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Seznámení studentů se základními znaky kubismu, odrazem kubismu 

v sochařství a s nejvýznamnějšími kubistickými sochaři 

 

KUBISTICKÉ SOCHAŘSTVÍ  

1. Kubismus patří k moderním směrům 1. pol. 20. stol. Na základě již nabytých znalostí 

podtrhni tyto směry: 

expresionismus fauvismus gotika  klasicismus  futurismus 

 

kubismus  dadaismus secese  romantismus  realismus 

 

surrealismus  poetismus manýrismus konstruktivismus baroko  

 Nad ostatní směry  (slohy) z bodu č.1 nadepiš časové zařazení (stačí století) 

2.  

                    
Obr.č.1      obr.č.2 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Bohumil_kubista_Hypnotiser.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/Bohumil_Kubi%C5%A1ta_-_St_Sebastian.jpg


 

 

Na obr. č. 2 a 3 jsou 2 kubistické obrazy českého malíře Františka Kubišty. Prohlédni si je  a 

pokus se z nich vyvodit znaky kubismu:……………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jak bys tyto obraz pojmenoval? Všechny názvy patří ke skutečným obrazům.  

a) Housle a dýmka  a) Sv. Šebestián 

b) Hypnotizér   b) Jurnal 

c) Oběšený   c) Kytara a housle 

 

4.  Doplň text, pracuj s internetem: 

Kubismus se jako směr uplatnil v malířství, sochařství i architektuře. První kubistický 

obraz namaloval v r. 1907 …………………………. malíř …………………........Obraz se jmenoval  

……………………… a ve skutečnosti zobrazoval barcelonské………………………………………….. 

Picasso měl  v té době ateliér s dalším velkým umělcem  …………………………… vytvořili 

tak spolu nový směr………………………………. a navzájem se ovlivňovali. P. Picasso byl 

nejenom malíř, ale i …………………………… na obrázku č.2 je jeho socha, kterou najdeme 

v americkém……………………………………K dalším významným evropským kubistickým 

sochařům patřil např. Jacques Lipchitz (obr.č.5) – Zátiší – mezi ukázkami je to 

jediný……………………..nebo náš ……………………………………….(obr.č.3) Sochu 

pojmenoval…………………………….. Na obr. č. 4 pak lze vidět skulpturu dalšího umělce 

Ossipa Zadkina, která zobrazuje…………………………., který podle starých řeckých 

……………………přinesl lidem……........... 

 báje, Chicago, španělský, Georg Braques, prostitutky, sochař, oheń, kubismus, 

Otto Guttfreund, Pablo Picasso, Avignonské slečny, Cellista, reliéf 

                                              

 Obr.č.3 ……………………………………..   obr.č.4…………………………………………….. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/2004-09-07_1800x2400_chicago_picasso.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Otto_Gutfreund_(Cellista).jpg


 

                     
Obr.č. 5………………………………   Obr.č.6……………………………………………….  

 

5. Z předchozího doplněného textu vypiš významné evropské kubisty: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.  Prohlédni si obrázky  a zkus popsat, jak pracuje kubistický sochař s hmotou, s jakými 

materiály pracuje, jaké náměty zobrazuje.  

Použij tyto pojmy: zátiší , reliéf, volná socha, mytologie, figura, konkávní a konvexní 

tvary, deformace, lomené plochy, ostré řezy, zahloubení, kubizace tvarů 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

7.  Kubismus se jako směr vyvíjel ve 3 fázích: 

1) protokubismus (Picasso, Braques) 

2) analytický kubismus (rozklad tvarů) 

3) syntetický  kubismus (skládání tvarů a materiálů) – koláž 

 

 doplň k fázím časové zařazení (1909 -19012),  (1907 – 1. kubist. obraz - 1909) 

(1912 -1914) 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Prometheus_uni-bibliothek_FFM.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Still_Life_by_Jacques_Lipchitz,_1918,_bronze_-_Chazen_Museum_of_Art_-_DSC01888.JPG


8. Jako malé umělecké dílo (skulptura) působí i lampa Emila Králíčka v Praze na Můstku. 

Vysoce ceněná je také česká kubistická keramika a porcelán., tj. užité umění. 

Do prázdných rámečků navrhni svoji vlastní kubistickou lampu a servis. 

 
Obrč.7 

 

obr.č.8 

9. Někteří umělci kombinovali kubistické znaky s expresionismem či futurismem, 

vznikala tak díla kubofuturistická a kuboexpresionistická. Rozhodni, která socha patří 

ke kubofuturismu (Umberto Bocccioni) a kerá ke kuboexpresionismu (B. Kubišta): 

   obr.č.9                                      obr.č.10 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Praha,_M%C5%AFstek,_kubistick%C3%A1_lampa.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Otto_Gutfreund_(Don_Quijote).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Kubisticke_hrnky.JPG
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