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Anotace
Tato práce s názvem Počátky moderního umění byla zpracována jako absolventská
práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633.
Práce je zaměřena na počátky moderního umění, impresionismus, nejznámější autory
impresionismu. Z malířů se zabývá malířem Claudem Monetem.
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Úvod
Absolventskou práci na téma počátky moderního umění jsem si zvolil proto, že rád
sleduju některá výtvarná díla v muzeích, a také rád kreslím. Je to pro mne příjemně a
smysluplně strávený čas. Toto téma jsem si také vybral, protože si myslím, že umění je
jedna z hlavních věcí, která po nás zůstane a řekne to nejvíce o dějinách našeho lidu
v naší době.
Při tvorbě této práce jsem se dozvěděl něco o jiných dílech, a jak vznikly dané typy
obrazů nebo vybrané knihy tohoto tématu.
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1 Počátky moderního umění
Moderní umění je termín, který označuje umění od konce 19. století až po 70. léta 20.
století.
Další význam moderního umění je poslední etapa ve vývoji umění. První etapa je
pravěké umění, druhá je starověké umění, třetí je středověké umění, čtvrtá je novověké
umění a ta poslední etapa je právě moderní umění.
Modernismus v umění je kulturní hnutí obecně zahrnující moderní umění, které se
objevilo v několika desetiletích před rokem 1914 jako vzpoura proti teoretizujícím a
historizujícím tradicím konce 19. století pod vlivem nových ekonomických,
společenských a politických aspektů rozvíjejícího se moderního světa.
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2 Impresionismus
Impresionismus je umělecký směr, který vznikl koncem 19. století. Byl reakcí na
ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou
atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení.
Navazuje na realismus, se kterým má mnoho společných prvků.
Pojem impresionismus je odvozen od obrazu Clauda Moneta Impression, soleil levant
(Imprese, východ slunce), který byl roku 1874 vystaven na výstavě nezávislých malířů v
Paříži. Prosazení impresionismu ukončilo tradiční akademické umění a nastal rozvoj
moderního umění.
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3 Impresionismus – výtvarné umění
První impresionisté stáli ve své době mimo běžný vkus, neboť nerespektovali mnoho
tehdy platných pravidel výtvarného umění. Chtěli zachytit přirozenou krásu v jejich okolí
a v danou chvíli. Malovali venku v přírodě, zahradě, což jim umožnilo lépe zachytit stíny
a sluneční světlo.
Typické impresionistické obrazy jsou tvořeny krátkými tahy štětcem, s nemíchanou
barvou. Důraz je kladen spíše na celkový efekt než na detaily. Celek díla je možno
vnímat až s určitým odstupem.
Hlavním tématem impresionistických obrazů je krajina a příroda. Dalším velmi častým a
významným námětem impresionistů se stalo moderní město a společenský život
zahrnující prostředí tanečních zábav, kaváren, divadel, koncertů a dalších kulturních
akcí.
Významný vliv na impresionistické malíře mělo převážně vědecké bádání v oblasti
optiky a barvy, vynález barvy v tubě, fotografie a inspirace japonskými dřevoryty.
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4 Impresionismus – v hudbě
Impresionismus přinesl do hudby nové prostředky (uvolnění harmonie, relativní
osamostatnění hlasů, používání disharmonie, septimové, nonové a undecimové akordy
v dříve nepoužívaných netradičních souvislostech, nová formová řešení). Za tvůrce
hudebního impresionismu je považován C. Debussy, který navázal na rozmanité
hudební vzory (vliv např. gregoriánského chorálu a hudby Dálného východu).
Debussyho projev ovlivnil hudbu 20. století.
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5 Impresionismus – v literatuře
Literární impresionismus se projevil především posílením lyričnosti a hudebností verše.
Tematicky se orientoval na intimní a přírodní poezii. Dále došlo k vyjadřování v
náznacích, popisování emocí a nálad.
Impresionismus se objevoval především v básních, kde lze poměrně dobře vystihovat
nálady a pocity, pokud se objevil v próze nebo dramatu, byly u hrdinů také
vyzdvihovány především jejich pocity a nálady, což nutně vedlo k chatrnosti děje, tato
díla pak většinou neměla úspěch.
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6 Nejznámější autoři impresionismu v hudbě, výtvarném umění a
literatuře
Výtvarné umění - Claude Monet, Vincent van Gogh, Auguste Renoir, Edgrad Degas
V hudbě – Claude Debussy, Albert Roussel, Josef Suk
Literatura – Anton Pavlovič Čechov, Franz Kafka, Marie Pujmanová
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7 Claude Monet

Život
Narodil se roku 1840 v Paříži, po pěti letech se jeho rodina odstěhovala do Normandie.
Roku 1856 se do Paříže vrátil na studia. V roce 1861 dostal povolávací rozkaz do
Alžírska. Tam ovšem onemocněl tyfem, a proto byl odvolán.
Monet s jeho přítelem založili sdružení nezávislých umělců. Jejich první výstava se
konala v roce 1874 u slavného fotografa Nadara, ale moc toho neprodali.
Roku 1866 se setkává s modelkou Camille Doncieux a o čtyři roky později se s ni
oženil. Roku 1881 se opět odstěhoval, do Fécampu na normandském pobřeží. Podruhé
se oženil s Alicí Hoschedéovou v roce 1892, která zemřela roku 1911.
Roku 1923 podstoupil operaci očí a maloval až do své smrti roku 1926.

Nejznámější dílo: Imprese – východ slunce
Tvorba
Monet je pravý otec impresionismu. Začal jako žák ve studiu malíře Boudina.
Především hodně vycházel ze stylu Maneta. Claude Monet prezentoval na jedné
výstavě obraz Imprese – východ slunce. Snažil se tím zachytit dojmy, pocity a danou
situaci. Na obraze je moře a nad ním východ slunce, které se odráží na vodní hladině.
- 10 -

Jeden kritik kdysi řekl, že Monet tímto znázorňuje jen jakési „IMPRESE“ (dojmy) a
nazval tyto malíře impresionisty, oni to přijali. Claude Monet se zabýval hlavně
kombinací barev a snažil se vyjádřit pocity a dojmy z daných u událostí, které se snažil
zachytit na plátno. Snažil se zachytit nějakou danou situaci, kterou někde viděl na
vlastní oči.
Často rád maloval svoji zahradu, kterou si do dokonalé podoby předělával mnoho let.
Obrazy své zahrady maloval v Paříži na velká plátna.
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8 Závěr
Jako závěr bych asi považoval to, že si myslím, že lidé jako já, moc neznají historii
umění a není vůbec špatné si o tom trochu s někým popovídat nebo něco vyhledat.
Myslím, že na závěr bych asi pověděl „ Doufám, že to někomu alespoň něco dalo“.
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