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1 O EXPRESIONISMU

ÚVOD
Expresivní umění v širším významu zahrnuje rozmanitá díla z různých 
období dějin. Jejich společným rysem je prožitek, výraz a emocionální 
obsah. V užším významu termínem expresionismus označujeme 
umělecký směr, který se rozvíjel hlavně v Německu mezi lety 1905–1920, 
především díky inklinaci německého temperamentu k silným citovým 
projevům a mysticismu. Jeho počátky však můžeme nalézt o něco 
dříve i v jiných zemích. Byl reakcí na nedostatek emocionální náplně 
impresionistických děl. Na jeho zformování působil francouzský 
postimpresionismus a zejména fauvismus, který své pojmenování dostal 
v témže roce. Expresionistická díla odhalovala intenzivní citové prožitky, 
vnitřní stavy, psychická hnutí, pudy a vášně. Často se v nich odrážely 
pocity smutku, existenciální úzkosti, nejistoty, marnosti, strachu 
a beznaděje, které odpovídaly předválečné době. Ohniskem dění tohoto 
směru se staly Drážďany a Mnichov, kde vznikly hlavní umělecké skupiny 
Die Brücke [dý brike] a Der Blaue Reiter [der blaue rajtr].

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
1892

výstava Edvarda Muncha v Berlíně
1899

 Sigmund Freund [zikmund frojd] vydává 
knihu Výklad snů, rozvíjí se psychoanalýza

1905
výstava Edvarda Muncha v Praze

1905
 založení skupiny Die Brücke (Most)

1908
 německý historik Wilhelm Worringer 
[vilhem voringr] vydává spis 
Abstrakce a vcítění

1909
 založení skupiny Nového sdružení umělců 
v Mnichově

1910
 výstava skupiny Die Brücke v Drážďanech

„Z mého hnijícího těla vyrostou květy 
a já jsem v nich a v tom je věčnost.“ 
Edvard Munch

Umělecké zástupce expresionismu silně ovlivnil Edvard Munch 
[edvard munk]. O jeho výstavě napsal Emil Filla v uměleckém měsíčníku 
Volné směry: 
Pro nás se však Munch stal neodvratným osudem. Konec bylo kázni 
ve škole, konec všem autoritám, konec našemu odříkání v odvaze. Dílo 
Munchovo vybuchlo v našich srdcích jako petarda. Otřáslo s námi 
v základech a všechny naše touhy, lásky a naděje zdály se najednou 
realizovány, byli jsme v trvalém vytržení, neboť jsme cítili již tehdy jako 
dnes, že přišel k nám umělec, a to umělec našich časů, našich srdcí 
a naší vůle. Sestoupil tehdy na nás duch pravého, přímého umění, viděli 
jsme v něm anděla strážného naší budoucí pouti a posvětitele našeho 
odhodlání býti výtvarník dneška. Mysleli a cítili jsme, že Munch přišel jen 
kvůli nám.

Edvard Munch / Tanec života, 
1899–1900, Národní muzeum umění, architektury a designu, Oslo

1911
 založení skupiny Der Blaue Reiter 
(Modrý jezdec)

1912
 poprvé užit termín „expresionismus“ 
v souvislosti s německým uměleckým 
hnutím

1912
 výstava expresionistických děl uspořádaná 
spolkem Sonderbund [zondebund] v Kolíně 
nad Rýnem

1912
 Vasilij Kandinskij a Franz Marc [franc mark] 
vydávají Blaue Reiter Almanach

1914
 Paul Fechter [paul fechtr] vydává knihu 
Der expressionismus



PŘEDCHŮDCI A VLIVY
Umění přírodních národů, spontánní dětská kresba, gotické dřevořezy 
a japonské dřevoryty, francouzský a německý postimpresionismus, 
fauvismus, naturalismus, secesní symbolismus, teorie Sigmunda Freuda 
a Friedricha Nietzscheho [fridricha nýčeho], studie Wilhelma Worringera 
Abstrakce a vcítění, tvorba Vincenta van Gogha [vinsenta fan chocha], 
Paula Gauguina [póla gogéna], Edvarda Muncha, Jamese Ensora 
[džejmse ensora], Emila Noldeho…

STYL MALBY A PROJEVY
Prudké, dynamické tahy štětcem, nadnesená nerealistická a výrazná 
barevnost (silné, čisté barvy), deformace tvarů, zkratky, znakovost, silné 
obrysové čáry často přetahované i za kontury…

NÁMĚTY A MOTIVY
Převážně figury a portréty vyjadřující vnitřní hnutí, myšlenky a pocity 
člověka, pudy, vášně, strach, děs, existenční nejistotu, osamění, 
melancholii, bezmoc, agresi, dále zvířata, krajinné prvky…

PUTOVNÍ VÝSTAVA ZVRHLÉHO UMĚNÍ
Entartete Kunst [entártete kunst] – degenerované umění
Za zvrhlé umění byla nacistickým režimem označována díla 
avantgardních umělců. Myšlenka uspořádat putovní výstavu „zvrhlého 
umění“ byla útokem na moderní umění. Kladla si za cíl jej potupit, 
poukázat na jeho škodlivý vliv, nesmyslnost a vyvolat u široké veřejnosti 
šok, výsměch a pobouření. Na výstavě bylo zastoupeno sto třináct 
děl převážně německých umělců, představitelů různých uměleckých 
směrů (především expresionismu, ale také impresionismu, dadaismu, 
konstruktivismu, Nové věcnosti a dalších stylů abstraktního umění). 
Tato díla měla podle nacistické ideologie urážet německé cítění, ničit 
přirozenou podobu a odhalit absenci umělecké a manuální zručnosti. 
V červenci 1937 byly v Mnichově zahájeny souběžně dvě výstavy, které 
navštívilo po dobu čtyř měsíců více jak dva miliony návštěvníků. Mezi 
lety 1938 až 1941 pak výstava putovala po dalších německých městech 
a v každém z nich trvala čtyři týdny. Zastoupená díla byla rozčleněna 
podle obsahu do devíti výstavních sekcí a její součástí byl také obrazový 
a textový průvodce, který srovnával moderní malby s obrázky mentálně 
postižených a zahrnoval také výňatky z Hitlerových projevů odsuzujících 
avantgardní umění.

Umění první poloviny 20. století silně zasáhly dvě světové války 
(1914–1918 a 1939–1945), které přinesly velké změny v politické, soci-
ální i kulturní oblasti. Umělci reagovali na jejich nesmyslnost, na ztrátu 
existenčních jistot a důstojnosti lidského života. Ve svých dílech vyjad-
řovali duševní hnutí, pochody lidské mysli, emoce, city a vášně. Válkou 
pokřivený obraz světa se odrazil ve volbě námětů, jejich formě i způsobu 
zobrazení. Po první světové válce se umění přiklonilo zpět ke klasičtěj-
šímu výrazu. 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 po-
tlačena 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.

DOBOVÉ OKÉNKO

EXPRESIONISMUS V SOCHAŘSTVÍ 
A ARCHITEKTUŘE
Expresionismus v sochařství se prosadil výrazně méně než v malířství. 
Sochaře ovlivnila převážně africká a oceánská skulptura, lidové 
umění, německá pozdní gotika a secese. Inspiraci nacházeli také 
v dílech Paula Gauguina. Důležitým sochařským elementem byla 
linie, obrys a plocha. Sochaři kladli důraz na výraz, psychologii postav 
a snažili se oprostit od zbytečných detailů. Jako materiál jim často 
sloužilo dřevo, či bronz. V dílech se projevoval cit pro lidské odcizení, 
utrpení a neklid. Za představitele expresionistického sochařství 
se považují Ernst Barlach [ernst barlach] a Wilhelm Lehmbruck 
[vilhem límbruk]. Sochařské práce můžeme nalézt ale také u umělců 
skupiny Die Brücke, např. Ericha Heckela [ericha hekla], který pro 
svou tvorbu nacházel inspiraci v etruském umění. Později se zabýval 
sochařstvím také Ernst Ludwig Kirchner [ernst ludvich kirchner], 
který své sochy obohacoval pomalováním, dále Emil Nolde, Max 
Pechstein [max pechštajn] a Karl Schmidt-Rottluff [kárl šmit rotluf]. 
U nás se expresionistické tendence projevily v dílech Otto Gutfreunda 
[oto gutfrojnda].



Architektura expresionismu navázala na expresionistické malířství 
a secesi, ze které se vyvinula. Její kořeny můžeme hledat zejména 
u staveb Henriho van de Velda [ánriho fan de felda], Josepha M. Olbricha 
[josefa olbricha] a Antonia Gaudího. Expresionistické stavby byly 
charakteristické svou monumentalitou, dynamikou, využitím cihel, 
individuálním výrazem a do jisté míry i výstředností. Jejich originalita 
a vířící energická síla představovala moderního ducha 20. století. Mezi 
významné představitele expresionistické architektury patří Hans 
Poelzig [hans pulcych], Max Berg a Erich Mendelsohn [erik mendlzon].

Příklady staveb: Einsteinova [ajnštajnova] věž v Postupimi, divadlo 
Grosses Schauspielhaus [gróses šaušpilhaus] v Berlíně, Chilehaus 
[čilehaus] v Hamburku

EXPRESIONISMUS VE FILMU, 
HUDBĚ A LITERATUŘE
Ve filmu se expresionismus zaměřoval na vyjádření citů, vášní, děsů 
a hnutí lidské mysli. Byl ovlivněn filosofií Friedricha Nietzscheho 
a psychoanalytickými teoriemi Sigmunda Freuda a Carla G. Junga 
[karla junga]. Inspiroval se gotickým románem, romantickou 
fantastičností a starými německými mýty. Zabýval se fantaskními, 
bizarními a tajemnými příběhy a tématy lidského strachu, tíhy 
a osamocení. Natáčelo se většinou v interiérech. Filmový obraz byl 
silně stylizovaný a doplněný složitými architektonickými stavbami kulis. 
Ty byly členěny do ostře lomených černobílých ploch geometricky 
neskutečných tvarů s dramatickým osvětlením, které zkreslovalo 
nebo deformovalo perspektivu a navozovalo mysteriózní atmosféru. 
Herecký styl, divoké líčení i výstřední kostýmy byly podřízeny výtvarné 
estetice. Herci používali vyhrocená gesta, vyumělkované a strnulé 
pózy, pohyby a výrazy tváře. Za předchůdce expresionistického filmu 
můžeme označit film Pražský student (1913) od Stellana Ryea [stelana 
rie]. Za první a nejvýznamnější ryze expresionistický němý film je 
pak považován Kabinet doktora Caligariho (1919–1921) od režiséra 
Roberta Wieneho [roberta víneho]. Legendární se stal i díky spolupráci 
s expresionistickými umělci z berlínské skupiny Der Sturm [der šturm], 
kteří pro něj vytvořili kulisy a dekorace. Mezi další působivé snímky patří 
Golem (1920) od Paula Wegenera [paula vígenara] a Carla Boeseho 
[karla bézeho], Upír Nosferatu (1921–1922) od Friedricha Wilhelma 
Murnaua [fridricha vilhema murnaua] a Metropolis (1925–1927) od 
Fritze Langa [frice lenga]. Za obměnu německého expresionistického 
filmu se dá u nás považovat snímek Jana Arnolda Palouše Noční děs 
(1914). Expresionistické znaky můžeme dále spatřit ve filmech Svatební 
košile (1925), Batalion (1927), Takový je život (1929) nebo Spalovač 
mrtvol (1968).

Einsteinova věž / Postupim
1920–1924, architekt – Erich Mendelsohn

Kabinet doktora Caligariho
1919–1920, režie – Robert Weine



Expresionismus v hudbě vyjadřoval stejně jako ve výtvarném 
umění duševní stavy a pocity člověka. Projevil se v první čtvrtině 
20. století, zejména v dílech německých a rakouských skladatelů. 
Expresionistická hudební forma se odkláněla od osvědčených principů 
skladby. Vyznačovala se radikální změnou výrazových prostředků, 
subjektivismem, citovostí, neklidem, vypjatým, nervním až násilným 
hudebním projevem. Používala se dvanáctitónová stupnice, uplatňovala 
se čtvrttónová hudba, neobvyklé melodické postupy a disonantní 
harmonie. Expresionistické tendence se objevují zejména v dílech 
představitelů tzv. Druhé vídeňské školy, Arnolda Schoenberga [arnolda 
šénberga], Albana Berga [albana berka] a Antona Weberna [antona 
víberna]. Dále jej najdeme v hudbě Ernsta Křenka, Paula Hindemitha 
[paula hindemita], Karlheinze Stockhausena [karlhajnse štokhauzna], 
Alexandra Nikolajeviče Skrjabina, Igora Stravinského, Bély Bartóka 
a dalších. U českých skladatelů se expresionismu dotýkají například díla 
Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

V literatuře se expresionismus projevil odklonem od popisu skutečnosti 
k jejímu subjektivnímu prožívání. Exprese se uplatňovala především 
v lyrice, ale také v próze a dramatu. Autoři využívali ironii a grotesku, 
experimentovali s jazykem, pracovali s metafyzickým významem 
slov, iracionalitou, přehnanými emocemi, symboly a metaforami. 
V návaznosti na Charlese Baudelaira [šárlse bodléra] rozvíjeli estetiku 
ošklivosti a hnusu. Literární díla se vyznačovala telegramovým stylem, 
krátkými větami, častým zvoláním a vykřičníky. Mezi představitele 
patří například Johannes R. Becher [johanes becher], Gottfried Benn 
[gotfríd ben], Georg Trakl [georg trakl] a Alfred Döblin [alfred déblin]. 
U nás se k expresionismu hlásila brněnská Literární skupina (František 
Götz [gec], Lev Blatný…). Znaky expresionismu můžeme nalézt také 
v dílech Ladislava Klímy, Richarda Weinera [vajnera], Bohuslava Reynka 
a dalších.

EXPRESIONISMUS V ČESKÉM UMĚNÍ
Expresivní projevy smíšené se secesními a symbolistními se u nás 
projevují již v dílech některých umělců 19. století (František Bílek, 
Antonín Slavíček, Jan Preisler [prajsler]). Výraznější expresionistické 
tendence pak můžeme nalézt v dílech mnoha českých umělců (Emil 
Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Willi Nowak [vili novak], 
Jan Bauch, Otto Gutfreund, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Otakar Nejedlý, 
Wenzel [vencl] Hablik). Jejich tvorba však procházela různými fázemi 
a byla inspirována i dalšími směry a styly první poloviny 20. století, 
převážně kubismem (kuboexpresionismus). Silný vliv na české umělce 
měla výstava norského malíře Edvarda Muncha, která se konala v roce 
1905 v Praze.

SKUPINA OSMA
V letech 1907–1908 u nás působila umělecká skupina Osma, která 
rozvíjela expresionismus svým specifickým způsobem. Sdružovala 
české i německé výtvarné umělce, které pojilo společné nadšení pro 
pravdivost výrazu nového umění. Inspiraci čerpali z děl renesančních 
a barokních mistrů, francouzských impresionistů a německých 
expresionistů. Ovlivnila je především tvorba Edvarda Muncha, El 
Greca [el greka], Paula Cézanna [póla sezána], Honoré Daumiera 
[onoré domijera] a André Deraina [andré derána]. Inspiraci čerpali 
také z literárních děl F. M. Dostojevského a L. N. Tolstého. Zabývali 
se f ilosofií a psychologií, zejména myšlenkami a teoriemi Arthura 
Schopenhauera [artura šopnhauera], Friedricha Nietscheho a Sigmunda 
Freuda. V malbě inklinovali k expresivnímu projevu a používali výraznou 
barevnou nadsázku. Umělci se pravidelně scházeli v pražské kavárně 
Union, kde diskutovali o moderním umění. V roce 1907 a 1908 se v Praze 
konaly dvě jejich výstavy, které nebyly kritikou dobře přijaty. Vůdčími 
osobnostmi skupiny byli Emil Filla a Bohumil Kubišta. Mezi další členy 
patřili Willi Nowak, Antonín Procházka, Otakar Kubín, Friedrich Feigl 
[fridrich fajgl], Max Horb a Emil Artur Longen (Pittermann).

Katalog I. výstavy Osmy v dubnu 1907

Willi Nowak a Bedřich Feigl v Nowakově ateliéru, 1908



2  VÝZNAMNÉ 
UMĚLECKÉ SKUPINY

DIE BRÜCKE / MOST

Ernst Ludwig Kirchner / plakát Die Brücke
1910, Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld

(1905–1913)

Skupinu založili v Drážďanech čtyři bývalí studenti architektury – Ernst 
Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel a Fritz Bleyl [fric 
blajl]. Později se k nim připojili Otto Mueller [oto myler], Max Pechstein, 
Kees van Dongen [kís fon dógen] a další. Mezi lety 1906–1908 byl členem 
také Emil Nolde. Ideové základy skupiny vycházely ze spisu Friedricha 
Nietzscheho Tak pravil Zarathustra, z nějž také zvolili svůj název, který 
měl symbolizovat spojení s budoucností a přitáhnout k sobě všechny 
revoluční živly. Považovali se za proroky, soudili, že jen v kolektivu mohou 
překonat všechny strasti doby a prosazovat nový lepší svět. Dělili se 
o ateliér, společně pracovali a najímali si modely. První improvizovanou 
výstavu pořádali v roce 1906 v továrně na výrobu lustrů. Druhá výstava 
konaná o rok později vzbudila pohoršení. Umělci nacházeli inspiraci 
v primitivním a lidovém umění, v secesi, v tvorbě duševně chorých, 
v německých gotických dřevorytech a také ve skandinávské a ruské 
literatuře (např. u F. M. Dostojevského). Obdivovali díla Vincenta van 
Gogha, Paula Gauguina, Henriho de Toulouse-Lautreca [ánriho de tulůs 
lotreka] a Edvarda Muncha. Jejich malířský styl se vyznačoval plošností, 
linearismem a ostrými křivkami. Členové skupiny Die Brücke, stejně jako 
představitelé fauvismu, považovali barvu za základní výtvarnou složku. 
Často používali výrazné, syté, doplňkové barvy (v barevném kruhu leží 
na protilehlých stranách). Kolem roku 1910 přesídlila skupina do Berlína, 
kde se po třech letech její členové rozešli.

„Každý, kdo upřímně a autenticky 
přiznává, co ho nutí tvořit, patří k nám.“
Ernst Ludwig Kirchner, 
manifest z roku 1906



Vasilij Kandinskij / závěrečná studie pro obálku Blaue Reiter Almanach,
1911, Lenbachhaus, Mnichov

DER BLAUE REITER / 
MODRÝ JEZDEC
(1911–1914)

Skupinu založili v Mnichově Vasilij Kandinskij, Franz Marc, Alfred Kubin 
a Gabriele Münterová [gabriel mynterová]. Ke členům patřili také Paul 
Klee [paul klí], August Macke [august make] a další. Der Blaue Reiter 
bylo spíše volné umělecké hnutí než pevně semknutá skupina jako 
Die Brücke. Hnutí sdružovalo významné básníky, spisovatele a také 
hudební skladatele. Název vymysleli F. Marc a V. Kandinskij v kavárně 
v Sindelsdorfu [zendelsdorfu]. Oba umělci měli v oblibě modrou barvu, 
F. Marc koně, V. Kandinskij jezdce. V almanachu vydaném v roce 1912 F. 
Marc napsal, že název byl inspirovaný křesťanskou legendou o svatém 
Jiří. Svou první výstavu skupina uspořádala v roce 1911 v mnichovské 
galerii. Poté se členové objevili na dvou velkých přehlídkách moderního 
umění. První uspořádal v roce 1912 spolek Sonderbund v Kolíně nad 
Rýnem, druhá přehlídka se konala v berlínské galerii Sturm [šturm] 
v roce 1913. Umělci psali eseje o soudobém výtvarném umění, hudbě 
a divadle. Jejich společným záměrem bylo vyjádření duchovních hodnot 
skrze umění. V malbě inklinovali k abstrakci, uplatňovali široké obrysové 
linie, členění ploch do různobarevných pruhů a metaforické užívání 
barvy k vyjádření hudby. Hledali vyváženost mezi vnitřním pocitem 
a vnějšími formami světa. Projevovali zájem o mysticismus, primitivní 
umění, dětskou a lidovou tvorbu. Inspiraci nacházeli v dílech Roberta 
Delaunaye [robéra deloné] a v dílech kubistických malířů. Skupina 
zanikla s vypuknutím první světové války v roce 1914.

„Tak kráčíme do nových oblastí 
a prožíváme velký otřes, že všechno 
je ještě nedotčené, netázané, 
neprozkoumané a nevybádané. Svět 
leží před námi docela čistý, naše kroky 
se chvějí.“
Franz Marc

„Nechceme už reprodukovat přírodu, 
ale chceme ji rozrušit, abychom mohli 
odhalit mocné zákony skryté za pěkným 
zevnějškem věcí.“
Paul Klee



Emil Nolde / Smrt v poušti
1912, Kunsthalle, Hamburk

EMIL NOLDE
(1867, Nolde, Německo – 1956, Neukirchen, Německo)
Německý malíř a grafik, vlastním jménem Emil Hansen se řadí mezi 
nejznámější představitele expresionismu. Již v raném dětství velmi rád 
maloval a modeloval. Inspiraci zpočátku nacházel v bibli a v přímořské 
krajině své domoviny. Vyučil se řezbářem v německém Flensburgu. Byl 
členem skupiny Die Brücke a vystavoval se skupinou Der Blaue Reiter 
v Mnichově. Pobýval v Karlsruhe [karlsruhe], Berlíně, Drážďanech, Paříži, 
Kodani… Podnikal cesty do Ruska, Koreje, Číny, Japonska, Egypta, Indie, 
Indonésie a účastnil se také kolonizační výpravy na Novou Guineu. 
Poznatky, četné skici a studie z těchto cest jej inspirovaly k tvorbě soch, 
plastik, dřevořezeb a maleb ovlivněných primitivními národy. Malby 
z tohoto období zachycovaly převážně indické tanečnice, domorodce, či 
novoguinejské válečníky. S nástupem nacistického režimu v Německu, 
který označil moderní umění za zvrhlé, mu byla gestapem zabavena 
všechna plátna a udělen soudní zákaz tvořit jakékoli umění. Přesto však 
dál dělal akvarelové skici a návrhy, které se staly předlohou pro jeho 
pozdější malby. Po válce se mu dostalo čestného uznání a získal mnohá 
německá i mezinárodní ocenění. Ve svých dílech zachycoval městský 
život z prostředí restaurací, barů, kabaretů, kaváren, maloval portréty, 
figury, krajiny, květiny, biblické i fantaskní náměty. Charakteristické 
pro jeho tvorbu bylo užití výrazných barev, především zlatožluté 
a hluboké červené. Zabýval se také barevnými vztahy a kontrasty, které 
přirovnával k hudebním kompozicím.

James Ensor [džejms ensor], Edvard Munch [edvard munk], Emil 
Nolde, Ernst Ludwig Kirchner [ernst ludvich kirchner], Karl Schmidt-
Rottluff [kárl šmit rotluf], Erich Heckel [erich hekl], Max Pechstein [max 
pechštajn], Vasilij Kandinskij [vasilij kandinskij], Franz Marc [franc mark], 
Paul Klee [paul klí], August Macke [august make], Gabriele Münterová 
[gabriel mynterová], Alexej von Jawlensky [alexej fon javlenski], Alfred 
Kubin, Oskar Kokoschka [oskar kokoška], Egon Schiele [egon šíle], Ernst 
Barlach [ernst barlach], Wilhelm Lehmbruck [vilhem límbruk], Hans 
Poelzig [hans pulcych], Erich Mendelsohn [erik mendlzon]

3  VÝZNAMNÍ UMĚLCI
VE SVĚTĚ

Obraz tvoří část triptychu nazvaného 
Svatá Maria Egyptská. Líčí příběh 
egyptské dívky, která odešla z domova 
a žila nemravným způsobem života. Po 
čase si svou hříšnost uvědomila a svého 
chování litovala. Vydala se s poutníky 
na cestu do Jeruzaléma, odkud odešla 
do pouště, kde ji po několika letech 
mnich Zosimus našel mrtvou. Podle 
legendy její hrob vyhloubil lev. Obraz 
s náboženským námětem se vyznačuje 
výraznou barevností, ve tvářích se odráží 
vliv masek Jamese Ensora.



Ernst Ludwig Kirchner / Fränzi před vyřezávanou židlí
1910, Muzeum Thyssen-Bornemiszů, Madrid

Vasilij Kandinskij / Neděle (Imprese VI)
1911, Lenbachhaus, Mnichov

VASILIJ KANDINSKIJ
(1866, Moskva, Rusko – 1944, Neuilly-sur-Seine, Francie)
Ruský malíř a grafik, který stál u zrodu abstraktní malby. Narodil se 
do rodiny, která jeho záliby v umění podporovala, ale určila jej ke 
studiu práv. Na moskevské univerzitě Kandinskij studoval politickou 
ekonomii a statistiku a zabýval se také etnografií. V roce 1889 se 
zúčastil expedice do oblasti Volgody, kde byl vyslán pro výzkum 
lidového práva a nábožentví. Objevil zde lidové umění a architekturu, 
která jej v nadcházející tvorbě ovlivnila. V roce 1896 odjel do Mnichova, 
který se stal jeho druhým domovem. Studoval zde malířství na škole 
Antona Ažbeta, kde si na čas osvojil impresionistickou techniku čistých 
barev a drobných skvrn. Mezi lety 1901–1907 se v jeho malbě začaly 
objevovat pohádkové, folklórní  a krajinářské náměty a ornamentální 
linie, ve kterých byl patrný vliv mnichovské secese, postimpresionismu 
a neměckého a ruského lidového umění. Poté se jeho malířský styl 
stále více zjednodušoval do širokých barevných ploch a motivy jako 
stromy, jezdci, věže, či lodě se začaly z obrazů postupně vytrácet. Byl 
zakladatelem spolku Phalanx [falanx], v rámci něhož byla otevřena 
umělecká škola, kde sám vyučoval. Zde potkal svou studentku Gabriele 
Münterovou, která se stala jeho partnerkou. V roce 1909 se podílel 
na založení Nového sdružení umělců v Mnichově, ze kterého brzy 
s dalšími členy vystoupili a založili sdružení Der Blaue Reiter. V roce 1910 
Kandinskij napsal knihu O duchovnosti v umění, ve které shrnul vlastní 
zkušenosti a rozvíjel myšlenky týkající se abstraktního umění. V témže 
roce začaly vznikat jeho první abstraktní akvarely. V malbě hledal 
syntézu rozumu a citu a snažil se, aby jeho obrazy byly expresivní jako 
hudba. Často jim dával názvy jako Improvizace, Imprese, Velká fuga, 
Kompozice, nebo Abstrakce. Velký vliv na něj měla například hudba 
rakouského skladatele Arnolda Schoenberga. Na počátku první světové 
války se vrátil na nějaký čas do Ruska. Jeho tvorba byla ovlivněna 
geometrickým proudem ruského moderního umění, suprematismem a 
konstruktivismem. V obrazech se objevovaly jasně vymezené formy jako 
kruh, trojuhelník, či čtverec. V roce 1922 se přestěhoval do německého 
Výmaru, kde vedl kurzy malování na umělecké škole Bauhaus. Ve své 
další studii Bod – linie – plocha (1926), která volně navázala na knihu O 
duchovnosti v umění, se zabýval vnitřními významy výtvarných forem 
a jejich kombinacemi. Před nástupem nacistického režimu k moci se 
Kandinskij uchýlil do Paříže. Ve Francii zůstal až do své smrti.

ERNST LUDWIG KIRCHNER
(1880, Aschaffenburg, Německo – 1938, Frauenkirch, Švýcarsko)
Německý malíř, grafik a sochař. Studoval architekturu na Technische 
Hochschule [techniše hóchšule] v Drážďanech, kde se seznámil 
s dalšími představiteli expresionismu. V roce 1905 založili společně 
uměleckou skupinu Die Brücke, ve které formovali své myšlenky 
o moderním umění. E. L. Kirchner se stal jejím hlavním mluvčím. 
Během první světové války sloužil v armádě, avšak kvůli svému 
špatnému fyzickému i psychickému zdraví byl z vojenské služby 
předčasně propuštěn. Toto období jej silně poznamenalo. Po válce 
se vyrovnával s prožitým traumatem, usadil se v horské chatě 
ve švýcarském Frauenkirchu a maloval převážně horské motivy. 
S nástupem nacistického režimu bylo zabaveno více jak šest set jeho 
děl a byl prohlášen za zvrhlého umělce. Pod váhou všech obvinění, 
svých pocitů a zákazu vystavovat spáchal sebevraždu. V Kirchnerově 
tvorbě se objevují vlivy německé pozdně gotické malby a grafiky, 
japonských dřevorytů i černošské a oceánské plastiky. Inspiraci 
čerpal z děl Edvarda Muncha, Vincenta van Gogha, francouzských 
postimpresionistů a fauvistů. Jeho malba je charakteristická výrazovým 
napětím a neklidem. Vyznačuje se roztřesenou linií, barevnými 
plochami, ostrými kontrasty, tvarovým zjednodušením a deformací. 
Ve svých dílech se snažil zachytit izolovanost a odcizení jedince v davu 
chaotického velkoměsta. Maloval ulice, figury, ženské akty, prostitutky, 
portréty, bary, tančírny a také přírodní scenérie.



Franz Marc / Sen, 
1911, Muzeum, Thyssen-Bornemiszů, Madrid

Alfred Kubin / Děti u čarodějnice
nedatováno, Galerie výtvarného umění v Ostravě

FRANZ MARC
(1880, Mnichov, Německo – 1916, Braquis, Francie)
Německý malíř a grafik. Po studiu teologie, filologie a absolvování 
vojenské služby se rozhodl věnovat malířství a byl přijat na Akademii 
výtvarného umění v Mnichově. Během studií cestoval do Francie, 
Itálie a Řecka. V Paříži se setkal s Augustem Mackem a Vasilijem 
Kandinským, kteří se stali jeho celoživotními přáteli a silně ovlivnili jeho 
další umělecké směřování. Významný vliv na pojetí jeho malířského 
stylu měla také díla fauvistů. V Mnichově vstoupil do Nového sdružení 
umělců. Po nějaké době z něj však vystoupil a založil spolu s Vasilijem 
Kandinským uměleckou skupinu Der Blaue Reiter. Po vypuknutí první 
světové války narukoval do armády. V tomto období zaznamenával své 
inspirace a nápady kresebnými skicami, které chtěl později realizovat 
v malbě. Konce války se však nedočkal. Padl v bitvě u Verdunu 
zásahem střepiny z granátu. Jeho dílo bylo ovlivněno impresionismem, 
kubismem, futurismem, díly Vincenta van Gogha a Paula Gauguina. 
V malbě používal barevnost, která neodpovídala realitě zobrazovaných 
motivů, a jeho zájem se soustředil spíše na její symbolický význam. 
Modrá barva znamenala mužský princip, drsnost a duchovní aspekt. 
Žlutá představovala ženský princip, jemnost, veselost a červená 
hmotu, její tíhu a brutalitu. Inspiraci pro svoji tvorbu nacházel v síle 
a nezkrotnosti přírody, kterou velmi miloval. Ústředními motivy jeho 
děl byla zvířata. Usiloval o vystižení jejich duchovní podstaty. Maloval 
koně, šelmy, psy, kočky, krávy, býky, srny, ptáky i opice v krajinách bujné 
vegetace. Ve svých kompozicích se stále více přibližoval abstrakci. 
Snažil se osvobodit od smyslových klamů prchavého světa a přiblížit 
se pravdě věcí. Zálibu nacházel v orientální poezii a filozofii. Zabýval se 
také grafikou, především technikou dřevorytu a litografie a vytvořil více 
než šedesát grafických listů. Svou originalitou, nevšedním zobrazením 
přírody a hloubkou nazírání inspiroval mnohé umělce své doby.

ALFRED KUBIN
(1877, Litoměřice – 1959, Zwickledt, Rakousko)
Rakouský grafik, akvarelista a spisovatel českého původu. Studoval 
na Umělecko-průmyslové škole v Salzburgu, poté pracoval čtyři roky 
ve fotografickém ateliéru Aloise Beera [aloize béra] v Klagenfurtu. 
V roce 1898 odjel do Mnichova, kde studoval v soukromém ateliéru 
německého malíře Ludwiga Schmidt-Reutteho [ludvika šmit rojteho] 
a krátce také na Akademii výtvarných umění v Mnichově u Nikolaose 
Gyzise [nikolaose yzise]. V únoru 1904 se oženil s Hedwig Gründlerovou 
[hedvik gryndlerovou] a usadil se na tvrzi Zwickledt [cviklet] v rakouské 
vesničce Wernstein am Inn [vernštajn]. Tam se věnoval své umělecké 
tvorbě a psaní knih. Často však navštěvoval i své umělecké přátele 
v Praze, Berlíně, Paříži, Curychu a Mnichově. Věnoval se také grafice 
a knižní ilustraci. Ilustroval knihy E. A. Poea [poa], F. M. Dostojevského, 
G. de Nervala, A. Strindberga a mnoha dalších autorů. Byl členem 
Akademie pruských umění v Berlíně, bavorské akademie krásných 
umění a nositelem rakouské státní ceny za přínos ve výtvarném umění. 
V roce 1909 vydal vizionářskou knihu Země snivců a v roce 1959 
svou autobiografii Démoni a noční tváře. Jeho grafiky a akvarely byly 
ovlivněny díly Francisca Goyi [fransiska góji], Maxe Klingera [maxe 
klinera] a Jamese Ensora. Jeho tvorba se vyznačovala bohatou 
obrazností. Odrážely se v ní vnitřní prožitky, pocity stísněnosti, 
osamělosti a odmítnutí, které pramenily z jeho nelehkého dospívání. 
Ve svých grafikách a akvarelech se zabýval především zobrazením 
ireálna, snových vizí, groteskních i fantaskních scén s děsivými bytostmi 
a ponurými krajinami zaplněnými erotickými vidinami.



Ernst Barlach / Mstitel
1914, Ernst Barlach Haus, Hamburk

ERNST BARLACH
(1870, Wedel, Německo – 1938, Rostock, Německo)
Německý sochař, řezbář, keramik, kreslíř, grafik a dramatik. Patří 
k předním představitelům německé expresionistické plastiky. Studoval 
v Hamburku, na Královské akademii umění v Drážďanech a Julianově 
akademii v Paříži. Byl členem několika uměleckých spolků a působil také 
jako učitel malby, kresby a modelování. Podnikl cesty do Itálie a Ruska, 
které měly na jeho tvorbu podstatný vliv. Jeho počáteční tvorba 
byla inspirována středověkým spiritualismem a dílem Constantina 
Meuniera [konstantyna menijéra]. Zabýval se grafickou technikou 
litografie a dřevořezu. Vytvářel sochy a návrhy památníků a věnoval 
se také knižní ilustraci. Ilustroval svá vlastní dramatická díla, v nichž se 
zabýval tragickou marností existence. Jeho sochařská díla se vyznačují 
řezbářským gotizujícím stylem, pevnými a ostře ohraničenými masivními 
objemy, stylizací forem a odklonem od detailní popisnosti. Často 
vytvářel monumentální disproporční figury oděné těžkými draperiemi 
s výraznou grimasou ve tváři. Soustředil se především na vyjádření 
jejich psychologického výrazu a vnitřního napětí. Používal nejčastěji 
dřevo a bronz. Během nacistického režimu byla jeho tvorba označena 
za zvrhlé umění, jeho sochy byly odstraněny a nesměl vystavovat. Po 
druhé světové válce byl však jeho talent opět uznán. Z jeho ateliéru 
v německém Güstrowu [gystrovu] se stalo muzeum a velká sbírka jeho 
kreseb, grafik a soch se nachází také v jeho domě v Hamburku.



Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Willi Nowak [vili novak], 
Jan Bauch, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Otakar Nejedlý, Wenzel Hablik 
[venzl hablik], Otto Gutfreund [oto gutfrojnd]

JAN BAUCH
(1898, Praha – 1995, Praha)
Malíř, grafik, ilustrátor a sochař. Narodil se do rodiny uměleckého 
řezbáře a tomuto řemeslu se také vyučil v dílně svého otce. 
Od mládí projevoval výtvarný talent a byl přijat ke studiu 
na Umělecko-průmyslové škole v Praze do ateliéru Emanuela Dítěte. 
Jeho studium přerušila první světová válka a povolání do armády. 
Po návratu pokračoval ve studiu v ateliéru Vratislava Huga Brunnera. 
Po jeho ukončení byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze 
do grafické speciálky k profesoru Maxi Švabinskému. V meziválečném 
období podnikl cesty do Francie, Belgie, Řecka a Itálie. Stal se členem 
Umělecké besedy, z níž později přešel do Spolku výtvarných umělců 
Mánes. Po druhé světové válce působil jako profesor na Vysoké 
škole umělecko-průmyslové v Praze. Jeho malířský vývoj směřoval 
od počátečního realistického ztvárnění přes kubistické tendence, 
poválečný návrat k neoklasicistnímu stylu až k expresivnímu 
dynamickému projevu a syrovější barevnosti. V jeho dílech se odráží 
hluboce zakořeněná tradice barokní malby projevující se dramatičností 
stavby obrazu, dynamickými tahy štětcem, plastickým vrstvením 
barvy a kontrastem světla a stínu. Ve svých malbách tíhl k symbolice, 
apokalyptickým představám, k tématům utrpení, zrady, zmaru, neřesti, 
vášní a bizarním motivům. Byl přitahován světem pozdního středověku, 
krásou gotických katedrál a jejich architektonickými a sochařskými 
detaily. Stal se spoluautorem monumentální plastiky Přepadení 
Československa pro Světovou výstavu v New Yorku. Kromě malby 
a sochařské práce se věnoval také kresbě, grafice a knižní ilustraci. 
Byl obdivovatelem básnického díla Françoise Villona [fransoa vijona], 
jehož balady také doprovodil svými grafikami. Vystavoval na mnoha 
samostatných i kolektivních výstavách u nás i v zahraničí a za svou 
tvorbu získal řadu významných ocenění.

WENZEL HABLIK
(1881, Most – 1934, Itzehoe, Německo)
Malíř, grafik, architekt a designér českého původu, představitel 
německé avantgardy začátku 20. století. Vyučil se malířem porcelánu 
v mostecké keramičce, studoval na keramické škole v Teplicích, na 
Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Franze Thieleho [france 
tíleho] a na Umělecko-průmyslové škole ve Vídni. Od roku 1907 žil 
v německém městě Itzehoe [iceho]. Kromě kresby, malby a grafiky se 
věnoval i vytváření architektonických a designových návrhů nábytku, 
textilií, tapet, šperků a jiných užitných předmětů. Jeho raná tvorba 
byla inspirována vídeňskou secesí, romantickou a fantaskní literaturou 
a expresionismem. Zásadní vliv na jeho dílo měla legendární výstava 
Edvarda Muncha v Praze v roce 1905. Maloval portréty, krajiny (hlavně 
pohledy na pobřeží Severního moře), symbolické a kosmologické 
motivy. Jeho silným inspiračním zdrojem byly také hory, kopce a lomy 
v Podkrušnohoří. Fascinovaly jej přírodní tvary a geologické struktury, 
především tvar krystalu. Ve svých dílech zachycoval bizarní vize 
krystalických měst, zámků a paláců, které jsou obklopeny krajinou hor 
a mořských pobřeží. Jeho pozdní tvorba inklinovala k surrealismu.

Jan Bauch / Bloudící Odysseus
1971, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Wenzel Hablik / Hlava muže v turbanu
1910, Galerie výtvarného umění v Ostravě
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ANTONÍN PROCHÁZKA
(1882, Vážany – 1945, Brno)
Malíř, grafik a ilustrátor. Patří mezi klíčové osobnosti české meziválečné 
moderny. Studoval na gymnáziu v Kroměříži, na Umělecko-průmyslové 
škole v Praze a Akademii výtvarných umění v Praze u Vlaha Bukovace, 
Hanuše Schwaigera [švajgra] a Maxe Švabinského. Společně 
s Emilem Fillou, se kterým ho pojilo celoživotní přátelství, podnikl 
studijní cesty do Berlína, Amsterdamu, Paříže, Říma a Neapole, 
kde se setkal se starým evropským uměním i díly Paula Cézanna, 
Vincenta van Gogha, Henriho Matise [ánriho matise] a Pabla Picassa 
[pikasa]. V roce 1910 působil jako učitel kresby na reálce v Moravské 
Ostravě, později v Novém Městě na Moravě a od roku 1924 také v Brně. 
Byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců, členem Skupiny 
výtvarných umělců Mánes a skupiny Osma, se kterou také vystavoval. 
Maloval především zátiší, portréty a motivy z lidového umění. Jeho 
raná tvorba inklinovala k expresionismu, později byla ovlivněna 
fauvismem a kubismem, s nímž se seznámil při své návštěvě Paříže. 
V meziválečném období se jeho tvorba obrátila k civilní výpovědi 
neoklasicismu.

JOSEF ČAPEK
(1887, Hronov – 1945, Bergen-Belsen, Německo)
Josef Čapek byl malíř, spisovatel, fotograf, scénograf, grafik, knižní 
ilustrátor a starší bratr spisovatele Karla Čapka. Byl spoluzakladatel 
Skupiny výtvarných umělců, člen Spolku výtvarných umělců Mánes 
a skupiny Tvrdošíjní. Působil jako redaktor Národních listů, Lidových 
novin, Uměleckého měsíčníku a Volných směrů. Absolvoval odbornou 
školu tkalcovskou ve Vrchlabí a poté pracoval jako dělník v úpické 
továrně F. M. Oberländera [obelendra]. Od roku 1904 se usadil v Praze, 
kde studoval obor malby a grafiky na Umělecko-průmyslové škole. Po 
skončení studií, v roce 1910 odjel na rok do Paříže, kde se seznámil s díly 
kubistů, přírodních národů a domorodým uměním Afriky a Oceánie. 
Během první světové války byl kvůli oční vadě vstupu do armády 
ušetřen. Na počátku druhé světové války byl zatčen gestapem za 
protifašistickou činnost a vězněn v koncentračních táborech, kde 
nakonec těsně před jejím ukončením zemřel. Byl všestranně nadaným 
umělcem. Kromě malby se věnoval i knižní ilustraci, tvorbě satirických 
kreseb, navrhoval scény a kostýmy pro Národní divadlo v Praze, 
Městské divadlo na Vinohradech a Státní divadlo v Brně. Psal prózy, 
povídky, eseje, fejetony, divadelní hry i básně. V jeho tvorbě se projevil 
vliv fauvismu, kubismu, expresionismu, folklorního umění i dětského 
primitivismu. Mezi jeho časté motivy patřily postavy mužů, žebráků, 
společenské spodiny, dětí, milenců… Používal expresivní obrysové linie, 
špičaté i zakulacené zjednodušené formy a světelné kontrasty.Antonín Procházka / Milenci

1906, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Josef Čapek / Mrak
1933, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Obraz Milenci je dvojportrét samotného 
malíře a jeho budoucí manželky Linky 
Scheithauerové [šajtauerové]. Důležitou 
složkou obrazu je především barva. Ta 
je nanášená v silných vrstvách plochými 
tahy štětce, které vypadají, jakoby se 
zpíjely do sebe a vytvářely dojem pohybu. 
Úzkost vyzařující z obrazu a zvýrazněný 
obrys obou postav, nese nepopiratelný 
vliv Edvarda Muncha.

Na obraze je namalovaná esovitě vinoucí 
se cesta směrem k horizontu, která je 
lemovaná silnými konturami. Po ní kráčí 
postavy žen zahalené v šátcích. Na nebi 
se objevuje temný mrak. V levém dolním 
rohu autor namaloval patník s datem, 
který symbolizuje čas. Obraz vyjadřuje 
pocity beznaděje, bezčasí a předtuchu 
válečného konfliktu. V Čapkových 
obrazech z 30. let 20 století lze spatřit 
silný vliv Edvarda Muncha.



OTTO GUTREUND
(1889, Dvůr Králové nad Labem – 1927, Praha)
Otto Gutfreund patří k předním představitelům a průkopníkům 
českého novodobého sochařství světového významu. Studoval na 
Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni, kde se zpočátku věnoval 
malbě porcelánu. Brzy však přešel do keramického ateliéru a rozhodl 
se pro studium sochařství na Umělecko-průmyslové škole v Praze 
u profesora Josefa Drahoňovského. V roce 1909 odjel do Paříže 
a nastoupil na Académie de la Grande Chaumière [grán šomié] 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, které byly charakteristické výraznou 
dynamikou a expresivitou. Po válce však v jeho tvorbě nastal radikální 
zlom. Projevil se odklonem od expresivní a 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.

Otto Gutfreund / Don Quijote
1911, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Na Gutfreunda silně zapůsobila plastika 
Hlava ženy / Fernanda (1909) od Pabla 
Picassa, kterou spatřil v Praze. Tento 
vliv je patrný v díle Dona Quijota. Socha 
(busta) jako duchovní výraz představuje 
interpretaci literárního námětu. 
Vyznačuje se hlubokými zářezy, vydutou 
tváří a vybíhajícími hranami. Expresivní 
pojetí formy se zde prolíná s podněty 
z francouzského kubismu.



Co ovlivnilo tvorbu expresionistů?
Co charakterizuje expresionistickou malbu?
Co se expresionisté pokoušeli ve svých malbách vyjádřit?
Jak expresionisté zacházeli s barvou?
Jaké jsou nejčastější motivy expresionistických malířů?
Jak předválečné napětí ovlivnilo tvorbu umělců?
Napište alespoň pět slov, která vás napadnou při prohlížení 
expresionistických děl.
Zvolte si jeden expresionistický obraz a pokuste se o jeho 
analýzu a interpretaci.
Zkuste jej vyjádřit textem, obrazem, zvukem, krátkým videem, instalací, 
nebo performancí.

Jan Bauch / Loreta
1950, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Jan Bauch / Loreta – detail

Podívejte se pozorně na obraz. Jak na vás působí? Jaké jsou 
charakteristické znaky této malby? Všímejte si výrazné barevnosti 
a dynamických tahů štětce.
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Otto Gutfreund / Průmysl
1923, Galerie výtvarného umění v Ostravě

Otto Gutfreund / Don Quijote
1911, Galerie výtvarného umění v Ostravě

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

PROHLÉDNĚTE SI SOCHY A VŠÍMEJTE SI 
ROZDÍLNOSTÍ JEJICH ZPRACOVÁNÍ
Charakteristickými rysy sochy Průmysl jsou kompaktní objem, 
uhlazenost a civilní výraz bez vyhrocené emocionality. 
Socha Don Quijote se naopak vyznačuje expresivním pojetím formy 
s hlubokými zářezy, vydutou tváří a vybíhajícími hranami.
Třetí socha Cellista nese typické znaky kubismu, jako jsou hranaté tvary, 
rozbití formy, vícepohledovost a potlačení detailu.

ZASTAVENÝ OBRAZ
Zhlédněte film Kabinet doktora Caligariho a sdělte si své dojmy. Vyberte 
si z něj nějaký motiv a pokuste se jej ztvárnit kresbou, nebo malbou.

STÍNY
Vyjádřete emoci prostřednictvím svého stínu na zdi. Zkoumejte jeho 
proměnu, dynamiku a expresi změnou postoje, polohou a natočením 
těla, hlavy, gest rukou, grimasou… Stín zaznamenejte fotoaparátem, 
mobilním telefonem, nebo natočte krátké video. Video můžete zrychlit, 
nebo zpomalit. U fotografií použijte barevné filtry a další funkce 
(kontrast, rozmazání…).

MASKA
Vytvořte masku z kašírovaného papíru, nebo kartonu. Oživte ji dalšími 
materiály (provázky, kusy látky, pytloviny, peříčky, tvary z kartonu, či 
lepenky, korálky…). Nakonec ji pomalujte výraznými barvami (akryl, 
tempera). Uplatněte různé vzory a ornamenty přírodních národů. 
S maskami si můžete zahrát také divadlo.

SYMBOLICKÉ ODEVZDÁNÍ
Pomocí gesta uvolněte nepříjemné emoční napětí do hlíny. Podržte 
hroudu hlíny v dlaních a koncentrujte do ní pocit, který chcete odevzdat. 
Mrskněte hroudu na zem. (Nezapomeňte si předem připravit podložku, 
nebo igelit). Můžete do ní tlouct, škrábat, píchat a rýpat prsty, špachtlí, 
či jiným nástrojem. Z hroudy nakonec vymodelujte abstraktní, nebo 
realistickou sochu, která by vyjadřovala odevzdanou emoci. Své dílo 
pojmenujte.

ZVUK
Vyjádřete emoci prostřednictvím zvuku a aby ji co nejlépe vystihoval, 
zamyslete se nad jeho charakterem a hlasitostí.

VYRYTÁ TVÁŘ
Vytvořte autoportrét grafickou technikou linorytu. Zaměřte se na výraz 
tváře. Můžete využít i jednodušší metodu, která spočívá v rytí tužkou 
do měkké destičky (získáte ji vyříznutím dna polystyrenové krabičky 
na jídlo).
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