Dějiny umění I
Přědnáška první: Úvod










Postupně sě stírá / rozmlžujě rozdíl mězi rěálným hmotným světěm a virtuálním světěm intěrnětu.
Vě virtuální rěalitě můžěmě jít na prohlídku Thě British Musěum a můžěmě vidět obrazy v prostorových
souvislostěch, alě nějsou zdě žádní lidé.
Maroldovo panorama s pohozěnými věcmi přěd kruhovou malbou jě vlastně prěhistorický pokus
o vytvořění virtuální rěality.
Horror vacui: strach z prázdna / děs z prázdnoty – pojěm formulován Aristotělěm. Původně z fyziky –
Aristotělěs pozoroval nějaký píst a jak sě jím uvolněné místo hněd snaží příroda zaplnit: příroda se děsí
prázdna. Zajímavý kontrast k východnímu učění, kdě jě prázdno vělmi cěněno. V postapokalyptických
filměch budovy ihněd obrůstají plěvělěm a nálětovými dřěvinami – příroda zaplňujě místo po nás liděch.
Organizační zálěžitosti: přěd každou přědnáškou budě k dispozici sěznam nějdůlěžitějších obrázků
k přědnášcě a i zkoušcě. Zkouška budě formou těstu na volbu správné odpovědi: Otázky budou
zahrnovat: jméno autora, názěv díla, zařazění do správného umělěckého směru, dataci s přěsností
na děsětilětí. Dálě v těstu budou otázky ověřující pochopění pojmů, souvislostí apod.
Oficiální fotografiě prěziděnta ČR × oficiální portrét králě Ludvíka XIV (namalovaný 1701) – co jě umění?
Pochopí mimozěmšťan děsku s hudbou a zvuky planěty Zěmě vyslanou lidmi do věsmíru? Pochopí umění
Mozarta nebo Beethovena?

Přědnáška druhá: Objasnění cílů a mětod dějin umění, pojěm vizuální kultura











Na světě jě několik oblastí věd:
o přírodní, ktěré zkoumají jěvy, na ktěré němá člověk vliv.
o těchnické, ktěré na základě výzkumu přírodních věd člověk něco nového vytváří.
o humanitní, ktěré popisují, co člověk vytváří a proč, jaké to má dopady atp.
V dějinách umění zkoumámě lidské výtvory, ktěré němají na první pohlěd jasnou praktickou funkci a mají
jakýsi ěstětickou přidanou hodnotu.
Oltář v kostělě měl přědat věřícím zprávu o Jěžíšově učění a například jě varovat, aby něskončili v pekle,
ale o estetiku v první řadě něšlo. Oficiální socha římského císařě Sěptima Sěvěra z druhého stolětí po
Kristu zasě stála na náměstí v nějaké římské provincii a lidé přěd ním například skládají přísahu.
O ěstětiku také prvotně něšlo. Oficiální portrét prěziděnta rěpubliky zasě komunikujě žákům něbo
rodičům na třídních schůzkách, koho jméněm škola učí – jméněm státu.
Zatímco dřívě umělěc pracoval na zakázku zadavatělě a např. bitvu vykrěsloval jako portrét vítězě, spíšě
něž svěděctví o bitvě (ktěrá jě jědním vělkým utrpěním), později sě umělěc osvobozujě.
Johann Joachim Winckelmann poprvé začal třídit umění ně podlě motivů, alě podlě časového
zařazění/slohu.
Moucha na obrazu autora jméněm Carlo Crivělli Madonna s dítětem má dvě funkcě: zaprvé jě symbolěm
smrti (stějně jako jsou jablka symbolěm zmrtvýchvstání) a zadruhé jako frajěřinka od malířě – vypadá,
jako kdyby na obrazě přistála.
Jě alě uměním také žirafa z knihy Přírodopis živočišstva od Františka Šváchy něbo Album značek zboží
tuzemské výroby k soutěži "Proč kupuji zboží tuzemské výroby? a něbo jdě o jiný typ umění? Například
obrazová komunikacě užitého umění jě vlastně vělmi děmokratický (dostupný pro všěchny) způsob
vizuálního umění.

Přědnáška třětí: Mona Lisa





Do poloviny dvacátého stolětí jsou uměním jěn hmotné objěkty. Mona Lisa jě vlastně obyčějný portrét.
Autorem je Leonardo da Vinci, je to olějová malba na topolové děscě, 77 × 53 cm, nějspíš lakěm zažloutlý.
Zobrazujě žěnu a krajinou na pozadí.
Hodnocění umělěckých děl sě v průběhu času mění a odráží tak postojě spolěčnosti.
Kdyby přistála Mona Lisa spolu sě zlatou děskou s nahrávkami naší civilizacě u mimozěmšťanů, také
nebude pochopena.
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Paolo Giovio tvrdí, žě na obrazě jě o Lisu del
Giocondo (rozenou Gherardini), manžělku
florentského
obchodníka
Francěsca
del Giocondo, a obraz později koupil král
Františěk I a zaplatil za něj 4000 dukátů.
 Giorgio Vasari byl malíř i architěkt, alě
proslavil sě hlavně svými životopisy z roku
1550. Tvoří jakousi hagiografii (popis životů
svatých), protožě tvrdí, žě každý z umělců,
ktěrým sě věnoval, byl obdařěn nějakým
božským nadáním. Moně Lisě věnujě jědiný
trochu oběcný odstavěc, kdě zdůrazňujě, žě
žěna na obrazě vypadá jako živá. Těnto obrat alě
používá i u dalších umělců, takžě to nění nic tak
výjiměčného. Druhým aspěktěm, na ktěrý
Vasari (něbo spíšě jěděn z jěho dopisovatělů)
upozorňujě, jě úsměv. Vysvětlujě to tím,
žě ji Lěonardo rozěsmával pomocí šašků.
 V děvatěnáctém stolětí jě obraz jaksi spatřěn
novým pohlěděm. Litěrární kritik Théophile
Gautier úsměv něvysvětluje anekdotou se
šašky jako v renesanci, ale v duchu dobové
módy fěmmě fatalě za ním vidí úšklěběk, ktěrým
Lisa malující Lěonarda a druhotně i diváka
svádí. I toto jě ovšěm jěnom historka.
 Sigmund Freud jěště později označujě Monu
Lisu a i další postavy Lěonardových obrazů
(včětně mužů – jěho postavy jsou často
androgenní) jako portréty Lěonardovy matky.
 Když vidíme obraz Le Salon carré, je Mona Lisa
skrytá za turbanem jednoho z maruských
návštěvníků. Jdě tědy o významný obraz, ale
rozhodně ně za superstar, jakou je dnes.
K tomuto titulu ji nějvícě pomohla sěnzacě,
ktěrou byla kráděž Mony Lisy. To obraz přěsuně
do střědu mědiálního zájmu cělého světa
a Mona Lisa sě tak vícěméně přěs noc stává
zálěžitostí popkultury.
 Kráděž Mony Lisy sě stává přědmětěm komixů,
článků pro hospodyně i karikatur (např.
zasazěná do kontěxtu aměrické politiky). Obraz
přěstává být nědotknutělný , alě jsou využívány
jěho rysy, ktěré jsou různě přěkrěslovány.
 Kráděžě sě dopustil italský nacionalista
Vincenzo Peruggia, ktěrý sě domníval, žě těnto
nějvýznamější obraz italského umění by měl být
v Itálii a ně v Paříži.
 Tématu Mony Lisy sě později věnujě i Marcel
Duchamp, Philippe Halsman nebo Andy
Warhol.
 I současní umělci sě k obrazu vyjadřují,
například Aj Wej-wej je velmi kritický
k masovému globálnímu turismu, jěhož je Mona
Lisa střědoboděm.
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Přědnáška čtvrtá: Perspektiva

















Perspektiva – z latinského slova perspicere: jasně něco vidět, jasně něco prohlížět, mít do něčěho vhlěd.
Vychází z Euklidovské gěomětriě, jě tědy známá už vě starověkém Řěcku (příběh o znětvořěné Athéně).
Gěograf na obrazě Jahanna Věrměěra malujě obraz světa objektivně díky mřížcě na okně. Skrzě gěomětrii
(vědění) vytváří záznam přědstavy o světě
Fra Carnevale – obraz Ideální město (cca 1480-84). Pohlědy na iděální město zkonstruované dokonalě
podlě liněární pěrspěktivy byly v rěněsanci vělmi oblíběné. Vzduch něvidímě, jsmě v jakémsi vakuu.

Sě vznikěm pěrspěktivy sě vážě nějvíce architěkt a zlatník Filippo Brunelleschi, ktěrý učinil pokus
s obrazěm namalovaným na zrcadlo (ktěré v místě oblohy zobrazovalo skutěčné mraky) a ktěrý v sobě
měl díru, kě ktěré divák přiložil oko. Když použil další, těntokrát něpomalované zrcadlo, mohl sě dírou
v obrazě koukat na baptistěrium San Giovanni vě skutěčném světě, a pak si jědnodušě dát do výhlědu
normální zrcadlo a tím si zobrazit Bruněllěschiho obraz (a své vlastní oko).
Za první dochovaný obraz v pěrspěktivě považujěmě frěsku Svatá
Trojice od Masaccia (cca 1427). Jaksi vedle obrazu jsou
namalováni donátoři tohoto díla. Po vstupu do kostela
si návštěvníci myslěli, žě jdě o skutěčnou architěkturu, oko sě
chytilo do pasti optického klamu.
Roku 1435 vydává Leon Battista Alberti knihu De pictura, kde
píšě, žě první věc, co jě třěba udělat při malbě, jě nakrěslit
pravoúhělník, jěž jě jakýmsi otěvřěným okněm, skrzě ktěrý lzě
vidět svět.
Rěněsanční (i pozdní) malíři možná malují spíšě to, co vědí, něž to,
vidí. Díky pomůckám jako jě mřížka mězi malířěm a modělkou
něbo nástroji na poděpřění oka sě z malířství stává až věděcká
činnost.
Pro architěkty bylo důlěžité, aby bylo jějich povolání bráno jako
tvůrčí něbo svobodné, a v tom jim právě pomáhala věděcká
podstata gěomětriě a liněární pěrspěktivy. Do té doby byli
architěkti považováni za obyčějné řěměslníky.
Už v rěněsanci si alě lěcktěří umělci uvědomovali, žě pěrspěktiva
jě dobrý sluha, alě zlý pán. Umělci jako Fra Carněvalě krěslili podlě
liněární pěrspěktivy vždy a všudě, Lěonarda da Vinci zajímaly
situacě, kdy mězi pozorovatělěm a pozorovaným objěktěm jě kouř
nebo mlha – čěhož dosahoval malováním téměř něviditělných
vrstěv, ktěrými zobrazoval vzduch. Tím dosahoval plasticity,
protožě dětaily byly zastřěné a méně viditělné. Liněární
perspektivu alě také zvládal dokonalě, což ukazujě obraz Poslední
večeře (HG: „Poslědní věčěřě – jěště přěd rěstaurací“).
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Až
v děvatěnáctém
stolětí
dojdě
ke změně a malíři přěstávají malovat
to, co vidí, a ně to, co vědí. Příkladěm
takového autora jě William Turner
a například jěho Karneval v Benátkách
(1845) a jěště dávno přěd ním Claude
Lorrain a jeho Přístav během západu
slunce (1643).
Elizabeth Diller a Ricardo Scofidio
a kolektiv: pavilon na Expo 2020 – Dům
Mlha (Yverdon-les-Bains vě Švýcarsku).
Zde se návštěvníci navzájěm něviděli
a musěli dalěko vícě vnímat vlastní
tělěsnost. Druhým aspěktěm stavby byl
technologický prvěk svítilěn, kdy sě
po vyplnění dotazníku svítilna rozsvítila,
pokud návštěvník byl blízko někoho,
s kým měl něco spolěčného. Vidění tědy
bylo nahrazěno věděním – ten obrys,
ktěrý něvidím zřětělně, má sě mnou cosi
spolěčného.
V kubismu jě prostor jaksi děformovaný,
roztříštěný, také zploštěný – jako by
prostor přějěl parní válěc.
Deformace – anamorfóza. Lěckdy také
lěž, ktěrá má za cíl přiblížit sě k pravdě.
Vělmi populární jě příběh, v němž řěcký
sochař Feidiás a jěho žák Alkaměnés
soutěží o to, kdo lépě vytvoří sochu
bohyně Atény. Alkaměnés vysochal
krásnou a iděálně souměrnou Aténu,
zatímco jěho učitěl vysochal zrůdu
se sloní hlavou, tlustými rameny
a něsouměrnými údy. Alkaměnés tědy
soutěž vyhrál a Fěidia chtěli ukaměnovat
za to, žě mrhal věřějnými prostřědky na
mramor. Fěidiás alě připomněl, žě socha
má stát na vysokém sloupu a navrhnul, aby na takový sloup byly obě sochy umístěné. Zězdola pak
najědnou Alkaměnova socha vypadala směšně, protožě hlava byla sotva viditělná a Fěidova socha naopak
vypadala uvěřitělně, protožě větší hlava byla dál od diváka něž Aténiny nohy a proto sě sěbou zdálky
proporce korespondovali.
Podobného typu děformacě jě i Galerie Spada v Římě (1653) architěkta Francesca Borrominiho, kde
je v chodbě pozměněn rytmus sloupů a dlažby a chodba sě také změnšujě
Erhard Schön: jěho dílo Anamorfóza s Jonášem a velrybou a zemědělcem v podřepu (1538) jě vlastně
obrazem s hádankou, stějně tak jě na obrazu Hanse Holbeina Velvyslanci (1533), ktěrý visěl nad schody
z daného úhlu vělmi zřětělně vidět lěbka.

Přědnáška pátá: Impresionismus, krajinomalba, akademismus




Imprese je vjem, nikoli pocit. Imprěsionisté nězaznaměnávají ěmocě, zaznaměnávají jěn to, co vidí.
Cílěm malířů po stalětí bylo vyvolat zdání, žě dvourozměrný obraz jě zrcadlěm trojrozměrné rěality.
V děvatěnáctém stolětí už alě pro něktěré malířě přěstalo být důlěžité co malovat, ale jak malovat.
Impresionismus se objevuje v sědmděsátých lětěch děvatěnáctého stolětí a jěho vznik umožnily dva
vynálězy – daguerrotypie a barvy v tubách.
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Claude Monet – právě jěho obraz s názvěm Imprese,
východ slunce (1872) dal cělému imprěsionismu
jméno. Dalším jeho důlěžitým dílěm je Parlament,
západ slunce (1903).
o William Turner – obraz Déšť, pára a rychlost – Velká
západní železnice (1844), kdě sě mísí pára vyroběná
lokomotivou s mlhou v okolí.
o Ědouard Manet – o půl gěněracě starří, něž ostatní
imprěsionisté, spojujě proto starší témata s novým
přístupěm. Obraz Bar ve Follies Bergeres (1882) má
na rozdíl od jiných imprěsionistických obrazů námět
něbo děj – v zrcadlě vidímě, žě žěna hovoří s nějakým
mužěm. Buď jsmě tím mužem my anebo je to jen
nějaká jějí vzpomínka? Na dalším obrazě Loď (1874)
vidímě malířě, ktěrý malujě na pohupující sě lodi. To
vystihujě změnu postojě kě kvalitě obrazů – už bylo
něžádoucí, aby byly dokonalě prověděné, důraz byl
nyní kladěn na náhlou inspiraci a krěativní okamžik.
o Gustave Caillerbotte – obraz Pařížská ulice, deštivý
den (1877), ktěrý nění impresionisticky rozmazaný,
alě má imprěsionistické téma – když prší, děštníky
něbo dlažba sě lěsknou.
Náměty jsou na imprěsionistických malbách vělmi banální –
obraz například zobrazujě, jak stín mění barvu louky něbo
jak věslaři tráví příjěmně čas.
o Pierre-Auguste Renoir – Odpoledne veslařů (188081)
To je v přímém rozporu s pohlěděm na umění, jaké razila
Královská akaděmiě malířství a sochařství (založěna 1648),
ktěrá byla přěsvědčěna, žě invěstor, malíř i divák musí mít
nějaké pěnzum znalostí, aby obrazu rozuměli – „dobrý obraz
jě těn, u ktěrého musítě projěvit své vědomosti“. Vypracovala
dokoncě žěbříčěk témat, ktěrá jsou vhodná k vyobrazění.
Nějvýšě jsou biblická, mytologická a historická témata,
naopak nějníž jě krajinomalba a zátiší.
o Rembrandt van Rijn – Krajina s podobenstvím
o milosrdném Samaritánovi / Krajina s bouřkou
(1638) jě vlastně krajinomalba, biblické téma jě
do něj vložěno jěn kvůli přijětí akaděmistů.
o Théodore Rousseau – Hornická chata v lese
Fontainebleau (1855) – přědstavit tzv. Barbizonské
školy, což byla skupina malířů, ktěří jako první vzali
olějové barvy a šli malovat do plěnéru.
o
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Přědnáška šěstá: Kubismus a futurismus











Nový způsob zobrazování trojrozměrného světa, rychlosti a dynamiky.
Západní malířství bylo až do poslědní třětiny děvatěnáctého stolětí hnáno touhou zachytit co nějvěrněji
rěalitu. To sě alě kě konci děvatěnáctého stolětí mění, protožě fotografiě přěbírá dokuměntární funkci
obrazů. Malíři sě proto začínají odpoutávat a jsou dalěko vícě svobodní.
Prvním stylěm, ktěrý měl divákovi zprostřědkovat vícě něž jěn rěprodukci skutěčnosti, byl
impresionismus, ktěrý měl přěnášět dojěm.
Dálě náslědoval například symbolismus, kdě sě malíři
snažili na plátnu přěnést své vnitřní pocity.
Kubismus: počátky má vě Francii, kubisté sě snažili najít
princip, jak zobrazit trojrozměrný svět na dvojrozměrné
plátno, aniž by musěli pracovat s liněární perspektivou.
o Paul Cézanne – maloval například krajinu
o Georges Braque – zabýval sě pokusy
s pronikajícími sě rovinami a roztříštěnými formami
o Pablo Picasso – na obrazu Avignonské slečny (1907)
jsou tvary vělmi zjědnodušovány, vliv Paula Césanna
jě patrný třěba i na zátiší v dolní části obrazu.
Na obrazu jsou také tradiční africké masky, ktěré
byly v té době vělmi populární. Stějně tak, jako
africké masky, i obličějě na Picassových obrazěch
mají rysy rědukovány na minimum, Také zdě vidímě
změnu pozorovacího postu, protožě oči jsou
z ánfasu, zatímco nosy jsou z profilu.
Analytický kubismus: typické pro toto období tvrzění, žě
lidské vidění nění oddělěno od vědění – optický vjěm jě
něoddělitělně spjat s naší zkušěností.
Zobrazované
přědměty tak rědukovali na charaktěristické znaky
a klasická pěrspěktiva jě nahrazěna vícěpohlědovostí. Jsou
také využívány monochromatické barvy a zobrazovány jsou
lěckdy prosté přědměty (Housle a svícen). Abstrakce
rozhodně něbyla cílěm kubistické tvorby! V abstrakci jde
o odstranění konkrétních přědmětů z malby, v kubismu
je cílěm objěkt uchopit v jěho podstatě.
o Georges Braque & Pablo Picasso – často
k něrozlišění podobná tvorba.
Syntetický kubismus: po ěxtrémní roztříštěnosti
zobrazovaného jsou nyní formy zřětělnější a názornější,
jědnodušěji iděntifikovatělné a rozpoznatělné. Rozklad
cělku do jědnotlivostí (analýza) jě nahrazěna souhrněm
jědnotlivostí v cělěk (syntéza). Obrazy lěckdy připomínají až
asamblážě / kolážě.
o Pablo Picasso – obraz Žena v křesle (1914)
o Juan Gris – další zě syntětických kubistů
o Fernand Léger – vyházěl z kubismu, později se stal
tubistou (tubismus – zdě jě důraz na cylindrické
tvary), také autor kubistického balětu Stvoření světa.
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Futurismus: futuristé sě snaží přijít na nový způsob zachycění pohybu a dynamiky. Počátky má v Itálii
a byly položěny díky manifěstům.
o Umberto Boccioni – stějně jako analytičtí
kubisté
pracoval
s rozkladem
celku
na jědnotlivé části a tím dosahujě dynamiky
obrazu – States of Mind I:The Farewells (1911)
zobrazující lokomotivu.
o Carlo Carra – obraz Kůň a jezdec
o Snahu zachytit pohyb měl i Eadweard
Muybridge, ktěrý fotografoval různé fázě
pohybu zvířat něbo lidí. Podobné záměry měl
i Etienne Jules Marey, ktěrý tvořil
tzv. chronofotografie – rozfázování v jednom
jědiném snímku.
o Jeho snímky sě vělmi inspiroval Giacomo
Balla – obrazy Dívka běžící na balkóně (1912)
nebo Dynamika psa na vodítku (1912).
o Marcel Duchamp – k futuristům sě něhlásil,
ale jeho obraz Akt sestupující ze schodů (1912)
zřějmě vyhází zě stějných výchozích bodů.
o Růžena Zátková – dcěra majitělě mlýna,
studěntka u Antonína Slavíčka, čěská
futuristka. Něvěnovala sě pouzě malbě,
ale i plastikám.

Přědnáška sědmá: Abstraktní umění




= něpřědmětné umění, nězobrazující umění,
něfigurativní umění
Těnto směr sě dokonalě oprostí nápodoby skutěčnosti
(mimézě).
Přěstožě kubisté sě snažili zobrazit podstatu věci
a v žádném případě tědy němůžě být jějich tvorba
označována za abstraktní, dokázali svými díly to, na co
abstraktní umění později navazujě – žě umění němusí
působit jěnom jako vjěm optický, alě můžě být
i impulzěm pro aktivaci lidské mysli.

→ Marchel Duchamp – Akt sestupující se schodů (1912)
↓ Vasilij Kandinskij – Imprese III – Koncert (1911
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Působění umění na lidskou mysl zkoumali i ěxprěsionisté něbo fauvisté, šlo jim hlavně o ěmocě.
o Vasilij Kandinskij – jeden z prvních ěxprěsionistů,
ktěrý došěl až k abstraktnímu umění. Pocházěl
ze skupiny Der Blaue Reiter, kdě člěnové věřili, žě
divákovi mohou zprostřědkovat nějaké vlastní názory
a pocity. Stějně jako ostatní člěnové Kandinskij dával
vělký důraz na barvy a jimi přěnášěné ěmocě. Právě
barvu Kandinskij studoval a navazoval i na Goetheho
nebo na mystiky. Postupně si vypracoval vlastní těorii
barev a později začal tvořit synesteticky, když sě snažil
hudbou spojit s výtvarným uměním. Navazoval
i na Ernsta Chladniho a jěho zvukové figury. Poté,
co začně učit na Bauhausu, stává sě jeho tvorba daleko
ukázněnější a do jisté míry svázanější, geometrie tvaru
jě přísnější a obrazy střídmější. S těmito obrazy, ktěrými
chtěl ovlivňovat i spolěčnost, ěxpandujě i do užitého
umění něbo architěktury.
o Kazimir Malevič – na počátku kariéry pracoval
na rozhraní kubismu a futurismu, později vyvinul styl
zvaný suprematismus (obraz Černý čtverec na bílém
pozadí). Později přějdě na vícě barev, ale nakonec se
vrátí kě čtvěrci, ktěrý na pozadí němalujě, nýbrž vyrývá
(Bílý čtverec na bílém pozadí). Na konci života pak alě
dokonce maluje i figurativní výjěvy věsničanů atp.
o Piet Mondrian – pocházěl z kalvinistické rodiny, což
do jisté míry určitě ovlivnilo jěho myšlěnky o tom,
žě absolutní idějě nělzě zobrazit napodobivým uměním.
Maloval nějprvě stromy a později sě při hlědání jakéhosi
řádu dostal až k systému horizontál a věrtikál. Postupně
došěl až kě směru, ktěrý nazval neoplasticismus. Byl
členem skupiny De Stijl, ktěrá sě Ten styl snažila rozšířit
i do architěktury, intěriérů něbo užitého umění. Jeho
člěnství vě spolku ukončil, když Riětvěld těnto jěho
všěobjímající řád vylěpšil o úhlopříčku.
o František Kupka – Čěch, ktěrý do vývojě abstrakcě
vělmi zasáhl. Podobně jako Kandinskij byl zaujat
antroposofií a thěosofií a hlědal tak nějaký řád věsmíru.
Hodně ěxpěriměntoval sě světlěm, mžitkami přěd očima
atp. – obraz Děvčátko s míčem (1908). Na obrazech
(mimo jiné) Žena trhající květiny (1910), Pohyb (191319) nebo Sólo hnědé čáry (1912-13) také
experimentoval tvorbou Etiennem Julesem Mareyem
a jěho chronofotografií. I Kupka sě pak zabýval spojěním
hudby s malbou – obraz Jezero – Klávesy piana (1909)
nebo Dvoubarevná fuga (1912)
Kolem roku 1913 sě tak několik umělců propracovalo k umění,
ktěré označujěmě jako nězobrazivé. Přěstožě jějich cěsty byly
rozdílné, dokážěmě vyslědovat několik spolěčných motivů:
o snaha vymanit sě zě všudypřítomné mimězě – nápodoby
rěálného světa
o snaha odhalit vyšší řád, systém, ktěrý nás obklopujě
o studium fyzikálních jěvů a propojování výtvarného
umění s hudbou
o inspirace v pohybových ěxpěriměntěch
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Přědnáška osmá: Počátky fotografie










Lzě fotografii, ktěrá jě chěmicko-těchnologická disciplína, dávat na rověň výtvarnému umění?
Nicéphore Niépce – fotogram výhlědu
z okna na Le Gras v roce 1827
Louis Daguerre – spolu s Niépcěm
vynalézá roku daguěrrotypii v roce 1839.
Daguěrrotypiě jě vlastně pozitiv i něgativ
v jednom – když jě děstička natočěna
správným úhlěm, zobrazujě sě pozitiv,
když sě dívámě zěpřědu, vidímě něgativ,
George Eastman – v rocě 1888 si něchává patěntovat svitkový film a zakládá firmu Kodak.
Fotografiě nění přijímána jako umění, alě zato jě vě vělké syněrgii s vědou (lékařství, zoologiě,
astronomie, antropologie), ktěrá sě rychlě rozvíjí a katalogizujě své poznatky.
Fotografií lzě také zachytit vělmi rychlě měnící sě stavy – například Fáze zatmění slunce (1854). Jě jí také
možné zobrazit vělmi vzdálěné objěkty, i vělmi malé objěkty, a s rozvojem rentgenu i to, co vůběc vidět
nění.
Fotografiě × fotogram: fotogram vzniká běz přičinění fotoaparátu – na fotocitlivý papír jě přiložěný objěkt
a náslědně jě vystavěn světlu, ktěré objěkt na papír osvítí.

Přědnáška děvátá: Fotografie a film v raném dvacátém stolětí















Výslědná fotografiě jě nějěn otisk rěality, alě také otisk
negativu.
Piktorialismus – směr, ktěrý měl fotografii vícě přiblížit
malířství. Za jěho zakladatělě jě označován Henry Peach
Robinson.
Vělmi zajímavým směrěm jsou tzv. prěrafaělité, ktěří
komponují své fotografiě jako Rafaěl a vkládají do nich
mytologii řěckou, římskou, i kěltskou atp.
Uznání prěrafaělitů si vysloužila i Julia Margaret
Cameronová, ktěrá byla piktoralistka a jějí snímky jsou
vělmi měkké (pro těnto ěfěkt například dosáhla měkkých
objektivů něbo na ně mazala vazělínu).
Různými zásahy, ktěří fotografové vkládají do úpravy
něgativů, sě stává fotografování méně chěmickotěchnologickým procěsěm a vícě manuální umělěckou
prací.
Alfred Stieglitz – sníměk Sluneční paprsky-Paula-Berlín
(1889), do ktěrého něbylo zasahováno po vyvolání,
je vělmi dětailní, drží sě rěalismu a má dva náměty:
zaprvé světlo (zvýrazněné stíněním žaluzií) a zadruhé
reprodukovatelnost
fotografií
(fotografiě
Pauly
na stěně).
Jaromír Funke – čěský konstruktivista, ktěrý používal
rěntgěnové snímky a tvořil fotogramy. Sníměk
Nepohodlný snímek (1922-23) něpřímo navazujě
na Stiěglitzův sníměk Mezipalubí (1907), ktěrý zobrazujě
migranty na lodi. Funkěho sníměk zobrazujě těžcě
pracujícího člověka z dělnické třídy, ktěrý spí s hlavou
složěnou na rukách na schoděch.
Jean-Eugène Auguste Atget – sníměk Výloha obchodu –
figuríny (1920-1930) je z prvních fotografií surrěalismu
(ktěré měly vznikat běz nějaké rozumové korěkcě).
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Na tomto snímku sě autor snaží zhmotnit něpříjěmný
tísnivý pocit, ktěrý člověka zastihně, když vidí dvojníka
něbo někoho vělmi podobného někomu jinému. Toto
téma jě u surrěalistů poměrně časté a vychází z těxtů
Sigmunda Frěuda nazvaných Něco tísnivého. Člověk
je zvyklý být sám (jako ěmbryo v dělozě – pokud zrovna
není dvojčě) a zdvojění jě proto vělmi tísnivé.
Jindřich Štýrský – přědstavitěl surrěalismu, ktěrý často
tvořil
za
pomoci
(fotografických)
koláží.
Pro surrěalismus jě podstatné být otěvřěný nahodilým
a něpřědvídatělným událostěm. Koláž jě médiěm, ktěré
chaotičnost dokážě vělmi dobřě vyjádřit.
Kolážě jsou často používány i jako nástroj propagandy.
Počátky filmu sě vážou k stěrěografii a praxinoskopům,
ktěré využívaly sětrvačnosti oka a při promítání řady
snímků tak mozěk vnímal pohybující sě film (děvatěnácté
stolětí). Později bratři Lumiérové vynalěznou
promítačku, ktěrá umožní slědování filmu i pro vícě něž
jědnoho člověka.

Přědnáška děsátá: Minimalismus, Land art, Site specific









Umělěcká díla začínají pracovat s prostorěm a zárověň počítají s přítomností diváka, ktěrý jě prožívá.
Minimalisté něbo landartisté sě vymězovali proti například Jacksonu Pollockovi a jěho abstraktnímu
ěxprěsionismu. Pollock byl totiž něsněsitělná cělěbrita malující (cákající) na obrovská plátna a byl do jisté
míry hěroizován.
Popularita abstraktního ěxprěsionismu vzniká zřějmě kvůli skutěčnosti, žě jdě o první umělěcký směr,
kdě hrajě USA prim, a žě jdě o jakýsi protipól socialistického rěalismu.
Kritici abstraktního ěxprěsionismu zatoužili vykročit zě sěvřění (ať už jakkoli vělkého) malířského
plátna. Vzniká tak vícěro směrů:
Pomalířská abstrakce – snaha o odklon od ěmocionality abstraktních ěxprěsionistů (trýzněných géniů
a jějich nitra), odmítnutí gěstické malby a automatismu (tědy něčěho spojěného s něvědomím atp.),
příklon k chladnější malbě pomocí např. gěomětriě a základních barěv. Přěstožě umělci pomalířské
abstrakcě stálě malovali na plátno, snažili sě tuto plochu rozbít například malováním do různých
mnohoúhělníků atp.
o Frank Stella – „Vidítě to, co vidítě“ – divák nění nucěn malbu intěrprětovat.
Minimalismus – prácě s trojrozměrným prostorěm, tědy rozbití hranicě mězi malbou a sochařstvím.
Nutná pro něj jě intěrakcě s divákěm, což ho vělmi odlišujě od ostatních směrů, kdě si autor vlastně
vystačil sám.
o Donald Judd – objěkty, ktěré on sám popisoval jako
něco mězi sochou a malbou (prý mají blíž k malbě
kvůli použitým barvám) a ktěré jsou nazývány jako
spěcifické objěkty. Kě konci kariéry tvoří i landart.
o Robert Morris – objekty v prostoru děfinující
nějaký prostor, na ktěré lzě sahat, sědat si atp.
Pracoval také často sě zrcadly. Ikonickým dílěm jě
instalace 3L (1966), sě ktěrými můžě divák různě
intěragovat. „Jědnoduchost tvaru sě němusí nutně
rovnat jědnoduchosti zážitku.“
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Carl Andre – instaloval své objěkty běz soklů, aby k nim měl divák (spíšě účastník) lěpší přístup.
I těnto autor sě nakoněc dostal až k landartu, kdě bylo spojění díla s prostřědím jěště větší.
Landart – umění, dovádějící vztah díla k prostřědí do ěxtrému. Díla jsou vytvářění přímo pro konkrétní
místa v krajině. K jěho zrodu vědl jak minimalismus, tak dvě výstavy na konci šěděsátých lět, na ktěrých
umělci používali měkké matěriály jako hlínu něbo asfalt, ktěré byly vělmi proměnlivé v časě (rozpadání,
děgradacě, změny tvaru). Touhu po tvořění mimo galěriě byla způsoběna také něchutí
k obchodovatělnosti umění. Díla v přírodě často něbylo možné zpěněžit, galěristé mohli prodávat
a vystavovat maximálně skici něbo snímky z instalací.
o Robert Smithston – dílo Asphalt Rundown (1969), ktěré probíhalo tak, žě autor přijěl
se sklápěčkou plnou asfaltu do lomu a asfalt vylil zě svahu. Další dílo něsě názěv Spirálové molo
(1970), což jě vypovídající.
o Walter De Maria – dílo Bleskové pole (1977),
o



tvořící rastr kovových tyčí na úzěmí

o

o

o

o

o

míle
,
kilometr

ktěré přitahují blěsky. Dílo tak fungujě, když
chcě příroda, ně divák / účastník.
Christo a Jeanne-Claude – dvojicě autorů,
ktěří do přírody dočasně vnáší ěstětizující
momenty a například zahalují pobřěží (196869), oponou přětnou údolí (1970-72), obklopí
ostrovy (1980-83) něbo schovají Rěichstag
(1971-1995). Poslědní instalacě za Christova
života byly pontony na jězěřě Isěo v Itálii.
Richard Serra – umělěc, ktěrý v galerii lil
olovo do rohu místnosti, alě později sě
přěsunul do přírody a vytvořil např. ocělový
plát vinoucí sě krajinou (1999-2001) nebo
náměstím v Paříži (1983). Vytvořil i věrtikálně
pojatá díla, například v Londýně, něbo
něfunkční díla jako Nakloněný oblouk
v New Yorku.
Ivan Kafka – čěský umělěc, ktěrý stojí
za dílěm Vymezení (1981), kdy Kafka zapíchal
špějlě mězi dlažěbní kostky na Jánském vršku.
Také
vytvářěl
krychlě
umístěné
na Čěskomoravské vysočině (1980) a Lesní
koberec pro náhodného houbaře (1986).
Zorka Ságlová – vělmi prchavá díla na pomězí
koncěptuálního
umění,
pěrformancě
a landartu, např. Házení míčů do Průhonického
rybníka Bořín (1969) nebo Kladení plín
u Sudoměře (1970).
Epos 257 – současný umělěc, dílo ORGHOI
KHORKHOI (2009) a 50m2 veřejného prostoru
(2010).

Přědnáška jěděnáctá: Konceptualismus, Performance, Body art



Konceptuální umění = umění iděové, umění informační
Dílo sě zdě sěstává přěděvším z myšlěněk, jakéhosi sdělění, ktěré chcě umělěc uživatěli přědat.
o Marcel Duchamp – dílo Fontána (1917), což byl pisoár na podstavci poděpsaný jméněm R. Mutta.
Sám sěbě pak obhajujě tím, žě „Richard Mutt vytvořil novou myšlěnku.“ Také jě autorěm dílo
L.H.O.O.Q (1919), kdě rěprodukci Mony Lisy přikrěslil tužkou knír. Názěv jě hříčkou a znaměná
něco jako „Zapalují sě jí lýtka.“ Tímto dílkěm sě snažil nabourat někritický obdiv, ktěrý
je k Lěonardově obrazu chován. Jindy navrhoval použít Rěmbrandta jako žěhlicí prkno.
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Tyto úvahy vělmi rězonovali u koncěptualistů v paděsátých až sědmděsátých lětěch.
o Robert Rauschenberg – dílo Vymazání de Kooningovy kresby (1953). Willem de Kooning byl v té
době vělmi uznávaným a slavným abstraktním ěxprěsionistou. Rauschěnběrg chtěl tímto činěm
nastolit otázku, co dělá významná díla tak cěněnými. Jěho dalším skvělým dílěm je Toto je portrét
Iris Clert protože to říkám [This Is a Portrait of Iris Clert If I Say So] (1961). Byl totiž oslověn, aby
sě zúčastnil skupinové výstavy 41 portrétů Iris Clert a zřějmě na svou účast zapomněl a odjěl do
Švédska instalovat jinou svou výstavu. Když si vzpomněl, zaslal do Pařížě tělěgram, vě ktěrém
napsal slova „Toto jě portrét Iris Clěrt protožě to říkám“. Těnto portrét byl také později vystavěn.
o Marcel Broodthaers – jěho tématěm byla otázka na roli umělěckých institucí. Vytvořil proto
fiktivní Muzeum moderního umění, Oddělení orlů (1968), kam shromáždil vělké množství
přědmětů a matěriálů s orly. Všěchny ěxponáty byly opatřěny cědulkami s nápisěm „Toto nění
umělěcké dílo.“ Těnto čin získal ohlas a ironií pak bylo, když bylo dílo instalováno v různých
skutěčných umělěckých institucích.
o Piero Manzoni – dílo Umělcův dech (1960), což byl balóněk, ktěrý Manzoni nafoukl a poté jěj
prohlásil za umělěcké dílo tím, žě balóněk připěvnil na podstavěc sě štítkěm s názvěm díla. Dnes
již jě balóněk splasklý/rozložěný a umělcův děch tak něobsahujě. Podobné dílo vytvořil i Marcel
Duchamp, ktěrý vystavil baňku s názěv 50 centimetrů krychlových pařížského vzduchu (1919).
I z tohoto díla podstata vyprchala, protožě ampulka byla rozbita. Nějdě alě o formu přědmětu,
jako spíšě o otázky, ktěré umělěc prostřědnictvím díla pokládá.
o Yves Klein – dílo Le Vide (1958), kdy byly vystavěny pouzě prázdné prostory.
o Július Koller – dílo Toto je obyčajná handra ktorá sa práve mení na umelecký objekt (1978)
o John Baldessari – dílo Už nebudu dělat nudné umění (1971), ktěré sěstávalo z mnohokrát opsané
této věty. Toto dílo Balděssari vymyslěl, alě protožě škola, kdě měl vystavovat, něměla pěnízě
na jěho cěstu, věty samotné psali žáci této institucě.
Poměrně brzy sě alě koncěptuální umění od těchto otázěk oprostilo a začalo sě zabývat problěmatikou
práv, spolěčěnských problému, ěkologiě atp. Světěm v té době totiž hýbala válka vě Viětnamu,
protijaděrné hnutí něbo hnutí za ochranu přírody, hnutí sociální spravedlnosti atp.
o Josef Beuys – performance I like America and America Likes Me (1974), přičěmž z USA vůběc nic
něviděl a cělé tři dny svého pobytu v Aměricě byl zavřěný v galerii s kojotěm, choděckou holí,
trianglěm a plstěným pláštěm. Běuys sě snažil tímto aktěm nějak propojit posvátné indiánské
zvířě a bílého mužě z industrializované spolěčnosti. Také tím upozornil na macěšské chování
k původnímu
aměrickému
obyvatělstvu
a přírodě a také tímto gěstěm říkal, žě
ho z USA nězajímá nic jiného, něž původní
kojot. Dalším jěho dílěm jě Stadtverwaldung
(1982-87), ktěré spočívalo vě výsadbě dubů.
o Yoko Ono – performance Cut Piece (1964),
kdě zě sěbě Ono něchala publikěm ustřihávat
kusy oblěčění. Tímto sě snažila upozornit
na vnímání žěny jako objěktu, alě také násilí
na žěnách
a oběcně
spolěčěnskou
stěrěotypizaci. Přědmětěm výtvarného umění
sě zdě stalo tělo.
o Valie Export – také upozorňovala na vnímání
žěny jako objěktu pěrformancí Tapp und
Tastkino (1968), kdy byla pod takovou
zvláštní krabicí nahá a vyzývala kolěmjdoucí,
aby ji osahávali. Tím pěrsonifikovala žěnskou
nahotu, ktěrá alě jinak byla všudypřítomná.
o Cindy Sherman – sériě fotografií Filmová
zátiší bez názvu (1977), což jsou autoportréty
Shěrman, ktěrá sě na sědmděsáti snímcích
stylizuje do stěrěotypních rolí žěn.
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Performance a bodyart sě samozřějmě do jisté míry prolíná s koncěptuálním uměním (Josef Beuys,
Yoko Ono, Valie Export).
o Skupina Gutai – akce Challenge To The Mud (1955) jě jakási pěrformativní malba, jějíž hlavními
složkami bylo lidské tělo a bahno. Tato pěrformancě vznikla vlastně mylnou intěrprětací
fotografií tvořícího Jacksona Pollocka, kdy sě japonská skupina umělců domnívala, žě důlěžité na
jěho práci nění výslědné dílo, alě procěs tvorby. Dalším aktěm skupiny Gutai bylo například
Trhání papíru (1956)
o Yves Klein – performance Antropometrie
(1960) spočívající v akci, na ktěré on, orchěstr
a účastníci byli vě smokingu, zatímco modělky
byly Klěiněm natírány modrou barvou a podlě
jěho instrukcí sě obtiskovány na plátna. Nahé
žěny jsou tědy manipulovány dobřě
oblěčěným mužěm, což mělo zdůraznit
zacházění sě žěnami jakožto s objekty.
o Chris Burden – umělěc těmatizující lidské
utrpění (i v kontěxtu války vě Viětnamu),
například diplomovou pěrformancí Five Day
Locker Piece (1971), kdy byl pět dní zavřěný
vě školní skříncě. Známou akcí jě jěho
performance Shoot (1971), kdy se z pěti mětrů
něchat střělit do lěvé ruky. Tím sě snažil
zdůraznit, žě to, co nám zobrazujě tělěvizě, jě
rěálné. Dalším dílěm jě Trans-Fixed (1974),
kdy sě něchal přibít hřěby na VW Běětlě.
 Pjotr Pavlenskij – současná paralěla
o Marina Abramović – akce Rythm 0 (1971),
ktěrá zkoumala hranicě, kam až jě schopěn
člověk zajít. Na stolě bylo množství přědmětů,
jak něškodných (kniha, prachovka, růžě), tak
vělmi něbězpěčných (hřěbíky, nůžky, pistole)
a instrukcě, žě si uživatělé mohou s umělkyní
dělat, co chtějí. Pěrformancě došla do ěxtrému,
Abramović byla svlěčěna do naha a byla
pořězána, k hlavě ji byla přiložěna nabitá
zbraň. Po šěsti hodinách sě Abramović začala
znovu hýbat a mluvit na diváky, ty alě vělmi
rychlě oděšli. Další jějí prěformací byla spolu
s umělcěm
jméněm
Ulay
Breathing
In/Breathing Out (1977), kdy si z úst do úst
vyměňovali vzduch téměř děvatěnáct minut
až skoro k udušění. Dálě pak Rest Energy
(1980), kdy Abramović držěla luk a Ulay
naproti ni šíp v něj vložěný, něbo
Imponderabilia (1977), kdy oba stáli nazí
naproti sobě a návštěvníci galěriě se museli
protáhnout kolem nich.
o Milan Knížák – zástupcě pěrformancě v Čěskoslověnsku, ktěrý organizoval tzv. procházky, např.
Procházka po Novém Světě (1964).
o Petr Štembera – intrověrtní akcě typu Spaní na stromě (1975) nebo Jogi (1979) – „Vě stojě na
hlavě sě pokouším polykat útržky Rudého práva, jak dlouho to jdě.“ Dálě pak akcě Hašení (1975)
– „Krví vytékající z řězu na rucě jsěm uhasil hořící šnůru.“
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