


Evropský  romantismus 
Malířství - Eugène Delacroix

Francisco Goya 

Náměty malíři čerpají ze středověku

nebo ze současných dramatických událostí.

Krajina je tajuplná, neklidná, nevšední.



Eugène Delacroix *Delakrua+ (1798 –1863, Paříž) nejvýznamnější francouzský malíř 

období romantismu, jedna z největších osobností světového malířství 19. st.

Nejvíce ho proslavil obraz Svoboda vede lid na barikády, kterým se přihlásil 

k revolučním myšlenkám revoluce ve Francii. 

Eugène Delacroix 



Eugène Delacroix 

Autoportrét

Nicolo Paganini



Francisco José de Goya y Lucientes 
(1746, Fuendetodos –1828, Bordeaux) 
španělský malíř a rytec romantismu. 

Jeho dílo spojuje romantismus s expresionismem 
(vyjádření emocí a spontánnosti).

Francisco  Goya 

Hrůzy války – r. 1808 francouzská 

vojska s Napoleonem podnikají invazi 
do Španělska. Začíná španělská válka 
za nezávislost. Trvala pět let. 
Z toho období pochází Goyův grafický 
cyklus s názvem Hrůzy války.
Po válce s Francouzi následovala 
ve Španělsku občanská válka. 
Zemi ovládl chaos, strach a zoufalství.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Estragos_de_la_guerra_sin_marco.jpg


Francisco  Goya  Poprava povstalců 3. května 1808 

2. května r. 1808 propuká  v Madridu povstání proti 
francouzské nadvládě. Je krutě potlačeno.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/El_Tres_de_Mayo,_by_Francisco_de_Goya,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg


Španělské ženy, Majas - Maja znamená ve španělštině mladou, 
pěknou ženu s provokativním vystupováním.

Nahá Maja
Goya namaloval Maju jako akt.
Musel se však hájit před inkvizicí 
proti obvinění z obscénnosti.
Z toho důvodu vytvořil Goya 
podobný obraz Oblečená Maja.

Oblečená Maja

Francisco  Goya 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Goya_Maja_ubrana2.jpg


Evropský  realismus

Malířství - Gustave Courbet

John Constable

Řada romantických malířů později začíná zobrazovat 

věrnou skutečnost, nezatíženou romantickými ideály.



Gustave Courbet (1819 –1877) byl francouzský malíř. 

Je považován za vůdčí postavu francouzského malířského realismu 19. st.

Při prezentaci na Salónu vyvolal obraz rozruch. Téma pohřbu, vyhrazené 

dosud pro historickou malbu, přesadil na současný francouzský venkov. 

Od tohoto díla byl Courbet považován za realistického malíře.

Pohřeb v Ornans

Gustave Courbet

http://cs.wikipedia.org/wiki/1819
http://cs.wikipedia.org/wiki/1877
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_(v%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD)
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Courbet,_Un_enterrement_%C3%A0_Ornans.jpg


Dobrý den, pane Courbete

Mecenáš Alfred Bruyas v doprovodu sloužícího 

a psa přichází vstříc malíři, kterého podporuje. 
Na obraze zaujímají mecenáš i malíř rovnocennou pozici.

Gustave Courbet

Lamači kamene

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Gustave_Courbet_010.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Bruyas


John Constable (1776–1837) byl anglickým malířem v období realismu, 
jeden z nejlepších krajinářů 19. století. 

John Constable

Das Haus des Admirals in Hampstead The Cornfield

http://cs.wikipedia.org/wiki/1776
http://cs.wikipedia.org/wiki/1837
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krajinomalba
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/John_Constable_007.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Constable_-_The_Cornfield.jpg


ROMANTISMUS a REALISMUS

v českém malířství

Antonín Mánes
Josef Mánes
Julius Mařák
Adolf Kosárek
Josef Navrátil
Karel Purkyně



Antonín Mánes (1784, Praha –1843, Praha) byl český malíř, kreslíř a ilustrátor. 

Do jeho tvorby v romantickém duchu patří obrazy krajiny představující 

rozervané scenérie s rozeklanými skalisky a zříceninami.

Antonín Mánes 

Krajina se zříceninouKrajina s Kokořínem a Křivoklátem



Josef Mánes
Josef Mánes (1820 Praha –1871 Praha) byl český malíř, ilustrátor, grafik a jeden 
z nejvýznamnějších představitelů českého romantismu. Jeho otcem byl proslulý malíř 
Antonín Mánes. 
Je považován za zakládající osobnost českého výtvarnictví a největšího mistra české malby a 

krajinářství. Jeho tvorba vychází z romantismu, byla inspirována životem venkovského 
lidu, který pro něj představoval ideál čistoty a lidství.

Josefína Milenci



Pražsky orloj 

Pražsky orloj - detail

Josef Mánes
Josef Mánes vytvořil kalendářní desku s medailony na Staroměstském orloji. 
Je jedním z jeho nejznámějších děl. Zobrazuje alegorii 12 měsíců.



Julius Eduard Mařák (1832 Litomyšl –1899 Praha) byl český malíř – krajinář, kreslíř a grafik 
druhé poloviny 19. století.
Mařák se celý život věnoval krajinomalbě. Je také jediným krajinářem, který se podílel na 
výzdobě Národního divadla v Praze, kam namaloval slavná místa českých dějin (Říp, Blaník, 
Vyšehrad atp.). 
Jeho krajinomalby zdobí i schodiště Národního muzea v Praze.

Julius Mařák 

Návrat z pastvy Vyšehrad



Karel Purkyně (1834 Vratislav –1868 Praha) byl český malíř, významný portrétista.

Je považován za jednoho z nejnadanějších českých realistických malířů.

Mezi jeho díla patří portrét Podobizna kováře Jecha nebo zátiší Sova sněžná. 

Barvu nanášel v silné pastě, kterou modeloval špachtlí, kresbu vyrýval rukojetí štětce. 

Karel Purkyně

http://cs.wikipedia.org/wiki/1834
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vratislav_(m%C4%9Bsto)
http://cs.wikipedia.org/wiki/1868
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1i
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portr%C3%A9t
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Purkyne%2C_Karel_-_Sova_snezna.jpg


GENERACE NÁRODNÍHO 
DIVADLA

Jako Generace Národního divadla je 
označováno společenství architektů a 

umělců,

kteří pracovali na výstavbě, popř. výzdobě 
Národního divadla



Architektura (novorenesanční sloh):

Josef Zítek
Josef Schulz
Malířství:

Mikoláš Aleš - cyklus obrazů Vlast (spolu s F. Ženíškem) - 14 lunet ve vstupní hale

František Ženíšek - návrh 8 alegorických postav v nástropních medailonech

- stropní malby ve vstupní hale Národního divadla
- návrh opony Národního divadla (shořela)

Vojtěch Hynais  - výzdoba Královské lóže Národního divadla

- opona Národního divadla

Julius Mařák  - 9 obrazů hradů a památných míst Čech a Moravy

Václav Brožík  - 3 historické obrazy v salónu Královské lóže - Tři doby země české 

(Přemyslovci, Lucemburkové, Habsburkové)

Sochařství:

Bohuslav Schnirch  - veškerá kamenická ornamentální výzdoba

- trigy na nárožních pylonech Národního divadla
- tympanon nad jevištěm 

Josef Václav Myslbek - alegorické sochy Činohry a Zpěvohry      



Mikoláš Aleš (1852 Mirotice –1913 Praha) byl český malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor, jedna z 
nejvýznamnějších osobností tzv. "Generace Národního divadla". 
V ranějším období tvořil v pozdně romantickém stylu, přičemž vycházel z odkazu Josefa 
Mánese, později směřoval spíše k secesi.

Mikoláš Aleš 

Obraz Jan Žižka je jedním 
z nejznámějších děl Mikoláše Alše

Žalov – luneta ve vstupní hale ND

Chodská stráž - luneta ve vstupní hale ND



Původní opona Národního 
divadla před požárem v r.1881 
- návrh Františka Ženíška  

Opona Národního divadla 
od Vojtěcha Hynaise

Opony Národního divadla 



Julius Mařák Blaník

Julius Mařák Říp



Václav Brožík  
představitelem akademického realismu

Jan Hus před koncilem kostnickým

Zvolení Jiříka z Poděbrad za krále českého



Bohuslav Schnirch (1845 Praha - 1901 Praha) byl jeden z nejvýznamnějších sochařů generace 
Národního divadla 

Bohuslav Schnirch 

Největší a bezesporu nejznámější Schnirchovo 
dílo jsou obrovské bronzové Trigy (antická 
trojspřeží) s bohyněmi vítězství na nárožních 
pylonech 

Triga /model/



Josef Václav Myslbek (1848 Praha –1922 tamtéž) byl nejvýznamnější český sochař přelomu 

19. a 20. století, představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého 
českého sochařství.

Josef Václav Myslbek 

Pomník sv. Václava na Václavském náměstí v Praze je patrně 
nejznámější sochařský monument hlavního města českého státu.
Pomník doplňují sochy sv. Prokopa, sv. Anežky a sv. Ludmily. V 
roce 1924 byla osazena socha sv. Vojtěcha.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Prag_Wenzelsplatz_Wenzelsdenkmal_Nationalmuseum_bei_Nacht.jpg


Praha, Vyšehrad, Přemysl a Libuše Praha, Vyšehrad, Ctirad a Šárka

Josef Václav Myslbek vytvořil čtveřici sousoší z naší historie, 

původně určenou  pro Palackého most, po 2. sv. válce umístěno na Vyšehradě. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Ctirad_and_Sarka_Vysehrad_Prague_CZ_820.jpg

