
Toužíte se seznámit s myšlenkami a vizemi moderních malířů, sochařů 
a architektů, kteří je dokázali zhmotnit a posunout tak hranice zobrazi-
telného? Přáli byste si osvojit způsoby, jak se na moderní umění dívat a jak 
ho interpretovat? První z přednáškových cyklů Cesty umění Vám nabídne 
kompletní přehled vývoje českého umění 20. století v jeho jedinečnosti 
a v evropském kontextu. Poodhalte s námi cesty, které stály za vznikem 
úchvatných uměleckých děl.
Věříme, že kontakt s originálním dílem je nenahraditelný, a proto se převážná část 
setkání skládá ze dvou doplňujících se složek – návštěvy expozice moderního umění 
MUO (Muzeum umění Olomouc) a přednášky s obrazovou prezentací, která zasadí 
dílo do souvislostí českého a světového vývoje umění. Tato část setkání se uskuteční 
v Café 87 (v budově MUO), kde budou přednášky zpříjemněny drobným občerstvením, 
které je v ceně kurzu. Lekce jsou koncipovány tak, že na sebe navazují, ale zároveň 
fungují i solitérně. Ke každé přednášce budete mít zdarma k dispozici tištěný stručný 
přehled probíraného tématu s doporučenou literaturou, který si odnesete s sebou 
domů. Jednotlivé přednášky pro Vás připravují lektorky Anna Smékalová a Kristýna 
Koutná a externí odborníci, specializující se na danou problematiku. 

Praktické informace

termín: říjen 2018 – leden 2019 (15 přednášek)

 začátek kurzu je 3. 10. 2018 v 17.00 hodin  
 (setkání u pokladen Muzea moderního umění) 

den a čas: středa 17.00 – 18.30 hodin
místo: Muzeum moderního umění, Denisova 47, 771 11 Olomouc
cena: 100 Kč / 1 lekce (vstup do expozice + přednáška)  

 Úvodní lekce je zdarma

3. 10. | ÚVODNÍ SETKÁNÍ – Pozvání na cestu poznání 
Jaký zlom ve vývoji umění představují Kupkova Amorfa, Picassova Guernica  
nebo Beuysova plstěná židle a jak tomu všemu porozumět?
Moderní umění je plné cest hledání výtvarného či jiného sdělovacího jazyka v rámci 
umělecké tvorby. Do jaké míry je umění provázáno s dějinným vývojem, jeho spo-
lečenskými proměnami a zvraty? Jaký je skutečný význam umění pro společnost 
a jedince? K těmto a mnoha dalším otázkám bude směřovat naše první setkání.
q Úvodní lekce je zdarma

10. 10. | EXPRESIONISMUS – Víra v nové umění
V expresionistickém malířství převládá především zájem o výtvarnou deformaci 
a výrazovost barvy. Proč mladí moderní tvůrci začali v malířství hledat nové cesty 
a proč se jejich zájmem stalo zejména drama lidského nitra? V jakém dějinném 
momentu české výtvarné umění vstoupilo do světového uměleckého moderního 
proudu expresionismu a fauvismu a co k takovému odhodlání a revolučnímu činu 
mladé umělce vedlo? 

17. 10. | KUBISMUS – Picasso v Paříži a Kubištova cesta pod povrch hmoty
Kubismus znamenal radikální zpochybnění pravidel zobrazení a obrat k vnitřnímu 
modelu; co tato nová zkušenost znamená pro samotné umělce a diváky? Jakou roli 
sehrál Picassův kubismus pro české umění a co se skrývá pod pojmem kuboexpre-
sionismus? Čím byl kubismus pro silné tvůrčí osobnosti, jakými byli například Josef 
Čapek nebo Emil Filla?

c e s t y  u m ě n í
české umění 20. století
kurz dějin umění pro veřejnost

c e s t y  u m ě n í
české umění 20. století
kurz dějin umění pro veřejnost

Oko, které se dívá, druhé, které cítí
Paul Klee, Čáry

Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se prosím na e-mail: cestyumeni@gmail.com 
nebo telefonní číslo: 739 047 065
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