
Abstraktní umění (lat. abstractus - odtažitý) - nekonkrétní, nepředmětné, 

nefigurativní 

Nezobrazuje žádné předměty, lidi ani krajiny.

Abstraktní umění lze rozdělit do dvou proudů:

První proud vychází ze základních prvků výtvarného umění (tvar, obrys, 

barva, světlo, linka, křivka), které nejsou vázány na reálné objekty. 

Druhý proud ze skutečnosti vychází, nezobrazuje ji konkrétně, nýbrž 

skutečnost tvarově a barevně zjednodušuje.

Abstraktní umění 



Akční malba  /Action painting 
umělecký styl, který vznikl v USA v druhé polovině 40. let. 

Malba se poprvé stává fyzickou záležitostí. Barvy jsou nanášeny přímo z tub 

nebo plechovek. Akční malba je uměním dělat na plátně barevné skvrny. 

Rozeznává dvě základní techniky:

Drip Paiting (Dripping) (lití barvy na plátno přímo z plechovky) 

Slash Painting (cákání barvy štětcem)

Jackson Pollock při malbě 



Toto umění vyjadřuje spontánnost projevu a svobodu (Informel je zkratka pro 
neformální umění). 
Na obrazech jsou použity silné vrstvy barev, které jsou často doplněny materiály 
doposud vnímanými jako nevýtvarné: štěrkem, pískem nebo sádrou. 
V tomto umění jsou skryty určité životní pocity jako jsou hrůza, vidina zničení, 
samota nebo odcizení. 
Kompozičně pracuje Informel s nejjednoduššími abstraktními tvary (čtverec, čára), 
které expresivně dotváří. 

Informel (neformální umění)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barva
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Brk
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(materi%C3%A1l)
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1dra


Informel je spojován s uměním Art Brut, což je umění v surovém stavu. 
Inspirací tohoto umění je kresba na plátnech v zobrazení dětí, či duševně 
nemocných. Umělci čerpali inspiraci ve své mysli. 

Art Brut



Vzniklo počátkem 20. století v Evropě. Využívá pohyb, celkový dojem z díla vytváří 
vztah mezi prostorem, pohybem a světlem. 
Pohyb na obrazech je detailní – závan větru, malé otřesy, pohybující se barevná 
světla – lasery. Kinetická konstrukce či socha obsahuje pohyblivé části - mobily, 
které mohli být rozpohybovány prouděním vzduchu, rukou umělce nebo 
pozorovatelem a nebo také motorem. Kinetické umění mělo velký rozmach v 50. 
letech a to ve Spojených státech, ale objevuje se už v dadaismu.

Kinetické umění

Mobily - mobilní (pohyblivé) sochy STABILY = statické sochy

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinetick%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1


Op-art je zaměřen na nedokonalost lidského oka, jak lze oko oklamat a vyvolat 
dojem pohybu. 
Op-art vyjadřoval dojem pohybu, zrcadlení, prostoru, rotace pomocí 
geometrických tvarů, linek a kombinací barev. 

Op-art

http://cs.wikipedia.org/wiki/Op-art
http://cs.wikipedia.org/wiki/Op-art
http://cs.wikipedia.org/wiki/Op-art
http://cs.wikipedia.org/wiki/Op-art
http://cs.wikipedia.org/wiki/Op-art
http://cs.wikipedia.org/wiki/Op-art


Druhý proud a jeho tendence

Druhý proud vychází ze skutečnosti, nezobrazuje ji konkrétně, nýbrž 
skutečnost tvarově a barevně zjednodušuje nebo přetváří.

Tyto směry se vracejí k zobrazování skutečnosti:

Pop-art
Nová figurace
Hyperrealizmus (fotorealismus) 



Toto umění vzniklo v 50. letech v USA a Anglii jako reakce mladé generace na 
tendence abstraktního expresionismu, kterému vyčítali izolovanost od reality.
Zaměřovali se k prostředí, kde žili, v umění to byly obchodní reklamy a comicsové
seriály. 
Původní jevem v Pop-artu byl happening. Pop-art byl pro obyčejné lidi. Byl 
jednoduchý a nebyl složitý .

Andy Warhol, který používal techniku serigrafie (sítotisk), kdy na plátna přenášel 
fotografie a stavil obrazy vedle sebe, což dohromady dávalo jeden motiv. 
Používal seriálové variace, což byl důkaz zmechanizování moderního světa. 
Jeho díla jsou Cambellova polévka, cyklus Marilyn Monroe, Mao, Lenin a mnoho 
dalších.

Pop-art - zdůrazňování kýčovnosti, barevnosti a ironie.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skute%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reklama
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seri%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Happening
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roy_Lichtenstein
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtotisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Variace_(hudba)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Variace_(hudba)


Andy Warhol používal techniku serigrafie (sítotisku), 

kdy na plátna přenášel fotografie a stavil obrazy vedle sebe, 
což dohromady dávalo jeden motiv. 
Používal seriálové variace, což byl důkaz zmechanizování 
moderního světa. Jeho díla jsou Cambellova polévka, 
cyklus Marilyn Monroe, Mao, Lenin a mnoho dalších

http://gvshp.org/blog/wp-content/uploads/2013/08/Andy_Warhol.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtotisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Variace_(hudba)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bt


Sochařství

Henry Moore anglický sochař
Známý velkými figurálními sochami, většinou 
silně stylizovaná zpodobnění lidského těla, 

Alberto Giacometti  švýcarský sochař
Zdůrazňoval osamnění a zranitelnost jedince, 
především výrazným ztenčením proporcí.

Výtvarné umění 2. poloviny 20. století



Hyperrealismus (Fotorealismus)
Mezinárodní umělecký směr, který vznikl v pozdních 60. letech. 
Hyperrealismu se také říká Fotorealismus. Občas proto nebylo na první pohled 
možné rozeznat malbu od fotografie. 
Toto umění pravidelně zobrazuje viděné a každodenní skutečnosti, zachycuje 
okamité výrazy tváře, postoje, gesta . Zobrazuje syrovou realitu jako jsou rodinné
výlety, portréty a výlohy se zbožím. 
Působí zde preciznost malby, použití fotografických předloh, fotomontáže a 
projekce fotek na plátno.
Hlavními představiteli jsou Chuck Close , Howard Kanovitz a Donald Eddy 

Donald Eddy a jeho dílo Volkswagen.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bleck%C3%BD_sm%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skute%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obli%C4%8Dej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Postoj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Skute%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDlet&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portr%C3%A9t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotomont%C3%A1%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuck_Close&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Howard_Kanovitz&action=edit&redlink=1


Konceptuální umění vzniklo v polovině 60. letech. 
Umělec odmítal jakékoliv metody výtvarného umění. Rozhodující je idea –

myšlenka, vyjadřuje se formou návrhů (konceptů).

V 60. letech je používána realizace živé tvorby před diváky

- akční umění, 
- happening, 
- performace, 
- body art, 
- land art
- instalace

Konceptuální umění (3. proud)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Idea
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_(um%C4%9Bn%C3%AD)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Div%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ak%C4%8Dn%C3%AD_um%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Happening
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Performace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Body_art&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Land_art
http://cs.wikipedia.org/wiki/Land_art
http://cs.wikipedia.org/wiki/Land_art
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Instalace_(expozice)&action=edit&redlink=1


Konceptuální umění (3. proud)

Konceptuální umění vzniklo v polovině 60. letech 20. st. 
Umělec odmítal jakékoliv metody výtvarného umění.
Rozhodující je idea – myšlenka, vyjadřuje se formou návrhů (konceptů).

Akční umění - happening - kolektivní akce, kdy bylo zapojeno publikum, 

ruší předěl mezi uměním a životem

Land art (zemní umění)  v dílech byly používány přírodní materiály,  
kameny, rostliny, hlína, nebo i dřevo. Tato díla byla vystavována mimo 
prostory galerií ve volné přírodě. 

Spirálové molo, které je vyznačeno na 
solném jezeře

výkopy děr v pohoří Sierra Nevada 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Idea
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_(um%C4%9Bn%C3%AD)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ak%C4%8Dn%C3%AD_um%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ak%C4%8Dn%C3%AD_um%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Happening
http://cs.wikipedia.org/wiki/Publikum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Land_art
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_um%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda


Body art :  Umění se realizuje na lidském těle
Bodypainting – malba na tělo
Facepainting – malba na tvář
Skarifikace (jizvení) 


