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O KUBISMU

ÚVOD

Kubismus je avantgardní umělecký směr první poloviny 20. století
(1907–1914). Jeho označení vzešlo z francouzského slova „cube“
[kýb] – krychle, hanlivého pojmenování obrazů Georgese Braqua [žorže
braka]. Kubismus se odlišuje od starších malířských projevů tím, že se
nesnaží napodobovat viděné, ale zcela novým tvarovým řádem zachycuje zobrazovanou skutečnost. Vyznačuje se zpochybněním pravidel
perspektivy a klasického způsobu vytváření objemu pomocí světla
a stínu. Tato pravidla narušili již impresionisté začátkem 20. století, když
téměř vyloučili černou, malovali jasnými barvami a potlačili objem i linii.
Na to reagovali postimpresionisté, kteří upřednostňovali barevné plochy
a obrysové linie na úkor objemu. Kubisté pak vnesli do malby rozbití
forem na geometrické tvary, vícepohledovost a stylizaci.
Kubismus se projevil nejen ve výtvarném umění, ale také v architektuře, užitém umění, hudbě, filmu, divadle, literatuře a zapůsobil na mnoho
moderních umělců. Inspiroval například italské futuristy, konstruktivisty,
surrealisty a měl podstatný vliv na rozvoj abstraktního umění.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

1907
retrospektivní výstava Paula Cézanna [póla
sezana] pořádaná Podzimním salónem

1912
Pablo Picasso [pablo pikaso] vytvořil první
kubistickou koláž Zátiší s vyplétanou židlí

1908
porota odmítla vystavit obrazy Georgese
Braqua na Podzimním salónu

1913
první velká mezinárodní výstava moderního
umění Armory Show v New Yorku, která
rozpoutala skandál a veřejné pobouření

1911
výstava Salónu nezávislých umělců v Paříži
představila kubistická díla a vyvolala
pohoršení veřejnosti

Obraz Avignonské slečny je jedním
z nejznámějších děl 20. století.
Zobrazuje abstrahované figury žen,
které jsou jakoby oddělené a nekomunikují spolu. Na dvou postavách
vpravo se poprvé objevují kubistické
tendence. Z jejich stylizovaných
tváří je patrná inspirace africkými
maskami. Takové zobrazení postav
vzbudilo tehdy pohoršení.

Pablo Picasso / Avignonské slečny
1906–1907, The Museum of Modern Art, New York

DOBOVÉ OKÉNKO

Umění první poloviny 20. století silně zasáhly obě světové války
(1914–1918 a 1939–1945), které přinesly velké změny v politické, sociální
i kulturní oblasti. Umělci reagovali na jejich nesmyslnost, na ztrátu existenčních jistot a důstojnosti lidského života. Ve svých dílech vyjadřovali
duševní hnutí, pochody lidské mysli, emoce, city a vášně. Válkou pokřivený obraz světa se odrazil ve volbě námětů, jejich formě i způsobu zobrazení. U kubistických umělců například ztrátou pevnosti objemů, jejich
rozkladem a deformací. Po první světové válce se umění přiklonilo zpět
ke klasičtějšímu výrazu, který se projevoval pevností objemů, hladkostí
povrchů a tvarovou vyvážeností. Umělci hledali klid, nové jistoty a vraceli
se k civilnějším tématům z běžného života. Po vypuknutí druhé světové
války bylo avantgardní umění nacistickým režimem označeno za degenerované a zvrhlé. Bylo nahrazeno národně-socialistickým realismem
a podřízeno stranické a ideologické kontrole. Hlavními motivy se staly
realistické portréty vůdců, vojáků a pracujícího lidu. Svobodná tvorba
byla potlačena a řada umělců bojovala na frontě, byla vězněna, nebo
odešla do zámoří. Po skončení války mnozí umělci navazovali na předválečný modernismus a rozvíjeli abstraktní tendence.

ČESKÝ KUBISMUS

Český kubismus se časově ohraničuje lety 1909–1925 a od francouzského se mírně liší. Je vázán na tradici české gotiky a baroka a jeho
kořeny můžeme nalézt v secesi a expresionismu.
Pod silným vlivem expresionismu vznikl u nás styl označovaný jako
kuboexpresionismus. Umělci se zabývali složitější tematikou a často
volili náměty úzkosti, strachu a smrti. Odlehčenější formou byl tzv. lyrický a imaginativní kubismus. Umělci, kteří se přiklonili k lyrické poloze
kubismu, vycházeli z Picassovy tvorby. Kladli důraz na spontánnost,
improvizaci, hru s linií, barvou a tvarem. Nešlo jim o realistické zpodobnění předmětu, ale o metaforické vyjádření skutečnosti. V obrazech se
často objevují biomorfní prvky (Emil Filla, František Muzika…). Poloha
označovaná jako imaginativní kubismus má blízko k surrealismu. Vychází z psychologie a představ. Umělci pracovali s plasticitou, zobrazovali
zvláštní tvary připomínající lidské figury, nebo krajinu (František Muzika,
Emil Filla, František Janoušek…).
Někteří představitelé kubismu byli členy významných spolků, jako například Umělecká beseda (1863), SVU Mánes (1887), skupina Osma (1905),
Artěl (1908), Skupina výtvarných umělců (1911), Umělecký svaz Devětsil
(1920). Ve spolcích byli zastoupeni nejen malíři a sochaři, ale mnohdy také architekti, literáti a hudebníci. Zabývali se teoriemi a kritikou
moderního umění, věnovali se diskusím, přednáškám o umění, vydávali
časopisy, umělecké publikace, pořádali výstavy… Český kubismus, na
rozdíl od francouzského, pronikl také do architektury a užitého umění.

PŘEDCHŮDCI A VLIVY

Pro kubisty byla zásadní tvorba Paula Cézanna. Navazovali na jeho
zobrazení trojrozměrného prostoru, který budoval pomocí barevných
ploch a kontrastů. Silný vliv na ně mělo africké umění (černošské masky), tvorba Édouarda Maneta [eduara maneta] a Henriho Matisse [ánriho
matise]. Inspiraci nacházeli také v obrazech starých mistrů (El Greco [el
greko], Jeana Auguste Dominique Ingrese [žána ogist dominik angr]).
Zajímali se také o vědu (matematicko-fyzikální zákonitosti) a filozofii.

STYL MALBY A PROJEVY

Kubisté viděnou skutečnost rozkládali, deformovali a uplatňovali princip
vícepohledovosti. Malovali předměty, figury z různých úhlů pohledu – zepředu, zezadu, zboku, seshora a sestavovali z nich nové celky. Nepracovali s tradiční perspektivou a prostorovostí, ale spíše se skládáním
kompozice z tvarů a barevných ploch. Vycházeli z geometrických forem,
které zjednodušovali, rozkládali na menší útvary a lámali jejich obrysové
linie energickými tahy.

NÁMĚTY A MOTIVY

zátiší, figury, portréty, autoportréty, architektura, krajina a jiné…

Pavel Janák / Dóza s víčkem
1911, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

KUBISMUS V SOCHAŘSTVÍ

Hlavními znaky kubistického sochařství jsou pevné geometrické formy,
ostré řezy, průhledy, vystupující hrany, hluboké prohlubně a vícepohledovost. Za materiál volili umělci nejčastěji kámen, dřevo, nebo kov. Vedle
volných plastik vytvářeli také reliéfy. První sochařské práce vytvořil
Pablo Picasso a jeho socha Hlava ženy (1909) se stala stěžejním dílem
pro formování kubistického sochařství. Mezi další významné představitele patří Raymond Duchamp-Villon [remon dyšam vjon], Henri Laurens
[ánri lorán], Jacques Lipchitz [žak lipšic], Alexander Archipenko [alexandr arkipenko], Osip Zadkine [osip catkin], Joseph Csáky [žozef čáky].
U nás byl průkopníkem kubistického sochařství Otto Gutfreund [oto
gutfrojnd], jehož teorie se staly pro Evropské umění ojedinělé. Kubistické
tendence lze spatřit také v sochách Emila Filly.

KUBISMUS V ARCHITEKTUŘE
A UŽITÉM UMĚNÍ

Kubismus se v architektuře a užitém umění uplatnil především u nás,
nejvíce v období let 1911–1914. Architekti a designéři, ovlivnění francouzskou tvorbou, nacházeli inspiraci v gotice, baroku, nebo ve funkcionalismu. Kladli důraz na vnější podobu staveb (fasád), využívali geometrické
formy, motivy stupňovité pyramidy a tvary, které připomínají krystal.
Snažili se zachytit v pohybu vnitřní energii hmoty a usilovali o větší
plasticitu. Po první světové válce se u nás objevuje tzv. rondokubismus.
Kombinuje hranaté prvky s obloučkovými, kruhovými a oblými tvary,
které byly typické pro poválečný dekorativismus.
Kubistické tvarosloví se také projevilo v užitém umění díky snadno
zpracovatelným materiálům, jako byla keramika, či kov. Po vzoru Wiener
Werkstätte [víner verkštete] vzniklo na popud historika a teoretika
umění Václava Viléma Štecha sdružení českého umění a designu Artěl
(1908–1935). Soustředilo se na navrhování a produkci interiérového
designu, uměleckořemeslných předmětů, šperků, hraček, oděvů,
užité grafiky…
Mezi významné teoretiky a představitele kubistické architektury a užitého umění patří Josef Gočár, Pavel Janák, Josef Chochol,
Vlastislav Hofman…
Příklady staveb: Dům U Černé Matky Boží v Praze, sanatorium
v Lázních Bohdaneč, Palác Adria v Praze, Banka československých legií
v Praze, přestavba domu dr. Fára v Pelhřimově…

Dům U černé Matky boží je vůbec
první realizovanou kubistickou
stavbou. Původně se jednalo
se o obchodní dům s kavárnou
Grant Oriental, kde se scházelo
mnoho avantgardních umělců. Kubistické prvky se objevují zejména
na vstupním portálu, střešních
vikýřích a schodišti. Josef Gočár
navrhl také interiér kavárny, nábytek
a barový pult.

„Praha se stala opravdovým městem
kubismu, kde se stavěly kubistické
domy s byty zaplněnými kubistickým nábytkem. Jejich obyvatelé
mohli pít z kubistických šálků kávu,
dávat do kubistických váz květiny,
měřit čas na kubistických hodinách,
svítit kubistickými svítidly a číst knihy s kubistickou typografií.“ Miroslav
Lamač

Dům U Černé Matky Boží
Praha, 1912, architekt – Josef Gočár
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FÁZE KUBISMU
PREKUBISMUS / PROTOKUBISMUS

(1906–1909)
Prekubismus je ranou fází kubismu. Toto období se prolíná s předchozími malířskými styly. Vyznačuje se však odklonem od klasického vidění
a způsobu zobrazování. Umělci navazovali především na Cézannův
odkaz a hledali nové možnosti uměleckého vyjádření. Popírali zákony perspektivy a začali uplatňovat vícepohledovost (zobrazení věcí,
figur z různých úhlů pohledu zároveň). Redukovali a deformovali tvary,
vycházeli ze základních geometrických prvků, především tvaru krychle.
Omezili také barevnost na odstíny okru, šedé, hnědé a zelené.

ANALYTICKÝ KUBISMUS

(1910–1912)
Analytický kubismus se zabýval analýzou a rozkladem objektů do malých ploch, útvarů a jejich opětovným skládáním. Tato fáze se vyznačuje
lámáním obrysových linií, energickými hranatými tahy, vytrácením souvislých kontur. Pozornost se soustředila spíše na plochy, které vymezovaly objem, než na objem samotný. Předměty se zobrazovaly z několika
zorných úhlů zároveň, což popíralo klasické perspektivní vidění. Rozvíjela se technika koláže. Zpočátku umělci malbou napodobovali povrchy
různých materiálů (noviny, tapety, poštovní známky, kousky dřev, mramor…), později je do svých pláten začali i vlepovat. Začleňovali do nich
také písmena a číslice. Jejich použitím umožňovali divákovi snadnější
orientaci v zobrazených věcech a chápání prostoru. Nadále přetrvávalo používání tlumených odstínů barev. Principy analytického kubismu
zkoumali a rozvíjeli především Pablo Picasso a Georges Braque.

SYNTETICKÝ KUBISMUS

(1912–1914)
Syntetický kubismus vycházel z opačného principu. Z abstraktních forem konstruoval objekt na plátně. Umělci se zabývali podstatou zobrazovaného motivu (předmětu, figury) a snažili se postihnout jeho charakteristické znaky, či vlastnosti. Začala se také používat živější barevnost.

Georges Braque / Krajina v I'Estaque
1908, Musée national d'art moderne, Paříž
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VÝZNAMNÍ UMĚLCI
Pablo Picasso [pablo pikaso], Georges Braque [žorž brak], Juan Gris
[chuan gri], Fernand Léger [fernán ležé], Albert Gleizes [albér gléz], Jean
Metzinger [žán micinžé], Henri Laurens [ánri lorán], Jacques Lipchitz
[žak lipšic], Alexander Archipenko [alexandr arkipenko], Ossip Zadkine
[osip catkin], Julio González [chulio gonzáles], Raymond Duchamp-Villon
[remon dyšam vjon], Joseph Csáky [žozef čáky]

Obraz Guernica [gérnika] vznikl během španělské občanské války po
bombardování obce Guernica (1937)
německým letectvem. Vyjadřuje
odpor k válce a násilí. Picasso zde
použil tlumené odstíny barev. I přes
viditelné kubistické prvky v něm
převládá expresionistický ráz.

Pablo Picasso / Guernica
1937, Museo Reina Sofía, Madrid

VE SVĚTĚ
PABLO PICASSO

(1881, Málaga, Španělsko – 1973, Mougins, Francie)
Španělský malíř, sochař a grafik. Společně s Georgesem Braquem je
považovaný za zakladatele kubismu. Pablo Picasso navštěvoval Školu
výtvarných umění v Barceloně a Akademii umění v Madridu. V roce
1900 navštívil poprvé Paříž a čtyři roky na to se zde trvale usadil. Pro
svou tvorbu nacházel inspiraci v dílech starých mistrů (El Greco, Peter
Paul Rubens [pítr pól růbns]), impresionistů, postimpresionistů (Paul
Gauguin [pól gogén], Henri de Toulouse-Lautrec [ánri de tulůs lotrek])
a africkém umění. Jeho malířský styl prošel několika proměnami. Mezi
lety 1901–1904 tzv. modrým obdobím, kdy používal převážně studené
odstíny barev a maloval monochromní obrazy s pesimistickými náměty
(mrzáky, žebráky…). Od roku 1904 tzv. růžovým obdobím, ve kterém
se přiklonil k poklidnější tematice, jasnější barevnosti a jeho expresivní
styl se zjemnil. Jeho častými náměty byli harlekýni, artisti, ale také akty.
V roce 1907 namaloval obraz Avignonské slečny, na kterém se poprvé
objevily kubistické tendence. Styl malby se zploštil a začal se více přibližovat abstrakci. Postupně se Picasso vzdal také čistých barev a přiklonil
se k neutrálním, tlumeným tónům hnědé, zelené a šedé. Experimentoval
s formou a pod vlivem Paula Cézanna se snažil vrátit zobrazovaným
předmětům pevnost, oprostit se od detailů a docílit maximální tvarové
redukce. Společně s Georgesem Braquem rozkládali předměty na menší útvary a lámali jejich obrysové linie (viz analytický kubismus). V tomto
období maloval Picasso převážně zátiší, portréty a věnoval se také
koláži. Poté si prošel fází syntetického kubismu, kdy se naopak v malbě
snažil z abstraktních forem sestavovat nové objekty a klást důraz na jejich charakteristické vlastnosti. V letech 1919 až 1924 vytvářel divadelní
kulisy a návrhy kostýmů pro Ballets Russes [balé rus] Sergeje Ďagileva.
Významnou část jeho tvorby tvoří také plastika, ke které jej přivedl Henri
Matisse. Jeho socha Hlava z roku 1909 se stala klíčovým dílem pro
vznik kubistického i futuristického sochařství. Vytvářel reliéfy z látek, ze
dřeva, plastiky z bronzu, keramiky a stříhaného plechu.

GEORGES BRAQUE

(1882, Argenteuil, Francie – 1963, Paříž, Francie)
Francouzský malíř, sochař a grafik. Společně s Pablem Picassem byl
předním představitelem a iniciátorem kubismu. Vyrůstal v přístavním
městě Le Havru [l ávru], kde se vyučil malířem pokojů a dekoratérem
ve firmě svého otce a dědečka. Zájem o umění jej však dovedl ke studiu
malířství na École des Beaux-Arts [ekol de bozart] v Le Havru a na Académii Humbert [akademii ambér] v Paříži. Ve dvaadvaceti letech nastoupil dráhu svobodného umělce. Jeho dílo bylo ovlivněno řadou stylů od
impresionismu, fauvismu, kubismu až po návrat k realističtějšímu pojetí
malby. Pro jeho počáteční kubistickou tvorbu bylo charakteristické užití
tlumených tónů a jeho hnědošedá plátna často vytvářela dojem dřevěného povrchu. Zajímal se o geometrii, zkoumal účinky a možnosti zobrazení světla a perspektivy. V roce 1912 začal do svých pláten vlepovat
různé materiály, a tak vytvářet první koláže. Během druhé světové války
tvorbu na čas přerušil z důvodu nastoupení do armády. Po návratu se
odklonil od abstraktnějšího pojetí kubismu a jeho styl malby se zjemnil.
Maloval zátiší, portréty a dekorace pro ruský Ďagilevův balet. Později se
přestěhoval do Normandie, kde zachycoval převážně pobřeží a figury.
V pozdním období se dominantním motivem jeho pláten stali ptáci a jejich siluety. Kromě malby se věnoval také litografii a vytvářel skulptury.
Juan Gris / Snídaně
1914, The Museum of Modern Art, New York

JUAN GRIS

(1887, Madrid, Španělsko – 1927, Boulogne-Billancourt, Francie)
Španělský malíř a sochař. Vystudoval technické kreslení na Escuela
de Artes y Manufacturas [eskuela de artes y manufakturas] v Madridu
a klasické malířství pod vedením José Maria Carbonera [chosé maria
karbonera]. V roce 1906 odešel do Paříže, kde se usadil až do roku 1922.
Zpočátku si vydělával kreslením karikatur a ilustrací do časopisů. Zřídil
si ateliér na Montmartru, kde bydlel i Pablo Picasso a další významní
umělci. Malováním se začal živit až kolem roku 1910. Díky účasti na
výstavě Salónu nezávislých umělců a na výstavě skupiny Section d'Or
[seksion dór] (Zlatý řez) se o jeho díla začali zajímat kupci a bohatí milovníci umění. Ve své tvorbě se zabýval světlem dopadajícím na předměty
a brzy nato začal využívat některé kubistické postupy. Maloval čistými
a jasnými barvami, vlepoval do pláten kousky dřeva, tapet, mramoru
a dalších materiálů. Díky svému stylu se stal jedním z nejlepších tvůrců
koláží. Mezi jeho nejčastější náměty patřily zátiší s hudebními nástroji,
ale také portréty, krajiny a městské výjevy.
Georges Braque / Portugalec
1911, Kunstmuseum, Basilej

JACQUES LIPCHITZ

Fernand Léger / Akty v lese
1909–1910, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo

FERNAND LÉGER

(1881, Argentan, Francie – 1955, Gif-sur-Yvette, Francie)
Francouzský malíř, sochař, grafik, scénograf a výtvarný teoretik. Po krátkém studiu architektury se rozhodl věnovat malířství. Studoval na École
des Beaux-Arts a Académii Julian [akademii žilija] v Paříži. Zpočátku si
přivydělával jako retušér fotografií a kreslíř v architektonickém ateliéru.
Přátelil se s avantgardními umělci a byl členem uměleckého sdružení Section d‘Or, jehož členy byli také Robert Delaunay [robér deloné],
Guillaume Apollinaire [gijom apolinér], Marcel Duchamp [marsel dyšam],
Francis Picabia [francis pikabja] a František Kupka. Légerova počáteční tvorba vycházela z neoimpresionismu, brzy se však začal zabývat
kubismem a fauvismem. Silně na něj zapůsobila tvorba Paula Cézanna
a Roberta Delaunayho. Postupně dospěl ke svému vlastnímu osobitému
výrazu. Zabýval se plastičností forem, jejich redukcí na základní geometrické tvary a dynamikou barevných kontrastů. Během první světové
války narukoval do armády. Tato zkušenost měla na jeho dílo silný vliv.
Inspiroval se světem techniky, moderním průmyslem a velkoměstem.
Maloval mechanické stroje, motory, páky, ozubená kola, klikové hřídele.
Do středu svých kompozic umisťoval často masivní figury trubkovitých
tvarů podobné robotům. V roce 1924 se stal spoluzakladatelem Akademie moderního umění v Paříži, kde přednášel o umění. Během druhé
světové války pobýval v Americe. Po návratu do Francie si zřídil ateliér
s keramickou dílnou v přímořském městečku Biot, ze kterého se později
stalo jeho muzeum. Légerova tvorba byla velmi obsáhlá a zahrnovala
také monumentální nástěnné malby, knižní ilustrace, grafické listy, keramiku, sochy, tapiserie, vitráže a další. Byl fascinován filmem a natočil
několik experimentálních snímků.

(1891, Druskininkai, Litva – 1973, Capri, Itálie)
Litevský sochař považovaný za jednoho ze zakladatelů kubistického
sochařství. V roce 1909 odjel do Paříže, kde studoval na École des
Beaux-Arts a Académii Julian. V Paříži se seznámil s Alexanderem
Archipenkem, Pablem Picassem a Juanem Grisem, kteří jej přivedli ke
kubismu. Inspiraci nacházel v africkém umění a přírodě. Ve své tvorbě
zprvu využíval přísný geometrický řád, který rozvíjel ve vertikálních
a hranatých kompozicích. Od roku 1925 vytvářel polychromní reliéfy
s dekorativními prvky, které jej dovedly k jeho vlastnímu sochařskému vynálezu, tzv. průhledné skulptuře. Vyznačuje se provzdušněnými
objemy a průniky, stočenými liniemi, které připomínají robustní kaligrafické znaky. Začátkem druhé světové války se usadil nejprve v Toulouse,
poté v roce 1941 přesídlil do New Yorku. Po válce se pravidelně vracel do
Evropy (převážně Itálie).

Jacques Lipchitz / Ležící žena s kytarou
1928, Tate Gallery, Londýn

VÝZNAMNÍ UMĚLCI

U NÁS

Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Emil Filla, Václav Špála,
Josef Čapek, Vincenc Beneš, Otto Gutfreund, Josef Gočár,
Josef Chochol, Pavel Janák, Vlastislav Hofman, Jan Kotěra

BOHUMIL KUBIŠTA

(1884, Vlčkovice – 1918, Praha)
Již od mládí se u něj projevovalo umělecké nadání. Studoval na Vysoké
uměleckoprůmyslové škole a na Akademii výtvarných umění v Praze
u Vlaha Bukovace. Studium však nedokončil. Byl jedním ze zakladatelů
skupiny Osma, ale po neshodách některých členů odcestoval do Francie a navštívil také Německo. Tam se seznámil s dílem Edvarda Muncha
[edvarda munka] a na čas se stal členem významné expresionistické
skupiny Die Brücke [di bryke] (Most). V roce 1913 vstoupil z existenčních
důvodů do armády, kde působil jako důstojník u dělostřelectva na jihu
Evropy v istrijské Pule. Nedlouho po návratu z války podlehl španělské
chřipce ve věku třiceti čtyř let. Stejně jako u jeho současníků byla i jeho
tvorba ovlivněna řadou umělců. Ať už jej inspiroval El Greco, Paul Cézanne, nebo díla kubistů a futuristů, k malbě nacházel svou vlastní cestu.
Zabýval se otázkami kubistického formalismu, který osobitě propojoval
s prvky symbolismu. Důsledně promýšlel kompoziční principy a hledal
dokonalý řád v malbě. Zásadní význam pro něj měl duchovní rozměr
a obsahová stránka umění. Zajímal se také o spiritismus a parapsychologii. Jeho dílo inspirovalo řadu umělců následující generace.

Obraz Hypnotizér je zásadní dílo
z autorova kubistického období. Mimo
razantní kubistické prvky nese i prvky
futurismu. Ostré rysy postav s tmavými
konturami překypují energií. Z prudkého gesta rukou není zcela jasné, která
ruka komu patří.

Bohumil Kubišta / Hypnotizér
1912, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Emil Filla / Zátiší
1931, Galerie výtvarného umění v Ostravě

EMIL FILLA

(1882, Chropyně – 1953, Praha)
Řadí se mezi vůdčí osobnosti meziválečné avantgardy a první protagonisty kubismu u nás. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze
v ateliéru Vlaha Bukovace. Po třech letech však studia kvůli konvenčnímu stylu výuky opustil a vydal se hledat vlastní cestu. Velký vliv na
jeho umělecký rozvoj měly cesty po Evropě, především Francii, Itálii
a Německu. Během nich se setkal s význačnými osobnostmi, jako byli
Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Theo van Doesburg [teo fan
dušberch], Piet Mondrian [pje mondrijon] a básník Guillaume Apollinaire. Jeho počáteční díla byla ovlivněna expresionismem a dílem Edvarda Muncha. Před první světovou válkou odešel do Paříže, ale po jejím
vypuknutí musel uprchnout do Nizozemska. Brzy se však vrátil do Československa a pracoval na ministerstvu jako zahraniční diplomat. Své
pocity hrůzy a úzkosti z války vyjádřil v expresivních cyklech Zápasy Heraklovy a Boje a zápasy. Během druhé světové války byl zatčen gestapem a uvězněn v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Jako
jeden z mála je přežil. Po válce byl jmenován profesorem Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze a byla mu uspořádána výstava v Mánesu.
Maloval převážně zátiší, portréty a krajinomalby českého středohoří.
Věnoval se monumentální malbě s tematikou slovenských zbojnických
písní, pro kterou často používal jako podklad papír, či hedvábí. Byl
velkým znalcem, teoretikem a sběratelem umění, zakladatelem, či členem několika uměleckých skupin. Působil také jako redaktor časopisu
Volné směry.

ANTONÍN PROCHÁZKA

(1882, Vážany – 1945, Brno)
Studoval na Vysoké uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných
umění v Praze u Emanuela Dítěte, Hanuše Schwaigera [hanuše švajgra]
a Maxe Švabinského. Studia však nedokončil. Stejně jako většina umělců jeho generace byl ovlivněn dílem Edvarda Muncha, expresionismem
a fauvismem. Díky cestám po Evropě se seznámil s díly předních
avantgardních umělců a také s malířkou Linkou Scheithauerovou [linkou
šajtaurovou], kterou si po návratu vzal za ženu. Do roku 1921 působil jako
učitel krasopisu, geometrie a kreslení na Zemské vyšší reálce v Moravské Ostravě. Poté odešel do Nového Města na Moravě a následně do
Brna. Byl členem Osmy, Spolku výtvarných umělců Mánes a Skupiny výtvarných umělců. Ve své tvorbě rozvíjel principy kubistického tvarosloví,
později se však přiklonil k civilnímu novoklasicismu. Maloval především
zátiší, portréty a náměty z lidového umění. Pracoval s pastózními nánosy
barev, do kterých přidával písek. Později malbu kombinoval s enkaustikou. Vytvořil také řadu drobnějších plastik a sochařských návrhů.

Václav Špála / Dvě ženy u vody
1914, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Námět koupání nalezneme již u Paula
Cézanna, jehož obrazy s postavami u vody byly vzorem pro mnoho
kubistických malířů. Obraz se skládá
z odstínů tří protikladných barev, ploch,
přímek a ostrých úhlů. Jejich mozaikovité uspořádání je rozloženo do pravidelné sítě geometrických tvarů.

VÁCLAV ŠPÁLA

Antonín Procházka / Hlava (Čtenář)
1912, Galerie výtvarného umění v Ostravě

(1885, Žlunice – 1946, Praha)
Studoval školu uměleckého zámečnictví v Hradci Králové a Akademii
výtvarných umění v Praze v ateliéru Vlaha Bukovace a Franze Thiela
[france tila]. Ze studií však odešel. Byl členem skupiny Tvrdošíjní, předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes a spoluzakladatelem Skupiny
výtvarných umělců. Působil také jako teoretik a publicista. Jeho tvorba
byla ovlivněna expresionismem, fauvismem, kubismem a díly zahraničních umělců jako byli Edvard Munch, Vincent van Gogh [vinsent fan
choch], Paul Cézanne a další. Proslavil se svými kubizujícími krajinami,
figurálními kompozicemi a portréty. V období let 1911–1923 používal ve
své malbě typickou kombinaci červených a modrých odstínů. Tato volba
barev vycházela z jeho vzpomínek na dětství, kdy venkovské ženy nosily
červené spodničky a modré blůzy. Po roce 1923 následovalo v jeho tvorbě tzv. zelené a vrcholné modré období, kdy používal v mnoha odstínech
jen jednu barvu. Hlavním námětem se mu stala krajina. Po roce 1930 se
věnoval převážně malbě kytic a zátiší. V roce 1945 obdržel titul národního umělce.

OTTO GUTFREUND

(1889, Dvůr Králové nad Labem – 1927, Praha)
Přední kubistický sochař, považovaný za průkopníka českého novodobého sochařství světového významu.
Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Bechyni, kde se zpočátku
věnoval malbě porcelánu. Brzy však přešel do keramického ateliéru
a rozhodl se pro studium sochařství na pražské uměleckoprůmyslové
škole u profesora Josefa Drahoňovského. V roce 1909 odjel do Paříže
a nastoupil na Académie de la Grande Chaumière [gran šomiér] do
ateliéru Antoina Bourdella [antoana burdela], kde setrval rok. Poté se
vrátil do Prahy a stal se členem Skupiny výtvarných umělců, na jejíž
činnosti se aktivně podílel. V roce 1914 odjel opět do Francie, kde ho
zastihla první světová válka. Po vstupu do cizinecké legie a zamítnuté
žádosti o začlenění do francouzské armády byl dva roky vězněn v internačním táboře v Provence. Po válce žil v Paříži a v roce 1920 se vrátil
zpět do Československa. V jeho rané tvorbě se prolínaly prvky domácí
sochařské tradice a gotického sochařství se znalostí soudobé francouzské tvorby, německého expresionismu a kubismu. Inspirovala jej také
pozdní díla renesančního sochaře Donatella. Vytvářel reliéfy, portréty,
hlavy a figury charakteristické výraznou dynamikou a expresivitou. Po
válce však v jeho tvorbě nastal radikální zlom. Projevil se odklonem od
expresivní kubistické fáze k jemnější, poetické civilní výpovědi a realističtějšímu ztvárnění. Vytvářel převážně figurální, portrétní a žánrové plastiky s pracovními náměty, postavy dělníků, sousoší intimnější
povahy, pomníky významných osobností i sochy legionářů. Vyznačovaly
se kompaktním objemem, kultivovanou uhlazeností, věcností a výrazem
bez vyhrocené emocionality. K jejich ztvárnění používal často terakotu,
nebo pálenou hlínu s barevným polychromovaným povrchem.

Proti přírodní formě lidského těla
postavil Gutfreund plastický protějšek
v umělých křivkách violoncella. Zbavil
figuru individuálních rysů a ponechal
jen všeobecné znaky, potlačil detail
a zobecnil tvar.

Otto Gutfreund / Cellista
1912–1913, Galerie výtvarného umění v Ostravě
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OTÁZKY A NÁMĚTY
NEJEN DO VÝUKY

PROHLÉDNĚTE SI SOCHY A VŠÍMEJTE SI
ROZDÍLNOSTÍ JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Socha Dary nebe a země je zpracována tradiční klasicizující formou,
která se vyznačuje pevností objemů, uhlazeností, oblými tvary
a propracovanými detaily.
Socha Cellista se naopak vyznačuje rozbitím formy, hranatými tvary,
uplatněním vícepohledovosti a potlačením detailu.

Co charakterizuje kubistickou malbu?
Jaké barvy malíři používali v počáteční fázi kubismu?
Jaké jsou nejčastější motivy kubistických malířů?
Čím se kubisté odlišovali od předchozího způsobu zobrazování?
Jaké principy v malbě uplatňovali a jaké naopak zavrhovali?
K jakým proměnám došlo ve výtvarném umění na počátku 20. století?
Jak válka ovlivnila tvorbu umělců?
Jak na umění avantgardy reagovali nacisté po nástupu k moci?
Víte, kteří významní umělci bojovali na frontě? Pokuste se zjistit
jejich osudy.

Podívejte se pozorně na obraz. Poznáte, co zde malíř zachytil?

Jan Štursa / Dary nebe a země
1918, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Otto Gutfreund / Cellista
1912–1913, Galerie výtvarného umění v Ostravě

DOTKNI SE HMOTY

Emil Filla / Zátiší s textem Praha Mánes
1921, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Z hlíny, plastelíny, nebo moduritu se pokuste vymodelovat sochu.
Námětem může být hlava, postava, zvíře, věc, nebo přírodnina. Dobře si
ji prohlédněte ze všech stran a zaměřte se na její charakteristické rysy.
Při modelování uplatněte kubistické znaky. K modelaci můžete využít
dřevěné, či kovové špachtle.

ROZSTŘÍHANÉ ZÁTIŠÍ

Vytvořte kubistickou koláž z namalovaného zátiší.
Sestavte ze svých oblíbených věcí jednoduché zátiší a namalujte jej
temperou, či akrylem na papír. Po zaschnutí obraz rozstříhejte na kousky a zpřeházené je nalepte na připravený podklad (tvrdý papír, plátno,
karton, nebo lepenku). Nově vzniklý obraz můžete doplnit různými materiály (látkou, novinami, tapetou, plátky dřeva, pískem, hlínou…), které na
podklad přilepíte lepidlem, nebo tavnou pistolí.

ÚHEL POHLEDU

Sestavte ve skupině zátiší z různých předmětů a nakreslete
jej tužkou na pauzový papír každý z jiného úhlu pohledu. Nezaměřujte se
na detaily, pokuste se jen vystihnout obrysové tvary věcí. Své kresby obtáhněte černým fixem a položte přes sebe na prosvětlovací desku, nebo
je prosviťte lampičkou. Vznikne tak vrstvený obraz, ve kterém se vaše
úhly pohledu propojí v jeden celek. Rozpoznáte v něm ještě konkrétní
zobrazené předměty?

TAK TROCHU JINÝ PORTRÉT

Poproste někoho, aby vyfotil vaši hlavu (zepředu, zezadu, zboku).
Fotografie vytiskněte na papír a rozstříhejte na větší části vycházející
z geometrických tvarů. Zpřeházejte je a poskládejte do nového celku.
Vzniklý obraz se pokuste namalovat akrylem, nebo temperou na papír
v odstínech maximálně tří barev.

Emil Filla / Hlava
1912, Galerie výtvarného umění v Ostravě

V roce 1920 vedení Moravské Ostravy
vypsalo soutěž na podobu krematoria, které mělo stát na tehdejším
městském hřbitově (dnes park
Milady Horákové). Soutěž vyhrál
návrh Vlastislava Hofmana a inženýra
Františka Mencla. O pět let později
se uskutečnilo slavnostní zahájení
provozu. Architekt zvolil jednoduchou,
abstraktní formu, která vycházela ze
vzoru centrálních mauzoleí a barokních kaplí. Kupole stavby byla narušena trojúhelníkovým štítem s oknem
a završena kubistickou lucernou.
V sále byla barevná okna a nechyběly
ani nástěnné dekorativní malby. Z důvodu zrušení hřbitova bylo krematorium v roce 1979 zbořeno.
Vlastislav Hofman / Architektonický výkres – Krematorium
1923, Galerie výtvarného umění v Ostravě

V KŮŽI ARCHITEKTA

Architekt Vlastislav Hofman navrhl pro Ostravu krematorium, které
bylo považováno za významnou kubistickou stavbu. Pokuste se vytvořit
vlastní architektonický návrh. Zmapujte společně své město a najděte
v něm tzv. hluchá místa (prázdná prostranství, zanedbané prostory mezi
domy, zchátralé budovy, parkoviště, mosty, parky… Místa fotograficky
zdokumentujte, fotky vytiskněte, přiložte na ně průhlednou fólii, nebo
pauzový papír a pokuste se je oživit kubistickou intervencí. Ke kresbě
použijte tužku, nebo tenký černý fix.

DIGITÁLNÍ KOLÁŽ

Využijte mobilní aplikaci Collage Maker (LiveCollage), nebo jinou k vytvoření kubistické koláže. Zvolte si nějaký námět (tvář, lidskou, či zvířecí
postavu, stavbu, věc, či zátiší) a vyfoťte jej z různých stran. V aplikaci si
vyberte šablonu, vložte do ní fotografie a zpřeházejte je. Experimentujte
s jejich ořezem, umístěním, natočením, zvětšováním, nebo zmenšováním. V galerii fotografií svého mobilu můžete koláž dotvořit kresbou,
gumováním, změnou barevnosti, nebo použitím filtrů.

DESIGNÉREM

Navrhněte produkt (nábytek, nádobí, vázu, lustr, hračku, šperk…). Zrealizujte jej z papíru, kartonu, plastelíny, či jiného materiálu. Pokuste se
uplatnit kubistické tvarosloví.
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