
Impresionismus



Zdroje impresionismu

1. Angličtí krajináři – John Constable, Joseph William Turner

2. Édouard Manet

Impresionismus je umělecký směr, který  vzniká v 2 pol. 19  st.

Cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru 

dané chvíle. 

Impresionosté vyjadřovali prchavý okamžik zachycením světla, barevnými 

skvrnami.



John Constable (1776–1837) byl anglickým malířem v období realismu, jeden 

z nejlepších krajinářů 19. století. 

John Constable

Dům admirality v Hampstead

Cornfield
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Joseph Mallord William Turner (1775 -1851) byl anglický romantický krajinář, 

jenž bývá pokládán za předchůdce impresionismu.

Turner je malířem světelných efektů a mlžných oparů, jeho obrazy jiskří 

pestrými barvami 

Joseph William Turner

Válečná loď Téméraire 
je vlečena do svého posledního přístaviště, 

kde bude rozebrána

Otrokářská loď
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William Turner: Déšť, pára a rychlost



Édouard Manet (1832 Paříž –1883 Paříž) francouzský impresionistický malíř.

V jeho obrazech se stává nejdůležitějším vyjadřovacím prostředkem barva.

Manet se stal vzorem pro nastupující generaci malířů impresionistů. 

Édouard Manet

Olympia

Snídaně v trávě

Těmito obrazy šokoval pařížskou smetánku.

Pohoršovali se nad muži v oblecích vedle nahé ženy. U obrazu Olympie byl nařčen 

z obscénnosti, vadila i služebná černoška. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1832
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
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Bar ve Folies - Bergere

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Edouard_Manet_004.jpg


Impresionismus je umělecký směr, který vznikl koncem 19. st.

Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší 

zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle. 

Impresionosté vyjadřovali prchavý okamžik zachycením světla, barevnými 

skvrnami.

Prosazení impresionismu nastal rozvoj moderního umění.

Hlavními představiteli impresionismu jsou malíři:

Claude Monet

Auguste Renoir

Alfréd Sisley

Camille Pissaro

Edger Degas

Henri de Toulouse-Lautrec

Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Clauda Moneta Impression, soleil 

levant (Imprese, východ slunce), který byl roku 1874 vystaven na výstavě 

nezávislých malířů v Paříži. 

Poprvé tento pojem (v hanlivém smyslu) použil kritik Louis Leroy, neboť obraz 

považoval za nedokončený. 

Impresionismus

https://www.youtube.com/watch?v=QNZnpVvEW_c

http://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imprese,_v%C3%BDchod_slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imprese,_v%C3%BDchod_slunce
http://cs.wikipedia.org/wiki/1874
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Leroy&action=edit&redlink=1


Obraz Clauda Moneta Impression, soleil levant (Imprese, východ slunce), 

podle jehož názvu je impresionismus pojmenován.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Claude_Monet%2C_Impression%2C_soleil_levant%2C_1872.jpg
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Claude Monet
Claude Oscar Monet (1840–1926) byl francouzský impresionistický malíř a grafik.

Proslul zejména svými cykly.

V nich zachycoval stejný námět v různé denní či roční době 

(Lekníny, katedrála v Rouenu,…),

dokazoval tak proměnlivost světla.

katedrála v Rouenu

http://cs.wikipedia.org/wiki/1840
http://cs.wikipedia.org/wiki/1926
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Impresionismus
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Claude Monet – Parlament v Londýně

Slunce prorážejíci mlhu

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Le_Parlement_de_Londres_Monet.jpg
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Monet – skalní útvary v Etretat 

v Normandii



Claude Monet – Nádraží Saint - Lazare

Claude Monet nakreslil sérii obrazů s motivem nádraží, kde zachytil prolínání 

světla párou, kterou vypouští parní lokomotiva..

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Claude_Monet_-_The_Gare_Saint-Lazare%2C_Arrival_of_a_Train.jpg


Claude Monet 

Lekníny
Ve zralém věku koupil Monet venkovský

dům v Giverny u Paříže s květinovou

zahradou a jezírkem s lekníny, které až 

do konce života maloval.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Monet_Water_Lilies_1916.jpg


Po koupeli

Auguste Renoir, (1841 –1919) významný francouzský impresionistický malíř.

Především figurální malíř, vynikající portrétista, něžnost v obrazech, 

mistrovské zachycení hry světelných paprsků na lidském těle i v plenéru. 

Auguste Renoir

Akt ozářený sluncem 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Pierre-Auguste_Renoir_085.jpg
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Renoir – odpoledne v Moulin de la Galette v Paříži 



Auguste Renoir

Snídaně veslařů



Žena se slunečníkem v zahradě

Letní cesta

Auguste Renoir



Alfred Sisley (1839 - 1899) byl francouzský impresionistický malíř anglického původu.

Věnoval se výlučně krajinomalbě, maloval v plenéru náladové krajiny. 

Alfred Sisley

Člun během záplavy v Port Marly 

Sníh v Louveciennes 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1839
http://cs.wikipedia.org/wiki/1899
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Camille Pissarro (1830 –1903) byl francouzský impresionistický malíř, 

především krajinář. Pissarro byl mimořádně uznávaný jako učitel. Stal se středem 

skupiny malířů – Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne –, 

kteří si všichni vážili jeho umění a často se k němu obraceli pro inspiraci. 

Camille Pissarro

Zimní ráno na boulevard Montmartre Paul Cézanne 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1830
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Zahrada v Pontoise

Camille Pissarro

Hyde park

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Pissarro.gardenatpont.750pix.jpg
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Camille Pissarro

Žně

Sklizeň jablek v Eragny

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Camille_Pissarro_001.jpg
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Edgar Degas (1834 -1917) byl francouzský malíř, který je okolím považován za 

impresionistu, za kterého se on sám nikdy nepovažoval, i když byl hlavním 

iniciátorem impresionistických výstav. Stál mimo impresionistické hnutí.

Byl přímo posedlý lidskou postavou ve všech pozicích. Kreslil hlavně tanečnice, 

např. obrazy Baletní škola a Konec arabesky. Kromě baletek zobrazoval později i 

koňské dostihy a tím se, při vyjádření pohybu, zařadil k impresionismu.

Více než polovina jeho pastelů a olejomaleb zachycuje baletky, které vystupovaly 

mezi jednotlivými dějstvími v pařížské opeře. Kreslil a maloval na jevišti, v šatnách i 

ve chvílích odpočinku. 

Edgar Degas
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Zkouška na jevišti

Tanečnice v modrém

Edgar Degas

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Edgar_Germain_Hilaire_Degas_076.jpg


Edgar Degas-Baletky

Socha baletky

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Glyptoteket_Degas1.jpg


Závodní koně v Longchamp 

Edgar Degas

Žokejové před tribunou
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Edgar Degas

Pijáci absintu

Dvě žehlící ženy

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Edgar_Germain_Hilaire_Degas_084.jpg
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Henri de Toulouse-Lautrec (1864, Albi, Francie - 1901, Malromé, Francie) 

byl francouzský malíř a grafik, patřil také mezi největší umělce 19. století.

Pocházel ze slavného a starého francouzského šlechtického rodu hrabat z Toulouse.

Ve svém díle Toulouse-Lautrec navázal na impresionismus a postimpresionismus, 

zvláště na tvorbu Edgara Degase. 

Náměty Lautrecových děl vycházely především ze života na pařížském Montmartru. 

Malíř často zachycoval návštěvníky kabaretů, tanečnice, prostitutky a další lidi 

z okraje tehdejší společnosti. Prostitutky zachycoval v přirozeném rozpoložení, 

bez póz a strojených efektů.  

Henri de Toulouse-Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec trpěl od dětství genetickou deformací nohou.

Henriho vychovávala matka, otec naopak o syna nejevil výrazný zájem. 

Věnoval se hlavně koním a lovu.

Dominantní matka a nepřítomnost otce vedla spolu s tělesnými handicapy, 

z nichž nejvýraznější byl malý vzrůst, k hlubokým pocitům méněcennosti. 

Malíř byl celý život finančně i psychicky závislý na matce a zároveň se celý 

život snažil jejímu vlivu unikat. Měl panický strach ze samoty. 

Po svých přátelích takřka despoticky žádal, aby jej stále doprovázeli.
Lautrec žil a tvořil na Montmartru, život na Montmartru však pro Lautreca 

neznamenal pouze společnost malířů. Seznámil se zde z mnoha ženami, 

z větší části prostitutkami a tanečnicemi, které se staly nejen jeho modelkami, 

ale také milenkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=eLPSBKZtgYs
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Salon v Rue des Moulins

Moulin Rouge 
(Červený mlýn je kabaret na Montmartru)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Henri_de_Toulouse-Lautrec_012.jpg
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Tanec v Moulin Rouge

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Henri_de_Toulouse-Lautrec_005.jpg


Lautrec patří k zakladatelům moderní grafiky, vytvářel plakáty technikou

barevné litografie (kamenotisku)

Svými plakáty a volnými grafickými listy předznamenal a ovlivnil secesi.

Plakát pro Moulin Rouge

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plak%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%BD_list
http://cs.wikipedia.org/wiki/Secese
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Barevná litografie (kamenotisk) (z řeckého lithos – kámen)

metoda tisku z hladké plochy jemně vyhlazeného vápence. 

Na jeho povrch se ručně mastnou tuší nanese kresba písma nebo obrazu. 

Mastná místa přijímají mastnou tiskovou barvu,  jsou to tedy místa tisknoucí. 

Místa netisknoucí se navlhčí vodou, aby barvu nepřijímala.

Jednotlivé barevné vrstvy na vícebarevné litografie Henriho de Toulouse-Lautreca
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lautec_anim_poster.gif

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec


Čeští impresionisté

Antonín Slavíček

Antonín Chittussi

Jakub Schikaneder



Antonín Slavíček (1870 –1910) byl český malíř.

Jedná se o vrcholného představitele českého umění kolem roku 1900, který vyšel z 

odkazu náladového realismu, ale již roku 1898 začal tvořit obrazy barevnou skvrnou.

Byl mistrem v zachycení světla a stínu. V pozdějších letech se setkal s francouzským 

impresionismem, ten jej však neovlivnil. V pozdějších pracích je patrné uvolňování 

stylu.

Často pobýval v Kameničkách na Vysočině. Snažil se o zachycení rázu a proměn 

tamní krajiny.

Antonín Slavíček
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Staroměstské náměstí 

Katedrála sv. Víta

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Slavicek23.jpg
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Antonín Chittussi (1847 –1891), byl významný český krajinář 19. století

Jeho tvorba prošla vývojem od historické malby, portrétů a žánrových námětů 

až k plenérovému krajinářství. Od roku 1879 působil v Paříži. 

Pod vlivem malířů tzv. barbizonské školy vytvořil později lyrickou syntézu české krajiny 

a v podání atmosféry se přiblížil impresionismu. 

Antonín Chittussi

Předměstí Paříže

Potok v pahorkatině
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Jakub Schikaneder (1855, Praha –1924, Praha) byl český malíř.

Byl součástí tzv. "generace Národního divadla". Maloval často melancholicky laděné 

obrazy se stařenami či nokturna. Jeho oblíbeným námětem byl podzim; 

častými motivy v pokročilém stáří byla pražská zákoutí a nábřeží na Vltavě. 

Jakub Schikaneder

Staropražské zákoutí
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NEOIMPRESIONISTÉ

POINTILISMUS



Jako neoimpresionisté jsou označováni malíři konce 19. st., pracující metodou 

pointilismu. Pointilismus je styl malby, ve kterém nanáší malíř na plochu malé body

základních barev, které vytvářejí dojem mnoha různých barevných ploch. 

Technika je založena na vnímání

oka a mysli, které míchají jednotlivé body do 

celé škály barev.

Je to styl nemnoha tvůrců a je důležitý  

především díky dílům malířů

George Seurata a Paula Signaca. 

Pointilismus

Detail Seuratovy La Parade (1889), 

zobrazuje kontrastující body, 

které jsou typické pro pointilismus.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1kladn%C3%AD_barvy&action=edit&redlink=1
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Georges Seurat (1859 Paříž –1891 Paříž) byl francouzský malíř, zakladatel 

neoimpresionismu. Vynalezl a používal techniku pointilismu, což bylo skládání 

obrazu z malých barevných bodů. 

Georges Seurat

Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte

je považováno za jedno z nejvýznamnějších děl malířství 19. století
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Le Bec du Hoc u Grandcamp

pointilistickou metodu lze velmi dobře sledovat na obraze Le Bec du Hoc u Grandcamp

Malíř vycházel z předpokladu, že pokud umístí na plochu obrazu těsně vedle sebe malé 

plochy základních barev ve správném poměru, bude je z určité vzdálenosti oko 

pozorovatele vnímat v malířem zamýšlených barevných hodnotách. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Seurat-Le_Bec_du_Hoc_%C3%A0_Grandcamp.jpg


Modelky

Cirkus

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Georges_Seurat_024.jpg
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Paul Signac (1863 Paříž - 1935 Paříž) byl francouzský malíř, představitel 

neoimpresionismu. Spolu se Seuratem vynalezl a používal techniku pointilismu, 

skládání obrazu z malých barevných bodů. Na rozdíl od něj však používal spíše 

čtverečky, než tečky. 

Paul Signac

Papežský palác v Avignonu

Mys di Noli
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Záliv Juan

Saint Tropéz
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Grand Canal, Benátky
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