impresionisté také tak trochu kašlali na tuto hierarchii, ale ve fotografii se to dostavilo dříve
• umělci používali fotografii k vyfocení modelů, podle fotky pak malovali
• nemuseli najímat modely na dlouhou dobu
• stát za model pro obrazy bylo považováno za podřadné – často to dělaly prostitutky
Piktoralismus
• Pictorial Effect in Photography – prosazuje ruční zásah do focení i vyvolávání fotografie – tzv. piktoralismus
• Pictorial Effect in Photography – prosazuje ruční zásah do focení i vyvolávání fotografie, např.
nezaostřování
• rozmazávání vazelíny na objektiv za účelem dosažení snivého efektu
• později vzniká fotografická koláž
• nabourání studené technologické stránky fotografie
• s nástupem impresionismu fotografové vybírají podobná témata jako impresionisté – impresionistický
piktoralismus
• za secese se zase blíží fotografie k tomuto směru
• secesní piktorialismus
• symbolismus
• ruční zasahování do negativu – vyškrabávání do negativu, aby to bylo více kontrastní
• Rodin a myslitel – Edward Steichen, 1902
• rozostření, fotomontáž, zajímavá kompozice
• Rodin a Eva – téměř malířský ráz fotografie
Paranormální jevy a fotografie
• konec 19. století – snaha o zachycení paranormálních jevů
• často ty fotky vznikaly náhodou
• protože se fotilo na desky, které se umyly a pak použily znova
• když se deska umyla špatně, vznikali na nové fotce „duchové“ z minulé fotografie
• občas to fotografové dělali záměrně
23. 3. 2016
• 30. 3. odpadne přednáška
VÝVOJ FOTOGRAFICKÉ KOLÁŽE A DADAISMUS
• říká se, že dadaismus objevil fotomontáž
• fotomontáž je objevovala už v 19. století

• byla používána v reklamě
• André Adolphe Disdéri – Císařská rodina
• používal fotomontáž k navštívenkám
• Oscar Gustave Rejlander – The Two Ways of Life, 1857
• usilování o vyšší umění ve fotografii
• fotomontáž se rozšiřuje ve 20. století
• dnes Brian Walski – 2003, LA Times, Kompozitní snímek, Basra, Irák
Dadaismus
• zhruba 1916 až 1923
• etymologie je nejasná – říká se, že se tím označuje houpací kůň, a vzniklo to zapíchnutím nože do výkladového
slovníku
• rozšiřuje se hlavně v německy mluvících zemích, střední Evropě
• snaží se vytvořit nějaké sdělení, které by podtrhovalo náhodnost, absurditu
• používají písmena, která vytrhávají z kontextu – nahodilost a nelogičnost
• neuspořádanost
• titulní strana časopisu der dada
• Raoul Hausmann – fmsbw, 1918
• výstavy dadaismu – různé obory výtvarného umění
• moc to nedává smysl
• první mezinárodní veletrh Dada-Messe, Berlín, 1920
• nenazývali to ani výstavami – byly to veletrhy, bylo tam zboží
Fotografie v médiích
• slouží ke sdělování pravdy – intuitivně to cítíme
• noviny – dokumentační prostředek
(• fotografie i obraz říkají, že existuje nějaký řád)
• výstava válečných fotografií – fotografie zvětšené na třeba 4 m – získávají tak úroveň obrazu
Koláže
• Řez kuchyňským nožem skrze pivní břich Výmarské republiky, Hannah Höchová, 1919
• vystřihuje fotky a titulky z novin, které se často objevovaly a vytvoří z nich koláž
• baletka, kuličkové ložisko, část dada (mladý Einstein) a antidada
• ze statického zobrazení světa, jak to dělají noviny, vytváří nový celek
• zobrazuje vlastně budoucnost – věda, technika, komunismus
• pamatovat Höchovou
• Höchová je zaměstnankyně časopisu – v pracovní době vytváří logický strukturovaný obraz světa, doma potom
z toho dělá ty koláže
• dadismus vytrhává z kontextu do chaosu
• George Grozs a John Heartfield – Universal City v poledne, 1919
• další koláž, podobná Höchové
(• německý průmysl se po 1. sv. v. dokázal rychle vzchopit, fascinace Amerikou, Fordem)
(• Chaplin ve filmu Moderní doba)
• obraz City, 1916, George Grozs
• připomíná německý expresionismus, ve městě nenachází nic utěšujícího
• o pár let později už se města nebojí
• Paul Citroen, Metropolis, 1923
• optimistické vize německého města
• koláž z mrakodrapů
• není tam Marx, ale duchem tam je, všichni to byli komanči
Fotomontáž v sovětském Rusku
• stala se nástrojem ideologické propagandy

• ničení starých ikon a pomníků a výstavba nových ikon a nových pomníků
• Propagandistický vlak Sevpečati, 1920-1921
• pojízdný vagon polepený koláží
• Propagandistické parníky
• Gustav Klucis – Vyplníme velký plán prací, 1930
• obraz ztrácí svůj význam, nevidí ho tolik lidí
• do popředí se dostává koláž, plakát, protože ty vidí statisíce lidí
• velké práce jsou industrializace, elektrifikace, kolektivizace Ruska
• „my svýma rukama to všechno uděláme“ říká koláž
• na koláži je vlastní ruka Klucise, zkopírovaná do nekonečna
• fotomontáž – název odkazuje na to, že ta koláž se montuje stejně jako to dělají dělníci v továrnách
• Dělníku a dělnice, hlasujte ve volbách do Sovětů, 1930
• téměř tentýž plakát jako Plán prací
• Elektrifikace celé země, Klucis
• Doprava – multiplikace lokomotiv
• Miliony kvalifikovaných dělníků do 518 nových továren, 1931
• málokdy na těch plakátech je skutečně to, co se staví
• nejde o to, co se staví, ale že se staví
• proces je ceněn více než výsledek
• největší hodnotou lidstva je kolektivní práce, není to výsledek, ale je to ta práce
• opět dělal Klucis
• Celá Moskva staví metro, 1931, Klucis
• zde už je obrázek metra
• Klucisovy plakáty jsou kompozičně dynamické, časté užívání diagonál
• chaotická dynamika
Alexandr Rodčenko
• jeden z hlavních představitelů ruského konstruktivismu
• Untitled, 1923 – jeho práce do šuplíku
• je tam dinosaurus
• K živému Iljiči, 1924
• čtyřikrát je tam Lenin
• propagandistický plakát, celá země je komunistická
• Reklama GUM, 1923
• je v SSSR vůbec reklama, když všechno je státní?
• spíše je to agitreklama
• není důvod soupeřit
• plakáty neukazují, co si můžete koupit, ale co všechno v Rusku je, nebo (častěji) co do budoucna v Rusku
určitě bude
• Není nad čím přemýšlet – všechno pro ženu pouze v GUMu
• GUM je obchod v SSSR
• obálka knihy Jima Dollara Mess-Mend aneb Yankee v Petrohradě
• krimipovídky z Ameriky
• taky zde byla fascinace Amerikou, 20. léta
• obálka časopisu SSSR na strojke – čistá kompozice
El Lisickij
• ve 30. přichází trochu uklidnění dynamických koláží
• jak to bude vypadat, až přijde ten komunismus – koláže
• budeme těžce pracovat, ale budeme v tom vidět smysl
• koláž z časopisu SSSR na strojke (SSSR ve výstavbě), 1932
• kult jednotlivce, který pracuje – úderní
• ve 20. a 30. letech dokázal komunismus na sebe navázat špičku tehdejších uměleckých kruhů

John Heartfield
• ve svých pracích už nemá chaos
• s radikalizací situace v Evropě jsou sdělení koláží stále jednoznačnější
• obálka knihy Spoutaná Itálie, 1928
• tvář fašismu – Mussolini překrytý lebkou
• fašismus je největším ohrožením pro Evropu
• Smysl Genevy – kde žije kapitál, tam se míru nedaří, 1932
• není místo na chaos a dadaismus
• holubice míru napíchnutá na nacistický bajonet
• Smysl Hitlerova pozdravu, 1932 – Hitler se natahuje pro peníze
• malý člověk žádá velké oběti, miliony stojí za mnou – nápisy na koláži
• zlý kapitalista, který se snaží rozpoutat válku, se dostává i do ruské propagandy v 50. letech
• Slepý a hluchý se stává ten, kdo čte buržoázní noviny, 1930 – Heartfield tvořil pro komunistické noviny
ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ V RUSKU
Kazimir Malevič
• první projevy abstraktního umění
• Anglik v Moskvě, 1914
• začíná někde mezi kubismem a futurismem
• vytváří suprematismus
• výstava 0,10 v Petrohradě, 1915
• Rusové se v této výstavě snažili docílit bodu nula ve výtvarném umění, ale protože věděli, že se jim to nemůže
podařit, nazvali výstavu Nula celá deset
• nejznámější obraz výstavy je Černý čtverec na bílém pozadí, 1915
• visí v rohu nahoře, stejně jako v pravoslavných domech visí nejvyšší ikona – Ježíš Kristus
• je to kousek Boha v místnosti, přehlíží celou místnost
• černý čtverec není Bůh, ale jsou to energie, které prolínají celým světem – neukazuje jednu konkrétní věc,
ale základní zákonitosti
• černá barva znamená ekonomičnost – je to racionální
• pohlcuje maximum světelného záření
• opět subjektivní jazyk
• bílé pozadí – podle Maleviče pocit bezpředmětna – jinými slovy prostě nic
• Červený čtverec a černý čtverec, 1915 – červená ukazuje revoluci, politickou změnu
• když tyto dva čtverce budou spolupracovat, komunismus bude skvělý
• Příběh o dvou čtvercích, 1920
• proč čtverec?
• Alberti – „než začnu malovat, vytvořím rám, výsek reality“
• vytváří mentální čtverec
• proto Malevič používá čtverec – výsek reality, která je vyplněna ekonomičností¨
• nikdy to není přesný čtverec, jsou to mírné lichoběžníky
• Bílá na bílé
6. 4. 2016
El Lisický
• velký vliv na výtvarné umění
• vynesl ruské umění na západ
• Příběh o dvou čtvercích, 1920
• na rudou planetu (Země) přiletí černý a červený čtverec a nastolí komunismus
NEOPLASTICISMUS
Piet Mondrian

• podobně jako u Maleviče mají čtverce složitý filosofický význam
• fascinován filosofem Heggelem(?)
• Dialektika – celý svět je určován a charakterizován protikladnými dvojicemi
• teze, antiteze, syntéza
• plus minus přístup
• „Každý prvek je určen svým protikladem.“
• horizontála a vertikála
• Šedý strom, 1911 – když víme, jak to dopadne, vidíme ve větvích horizontály a vertikály
• Kompozice č. 10… – malé vertikální a horizontální čárky
• Kompozice s mřížkou č. 9, 1919
• čáry v dalších obrazech ztloustnou
• Kompozice se žlutou, červenou, černou, modrou a šedou, 1920
• jiné barevné výplně nepoužíval
• používá pouze vertikály a horizontály
• Victory Boogie-Woogie, 1943-44
• koláž z barevných papírků, objevují se hraničící čáry
• inspirace ortogonální sítí ulic, když přišel do USA
Theo van Doesburg
• od počátku připouští otočení o 45°
• debatovali s Mondrianem o tom, jestli to jde otočit, jestli tam může být zelená apod.
• Kompozice V, 1924
• snaží se najít základní systém, který znázorní celý svět
• interiér kavárny Aubette, Štrasburk
• je tam i zelená (wau)
Gerrit Rietveld
• neoplasticismus v designu a architektuře
• Křeslo, 1918
• tři základní barvy a rastr čar, strašně nepohodlné
• Dům paní Shröderové – interiér inspirován Japonskem
• otevření prostoru
• vyvýšená nika je častá v japonském domě – tady využito k umístění postele
• Yves Saint Lauren, 1965 – Dámské šaty podle Mondriana
• nový, trochu vesmírný look, který byl populární v 60. letech
• popkultura neoplasticismus vstřebala až v 60. letech
KONSTRUKTIVISMUS
Alexandr Rodčenko
• Moskva je další centrum abstraktního umění
• nejvíce revolucionizuje olejovou malbu
• Černé na černém, 1918
• nezřetelné tvary, šedočerné barvy
• obraz sděluje úplný opak toho, co říká Malevič
• Malevič říká, že bílá je nic
• Čistá žlutá barva
• Čistá modrá barva
• Čistá červená barva, 1921
• je obraz o obsahu, nebo je to věc, kterou konstruujeme?
• Rodčenko říká, že obraz není filosofie, obraz je plátno natřené barvou a nic víc
• Konstrukce linií, 1919
• k čemu je linie?

• neodkazuje na nic, je to mimo obraz, je to, co konstruujeme
• dává zárodky ke vzniku konstruktivismu
• Prostorové konstrukce na výstavě Obmochu, 1921
• konstrukce z tyček a provázků
• socha neodkazuje na žádnou filosofii, skrytý význam, je to jenom konstrukce
• zkoumá konstruování
• je to o konstrukci, nikoliv vyprávění příběhů, není tam žádný filosofický význam, jak to měl třeba Malevič
• Zavěšená konstrukce, 1921
• kruhové kce z jednoho kruhu překližky, pootočení vůči sobě, může se to hýbat
není to už jen o spojování tyčí, ale trochu o vytváření logického celku
• Šuchovova věž v Moskvě, 1929
• Naum Gabo – Kinetická konstrukce
• přidával motorek do konstrukcí – kinetické struktury
(• Mucha – ornament je záznam lidského pohybu
• čára slouží k navigaci)
• naznačuje, že prostředí se neustále mění
• umění má zakládat na dynamické rytmice
• Záběr do galerie Denise René, výstava Le Mouvement, 1955
• dynamické konstrukce od Alexandra Cadlera a Jeana Tinguelyho
• Nástroj ke kreslení – Tinguely
• obraz poháněn motorkem
Vladimír Tatlin
• Výběr materiálů – železo, štuk, sklo, asfalt; 1914
• sestrojuje obraz z kusů materiálů
• Rohový protireliéf
• Výstava 0.10, Petrohrad, 1915
• dává to do rohu, stejně jako ikonu a dává tím najevo, že i ikona je nějakým způsobem zkonstruována
• k čemu ten konstruktivismus vlastně je? K čemu slouží?
• po etapě, kdy šlo jen o zkoušení konstrukcí a materiálů, dostává velmi ideologické poslání
• El Lysicky – Tribuna Lenin, 1924
• Gustav Klucis – Návrh propagandistického kiosku, 1922
• Radio-Oratory, 1922
• Vladimír Tatlin – Model památníku III. internacionály
• nerealizované a nerealizovatelné
• měla být 400 m vysoká, uvnitř tři skleněné válce, které by se otáčely jednou za rok, jednou za měsíc a jednou
za den
• spojení statické a dynamické konstrukce
• reflektuje dynamickou proměnu společnosti
• inspirace Babylonskou věží – komunismus setře rozdíly a všichni si opět budeme rozumět
• Vladimír Šuchov – Maják ve tvaru hyperboloidu, 1911
• toto byla naprosto funkční a realizovatelná konstrukce
• Nicolas Schöffer – Kybernetická věž, 1961 (po 2. sv. v.)
• 50 m vysoká, bylo jich postaveno více
• věž reagovala na své prostředí, když slyšela hluk, hlučela, když foukal vítr, začala se pomocí motorů točit
• Kybernetická věž světla – nepostaveno
• Josef Chochol – Projekt osvobozeného divadla, 1927
• vysílal paprsek světla na východ a na západ a tím spojovat SSSR se západem
László Moholy-Nagy
• odkud asi pocházel?

• nastoupil na Bauhaus
• přichází s konceptem průmyslové architektury a designu
• dělal i do fotografie
• jak se dá fotit tak, aby člověk vlastně nic nevyfotil
• malířství se může vzdát konkrétního umění, ale fotografie do abstrakce proniká velmi těžko
• malířství i fotka je nudná, protože stále zobrazuje stejnými principy už od renesance
• Pohled na přístav v Marseille, 1929
• splývání lineární perspektivy – vše se ukáže na jedné ploše
• fotogram s Eiffelovou věží – na fotocitlivý materiál se vyskládají předměty a zanechají tam světelnou stopu
• Modulátor světla a prostoru, 1922-1930
• konstrukce, které využívají průmyslové materiály
• lineární perspektiva není pravda a Nagy se na to snaží poukázat
• fotogram si velmi oblíbil
Zdeněk Pešánek
• na počátku 20. letech vytváří instalace, které jsou spojením světla, tvaru a zvuku
• Světelně-kinetická plastika na Edisonově transformační stanici
• autor knihy Kinetismus – popisuje smysl vytváření instalací
Skupina Graf
• hlavně Argentinci(?)
• vnesli do toho člověka, interakci
• Rusové tvoří ve směru konstruktivismu, aby sloužili systému
• Graf se zaměřuje na člověka
• Julio Le Parc – Světlo v pohybu
• půlkruhová místnost se zrcadlovými stěnami a zdrojem světla uprostřed
• když bylo v místnosti hodně lidí, paprsky světla dopadaly na těla lidí místo zrcadla a v místnosti byla větší tma
• funkcionalisté říkali, že odpovídají potřebám člověka – odpovídali ale jen na ty potřeby, které se vyjádřily tabulkami
• až tato skupina to vzala jinak než jenom jako veličinu ve statickém výpočtu
• Hélio Oiticica – Cosmococa, 1973
• optický konstruktivismus
• zapojení diváka do díla

XXX PŘEDNÁŠKA 13.4. 2016
- tematika sexu, apod, duchovnem... od 19. stoleti
- snove podvedomi – 19. stoleti
- stoleti 20. :
SURREALISMUS:
 1924
o zrod surrealismus
o andre breton
 sepsal to
 zakladem umelecke tvorby a poznanim sveta vubec ma byt podvedomi
 podvedomi ho privedlo k tomu, jak napsat text?
 vznikl na zaklade neprtziteho prodou udalosti ... obrazu ... ktere nas napadji jeden po druhem
 zapisovani slov, bez souvislosti, ktere nas jen tak napadnou
 pise: ,,psychyicky automatismus v cistem stavu, bez estetickeho a morlaniho zajmu... ´´
 trochu podobny dadaismu
 ,,la revolution surrealiste´´
 byvali dadaiste se prikladni k surrealismu
 v kine pousteli nejake upotavky a porad dokola, jakesi reklamy a porad dokoola
 surrealismus  dava popisy nejakych obrazu scen, ktere se neskaldaji do nejakych celku, ale jsou naprosto nahodile
 disponibila - pouzivaji francouzi, otevrensot vuci tomu co je nahodne
o  clovek je otevreny tomu, co se ma stat
o andre:
 cara cara...cary  spatri tvar  prejde z automatickeho kresleni na vedome kresleni
o toyen
 stisk ruky –
 barvy nasesene  pak se to patla  vznikaji tvar
o jackson pollock
 dvojitost surrealismu
o obraz vznika automaticky
o nadruhou stranu, je to realisticke ???
o salvador dali
 trvalost pameti
o max ernts
 dite ohrozene slavikem
o man ray
 minotaur









jidrich štýrský
o žabí muž
o bez nazvu
karel teige
o bez nazvu
o opetismus
o teoretik architektury
 arch = exaktni veda
 vychazeji z matem. vypoctu
o pozdeji se venuje teorii surrealusmu

ČSR A SURREALISMUS
o nebylo prijmano upe krladne
o pak manifest – poezie 1932
o marie cervinova
o jidrich sytrsky
o salvador dali
o max erns

OBLIBENA TEMATA SURREALISMU
o temata psychoanalyzy
 sexualita, subjektivita, podvedomi, ego, vedomu, superego, kdo vlasnte jsem, co formuje moje
vedomi ?
 fetismusmus – Z. FERUND
 sebeobrana cloveka
 * toyen ani labut
 naco se snazie zapomenout ?
 ma koreny v muzske obave z kastrace = nejzakladnejsi obava muzu
 freund fragmentuje zenu na casti :D :D
o  zeny v obrazech na kusy
 namet:
 vagina dentata :D :D
 toyen – vagina dentata
 toyen = marie cervinova !
 rozfragmentovani
  soustredeni se jen na casti neceho
o marry Kelly
 jak matka prichaz o dite
o
o
o




pocit tisne- Z. FREUND
 predstava strachu

isamu noguči
 pamatnik pro obeti hirosimy
 navrh pro pamatnik
alison & peter smithson
 house...
 X vstup do krytu versmus

surrealismus
o spojeni erotiky a smrti
po druhe svetove valce
o projevy...
o louise burgeos, peter zumthor
 pamatka pro zeny obzalovane z carodejnictvi
 severni nosko

o

o

o



louise bourgeois
 liska s obeti
 tema bezpecne skryse
 zniceni otce
 ,,vecere´´
prvky co vyvolavaji tisen
 = lid, co nevypadaji uplne jako lide
 nejsou uplne v poradku
 vyvolava to pocit ohrozeni
hans bellmer
 panenka
 zdvojena panenka

 dvojnik profesora
 ? pokus ? bude akceptovany studenty?
 hirosi isiguro a jeho dovjnik...studenti jej sic eprijail, ale jsou to studenti kybernetiky...
SURREALIMUS A VZTAH K PREDMETU
o ***** Duchamp – susak na lahve ... cosi bezvyznmaneho ... jeste tehdy
 je susak na lahve vzpominka / fetis / ma nejaky osobni vztah ke me??
 = zakladni rozdil mezi konstrukivismes, daaismem, surrealismus
 vzdy se vztahuje k psychologickemu jevu cloveka...
 jak ten predmet psychologicky vnimam
 eva Hesse – nahodile – takove visici vaty
 dan flavin – pamatnik pro tatlina
o cindy chermann
 bez nazvu
 kdo koho poziruje ?
o toyen
 ilutsrace – anicka se ztatila v labyrintu
o kusama
 infinity mirror room
 vietnamka


PŘEDNÁŠKA (20.4.2016)
PROPAGANDA
PROPAGANDA – NEMECKO A SVETOVA VALKA
 obraz
o ma velkou presvedcovaci moc
o nemecke popagandy, ...
o  obrazek zid jako nositel nemoci
o nejdulezitejsi uprostred..mene dulezite na krajich
 obalka tydeniku
o time....
o stat pouziva dohled nad obcany tim, ze je na obalec vyfocen ten trestanej
o manipulace s obrazem  ztmavenej cerchoch  jeste horsi nez normalne
 manipulace s obrazem
o obrazek Gottwalda
 typicky priklad
 policitcky dokument defakto
 fotografie statnika
 1991 – pentagon zakazal foceni mrtvych vojaku padlych
o sami si pak zridili to, ze si budou vybirat fotky, ktere daji ven a ktere nikdy nikdo neuvidi
o proc???
 film
o 1952
o jeden z prvnich propagandistickych filmu
 chovani v davu
o jev, ...
o ridime se reakci okoli a nechceme vybocovat z reakci okoli
 nacisticka propagand velmi peclive vybirala co se k cloveku dostane
 propaganda
o musi byt sdelna, srozumitelna
o = postup, cinnost, zamerena na manipulaci s cenari a divaky a manipuluje verejne deni
o cilem je sirit politicke sdeleni
o siri se skrze media, skrze umeni
o nikdy nechce prijemnce racioalne presvedcit
o jde o vyvolani emoci
SOCIALISTICKY REALISMUS
 1932 ... povazuje se za vznik soc.realismu
 1933 – nemecko, zavreli bauhas
 breker – socha ,,pripravenost´´
 1933
o ... nemecko, bauhas...
o totalitarismus vs. demokracie
 rozdil: stat ma absolutni vollbu nad statem
 ma monopolnou kulturu
 tridi co se k nam dostane a co ne
 CENZURA
o zakazany umelecke spolky
o * ludwig kirchner – exprese, emecko, 1915
 * obrazek ochrance severozapadu
 propaganda
 * diego rivera – monumentalni malba narodniho palace
o v mexico city
 socialisticky realismus = umeni realisticke formou a socialisticke obsahem
o je tam figura, v nejakem prostredi, ktere je citelne
o vec socialisticka obsahem ??
 co to je socialisticky obsah
 adolf zabransky – osvobozeni
 alexander deineka – tovarna
o figurativni namety souvisejici s
socialistickym realismem
o ,, kolaz´´
o obrana petrohradu













isaak brodskij – lenin ve smolnem
jan cumpelik
o podekovani vam a lasku vam
o dikuvzdani cs lidu
*alexander gerasimov
o stalin na setkani se s oudruhy
milan med
o mlady klement gottwald
čumpelik
o na usvitu unoroveho dne, 1948 unor
adolf menzel – ve slevarn
casto se objevuji temata prace
vladimir komarek – zatisi se samopalem
jiri kroha
o architekt, funkcionalista
o stadion na strahove pro 1. spartadiaku
o stavel sidliste
* obr. frantisek čihák
o 1. máj
jiri kroha
o lůe,emt gottwald – v rakvi
o aranzoval to kroha
o

PŘEDNÁŠKA (27.4.2016)
18.5. Předtermín !!!!
POP ART
 = umelecky smer, zrodil se vlastne 2x, jednou ve VB a pak v USA prelom 50/60tel...az to druhe anrozeni, americke, bylo
oblibene, i v komustickych zemich a taak
 prvni nastu ve VB v roce 1956 nevyvoal takovy vzrcuh
o ten se dostal do sirokoeho podvedomi
 temata instalaci:
o dopad techniky, technologie a medii na svet a na zivot cloveka
o alison a peter ... smithsonovi
 eduardo paolozzi...
 naprosto primitivni pristresek ktery je mobilni...
 bez nakladu na vystavbu a penize...
 lze premistit...

 vse ma byt mobilni a premistitelne  1. tema ??
 CO MODERNI CLOVEK...MODERNI TECHNOLGIE
o buz aldrin na mesici 1696
 repro gold war modern
 hlavni temata: konaji se vystavy
 spickovy vyvoj technologii ....
 co potrebujeme k zivotu ?
o umeni a ne media
o potrebujeme umeni jako meditacni funkci
o pristup, jak se odpojit od nich
o znaky... odkazujici na paleot a jakesi takove obdobi.... tam njesou jenom nahodou
o jaka je povaha lidske existence, kdyz svet je nepratelsky ...
 obrazek valky...
 atom bombs... dobovy clanek
 stanoislav libensky, jroslava brychtova, zoomorfni predmety, kameny
 paolozzi eduardo, automobilizovana hlava
pavilony vystavy:
1. smisthonovi
 skutecna svoboda zavsi na mobilite cloveka, skrze ARCH
 skutecna svoboda skrze rozjimani
 ukazoval vychodisko
 richard hamilton **
 smitshonovi **
2. hamilton
 ukazuje naopak
 ukazoval distopie
 opak utoipe,
 sneni neni funkcni
 idealni stesti, ta utopie ...proste neexituje... je naplnena, a je distopii
 mame nekonecne mnozstvi volneho casu, ktery venujeme radostne
zabave
 fun house obrazek
o prekleseny plakat z filmu amazing, fordbiden
 tunel fun house
o z reproduktoru bombardace smichem
o a vune
o distopie....
o ...  clovek se ubavi k smrti
o  zapominani na reatlitu
o  utek do sveta zabavy
o  ubaveni se k smrti
 ANDY WARHOL
o obraz plechovky
 soup, chicken, campbel
 pocet plechovek opakovatelny do nekonecna.....
o pouzival polaroid
 WILLIAM .... – obr. bankovky, z 19. stol. drive, bankovka a stole jen jedna













stuar davis, usa, odol
o 1924
o trochu insp. dadaismem
ROBET RAUSCHEMBREG
o zakladadel defakto amer. pop artu
o maluje jakoby utrzky z novin
o neco jako kolaze
rozmnozeni plechovek...
o cim vice tim lepe
o jakasi americka nemoc
o cim vice vseho tim lepe
o nabidka pro spotrebitele zacina byt neunosna
o boom konzumni spolecnosti
ANDY WARHOL
o smrt v americe
o bile horici auto,.... 5 x to same zopakovano
o snimek elektr. kresla

 cernosi zabijeni vice
 mnohdy bez duvodu
 cyklus neni o obetech....
 ale o tom, jak my, jsme
obeti obrazu
noviny, televize....
o podavaji nam slet techto spatnych veci
o nejak uz je nam jedno...
o jsme vuci tomu chladni...
o proto A.WARHOL vybira ty nejhorsi
  multiplukuje je
 jsme na to uz zvykli
 ale jeste o tom ani sami nevime.... vyvolavaji az zavoslost
A.Warhol
o sixteen jackiers
 pop ard vlastne cely neni zabavny
A. Warhol
o sbira tadyto obrazy ...
o kniha ohrozenych zvirat sveta...
o vybira zvirata, ktera jsou nenasytna, chamtiva, privedena k vyhynuti
o sybmol lebky

vsechno tolik a tolikrat...
 az se ubavime k srti









RICHARD HAMILTON
o VB
o co dela nase dnesni prybytky tak odlisnymi, tak sympatickymi
o kolaz
 kulturista s lizatkem
 naha zena
 brakovy komiks young romance :D
 namisto vytvarneho umeni nastoupili media, sunka... komiks
 spotrebice... reklama !
EDUARDO PAOLOXXI
o vice mene az eroticky obsah

NATALIA LACHOWICZ
o konzumni umeni
o odkazuje na dalsi tema pop artu
o ? jaka je role VV um ?
o ? cim je pro cloveka dulezite ?

o * u nas a komun zemi...
o nejsme tak presyceni, u nas
o nebylo tehdy tolik bananu ... vsech spotrebicu... .... ve vychodni evrope  prijimano vsechno jinak jakoby
OLDENBURG, obchod
o prodava umele jidlo
o napodobeniny
o cim je vytvarne umeni ?
o cim je tedy umeni ?
o hamburger – muzeme se nim az nabazit

* JACKSON POLLOCK
- obraz neposkytuje odpoved,
- abstraktni expresionismus
- definovan nakonec jako kyc

cim je umeni ??
... JE STEJNOU NAHRAZKOU, HRAJE SI SE SEXUALITU... JE NAHRAZKOU ....


ROY LICHTENSTEIN
o malby zalozene na komiksech... neco jak mickey mouse...
o banalni scenky apod
o prekresluje komiksova policke  KYC dle kritku
o * kyc .. kdyz ze sixtin. kaple preneseme klenby motivy na magnetku
 = umeni, ktere neklade komplikovane otazky
 veskere problemy chce zjednodusit do rozmeru, ktere clovek zna ze zivota
  vsechno lze zjedodusit
 na vsechno lze polozit otazku, na kterou lze jedoduse odpovedet
 takze vlastne vsechno je vlastne kycovite
 *guzik odpurce kyce...
o prekresloval policka komiksu s trochu malymi zmenami
 napr. divka blon byla s tmavymi vlasy...
o banalni americka pop kultura... kterou lihtenstein jeste vice pomarectje
o banalni predloha  posouva jeji vyznam
o dela to vlastne velmi komplikovanou technikou
o kazdy obraz mu tvral dlouho...

PŘEDNÁŠKA (4.5.2016)

zk – stejna jako minuly semestr / DUCHAMP !!!
kniha umeni po roce 1900
UMENI PO 1900 ....






















umění jeho nastrojem je pocitac a internet
DATAART = neco co je vytvorene v pc
NETART – neco vytvorene na pc a sdilene na webu
spolecne rysy:
o interaktivita
o asi vetsi nez v klasickme umeni
netart – rozvoj koncem 80. let 20. stoleti
o ,,prezdivano´´ jako ...
fraktaly
o obraz vytvareny pro web
vlastnosti:
o transparetnost, otevrenost
o hackerska povaha
o specifika obrazu jako takoveho
vlastnost – TRANSPARENTSNOST
o sit, tok informaci,
mail art
o = umeni posty
o silny proud v 80. letech
o v usa – akce art straight = umelecka stavka
umeni neni system, kde kritici, kunsthiroci maji autoritu....
umeni v mail art atd...vznika bezrpostredni vymenou
neni zadnej typek co ma autoritu jako napr.: _____________
interaktivita = schopnost poskytnuta uzivateli ktery muze zasahovat do vypocetnich procesu a videt jeho
vysledek
pocatky netartu – 80. leta
o taktiviintera
o www.teleportacia.org/war/wara.htm
film : kinoautomat
o divaci hlasuji jak bude pokracovat dej
o predtocene sceny... a co se stane
o jakasi participace divaka...ae omezeny v tom, ze je to dopredu uz vymyslene jakob
vystava duchampa – interaktivni
o vyber z tezce dostpneho umeni, a vybirame co nas zajima
o vystava k surrealismu z NY
o ,,obraz neni dilo malire, nybdrz tech, kteri se na obraz divaji a kteri mu davaji svou prizen´´

Lev Manovich – The Languarge of new media
o jazyk novych medii
o 2 typy interaktivit
 otevrena – uzivatel muze modifikovat vic slozek dila, dokonce cele (celou jeho strukturu)
 uzavrena – pevne fixni prvky, kde divak vybira jenom z moznosti, jez mu autor nabizi

 umelci moc nechteji svoje dilo davat jen tak bez prav a autorstvi....
 boji se, ze ho nekdo nejak zneuzije, nebo tak znici...
www.theyrule.net – system, s predepripravenym menu
umeni zacina byt vysledkem spletí
o .. otevrena struktura knihy, ktera nema dejovy pribeh, ktere lze cist v libovolnem poradi
  v jakem poradi ji ctu urcuji ja
o umeni ztraci linearni smer
o webove prezentace ztraci linearni charaket
o a jsou strukturou propojenou ...
o z oddenku  rozvetveny system
 (neco jak amazon ... firmy ...)
o svrhava to umelce
inetrent
o neni linearnim vypravenim ale je databazi
 smer prohlidky  urcije linearni posloupnost umeni
NET ART
o barekrova – Tesco clubcard
 manipulace...
 problem identity na internetu
o kauza ranneho umeni – ETOY
 usa je zablokovali
 1999 ... kauza....
 v seattlu velke zasedani...
 globalizace
 ucel sveti prostredky
 firma zkrachovala
 skupina e toy
 digitalni unos
 nabourani se do vyhledavacu
 *festival art elektronika v lienzu ....
wolfgang staehle, untitled, 2001
o zivy prenos webkamery
o snimek z webkamery
o krajino malba - canaletto, plavby na canale grande
 18. stol, plavba po nedutach
  jinym mediem v podstate vytvorene to stejne
o podzim 2001 – primy prenos padu vezi
JACKSON POLLOC !!! – ZK
o caka na platno
o ma to neco vyvolat...
o neco jako tohle ? :















vnimani celym telem  podobne tomu, jak bychom meli vnimat umeni starsich





scena, clovek proti tankum...
o potlacovano cosi proti studentum
o vpravo projekce, vlevo original
dat art
o oblibene osmibitove grafiky
net art – nejdulezitejsi inspirace z avantgardy
o vytvorili posutupy, ktere se v net artu pouzivaji
o (napr. kolaz  kubismus .... kusy cekoholiv lepene na obraz ... )
o (napr. fotomontaz  vytrihovani z novin... )
o zidle – robert venturi, denise scott brown, zidle queen anne s motivem babicka
  spojovani ruznych prvku do jednoho celku
 vypujcovani casti ... 
o obrazek – cory arcangel, data diaries 2003
 vedle
 dalsi predstavitel
 datove deniky
 dekonstruuje soucastne obrazy 
o cory arcangel
 super mrio

o

nam june paik – fotografie lim younge – kyun
 to same...
 pomijivost, vyhozeni televize
chris anderson
o dlouhy chvost
o proc budoucnost businessu spociva v dlouhodobych prodejich a vetsi pestosti nabidky
o zabyva se analyzoou strateii firem jako amazon....
o ,,krivka – dlouhy ocas´´
,,kazda prisera najde sveho milovnika :D´´
* prodira se necim... cim lepsi umeni  musime projevovat vetsi zajem 
o umelci by meli chodit do galerie...
o






atlan kaprow
 pop art
 instalace ,,dvorek´´
 jsme jen konzumenti
 tvorime jen odpad
 bez zamysleni

18.5.2016 ZK !!
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