
 Ital, 15. – 16. st.

 Renesance, humanismus



Mona Lisa                          Dáma s hranostajem



Poslední večeře



• Francouz, 19. – 20. st.

• Impresionismus

Portrét Jeanne Samary



Různé obrazy květin od A. Renoira



Paní Charpentier a její děti

Milenci



• Francouz, 19. - 20. st.

• Impresionismus (imprese = východ slunce; 
pokus zachytit jedinečnost okamžiku, 
prchavý moment, atmosféru; tomu 
odpovídají rychlé krátké tahy štětcem, 
dojem vyvolává až celek, menší důraz na 
propracovanost detailů, obraz působí 
dojmem skici, častá malba krajiny)

Imprese



Soumrak v Benátkách



Lekníny

Lekníny v japonské zahradě s mostem
(volný překlad názvu)



• Francouz, 19. st.

• Postimpresionismus – až vlastní osobitý styl (kontury = obrysy, ostré jasné barvy, tematicky –
okouzlení nezkaženou civilizací na Tahiti)



Tahiťanky na pláži

Žlutý Kristus



Duch mrtvých bdí



• Nizozemec, 19. st. 

(uříznuté ucho, sebevražda ve 37 letech)

• Fauvismus (le fauve = šelma) – Francie, podobá se 
německému expresionismu, používání čistých 
barev, jednoduché zkratky, prostor bez modelace a 
stínování, harmonie mezi emocí a dekorací, na 
diváka bezprostředně působí barevná plocha

• Expresionismus 
• Abstrakce



Slunečnice

Hvězdná noc



• Nor, 19. – 20. st.

• Symbolismus

• Expresionismus 

- protiklad impresionismu a 
naturalismu, odmítá 
zobrazování skutečnosti ať 
dojmy či jinak

- chce vyjádřit vlastní prožitky a 
pocity bez konvence – pro 
zvýšení efektu deformace 
reality

- po 1. sv. válce reagoval na 
pocity úpadku, marnosti, 
zkaženosti, beznaděje

Výkřik



 Španěl, 19. – 20. st.

 Kubismus (kubus = krychle; rozkládání světa kolem do jednoduchých geometrických tvarů a
následné různé zpětné skládání; objekty namalovány z různých úhlů současně; obrazy se zdají být
deformované)



Guernica

• obraz vysoký 349 cm a široký 777 cm

• zhotovil jej za necelý měsíc

• impulsem vybombardování města Guernica 26. dubna 1937 (španělská občanská 
válka, velké civilní oběti)

• zobrazuje ženu, nosiče pochodně, býka a koně jako strašlivé souputníky ve světě 
hrůzy, vše je vyvedeno v černé a bílé barvě



Avignonské slečny Autoportrét



Španěl, 20. st.

Surrealismus
(snaha o osvobození mysli, 
důraz na podvědomí, volný 

tok myšlenek, zachycení snů, 
představ, pocitů, myšlenek)

Snová imaginace
(každodenní předměty mají 

nezvyklé formy)



Rezistence paměti

Lehká konstrukce s vařenými fazolemi
(Předtucha občanské války)



Sloni

Geopoliticus Child Watching the Birth of the
New Man


