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DĚJINY VÝTVARNÉ KULTURY
Okruhy k ústní maturitní zkoušce 2021/2022

1. Renesance v Německu, Holandsku, Vlámsku
-přehled tvůrců a děl(bratři van Eyck, H. Bosch, P. Brueghel st., A. Dürer, M. Grünewald)

2. Renesance v Českých zemích
-doba Rudolfa II., architektura, sochařství

3. Umění starověkého Egypta
-charakter doby, vývojové etapy, architektura (pyramidy, chrámy), sochařství, malířství

4. Řecké umění
-charakter společnosti,architektura
-vývoj sochařství, malířství, uměleckého řemesla(doba archaická, klasická, helénská)

5. Umění starověkého Říma
-charakter doby, Etruskové, období římských dějin, křesťanství, architektura, sochařství,
malířství, počátky křesťanské antiky

6. Románské umění v Evropě a Čechách
-charakter společnosti, architektonické tvarosloví, románský dóm, sochařství, malířství

7. Umění gotiky v Evropě
-charakter doby, vývoj katedrál ve Francii, Anglii, Německu, sochařství, malířství

8 Umění gotiky v Čechách
-charakter doby, vývojová období(přemyslovská, lucemburská,jagellonskágotika),
architektura
-sochařství (krásný sloh), malířství-desková malba(od Mistra třeboňského – Mistr
litoměřického oltáře oltáře)

9. Umění renesance v Itálii
-charakter doby, vývojová období, předrenesance (Giotto),architektura, malířství,
sochařství rané renesance

10. Vrcholná renesance v Itálii
-architektura, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffael Santi

11. Benátská škola vrcholné renesance
-Belini,Giorgione, Paolo Verronese,Tizian,TIntoretto,EL Greco

12 Umění baroka v Itálii
-charakter doby a slohu, architektura, sochařství, malířství (Caravaggio)

13. Baroko ve Francii, Belgii, Holandsku
-Rubens, Rembrandt, žánrová malba



14. Umění baroka v Čechách
-charakter doba a umění, vývoj architektury- období rané a vrcholné
-hlavní představitelé malířství a sochařství

15 Rokoko, klasicizmus
-charakter slohů, představitelé, památky v Evropě a u nás

16. Op-art, Pop art, Land-art 
V.Vasarely,R.Bridget,A,Warhol,R.Lichtenstein,T.Wesselmann

17. Současná architektura – F.Gehry, Zaha Hadid, D.Liebeskind, N.Foster, 
S.Calatrava

18. Abstraktní malba ve 20. stol. -geometrická a expresivní abstrakce

19. Romantizmus v Evropě a v Čechách
-charakter umění, malířství a architektura

20. Realizmus v Evropě a v Čechách
-charakter umění, malířství

21. Impresionismus v Evropě a v Čechách
-podstata umění, přehled tvůrců a děl v malířství a sochařství

22. Postimpresionismus v malířství
-život a dílo-Vincent van Gogh, Paul Gaugin, Paul Cézanne, Henri de Toulouse- Lautrec

23. Fauvismus a expresionismus v evropském malířství a v Čechách
-podstata směrů, přehled autorů a děl H.Matisse,A.Derein,E.Munch, německé skupiny

24 . Kubismus ve Francii a v Čechách
-vývojové fáze, představitelé malířství a architektury 
P.Picasso,G.Braque,J.Gočár,B.Kubišta,E.Filla

25. Surrealismus v Evropě a v Čechách
-podstata směrů, charakter jednotlivých autorů děl dadaismus, metafyzická malba
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