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1 O SURREALISMU

ÚVOD
Surrealismus [syrealizmus] je umělecký směr, který vznikl počátkem 
20. let 20. století ve Francii a rozšířil se do USA i dalších zemí. Zpočátku 
sdružoval spisovatele, kteří formovali své myšlenky společně s dadaisty, 
brzy se však rozšířil i o malíře, sochaře a architekty. Rozvíjel se přede-
vším mezi lety 1922–1946. Jeho zakládající a vůdčí osobností se stal 
francouzský básník, prozaik a teoretik André Breton. Označení surrea-
lismus (nadrealismus) se vztahuje k iracionalitě, nereálnu, fantastičnosti 
a snovým vizím. Poprvé jej užil Guillaume Apollinaire [gijom apolinér] 
v podtitulu své divadelní hry Prsy Tiresiovy, surrealistické drama v roce 
1917. Surrealisté, stejně jako dadaisté, reagovali na absurditu války, roz-
pad a destrukci společensky uznávaných hodnot a ztrátu smyslu života. 
Nabourávali estetická a morální pravidla, snažili se osvobodit od diktátu 
myšlenek, rozumové kontroly a proniknout do lidského podvědomí. 
Zabývali se psychoanalýzou Sigmunda Freuda [zikmunda frojda], sny 
a poznáním sebe sama.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
1919

André Breton a Philippe Soupault [filip supól] 
publikují první surrealistický text Magická 
pole v revui Littérature [reví literatýr]

1924
André Breton vydává první surrealistický 
manifest

1924
vydání prvního čísla časopisu La Révolution 
surréaliste, v němž André Breton publikuje 
své pojednání Surrealismus a malířství

1925
první kolektivní výstava surrealistických 
malířů v pařížské galerii Pierre [pjér]

Takto definoval surrealismus André Breton:
„…čistý psychický automatismus, kterým má být vyjádřeno, ať už mlu-
veným slovem nebo slovem psaným nebo jakýmkoli jiným způsobem, 
skutečné fungování myšlení. Diktát myšlení za nepřítomnosti jakékoli 
kontroly vykonávané rozumem a s vyloučením jakýchkoli ohledů este-
tických nebo morálních.“

Předmluva z prvního vydání časopisu La Révolution surréaliste 
[la révolusjon syréalist] v roce 1924:
„…protože o vědeckém poznání už víme své a inteligence už nepřichází 
v úvahu, jedině sen ponechává člověku všechna jeho práva na svobodu. 
Dík snu smrt nemá už smysl, který by byl skrytý, a smysl života se stává 
jiným než dřív.“

Salvador Dalí / Metamorfóza Narcise
1937, Tate Modern, Londýn

1927
otevření Galerie Surréaliste v Paříži, která se 
stává centrem výtvarné aktivity surrealistů

1930
André Breton vydává druhý surrealistický 
manifest

1937
otevření surrealistické galerie Gradiva 
v Paříži, kterou řídí André Breton

Od konce 20. let 20. století pořádali surrealisté 
mnoho výstav a účastnili se velkých meziná-
rodních výstav v Evropě, USA i Asii.



STYL MALBY A PROJEVY
Surrealismus zahrnuje realistické i abstraktní tendence a mnoho 
různých forem a výrazů, které spojuje iracionální pojetí a fantastičnost. 
Snaží se vyvést diváka z míry a probouzet jeho myšlenkové asociace 
a fantazii. Umělci využívají metodu šoku, psychického automatismu 
a asociace a snaží se proniknout do lidského podvědomí. Zobrazují 
nereálné věci a situace vizuálně přesvědčivým způsobem. Jejich tvorba 
se vyznačuje spontánností, mystifikací a hravostí. Často používali tech-
niky, které pracují s náhodou, jako je frotáž, gratáž, fumáž, dekalk, nebo 
obtisk. Vytvářeli také koláže, asambláže, fotomontáže a fotogramy.

SURREALISMUS V SOCHAŘSTVÍ, 
FOTOGRAFII A ARCHITEKTUŘE
Většina surrealistických umělců, kteří se zabývali sochařstvím, nebo 
se k němu občas vraceli, vyšla z dadaismu a jejich tvorba byla odliš-
ná. V roce 1924 se André Breton ve svém Úvodu k řeči o trošce reality 
zmiňoval o tzv. snových objektech, které začal o šest let později vytvářet 
Salvador Dalí. Jednalo se o hravé a promyšlené objekty sestavené 
na první pohled z nesouvisejících předmětů. Měly v divákovi vyvolat 
nečekané reakce a být klíčem k poodhalování jeho tajných tužeb. 
Koncem 20. let 20. století vytvářel pod vlivem surrealismu své skulp-
tury i Max Ernst, který se zprvu věnoval tvorbě dada-objektů a reliéfů. 
Silně jej ovlivnila návštěva u Alberta Giacomettiho [alberta džakome-
tyho] v Majole ve Švýcarsku, kde ho zaujaly různě tvarované kamenné 
bloky z morén, které po svém interpretoval. Z těchto kořenů postupně 
vykrystalizoval jeho vlastní sochařský projev, založený většinou na 
jednoduchých plastických a geometrických formách blízkých umění pří-
rodních národů. Dalším umělcem, který se zabýval kromě malířství také 
sochařstvím, byl Joan Miró [chuan miró]. V počátcích vytvářel objekty 
spojováním různorodých věcí, poté se začal více zajímat o keramiku. 
Inspiraci nacházel v přírodě, do které své sochy také rád umisťoval. Za 
hlavního sochaře surrealismu je považovaný především Giacometti. Byl 
nejmladší z celé skupiny a neprošel si jako ostatní dadaismem. Jak sám 
uvedl, necítil se být autorem, ale vykonavatelem, který je řízený vlastním 
psychickým automatismem. Jeho díla z let 1929–1933, jako například 
Nepříjemné objekty, Klece, Zavražděná žena a další, odpovídala kon-
cepci „symbolicky fungujícího objektu“. Šlo o zhmotnění snových vidin, 
které v sobě nesou varovné předtuchy a magické formy podvědomí. 
U nás se surrealistické sochařství vyhranilo převážně ve 30. letech 
20. století a ubíralo se poněkud jiným směrem. Nezasáhl jej dadais-
mus a jeho provokativní ready-made, jako tomu bylo u francouzského 
sochařství. Vyznačovalo se tvarovým elementarismem, užíváním 

NÁMĚTY A MOTIVY
Surrealisté malují mysteriózní výjevy, snové krajiny, kompozice nahodi-
lých tvarů a zvláštních abstraktních forem, vznášejících se v prostoru. 
Používají nesourodé prvky, bizarní složeniny předmětů, kusů těl, údů, 
orgánů. Díla mají často sexuální podtext a erotický náboj. Objevují se 
v nich symboly, odkazy k filosofii a mytologii. Umělci zbavují předměty 
jejich funkce a účelu. Zabývají se relativitou času a prostoru. Nejčas-
tějšími motivy jsou figury, monstrózní bytosti, krajiny, zátiší, prázdná 
města, opuštěná místa, ulice, domy, mosty, přejezdy, podivné složeniny 
předmětů…

PŘEDCHŮDCI A VLIVY
Díla Albrechta Dürera [albrechta dýrera], Pietera Brueghela [pítra 
brugla], Hieronyma Bosche [hieronyma boše], Giuseppa Arcimbolda 
[džusepa arčimbolda], Francisca Goyi [fransiska góji], Marcela Ducham-
pa [marsela dyšampa], metafyzická malba Giorgia de Chirica [džordža 
de kírika] a Carla Carrà [karla kara], magický realismus Henriho Rou-
sseaua [ánriho rusóa], symbolismus Gustava Moreaua [gustava moróa] 
a Odilona Redona, dále tvorba představitelů kubismu, expresionismu, 
dadaismu, psychoanalýza a spisy Sigmunda Freuda (výklad snů, psy-
chický automatismus, pudové příčiny lidského jednání), teorie symbolů 
(archetypů) Carla Gustava Junga [karla gustava junga], básníci Novalis, 
Comte de Lautréamont [komt de lotrémon], Charles Baudelaire [šárl 
bodlér], Arthur Rimbaud [artur rimbó], Guillaume Apollinaire.



Salvador Dalí / Humří telefon
1936, Tate Modern, Londýn

neklasických materiálů a vynalézavostí. Jako první se přihlásil k surre-
alismu sochař Vincenc Makovský. Od ostatních se odlišoval zejména 
výrazovou silou neopracovaného přírodního kamene, který kombinoval 
s plechem a kovaným železem. Za jeho nejvýraznější surrealisté dílo 
je považovaná Dívka s děckem (1932–1934). K surrealismu se přiklonili 
také sochaři Ladislav Zívr, Hana Wichterlová [vichtrlová], Josef Wagner, 
sochařskými realizacemi malíři František Hudeček, Bohdan Lacina 
a tvorbou asambláží, nebo objektů Zdeněk Rykl, František Gross, Vác-
lav Zikmund…

Jedno z nejslavnějších děl s názvem Humří telefon vytvořil Salvador Dalí 
pro mecenáše a přítele Edwarda Jamese [edvarda džejmse]. V tomto 
objektu spojil dva symbolické předměty – telefon a humra, které mají 
skrytý sexuální podtext. Humra zde použil jako symbol nebezpečí kas-
trace v souvislosti s Freudovskou teorií. Ve svém životopise Dalí uvedl: 
„Nechápu, proč když si objednávám v restauraci grilovaného humra, 
nikdy mi nenaservírují vařený telefon. Nechápu, proč je šampaňské vždy 
vychlazené a naopak proč telefony, které jsou zpravidla tak děsivě teplé 
a nepříjemně lepkavé na dotek, nejsou také vloženy do stříbrných věder 
s nasekaným ledem. “

V roce 1936 uspořádal sběratel primitivního umění Charles Ratton [šárl 
raton] v Paříži výstavu surrealistických objektů, které se zúčastnili Mar-
cel Duchamp, Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Meret Oppenheimová 
[meret opnhajmová], Hans Arp, Joan Miró, Max Ernst a další. Vedle 
objektů a skulptur byly vystavené také loutky, masky, bizarní minerály 
a kuriózní předměty zakoupené na bleších trzích.

Náhled do výstavy Expozice surrealistických objektů, 
Galerie Charlese Rattona, 1936, Paříž



Man Ray / Kiki a Africká maska
1926, Národní galerie Victoria, Melbourne

Surrealismus se projevil také ve fotografii. Jak sami umělci tvrdi-
li, fotografie byla prostředkem, kterým lze dokázat, že nadrealita je 
obsažena v samotné realitě. Byl to nejspolehlivější a nejlepší nástroj 
k zachycení vztahů mezi realismem a surrealismem. Umělci experimen-
tovali s fotografickým materiálem. Na fotografický papír nanášeli různé 
chemikálie, spojovali pozitivní a negativní snímky do jednoho obrazu, 
využívali techniku fotogramu, fotografiky, fotomontáže a objevovali nové 
postupy (fokalky, solarizaci, zmrazení ustalovacích procesů). Fotografie 
byla dokumentem i uměním zároveň. Někteří ji kombinovali s asam-
bláží, koláží a dekalkem. Snažili se zachytit nečekaná spojení a detailní 
záběry. Silně je ovlivnila tvorba francouzského fotografa Eugèna Atgeta 
[eužéna adžeta]. Nejčastějším námětem jim byl každodenní svět, ulice 
města, vitríny s figurínami, protézami, zrcadly…, nalezené objekty (objets 
trouvés), autoportréty, portréty a další. Umělci publikovali své foto-
grafie v odborných i populárních časopisech (např. Vanity Fair [vanyty 
fér], La Révolution surréaliste). Za prvního surrealistického fotografa 
je považovaný Man Ray [men rej]. K dalším se řadili například Hans 
Bellmer [hans belmer], Brassaï [brasaj], Jacques-André Boiffard [žak 
andré buafár] a Raoul Ubac [raul ibak]. U nás se surrealistickou fotografií 
zabývali Jaromír Funke, Vítězslav Nezval, Jindřich Štyrský, František 
Vobecký, Karel Teige [tajge], Jindřich Heisler [hajsler]…

V architektuře se surrealismus neprojevil. Surreálné prvky však mů-
žeme nalézt například v tvorbě Friedricha Kieslera [fridricha kíslera]. 
Surrealisté také spatřovali duchovní souznění v amatérském staviteli 
Ferdinandu Chevalovi [ferdinandu ševalovi] a jeho fantastickém Ideál-
ním paláci (1836–1924) a architektu Antoni Gaudím, o jehož stavby na 
pomezí reality a snu projevil zájem Dalí i Breton.



Svou roli sehrál surrealismus i ve filmu. Většinou zaznamenával zneklid-
ňující, často sexuálně motivovaný příběh, který se řídil nevysvětlitelnou 
logikou snu. Za nejtypičtější surrealistický film je považovaný Andalus-
ký pes (1929) od Luise Buñuela [lujze buňuela] a Salvadora Dalího. Je 
charakteristický bizarními výjevy, nečekaným spojením situací a ztrátou 
racionálního smyslu. Scénář byl vypracovaný surrealistickou meto-
dou automatického psaní. V roce 1930 dvojice společně natočila další 
působivý film Zlatý řez, který je zaměřený proti římskokatolické církvi, 
armádě a policii. Mezi další snímky patří Emak Bakia (1926) a Mořská 
hvězdnice (1926) od Mana Raye. K surrealismu měla blízko také filmová 
režisérka a teoretička Maya Derenová [maja] (Odpolední osidla, 1943), 
Germaine Dulacová [žermén dylaková] (Škeble a kněz, 1928), básník, di-
vadelník a filmař Jean Cocteau [žán koktó] (Krev básníka, 1932), Michel 
Zimbacca [mišel zimbaka] (L’Invention du monde [L’anvánsjon dy mond], 
1952) a další. Řadu studií z oboru filmové teorie u nás publikoval Karel 
Teige. Surrealistické tendence se projevily například ve filmu Nástin stu-
die o zlomku skutečnosti (1947, nedochoval se) Vratislava Effenbergera 
a Josefa Istlera, v dokumentárním snímku Moravská Hellas (1963) od 
Karla Vachka, v Zahradě (1968), Leonardově deníku (1972) a dalších 
filmech od Jana Švankmajera. Surrealistické znaky můžeme spatřit také 
ve filmových realizacích Ludvíka Švába, Jana Daňhela a dalších.

Vliv surrealismu na divadlo byl spíše nepřímý. Některé jeho znaky může-
me nalézt například v divadelní tvorbě literátů Jeana Cocteaua, Antoina 
Artauda [antoana artóda] a jiných. U nás surrealismus vnesl do divadla 
nové způsoby vidění a cítění. V inscenacích se mísily vlivy psychického 
automatismu a poezie. Divadlo nemělo být odrazem skutečnosti, ale 
mělo představovat sen o této skutečnosti, která se odehrává na jevišti. 
Důležitou složkou představení byla jeho výtvarná stránka. Vyznačovala 
se důvtipnou hrou s rekvizitami, poetickým spojením různorodých vizu-
álních prvků, optickým narušením perspektivy a důmyslným využitím 
osvětlení, které vytvářelo magický prostor. Jeviště bývalo někdy dopl-
něno oponou, na níž se promítaly filmové dotáčky. Surrealistické prvky 
bychom mohli nalézt například v inscenacích Osvobozeného divadla 
Prsy Tiresiovy Guillauma Apollinaira, Král Ubu Alfreda Jarryho [alfréda 
žariho], Orfeus Jeana Cocteaua, které režíroval Jindřich Honzl. A také 
v Národním divadle v opeře Jullieta Bohuslava Martinů a v činohře Učitel 
a žák Vladislava Vančury, opět v režii Honzla. V menší míře se surrealis-
mus projevil také v inscenacích divadla D E. F. Buriana a později v hrách 
Vratislava Effenbergera a Karla Hynka. Pro tyto inscenace navrhovali 
scénické výpravy přední surrealističtí umělci, jako například Jindřich 
Štyrský, František Muzika a Toyen [toajen].

Andaluský pes
1929 – režie Luis Buñuel

SURREALISMUS V LITERATUŘE, 
FILMU A DIVADLE
V literatuře se surrealismus projevil především v poezii, v menší míře 
také v próze. Surrealistické básně jsou fantaskní, obrazotvorné, spon-
tánní a založené na nelogičnosti. Často se v nich uplatňuje černý humor 
a jsou provokativní. Autoři odmítali pravidelný rytmus a rým, pracovali 
se sny, asociací, náhodou a hlavní roli přisuzovali automatickému psaní. 
Interpretace textu záleží vždy na čtenáři. K nejvýraznějším surrealistic-
kým spisovatelům patřili vedle André Bretona také Philippe Soupault, 
Paul Éluard [pól eliár], Robert Desnos [robé desnos], Benjamin Péret 
[benžamin peré], Louis Aragon [luji aragon], okrajově také Raymond 
Queneau [rejmond kenó], Tristan Tzara [tristan cara], či Jacques Prévert 
[žak prevér]. U nás se surrealismus projevil v dílech Vítězslava Nezvala, 
Karla Teigeho, Konstantina Biebla [bíbla], Ludvíka Kundery, Otto Mizery 
a dalších.



SURREALISMUS V ČESKÉM UMĚNÍ
V Československu se surrealistické tendence rozvíjely nejprve v lite-
ratuře, záhy však začaly pronikat také do výtvarného umění. Koncem 
20. let 20. století navázal první kontakty s francouzskými surrealisty 
umělecký svaz Devětsil (1920–1930). Počátkem 30. let uspořádal Spo-
lek výtvarných umělců Mánes v Praze proslulou mezinárodní výstavu 
Poesie 1932. Vystavovali zde téměř všichni francouzští malíři, z české 
strany pak například Josef Šíma, Jindřich Štyrský, Toyen, František 
Muzika, František Janoušek, Emil Filla a Vincenc Makovský. V roce 1933 
se Vítězslav Nezval a Jindřich Honzl setkali v Paříži s André Bretonem 
a oficiálně tak zahájili spolupráci. Během 30. a 40. let 20. století bylo 
založeno několik uměleckých skupin, které inklinovaly k surrealistic-
kým tendencím.

ARTIFICIALISMUS
V roce 1926 vytvořila umělecká dvojice Jindřich Štyrský a Toyen během 
pobytu v Paříži svébytný umělecký směr tzv. artificialismus, který 
vycházel ze snah Devětsilu sjednotit poezii a malířství. Tento směr nepo-
pírá realitu, nejde mu však o její zachycení, ale o vyvolání jejího subtilního 
a básnického odrazu. Jeho podstatou je zachycení dojmů, pocitů, vzpo-
mínek a představ, které se vážou k prožité, či vysněné skutečnosti, její 
doznívající esenci, či smyslovým záchvěvům. Štyrský a Toyen využívali 
ve své tvorbě siluety předmětů a uplatňovali různé prvky – znaky, sítě, 
arabesky. Slučovali organické útvary, geometrické formy a rostlinné 
prvky, které buď stály samostatně, nebo se překrývaly, prostupovaly 
a vznášely v imaginativním prostoru. Používali jemné barevné tóny 
a přechody. Způsobem chápání výrazových prostředků, jako je linie 
a barva, se přibližovali geometrické abstrakci.

Toyen, Bohuslav Brouk, Jacqueline Bretonová [žaklin bretonová], 
André Breton, Vítězslav Nezval, Vincenc Makovský, Paul Eluard, 
Karel Teige, Jindřich Štyrský, 1935, Galerie Maldoror, Praha

Jindřich Štyrský / Utonulá
1927, soukromá sbírka

Toyen a Jindřich Štyrský na své výstavě 
v Alšově síni UB, Praha, 1931

„Artificialismus je ztotožněním 
malíře a básníka… Artificialismus má 
abstraktní vědomí reality. Nepopírá 
existenci reality, ale neoperuje s ní. 
Jeho zájem je soustředěn na poezii, 
jež vyplňuje mezery mezi reálnými 
formami a již realita vyzařuje.“ 
Jindřich Štyrský a Toyen, 
Artificialismus: 1926–1931



SKUPINA SURREALISTŮ V ČSR
V letech 1934–1938 působilo v Praze významné umělecké avantgardní 
seskupení označované jako Skupina surrealistů v ČSR. Skupina byla 
založena na popud spisovatele Vítězslava Nezvala a sdružovala literární 
i výtvarné umělce. V roce 1934 sepsal Nezval prohlášení Surrealismus 
v ČSR, které podepsalo jedenáct umělců. Svou všestrannou činností, 
která zahrnovala mezinárodní spolupráci, pořádání výstav, diskuze, 
vydávání textů a překládání surrealistických literárních děl se řadila 
mezi nejuznávanější skupiny v Evropě. V jejím uměleckém programu 
se odrážel silný vliv francouzských surrealistů a myšlenky obsažené 
především v druhém Bretonově manifestu. V březnu roku 1935 pozval 
Nezval Bretona do Prahy, aby zde přednášel. Během své návštěvy při-
pravil a vydal společně s českými surrealisty první číslo Mezinárodního 
bulletinu surrealismu. První výstavu skupina uspořádala v roce 1935 
ve výstavním sále Mánes v Praze. Mezi její představitele patřili napří-
klad Jindřich Štyrský, Toyen, Vincenc Makovský, Konstantin Biebl, 
Karel Teige, Jindřich Honzl, Jaroslav Ježek, Záviš Kalandra, E. F. Burian.

DALŠÍ SURREALISTICKÉ SKUPINY
V Československu působily také další skupiny. Mezi ně patřila například 
Skupina Ra (1936–1948), která sdružovala výtvarníky a spisovatele. Mezi 
její členy se řadí například Ludvík Kundera, Václav Zykmund, Jan Zuska, 
Bohdan Lacina, Zdeněk Lorenc, Josef Istler, Václav Tikal.

Dále umělecká skupina Sedm v říjnu (1939–1941), mezi jejíž členy patřili 
výtvarníci, jako například Arnošt Paderlík, František Jiroudek, Josef 
Liesler, Jan Lukas, Václav Hejna a teoretik Pavel Kropáček.

Významná byla také Skupina 42 (1942–1948), která sdružovala malíře 
a spisovatele. Jejím hlavním uměleckým programem byla stať Jindřicha 
Chalupeckého Svět, v němž žijeme, publikovaná v roce 1940. Zabývala 
se úvahami o roli moderního umělce ve společnosti a myšlenkou zrušení 
hranic mezi uměním a skutečností. Jejími členy byli František Hudeček, 
František Gross, Ladislav Zívr, Kamil Lhoták, Jan Smetana, Karel 
Souček, Jan Kotík, Bohumír Matal, Miroslav Hák a teoretici Jindřich 
Chalupecký a Jiří Kotalík.

Katalog První výstavy Skupiny surrealistů v ČSR, 1935, 
obálka s koláží Jindřicha Štyrského

Soubor obrazů Jindřicha Štyrského na První výstavě 
Skupiny surrealistů v ČSR, Mánes, Praha, 1935



2  TENDENCE 
SURREALISMU

VERISTICKÝ SURREALISMUS
Je výtvarným přepisem představ, snů a halucinací. Malíři zaznamenávali 
vnitřní vize, které měly podobu fantaskních forem, nebo byly vtělovány 
do skutečných věcí sestavených do nereálných celků. Mezi přední před-
stavitele tohoto stylu patří například Salvador Dalí, René Magritte [rené 
magrit], Yves Tanguy [ív tangí], Paul Delvaux [pól delvó], Max Ernst.

Surrealismus v malířství rozvíjel dvě základní tendence:

ABSOLUTNÍ SURREALISMUS
Využívá metodu psychického automatismu – tvůrčího procesu, při 
kterém umělec zaznamenává bezprostředně, bez rozumové kontroly 
a jakéhokoliv záměru, své niterné stavy, hnutí a vnitřní vize. Ty jsou vy-
obrazeny prostřednictvím magických znamení, znaků, barevných ploch 
a linií, které jsou nositeli symbolických významů. Zde můžeme jmenovat 
například Joana Miróa a André Massona [andré masona].

Joan Miró / Siesta
1925, soukromá sbírka

Yves Tanguy / Zabydlený čas
1939, Muzeum moderního umění v New Yorku



Max Ernst, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico [džordžjó de kíriko], Joan 
Miro [chuan miró], Yves Tanguy [ív tangí], René Magritte [rené magrit], 
Hans Arp, Francis Picabia [francis pikabja], Kurt Schwitters [kurt švitrs], 
Man Ray [men rej], Marc Chagall [mark šagal], Marcel Duchamp [marsel 
dyšam], André Masson [andré mason], Paul Delvaux [pól delvó], Pierre 
Roy [pjér roj], Óscar Domínguez [oskar domingéz], Alberto Giacometti 
[alberto džakomety]

Salvador Dalí / Trvalost paměti
1931, Muzeum moderního umění 
v New Yorku

3 VÝZNAMNÍ UMĚLCI VE SVĚTĚ

SALVADOR DALÍ
(1904, Figueres, Španělsko – 1989, Figueres, Španělsko)
Výstřední španělský malíř Salvador Dalí byl hlavním představitelem 
surrealismu. Již od dětství se zajímal o malování a oplýval bohatou fan-
tazií. V roce 1921 byl přijat na Akademii krásných umění San Fernando 
v Madridu, kde se seznámil s budoucími významnými osobnostmi, jako 
byly Luis Buñuel, Federico García Lorca [federiko garsía lorka] a další. 
Kvůli své bouřlivé povaze však byl z akademie vyloučen a po neshodách 
s otcem odešel do Paříže. Stýkal se s předními představiteli surrealismu 
a stal se jejich členem. Navštěvoval muzea, studoval starou evropskou 
malbu a obdivoval díla Diega Velázqueze [diéga velaskéze], Francisca 
de Zurbarána [franciska de zurbarána], Hieronyma Bosche [hieronýma 
boše], Johannese Vermeera [johanese ferméra], El Greca [el greka], 
Francisca Goyi [fransiska góji] a dalších. V roce 1929 se seznámil 
s Jelenou Dimitrijevnou Diakonovovou, přezdívanou Gala, která se stala 
mezníkem v jeho životě, jeho ženou a celoživotní múzou. Během druhé 
světové války pobýval v Americe. Působení na tamní umělecké scéně 
mu přineslo velký finanční a společenský úspěch. V roce 1948 se vrátil 
do vlasti a usadil se s Galou v pobřežním domku v Port Lligatu [port 

ligatu] u Cadaquésu [kadakésu]. Jeho raná díla byla ovlivněna kubis-
mem, futurismem a metafyzickou malbou Giorgia de Chirica. Zajímal 
se o Freudovu psychoanalýzu, sny, nevědomí a halucinogenní stavy, ze 
kterých čerpal inspiraci. Své konkrétní iracionální snové vize zachyco-
val akademicky přesným až naturalistickým způsobem, a vytvářel tak 
dokonalou sugestivní veristickou iluzi. Uplatňoval metodu, která byla 
označena jako „paranoicko-kritická aktivita“. Spočívala v tvoření ve 
stavu krajně vystupňované fantazie na pomezí halucinace a deliria. Jeho 
díla reflektovala vnější historické události i vnitřní stavy člověka, který je 
prožívá. Často reagoval na díla starých mistrů italské renesance a baro-
ka a čerpal také z náboženské tematiky a mytologie. Využíval malířský 
iluzionismus, magickou perspektivu, široké a daleké horizonty nazírané 
často z nadhledu i podhledu. Deformoval měřítko postav i předmětů, 
které se objevovaly v nečekaných kombinacích, vzájemně se prolínaly, 
nebo budily dojem, že se roztékají. Jeho díla mají často silný sexuální 
podtext, nesou symbolická sdělení, odhalují skryté pudy a vášně a zob-
razují procesy metamorfózy. Maloval tajemné pusté krajiny, pouště, 
pobřeží, skály, torza, pahýly, kusy lidských těl, orgánů a fantasmagorická 
spojení věcí zvířat a figur. Věnoval se také kresbě, ilustraci, grafice a li-
terární tvorbě. Navrhoval divadelní výpravy a kostýmy, výkladní skříně, 
reklamní plakáty, textile, oděvy, šperky a spolupracoval s Buñuelem na 
surrealistických filmech Andaluský pes a Zlatý věk.



Max Ernst / Uprchlík (z cyklu Přírodní příběhy)
1925, Muzeum moderního umění v New Yorku

MAX ERNST
(1891, Brühl, Německo – 1976, Paříž, Francie)
Německý malíř, sochař, teoretik umění a filosof Max Ernst je považován 
za předního představitele dadaismu a surrealismu. V letech 1909–1911 
studoval dějiny umění, filosofii a psychologii v Bonnu, kde se seznámil 
s význačnými umělci, jako byli August Macke [august make] a Hans 
Arp, a začal se věnovat umění. V počátcích své tvorby byl ovlivněn 
fauvismem, kubismem, expresionismem a inspiraci nacházel také v dí-
lech Vincenta van Gogha [vinsenta fan chocha], Marca Chagalla [marka 
šagala] a metafyzické malbě Giorgia de Chirica. Zajímal se o filosofii 
Sigmunda Freuda, Friedricha Nietzscheho [fridricha nýčeho] a tvorbu 
duševně chorých. Byl přitahován buřičskými mysliteli, díly nekonvenč-
ních básníků a účastnil se také spiritistických seancí. Jeho celoživot-
ním tématem byl strach ze ztráty identity, nejistota a hrůza z něčeho 

neurčitého. Po čtyřleté vojenské službě během první světové války se 
stal jedním ze zakladatelů dadaistické skupiny v Kolíně nad Rýnem. Vy-
tvářel dada-objekty a reliéfy z různých hmot a materiálů.
V roce 1922 se přestěhoval do Paříže, setkával se s předními představiteli 
francouzské avantgardy a přidal se k surrealistické skupině. V tomto ob-
dobí vytvářel hlavně barevné koláže a fotokoláže. Doplňoval je kresbou, 
akvarelem, nebo kvašem a často prorýval jejich pozadí. Komponoval do 
nich různé materiály, kousky dřev, tapet, součástek, drátů… Objevují se 
v nich motivy strojů, strojních mechanismů, ozubených kol, věcí, zvířat, 
figur, rukou i vegetativních prvků. Ve fotokolážích prováděl retuše, pořizo-
val z nich zvětšené fotografie, do kterých opět zasahoval.
V roce 1925 objevil novou metodu frotáže. Přenášel struktury povrchů 
přírodnin a různých materiálů na papír, či plátno a skládal z nich na 
základě svých asociací nové celky. Hlavní inspirací a motivem mu byla 
příroda, zejména lesy. Metoda frotáže jej přivedla k další technice gratá-
ži. Počátkem 30. let vytvářel tzv. kolážové romány (např. Týden dobroty). 
Využíval k nim části viktoriánských ilustrací a komponoval z nich bizarní, 
eroticky laděné obrazy, v nichž uplatňoval sarkastický humor a gro-
tesku. Nezasahoval do nich a stopy po kolážování precizně zahlazoval. 
Námětem mu byly především lidské a zvířecí figury, které často spojo-
val do jakýchsi fantastických bytostí. V tomto období se začal věnovat 
také skulptuře.
Před druhou světovou válkou maloval vize, do kterých se promítaly 
předzvěsti jejích hrůz. V obrazech se objevují nestvůrné bytosti, trosky 
měst a letadel zarůstající bujnou vegetací. Počátkem druhé světové 
války uprchl do USA, usadil se v New Yorku a věnoval se nové technice 
dekalku. Podnikl cesty do Arizony, Nového Mexika a Kalifornie a jeho 
zájem upoutalo primitivní umění amerických indiánů. Experimentoval 
s mnoha technikami, navázal na své předchozí sochařské práce a na-
psal pojednání o umění Za malířstvím (1948). V roce 1953 se natrvalo 
vrátil do Francie. Na přelomu 60. let maloval velké sugestivní obrazy 
neurčitých tvarů, které zachycují pohyby vířivé energie.
Po zbytek své tvůrčí dráhy se vracel k různým fázím tvorby. Věnoval 
se kresbě, malbě na dřevo, grafické technice leptu a litografie. Častým 
námětem mu byl makrokosmos a mikrokosmos, z motivů především 
planety a ptáci.



René Magritte / Milenci
1928, Muzeum moderního umění v New Yorku

RENÉ MAGRITTE
(1898, Lessines, Belgie – 1967, Brusel, Belgie)
Malíř René Magritte představuje jednoho z předních představitelů 
surrealismu, ač se svým pojetím značně odlišoval. V letech 1916–1918 
studoval na Královské akademii výtvarných umění v Bruselu. Z počátku 
své umělecké dráhy pracoval v továrně na výrobu tapet, vytvářel re-
klamní kresby a plakáty. Zkušenost s touto prací později využil i ve svých 
malbách. Od 20. let 20. století se scházel s významnými osobnostmi 
belgické avantgardní scény, převážně básníky, s kterými založil Spo-
lečnost tajemství. Jeho počáteční tvorba byla ovlivněna futurismem, 
kubismem a dílem Giorgia de Chirica. Velkou inspiraci nacházel také 
v literární tvorbě Edgara Allana Poea [edgara alana poa]. V roce 1927 se 
odstěhoval do Paříže, kde navázal kontakty s hlavními představiteli fran-
couzského surrealismu. V roce 1930 se však kvůli nedostatku finančních 

prostředků a tamnímu nevyhovujícímu bohémskému stylu života vrátil 
zpět do Bruselu. Dále rozvíjel svou tvorbu a vystavoval. Magrittův talent 
byl kritiky uznán až v 60. letech 20. století. Vytvářel koláže, plastiky, 
maloval masky, věnoval se ilustraci, nástěnné malbě a podílel se také na 
natáčení několika krátkometrážních filmů. Stěžejním námětem jeho děl 
bylo zachycení rozdílu mezi skutečností a zdáním. Zabýval se identitou 
a vlastnostmi obyčejných věcí. Jeho obrazy odkazovaly k hlubšímu 
zkoumání a jejich psychologickým i filozofickým aspektům. Snažil se jimi 
vyvolat pocity tajemnosti a vzrušení. Vytvářel iluzivní malby, ve kterých 
promyšleně pracoval s optickými klamy. Vybízel pozorovatele k otázce, 
co je to vlastně obraz, dráždil ho kombinací rozporuplných i nepatřič-
ných věcí a nabádal, aby přemýšlel o skutečnosti a procesech vnímání 
i očekávání. Ve svém slavném díle Zrada obrazů namaloval dýmku a pod 
ní napsal „Toto není dýmka“. Chtěl tím sdělit, že se nejedná o skutečnou 
dýmku, ale jen její vyobrazení. Známé jsou i jeho obrazy v obraze, ve kte-
rých si pohrával prostřednictvím kompozice a prostorové iluze s vní-
máním vzdálenosti. Pro jeho tvorbu je také typická fascinace mnohostí 
a nutkání k opakování motivů.

„Přemýšlím v obrazech a maluji, 
abych popřel zákony přírody.“
René Magritte



JOAN MIRÓ
(1893, Barcelona, Španělsko – 1983, Palma, Španělsko)
Španělský malíř Joan Miró studoval v ateliérech pod vedením Fran-
cesca Galího [frančeska galího], Modesta Urgella [modesta urgjela] 
a Josepa Pascóa [žozepa paskóa] na několika uměleckých školách 
v Barceloně. Kromě malířství se věnoval kresbě, ilustraci, vytvářel sochy 
z keramiky, objekty z nalezených předmětů a také navrhoval dekorace 
a kostýmy pro Ďagilevův baletní soubor. Byl vášnivý čtenář, milovník 
poezie, výborný tanečník a měl kladný vztah k hudbě. Podnikl pozná-
vací cestu do Holandska a ve 40. letech 20. století navštívil New York. 
Jeho tvorba byla ovlivněna románským a lidovým uměním, prehisto-
rickou malbou a plošnými dekorativními prvky islámského umění, které 
se mísilo s jinými proudy na území jeho rodné Katalánie. Silně na něj 

zapůsobila tvorba Paula Cézanna [póla sezána], Vincenta van Gogha, 
Henriho Matisse [ánriho matise], Henriho Rousseaua, Roberta De-
launaye [robéra delonéje] a architekta Antonia Gaudího. Vliv na něj mělo 
také přátelství s Pablem Picassem [pablem pikasem] a Alexanderem 
Calderem [alexandrem kaldrem]. Od roku 1919 žil Miró střídavě v Paříži, 
Barceloně a na statku svých rodičů v Mont-roig del Camp [mont-roč 
del kam]. V roce 1925 si společně s Maxem Ernstem a Hansem Arpem 
pořídili ateliér na Montmartru [monmartru], kde se později usadili i další 
surrealisté. V letech 1915–1918 maloval zátiší, portréty a katalánskou kra-
jinu, která se mu stala nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Počátkem 
20. let 20. století se ještě více ponořil do absolutna přírody a v malbě se 
oprostil od jejího skutečného zobrazení. Později začal experimentovat 
s automatickým záznamem a vytvářet tzv. snové obrazy. Jeho plošná 
malba se vyznačuje čistou, jasnou barevností a hravostí tvarů a linií. 
Objevují se v ní zoomorfní i mechanické prvky (ptáci, psi, koně, páky, ko-
lečka…), písmena, znaky a symboly (hvězdy, slunce, měsíc, láska, smrt, 
dítě, žena…). Vznášejí se v jakémsi nekonečném, snovém prostoru a svou 
výrazovostí připomínají dětskou kresbu. Počátkem druhé světové války 
se Miró usadil na několik měsíců v Normandii. Obrazy z této doby se 
vyznačovaly novou barevností a zvláštní nostalgií. Paříž se během války 
vylidnila a umělecké společenství se rozpadlo. Miró se proto uchýlil na 
Mallorcu a v malbě začal více experimentovat (otisky prstů, vyškrabává-
ní…). Během svého tvůrčího období se střídavě věnoval také sochařství. 
Více jej však začal rozvíjet až v polovině 40. let 20. století. Vytvářel malé 
i velké plastiky v dílně svého přítele a spolupracovníka Josepa Llorense 
i Artigasa [žozepa lorense artigasa]. Ve věku šedesáti tří let si splnil sen 
a nechal si postavit působivý ateliér v Palmě, navržený architektem 
Josepem Lluísem Sertem [žozepem lujzem sertem].

Joan Miró / Zlato azuru
1967, Fundació Joan Miró, Barcelona

„Začínám malovat obraz pod vlivem 
šoku, jenž prožívám, když ztrácím 
kontakt se skutečností. Důvodem 
onoho šoku může být nitka, která 
vystupuje z plátna, padající kapka 
vody nebo stopa, již na lesklém povr-
chu obrazu zanechal můj prst.“
Joan Miró



ALBERTO GIACOMETTI
(1901, Borgonovo, Švýcarsko – 1966, Chur, Švýcarsko)
Alberto Giacometti byl švýcarský sochař, malíř a kreslíř. Narodil se 
v malé vesnici v italské části Švýcarska. Jeho otec Giovanni [džovani] 
byl neoimpresionistický malíř. Již od raného věku rozpoznal výtvarný 
talent u svého syna a zasvětil jej do základů kresby a malby. Giacometti 
studoval na Škole uměleckých řemesel v Ženevě a poté na Akademii 
de la Grande Chaumière [de la grand šomiér] v Paříži v ateliéru Antoina 
Bourdella [antoana burdela]. S otcem podnikl cestu do Benátek, Padovy, 
Florencie a Říma, kde se seznámil s uměním antiky a starého Egypta, 
které jej velmi přitahovalo a mělo vliv na jeho další umělecký vývoj. 
V roce 1925 si v Paříži zřídil ateliér, kde žil se svým bratrem Diegem. 
Aby se uživil, navrhoval dekorativní předměty a vytvářel busty. Během 
druhé světové války pobýval v Ženevě, kde pracoval pro svého druhé-
ho bratra Bruna, který byl architektem a zde se také seznámil se svojí 
budoucí ženou Annette Armovou. Po skončení války se vrátil do Paříže. 
Během svých studií vytvářel kopie starých mistrů. Jeho další tvorba byla 
ovlivněna neoimpresionismem, kubismem a surrealismem. Giacometti 
si však uchoval svůj vlastní originální sochařský styl, který inklinoval 
k silně abstrahované formě. Snažil se ztvárnit to, co viděl. Nešlo mu 
o realistické zobrazení, ale o zachycení svého subjektivního vizuálního 
vjemu. Jeho ústředním námětem byla figura. Zabýval se tématy polarity 
pohlaví, pudy, vášněmi, osamělostí, izolovaností, zranitelností člověka 
a jeho trýzněmi. Vytvářel velmi útlé, protáhlé postavy s hrubým povr-
chem. Zejména ženské akty, připomínající jakési kudlanky, postavy 

kráčejících mužů, drobné sošky postav, měřící sotva několik centimetrů, 
i fantaskní skulptury a snové objekty. Intenzivně až obsedantně se také 
věnoval zkoumání způsobů zobrazení lidské tváře. Jeho modely hlav se 
vyznačují silnou expresivitou. Často je barevně polychromoval a umis-
ťoval na kovové tyče spojené se sádrovými podstavci. Použití mohut-
ných podstavců a soklů různých tvarů a velikostí je charakteristické pro 
většinu jeho soch. Giacometti byl členem skupiny surrealistů, ze které 
byl později vyloučen. Vystavoval v Paříži, New Yorku, Londýně, Curychu, 
Benátkách a mnoha dalších městech. Obdržel Velkou cenu za sochař-
ství v Benátkách, Národní cenu za umění francouzského Ministerstva 
kultury a řadu dalších ocenění.

Alberto Giacometti / Stůl
1933, Centre Pompidou, Paříž



Jindřich Štyrský / Cigareta u mrtvé
1931, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Jindřich Štyrský, Toyen, Josef Šíma, Václav Tikal, František Janoušek, 
František Muzika, Josef Istler, Vincenc Makovský, Ladislav Zívra

Nepříliš srozumitelný název obra-
zu Cigareta u mrtvé demonstruje 
surrealistickou metodu spojování 
imaginárního světa s realitou, přisuzo-
vání neexistujících vlastností a vztahů 
věcem s původně jiným obsahem. 
Spojení nereálných, jakoby přírodních 
prvků s představami, které vycházejí 
z autorova podvědomí a snových vizí, 
je zasazena do rovněž nereálného 
obrazu krajiny. Kompozice překvapuje 
barevnými plochami i neobvyklostí 
imaginativního zobrazení dvojího světa. 
Obraz byl prezentován v roce 1932 
na výstavě Poesie 32, která se konala 
v pražském Mánesu.

VÝZNAMNÍ UMĚLCI

JINDŘICH ŠTYRSKÝ
(1899, Dolní Čermná u Kyšperka – 1942, Praha)
Jindřich Štyrský byl malíř, scénograf, fotograf, básník, editor a nakla-
datel. V roce 1920 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze do 
ateliéru Jakuba Obrovského a Karla Krattnera. Po necelých třech letech 
však studium ukončil. Počátky jeho tvorby byly ovlivněny kubismem 
a naivismem. Volně navazoval na díla Bohumila Kubišty. V roce 1923 
vstoupil do spolku Devětsil. Ve druhé polovině 20. let pobýval se svojí 
životní i uměleckou partnerkou Marií Čermínovou (Toyen) v Paříži. Zde 
si utvořili vlastní umělecký styl nazvaný artificialismus, který představili 
na výstavách v Paříži i v Praze. Po návratu z Paříže působil Štyrský jako 
vedoucí výpravy Osvobozeného divadla v Praze. V roce 1934 se stal čle-
nem Skupiny surrealistů v ČSR. Založil Edici 69 a byl redaktorem časo-
pisu Erotická revue. V počátcích své tvorby používal fragmenty vytržené 
z původních souvislostí a vytvářel z nich nové kompozice. Zabýval se 
metamorfózami živého i neživého světa a dvojznačností tvarů. Vytvářel 
kresebné a písemné záznamy svých snů, maloval předměty vyvolávající 
erotické asociace, hybridní bytosti, zkroucené kořeny stromů… Jeho díla 
byla od roku 1935 zastoupena na všech surrealistických mezinárodních 
výstavách. Věnoval se také ilustraci, fotografii, vytvářel koláže, navrhoval 
knižní přebaly a psal vlastní básně.

U NÁS



TOYEN
(1902, Praha – 1980, Paříž, Francie)
Malířka a básnířka Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová se řadí 
se k předním osobnostem umělecké avantgardy. V letech 1919−1922 
studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru dekorativní 
malby u profesora Emanuela Dítěte. Již od počátku své umělecké dráhy 
vystupovala jako mimořádně svobodná, osobitá umělkyně a svým 
bohémským životem se vymykala dobovým konvencím. Velký vliv na její 
tvorbu mělo setkání s malířem Jindřichem Štyrským, se kterým tvořili 
nevšední uměleckou dvojici a byli si celý život velmi blízcí. Od roku 1923 
se stala členkou skupiny Devětsil a Spolku výtvarných umělců Mánes. 
V roce 1925 odjela společně se Štyrským do Paříže, kde se seznámili 

Marie Čermínová – Toyen / Jezerní krajina
1929, Galerie výtvarného umění v Ostravě

s osobnostmi z okruhu André Bretona a Paula Eluarda a stali se členy 
surrealistické skupiny. Krátce na to představili svůj vlastní umělecký 
směr nazvaný artificialismus. Po návratu z Francie roku 1934 se podílela 
na založení Skupiny surrealistů v ČSR. Nelehká válečná léta strávila 
v Praze. Někteří členové se od surrealismu odvrátili, nebo emigrovali. Za-
sáhlo ji také úmrtí blízkého přítele Štyrského. Toyen byla nucena praco-
vat v ilegalitě bez možnosti vystavovat. Po skončení války a pod hrozbou 
nastupující komunistické diktatury opustila Československo a natrvalo 
se usadila v Paříži. Nadále se stýkala s čelními představiteli surrealismu 
Bretonem a Benjaminem Péretem a tvořila v duchu pozdního surreali-
smu až do 70. let. Ve své tvorbě se snažila o zachycení snových výjevů. 
Malovala abstraktní formy připomínající vodní hladinu, mořské pobřeží, 
či fantaskní rostliny a kombinovala je s motivy skutečných věcí (provaz, 
kameny, kořeny, houpačka, klec, oční bulvy…). Pozadí jejích obrazů často 
připomíná strukturu kůry stromu, nebo popraskané omítky. Odvážně 
pracovala také s barvami. Stříkala je, prorývala a nechávala stékat po 
plátně. Inspirovala se fotogramy, rentgenogramy, leteckými a podmoř-
skými fotografiemi.



Josef Šíma / Tůň
1935, Galerie výtvarného umění v Ostravě

JOSEF ŠÍMA
(1891, Jaroměř – 1971, Paříž, Francie)
Josef Šíma se řadí k předním osobnostem evropského moderního 
malířství a zástupcům imaginativního proudu v umění. Po roce studia na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze přestoupil na Akademii výtvarných 
umění v Praze pod vedením Jana Preislera [praislera] a Vlaha Bukovace. 
Chvíli také studoval na Vysoké škole technické v Praze. S vypuknu-
tím první světové války byl mobilizován, avšak kvůli zánětu plic dostal 
odklad. Rozhodl se pokračovat v dalším studiu na Českém vysokém 
učení technickém v Brně. V roce 1915 byl znovu odveden na frontu, kde 
prožil nejhorší chvíle svého života. Po skončení války se ke studiu již 
nevrátil a pronajal si ateliér v Žabovřeskách. V roce 1920 se stal asis-
tentem kreslení na České vysoké škole technické v Brně u profesora 
Ferdinanda Herčíka a o rok později odjel do Francie. Seznámil se s tamní 
výtvarnou scénou a s básníky René Daumalem [domalem] a Roge-
rem Gilbert-Lecomtem [rožerem žilbertem lekomtem] založili skupinu 
Vysoká hra. Po pěti letech získal francouzské státní občanství a v roce 
1923 se oženil s lékařkou Nadine Germainovou [nadin žerménovou]. 
Přestože od počátku 20. let žil v Paříži, stále udržoval kontakt i s českým 
prostředím. Významně se podílel na výstavě Poezie 1932 v pražském 
Mánesu. Spolupracoval s pražským nakladatelstvím Aventinum, do 
nějž přispíval svými texty a kresbami. Byl zakládajícím členem Skupiny 
výtvarných umělců v Brně, členem skupiny Devětsil a spolku Umělecká 
beseda. Jeho díla měla silný ohlas u nás i v zahraničí. Svým malířským 
stylem se blížil surrealismu, symbolismu a proudu lyrické abstrakce. 
Maloval především krajiny a portréty. Jeho dílo bylo ovlivněno civili-
smem, moderní francouzskou výtvarnou scénou, abstrakcí i konstruk-
tivními tendencemi. Silným inspiračním zdrojem mu byly vzpomínky na 
světelné a barevné vjemy z jeho dětství a mládí. Především na krajinu 
Náchoda, Nového Města a Jaroměře. Jeho tvorba vypovídá o malířově 
živém smyslovém vnímání. Vztahuje se k symbolickým a metaforickým 
významům a odkazuje k mytologii, tajemným hlubinám lidského nevě-

domí a kosmologii. Důležitým elementem jeho tvorby bylo světlo, které 
považoval za nejsubtilnější projev hmoty. Jeho přítomnost v obrazech 
vyvolává kontemplativní snivou atmosféru. Jeho častými motivy byly 
předměty, postavy, ženská torza, přírodní formy a jejich fragmenty 
(pahýly kmenů, skály, vodní hladina, vegetace, mraky), jakési pratvary 
kosmických vajec a krystalů. Kromě malby se Šíma věnoval také kresbě, 
ilustraci, grafickým technikám leptu a dřevořezu. Vytvořil také vitrážová 
okna v gotickém kostele sv. Jakuba v Remeši. V roce 1967 byl francouz-
ským ministrem kultury jmenován Rytířem Řádu umění a literatury.



VÁCLAV TIKAL
(1906, Ptenín – 1965, Praha)
Malíř a keramik Václav Tikal začal rozvíjet své umělecké vlohy až 
ve druhé polovině 30. let 20. století. Do té doby se živil jako úředník 
a příležitostný hráč na housle. Studoval na Akademii výtvarných umění 
v Praze u profesora Vratislava Nejezchleby a ve speciálce pod vedením 
Jakuba Obrovského. Jeho díla byla ovlivněna surrealismem. Velmi silně 
jej inspirovalo zejména imaginativní dílo Salvadora Dalího, metafyzická 
malba Giorgia de Chirica a obdivoval také Henriho Rousseaua. Ve 40. 
letech se odpoutal od cizích vlivů a začal rozvíjet svůj vlastní osobitý 
výraz. Po skončení druhé světové války se zúčastnil většiny významných 
tematických výstav a svou tvorbu prezentoval také v zahraničí. Maloval 
fantaskní představy, snové krajiny, melancholické sny a nostalgické 
vidiny. Do svých děl promítal vlastní úzkostné pocity spojené především 
s válkou. Velkým vzorem mu byl blízký přítel Karel Teige, jehož úmrtím 
byl zasažen natolik, že se po roce 1951 stáhl do ústraní, téměř přestal 
malovat a věnoval se převážně navrhování textilu, porcelánu a kerami-
ky. S díly, která v tomto období vytvořil, se účastnil i světové výstavy 
Expo 58 v Bruselu, XII. Trienále v Miláně a v roce 1962 mezinárodní 
výstavy současné keramiky v Praze. Na sklonku života dospěl k úvahám 
o protikladu přírody, kosmu a technické civilizace. Do jeho děl začaly 
pronikat organické formy a záhadné trubkovité tvary umístěné v kos-
mickém prostoru. Tikal se věnoval kromě malby také kresbě a grafice, 
především technice leptu. Byl členem skupiny Ra, UDS, hnutí Phases 
a spolupracoval na surrealistických sbornících Znamení zvěrokruhu.

Obraz Dohasínající věk reprezentuje 
Tikalův imaginativní styl. Jedná se 
o malbu s typickými znaky surrealismu 
Salvatora Dalího. Autor zde znázornil 
krajinu, nad kterou se otevírá čistě 
modré nebe. Organické torzo z posled-
ních sil přežívá na pomyslné architektu-
ře ve tvaru brány, která je situována do 
centra obrazu a působí jako pevný bod 
vnitřní stavby díla. Zavěšené torzo jako 
by bylo tím posledním, co ze současné-
ho světa ještě zbývá. Svět před branou 
je poslední výspou nynějšího věku. 
Zatímco svět za ní, který se rozpíná do 
dálek, je věkem novým.

Václav Tikal / Dohasínající věk
1942, Galerie výtvarného umění v Ostravě



LADISLAV ZÍVR
(1909, Nová Paka – 1980, Ždírec u Nové Paky)
Ladislav Zívr patří k významným českým sochařům 20. století. Již od 
dětství se u něj projevilo výtvarné nadání. Vyučil se hrnčířem v dílně 
svého otce, poté vystudoval Státní odbornou keramickou školu v Be-
chyni a v letech 1928–1931 studoval na Uměleckoprůmyslové škole 
v Praze u Heleny Johnové a Josefa Drahoňovského. Vytvářel volné 
i reliéfní plastiky a častým námětem mu byla figura a portrét. Počátky 
jeho tvorby byly ovlivněny kubismem, zejména civilistní tvorbou Otto 
Gutfreunda [gutfrojnda]. V polovině 30. let se přiklonil k surrealistické 
estetice, využíval různé technologie a netradiční postupy, jako například 
asambláž, či muláž, v níž propojoval sádru s přírodními materiály. Během 
druhé světové války se vrátil k civilnějším tématům. V poválečném 
období rozvíjel téma vztahu člověka a stroje. Vlivem politické situace 
v 50. letech omezil svou tvorbu a uchýlil se do ústraní svého ateliéru ve 
Ždírci u Staré Paky. Věnoval se především hrnčířské práci a vytvářel 
portréty a podobizny zvířat. V tomto období také zkoumal mikrosko-
pické i makroskopické formy a přírodní procesy, ze kterých na počátku 
60. let čerpal inspiraci pro svá další sochařská díla. Zabýval se osobními 
vizemi a složitostí nitra tvarů. Jeho tvorba se stále více abstrahovala 
a zjednodušovala. Pronikaly do ní organické, imaginativní a fantazijní 
prvky. Jeho nejpoužívanějším materiálem byla hlína, kterou poté často 
oživoval barevnou polychromií, či patinou. Zívr byl členem skupiny 42, 
Umělecké besedy, Tvůrčí skupiny Radar a Spolku výtvarných umělců 
Aleš v Brně.

Ladislav Zívr / Trnem v oku (Hlava)
1970, Galerie výtvarného umění v Ostravě



Co charakterizuje surrealistickou malbu?
Co se surrealisté pokoušeli svými malbami vyjádřit?
Jaké motivy nejčastěji používali? 
Jak se jmenuje metoda, kterou zaznamenávali proud myšlenek?
Jak se jmenuje divadelní hra Guillauma Apollinaira, ve které se poprvé 
objevuje pojem „surrealistické“?
Kde nejčastěji čerpali surrealisté inspiraci?
Napište alespoň pět slov, která vás napadnou při prohlížení děl 
surrealistů.
Vyberte si nějaký surrealistický obraz a zkuste jej vyjádřit textem, 
kresbou, malbou, zvukem, krátkým videem, instalací, nebo performancí.
Napište asociativní metodou surrealistický text na téma „dveře“.

Podívejte se pozorně na obraz Zimní čas. Jak na vás působí? 
Pokuste se jej interpretovat.

František Janoušek / Zimní čas
1937, Galerie výtvarného umění v Ostravě

ČÁRY MÁRY
Vyzkoušejte si metodu psychického automatismu, kterou často po-
užívali surrealisté. Uchopte tužku a přiložte ji na libovolném místě na 
papír. Nechte ruku volně a bez myšlenkové kontroly přejíždět po papíře. 
Prohlédněte si síť linií a čar, které vznikly. Najdete v nich nějaký obraz? 
Pokud ano, zvýrazněte obtažením jeho linie. Průsečíky čar můžete také 
vybarvovat.

POŠLI TO DÁL
Sedněte si do kruhu, připravte si dlouhé pásy papíru a tužky. Každý 
napište bezmyšlenkovitě nějakou krátkou větu, papír přeložte a pošle-
te spolužákovi. Papíry nechte kolovat, dokud nebudou popsané až do 
konce. Poté si vzniklé texty společně přečtěte.

SLEPÁ KRESBA
Zavřete oči a představte si nějakou věc (dům, postavu, zvíře, předmět, 
výjev…). Nechte oči zavřené, uchopte tužku, přiložte ji na papír a pokuste 
se svou představu co nejvěrněji nakreslit. Výsledek vás jistě pobaví.

4  OTÁZKY A NÁMĚTY 
NEJEN DO VÝUKY



VE SNU
Vybavíte si nějaký sen? Pokud ano, napište, kde se odehrával, jaké věci 
a postavy se v něm objevovaly a jaké ve vás zanechal pocity. Podělte se 
o své sny s ostatními a pokuste se je společně interpretovat. Sny bývají 
často plné symbolů, s jejichž výkladem vám může pomoci snář.

BÁSEŇ V OBRAZE
Pokuste se libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit jednu z těchto 
surrealistických básní.

OTTA MIZERA / NEDĚLNÍMA OČIMA
Spolehnut na ostří asfaltu 
Zdobím vitrínu pomyslného oka
Jinde 
Důvěrnost zábradlí 
Bdí nad travou
Stůj nepohnutě v černém závoji 
Vlak někde spíná náhrdelník hus 
A lehce vydlabané město 
Je průhledným šálkem 
Nikdy nerozbitným
Když všichni prohlédli 
Ty krásné obrazy 
S odprýskaným jásotem za ušima.

LUDVÍK KUNDERA
Krajina plísně nevídaná 
nikdy 
Jen brvy 
svírají krůpěj 
Dávno 
čadily lampy krev
Pro naši noc 
ptáci pouštějí peří
Čeří se jeskyně 
aby modrý jed stoupal 
až

Vysoce stylizovaná, abstrahovaná 
lidská figura odráží děsivý charakter 
válečné doby. Tuto formu lze i v rámci 
surrealistické optiky vnímat jako obec-
nější fenomén rozkladu a nepodstat-
nosti tělesné materie, v níž sídlí duch. 
Tělo jako pomíjivá schrána, jako dočas-
ná forma. Vnímáno prizmatem válečné 
doby pak vyvěrají asociace rozkladu 
lidskosti a humanismu. Zůstává jen vy-

Josef Istler / Postava
1945, Galerie výtvarného umění v Ostravě

JAK ZNÍ OBRAZ
Pokuste se vyjádřit surrealistický obraz Postava krátkou skladbou. Mů-
žete využít hudební nástroje, nebo jakékoli jiné zvuky.

prázdněná, válkou potrhaná a zraněná 
struktura. Obraz může být tedy vnímán 
jako obecnější existenciální znak, ale 
i jako dobová ikonografická glosa. Nese 
typické prvky surrealistického tvaro-
sloví, neurčité snové a tiché pozadí, do 
něhož je zasazen nelidský, anatomicky 
indiferentní tvar. 
Jaroslav Michna, kurátor



SKRYTÁ SLOVA
K surrealistickému obrazu Z českého ráje V (Ležící torzo) napište báseň.

František Muzika / Z českého ráje V (Ležící torzo)
1944, Galerie výtvarného umění v Ostravě

POCTA ŠVANKMAJEROVI
Inspirujte se filmy Jana Švankmajera a vytvořte krátké animace ze série 
fotografií. Rozdělte se do malých skupin, promyslete si obsah a zapoj-
te fantazii. Vyrobte si pro animace pozadí, kulisy a loutky z různých 
předmětů a materiálů (papír, hlína, dřevo, odpadové materiály, staré 
věci…). Abyste vytvořili animaci, musíte každý posun loutek zaznamenat 
z pevného stanoviště pomocí fotoaparátu, nebo mobilu. Sérii vzniklých 
fotografií zpracujte v počítači pomocí grafického programu (Adobe Pho-
toshop, GIFmaker…) do krátkého videa. Animace můžete doplnit také 
zvukovým podkresem (skladbou, nebo zvuky). Společně je zhlédněte 
a okomentujte.

TUŠENÍ SKVRN
Vyzkoušejte si další oblíbenou metodu surrealistů tzv. dekalk, který vyu-
žívali například umělci Vladimír Boudník, Rudolf Němec, Oscar Domín-
guez, Josef Istler, Jiří Trnka a Daisy Mrázková. S touto metodou pracuje 
i Rorschachův test inkoustových skvrn, který se využívá jako prostředek 
v psychologické diagnostice. Připravte si přeložený tvrdý papír. Na jednu 
stranu nalijte trochu černého, nebo barevného inkoustu a přitiskněte k ní 
druhou stranu papíru. Po jeho rozevření vznikne symetrický abstraktní 
otisk. Co vám skvrna připomíná? Vidíte v ní něco? Pokuste se ji podle 
své fantazie dotvořit libovolnou výtvarnou technikou. Jako podklad vám 
kromě papíru může posloužit také plátno, sklo, či jiné materiály. Hrajte si, 
zkoušejte a hledejte.

PODIVUHODNÉ BYTOSTI
Připravte si tři nádoby. Do jedné vložte papírky se slovy, která ozna-
čují charakteristické části lidských a zvířecích těl (hlava, noha, ruka, 
ocas, křídlo, ploutev…). Do druhé nádoby vložte papírky s čísly a do třetí 
papírky s přídavnými jmény (dlouhý, široký, zelený, ostrý, zakroucený…). 
Z Každé nádoby si vylosujte tři až pět papírků se slovy a pokuste se 
podle nich nakreslit podivuhodnou bytost. Vymyslete jí jméno, čeleď, ve-
likost a váhu, způsob rozmnožování, délku života, jak se pohybuje, místo, 
kde se vyskytuje, čím se živí… Čím bizarnější váš popis bude, tím lépe! 
Ze svých obrázků a popisů si vytvořte atlas podivuhodných bytostí. Pro 
tento úkol lze využít také techniku koláže, kterou můžete dotvořit kres-
bou tuší, pastelkami, fixy, nebo domalovat temperou, či akrylem.

STRUKTURY
Inspirujte se díly Maxe Ernsta a vyzkoušejte si techniku frotáže, kterou 
ve své tvorbě často používal.



BLEŠÍ TRH
Oblíbeným námětem nebo inspirací pro surrealistickou fotografii byly 
obchodní výlohy, či bazarová zákoutí. Všímejte si aranžmá pouličních 
výloh obchodů, navštivte bazar, vetešnictví, nebo bleší trh. Najděte zají-
mavá zákoutí a zaznamenejte je fotografií. Čím bude prostředí bizarnější, 
zaplněnější a omšelejší, tím lépe. Dívejte se hledáčkem surrealistické 
optiky, případně zkuste nenápadně z nalezených věcí surrealistické 
zátiší naaranžovat.

CO RÝHY NAPOVÍ
Vyzkoušejte si techniku muchláže, která pracuje s náhodou a asoci-
ací. Připravte si papír formátu A3, nebo větší. Zmuchlejte ho do koule 
a stlačte. Kouli zvlhčete vodou tak, aby prosákla i dovnitř. Lehkým 
zmáčknutím ji vyždímejte, ale dejte si pozor, aby se vám koule neslepila. 
Poté jí opatrně rozprostřete na igelitovou podložku. Do mokrého papíru 
zapouštějte vodové barvy a nechte ho uschnout. Ve vzniklých přehy-
bech a liniích hledejte různé tvary, lidské, objekty, či zvířecí figury… Na 
závěr je obtáhněte tuší pomocí špejle, nebo pera.

PROMĚNA
Prohlédněte si obraz Metamorfóza Narcise na úvodní stránce. Znáte 
příběh této postavy? Vzpomenete si i na další příklady proměn z antické 
mytologie? Vypráví o nich kniha Proměny slavného římského básníka 
Publiuse Ovidia Nasa. Kdybyste se měli v něco proměnit vy, co by to 
bylo? Strom, rostlina, zvíře, věc… Pokuste se svou metamorfózu nakres-
lit, či namalovat.



5  SLOVNÍK POJMŮ
abstraktní umění  nekonkrétní, neobjektové, nefigurativní, pomocí výtvarných 

prvků (barva, tvar, linie) malíři vyjadřují své pocity a emoce
anorganický  týkající se neživých látek
antropomorfní  napodobující tvary lidské figury, podobný člověku
archetyp  pravzor, idea, zakódovaná představa mysli
asambláž  montáž, výtvarná technika spojující různé druhy materiálů 

a věcí, trojrozměrný výtvarný objekt
balustráda  zábradlí z kuželek, sloupů
dekalk  výtvarná metoda, která uplatňuje prvek náhody a využívá 

k tomu otisk, pomocí skvrny na přeloženém papíře vytváří 
stranově symetrický otisk, používá se v malbě i grafice a za 
jejího předního propagátora se považuje Max Ernst

elementární  základní, jednoduchý
fokalk  výtvarná metoda, která pracuje s náhodně vzniklými 

strukturami, spočívá v narušení emulzní vrstvy filmu, nebo 
fotografické desky teplem, či chemickým procesem

fotogram 
(rayogram)  fotomechanický postup, při kterém se předmět položí 

na fotocitlivou desku (papír), osvítí se a jeho obrys pak 
fotografickou cestou vyvolá

frotáž  umělecká technika přenášení reliéfní struktury na podklad 
(papír, plátno…) vzniká tak, že přiložíte papír, nebo jiný pevný 
materiál na reliéfní povrch a rovnoměrně po něm přejíždíte 
naplocho uhlem, voskovkou, pastelem, měkkou tužkou, 
nebo jiným kreslicím materiálem a tím vytvoříte jeho otisk, 
tuto techniku zavedl Max Ernst, využívala ji řada surrealistů 
a dalších umělců

fumáž  výtvarná metoda, která využívá stopy plamene, kouřová 
kresba

gratáž  výtvarná metoda, která spočívá ve zvrásňování povrchu 
malby proškrabáváním

koláž  výtvarná technika, která spočívá v lepení různých výstřižků, 
útržků z novin, časopisů, fotografií, kousků textilu, či drobných 
věcí na podklad (papír, plátno, lepenku, dřevo)

metafora  obrazné vyjádření, přenesené pojmenování na základě vnější 
podobnosti

metamorfóza  proměna, změna tvaru, v mytologii proměna člověka ve zvíře, 
živočicha, či rostlinu a naopak

moréna  odborný termín z geologie, kterým se označuje kamenný val, 
který vznikl ledovcovou činností

muchláž  výtvarná metoda spočívající v zmuchlání papíru, jeho 
následným rozložením a zvýrazněním linií dle fantazie 
a asociací

muláž  výtvarná technika, která kombinuje sádru a přírodní materiály
organický  živý, související s organismem, vycházející z přírody
solarizace  ozáření slunečními paprsky
symbol  znak, znamení, význam
torzo  lidský trup bez hlavy a končetin
transcendence  přesahování smyslových i rozumových možností

balustráda  symbol rozdělování, pokud mají jednotlivé sloupky stylizované 
antropomorfní tvary, má podobnou symboliku jako figurína

děti  podle konstelace podvědomá vzpomínka na dětské trauma, 
zlatý věk a zároveň věk nedospělosti a nerovnosti

figurína, nebo 
krejčovská panna  symbol odcizené manipulované osobnosti a neschopnosti 

aktivně se postavit na odpor, má sexuální význam
hora, nebo zeď  symbol nepřekonatelné překážky
krystal  elementární symbol anorganické přírody
labyrint  symbol bloudění, úzkostného snu, uniknout z něho je možné 

pouze letem (jako Ikarus – odkaz k symbolice ptáka)
les  podobně jako labyrint je symbolem bloudění, ale v organické 

hmotě, která ohrožuje jinak než anorganická
metamorfózy  proměny věcí (les – rybí kostra), lidí (kompozice lidských 

a zvířecích částí těl)
pták  symbol nezadržitelného úniku, touhy přenést se přes 

překážky do vyšších sfér, symbol transcendence
rouška  symbol tajemství, skryté záhady
sochy, torza  tělesné tvary v anorganické hmotě (Freudovo učení 

o anorganickém stádiu „id“- viz Freudův výklad Leonarda)
špulky, nitě  ženské upravování oděvů jako symbol pro napravování ran 

osudu, tkaní nití jako tkaní osudu (Arachné, Adriadnina nit jako 
východisko z labyrintu)

vejce  elementární symbol organického zrodu, růstu

SURREALISTÉ VE SVÉ TVORBĚ VYUŽÍVALI SYMBOLIKU 
ARCHETYPŮ. ZDE UVÁDÍME NĚKOLIK PŘÍKLADŮ, KTERÉ VÁM 
POMOHOU SNADNĚJI POCHOPIT JEJICH DÍLA.
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