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ANOTATION
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european views. She will use her own knowledge as well as the knowledge gained from the
specialized literature and provide space for the comparison of Japanese and European visual culture.
In the didactic part, the student will deal with the project of educational art exercise based on
specifics of the Japanese art language of Ukiyo-e.
In the author´s part, the student will focus on application of Japanese specifics of Ukiyo-e art
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ÚVOD
Jaký je to pocit, stojíme-li na druhém konci světa? Vědci počínaje Jordanem Brunem by se mi jistě
vysmáli, že termín jako konec světa, pojímaný co se do rozlohy týče, už je dávno přežitý. Přesto v nás
stále vyvolává dojem čehosi tajemného, neobjeveného, dálného, exotického i melancholického.
Takový nezkažený druhý konec světa, zapomenutý a prostý kout prozářený barvami, jaký šli hledat
umělci jako Gauguin na Tahiti a Van Gogh do Arles. A další, kteří přišli po nich, se do tajemných dálav
obraceli znovu pro inspiraci a hledání hodnot, na které Evropa už stačila zapomenout.
Mým druhým koncem světa je Japonsko, tajemná a exotická země vzbuzující nejednu otázku i
v dnešním informačním věku, kde jsem v rámci studijního pobytu měla možnost navštívit města jako
je Tokio, Kjóto a Kanagawa a jejich galerie. Měla jsem možnost navštívit Kyoto Ukiyo-e museum, kde
se nacházely originální tisky od Hokusaie a Hiroshigeho, nejznámějších a nejoceňovanějších autorů
Ukiyo-e.
V bakalářské práci jsou použity pro již známé termíny, jako jsou jména, místa a technické názvy
Hepburnova transkripce, která je anglickým přepisem japonštiny. Je-li citován nebo parafrázován text,
je použita transkripce pro japonská slova užitou v textu zdroje. Příklad Hepburnovy transkripce:
Ukiyo-e, Hiroshige. Příklad české transkripce: Ukijo-e, Hirošige
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PRCHAVÝ SVĚT
Prchavý svět (ang. The floating world),1 japonsky Ukiyo 浮世, je název pro měšťanskou kulturu
z období Edo (1603-1868), která se koncentrovala v nově a rychle rozrůstajícím se velkoměstě.
Filozofie ukiyo by se dala charakterizovat takto: „Žít jen pro daný okamžik, veškerou pozornost
věnovat krásám měsíce, sněhu, třešňových květů a listů javoru; zpívat písně, pít víno, zkrátka nechat
se jen vesele nést; nedělat si starosti s bídou tohoto světa, zahánět všechny chmury, chovat se jako
láhev z dýně unášená proudem řeky.“2
Po občanských válkách začátkem 17. Století zavládl mír, když byla země sjednocena pod šógunát
Tokugawa, tedy vojenskou vládu, a hlavním městem bylo vyhlášeno Edo, dnešní Tokio. Země byla
dále rozložena pod vládu daimjóů, regionálních pánů, kteří byli přímo podřízeni šógunovi. Ti tvořili
šlechtickou vrstvu společně se samuraji a úředníky. Střední vrstvu představovali rolníci a spodní
vrstvu řemeslníci a obchodníci, kterým se říkalo čónin a tvořili hlavní vrstvu obyvatelstva ve velkých
městech.3 Koncem 17. Století se hospodářské poměry posunuly natolik, že nejnižší vrstva, tak zvaní
čóninové, měli daleko víc peněz než urozená horní vrstva. Sociální nastavení a hierarchie jim však
neumožňovala s penězi zacházet jako panstvu, nemohli si kupovat panské domy a oblékat se nerovně
svému postavení. Když si řemeslníci a hlavně obchodníci zajistili potřeby denního života, existovala
jen jediná možnost, jak mohli utrácet přebytečné bohatství: zábava. A tak vznikl „prchavý svět“.4
„Označení ukiyo - prchavý svět - se poprvé objevuje ve spisech japonského středověku. Tehdy mělo
čistě náboženský význam, popisovalo totiž pomíjivost pozemského života, který může být klamný,
často bolestný, ale hlavně krátký. V době Edo se však význam slova posunul a dostal poněkud
sardonický podtón. Označoval nyní nový svět hédonismu, módy a umění žít - svět divadla kabuki a
poživačnost zábavních čtvrtí.“5
Ukiyo-e 浮世絵 se označovaly obrazy, které tento prchavý svět zachycovaly.6 Nejčastěji se jednalo o
barevné dřevořezové tisky. „Měšťané si je kupovali za levný peníz u knihkupců. Vlepovali do alb a na

1

WHITEFORD, Frank. Japanese prints and Western painters. London: Studio Vista, 1977, s. 27. ISBN
0289707528.
2
FAHROVÁ-BECKEROVÁ, Gabriele. Umění východní Asie. Praha: Slovart, 2009, s. 527. ISBN 978-3-8331-4653-4.
3
Tamtéž, s. 527.
4
Tamtéž, s. 528.
5
Tamtéž, s. 527.
6
HONCOOPOVÁ, Helena, Dagmar BRAUNOVÁ. Zlatý věk ukiyoe. Praha: Národní galerie, 2004, s. 20. ISBN 807035-282-5.
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zástěny a sloupy svých prostých dřevěných domků...“7 Japonská tradiční domácnost je, co se dekorací
týče, velmi strohá a i do dnešních dnů přetrvává zvyk s výklenkem pro ikebanu či závěsný svitek.
Měšťanská vrstva netoužila po filozofických a duchovních obrazech aristokratické třídy, místo toho
chtěli obrazy, které zachycují jejich život a zájmy: obrazy krásných zpěvaček, prostitutek a herců
kabuki.8 „Většina ukiyo-e vznikla od poloviny 17. Století do konce 19. Století jako závěsné svitky
(kakemono) anebo dřevořezy, ale také jako obrazy na paravánech, tištěné knihy a svitky na prohlížení
emaki.“9 Od zavedení vícebarevného tisku v druhé polovině 18. Století až do druhé poloviny 19.
Století, kdy do Japonska začaly intenzivně vstupovat výtvarné formy tradičního evropského umění,
tak zvaná yóga, bylo zlatým věkem Ukiyo-e, kdy došlo k jeho největšímu rozvoji.10 První obrazy
vypodobňující svět ukiyo byly vytvářeny ještě v tradičních technikách a zobrazování v tradici yamatoe. S použití plátkového zlata, dělení scén vyobrazených z ptačí perspektivy a oblakovými předěly mezi
jednotlivými scénami výjevu.11
Nejfrekventovanější náměty deskotisků z Prchavého světa byly kategorie krasavic (bijinga), herců a
slavných krajin. Protrétováním krásných dívek, převážně kurtizán, se proslavil Kitagawa Utamaro
(1753 – 1806), který zavedl v portrétu velký detail a zobrazoval ženy v růzých náladách a s osobními
rysy.

12

13

7

HONCOOPOVÁ, Helena, Dagmar BRAUNOVÁ. Zlatý věk ukiyoe. Praha: Národní galerie, 2004, s. 57. ISBN 807035-282-5.
8
WHITEFORD, Frank. Japanese prints and Western painters. London: Studio Vista, 1977, s. 27. ISBN
0289707528.
9
FAHROVÁ-BECKEROVÁ, Gabriele. Umění východní Asie. Praha: Slovart, 2009, s. 532. ISBN 978-3-8331-4653-4.
10
HONCOOPOVÁ, Helena, Dagmar BRAUNOVÁ. Zlatý věk ukiyoe. Praha: Národní galerie, 2004, s. 20. ISBN 807035-282-5.
11
FAHROVÁ-BECKEROVÁ, Gabriele. Umění východní Asie. Praha: Slovart, 2009, s. 528. ISBN 978-3-8331-4653-4.
12
UTAMARO, Kitagawa. Beauty in the Northern Province. In: Www.ukiyo-e.org [online]. nedatováno [cit. 201807-13]. Dostupné z: https://ukiyo-e.org/image/loc/02220v
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Do té doby byly tváře většinou typizované. Další Utamarovou inovací byl velký dvojportrét.15 Později
se právě témata kurtizán ze zábavních čtvrtí stala oblíbeným symbolem Japonska pro euro-americké
publikum díky literárním a filmovým adaptacím. V žánru divadla kabuki a portrétování herců v jejich
slavných rolí se proslavil Utagawa Toyokuni (1769 – 1825) Na tomto triptychu můžeme vidět tradiční
evropskou perspektivu, ktrou do japonského umění zavedl Toyokuniho učitel a zakladatel školy
Utagawa, Toyoharu (1735-1814). Posledním velmi rozsáhlým tématem byly krajiny.16 Příroda byla
v japonském umění vždy důležitá, přesto v raných začátcích ukiyo-e se vyskytovala zřídka kdy či
pouze jako pozadí doplňující obraz. Prvním, kdo pojednával krajinu bez lidí jako samostatné téma
obrazu ukiy-e, byl Katsushika Hokusai (1760-1849).17 Hokusaiovy slavné série z let 1830 a 1840
Pohledy na horu Fuji inspirovali mladšího nástupce Hiroshige Utagawu (zvaného též Andó Hiroshige)
(1797 – 1858), který se vyznamenal hlavně bravurním ztvárněním atmosféry a pomíjivým náladám
krajiny v dešti, mlze a sněhu.18

13

UTAMARO, Kitagawa. The courtesans Hinatsuru and Hinamatsu of Chōji-ya. In: Www.ukiyo-e.org [online].
between 1798 and 1801 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: https://ukiyo-e.org/image/loc/02220v
14
UTAGAWA, Toyokuni. Interior of a Kabuki Theater. In: Www.ukiyo-e.org [online]. 1790 [cit. 2018-07-13].
Dostupné z: https://ukiyo-e.org/image/mfa/sc216389
15
HONCOOPOVÁ, Helena, Dagmar BRAUNOVÁ. Zlatý věk ukiyoe. Praha: Národní galerie, 2004, s. 24. ISBN 807035-282-5.
16
Tamtéž, s. 28.
17
Tamtéž, s. 29.
18
Tamtéž, s. 30.
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Žánroví malíři se věnovali prchavému světu, ale umění rozkvétalo, jak je tomu vždy v dobách míru, i
pro vyšší vrstvy. Ty považovali Ukiyo-e za „…opovrženíhodný výplod špatného vkusu.“21 Umění
tradičních škol by se dalo přirovnat k oficiálnímu vyššímu umění určenému pro elitu, aristokracii. Do
této tradice spadaly školy Kanó, Rimpa a Tosa. Jejich práce jsou často velkoformátové paravány
s pozlaceným pozadím a rostlinným či zvířecím figurálním námětem.22 Příkladem nechť je jeden ze
série paravánu Kosatců od Ogata Korina (1658 – 1716) z tradiční školy Rimpa. Po boku uznávaných a
honosných škol stál i styl Nanga, který byl silně provázaný s literaturou a kaligrafií. Jednalo se
převážně o tušové malby na velmi prostá témata jako je bambus, chryzantéma či slivoně. 23 Tento styl
byl velmi blízký samurajské vrstvě obyvatelstva, která byla vázána přísným etickým kódem a filozofií.

19

HOKUSAI, Katsushika. View at Dawn from Isawa in Kai Province, 36 views of Mount Fuji. In: Www.ukiyo-e.org
[online]. nedatováno [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: https://ukiyo-e.org/image/loc/02443v
20
HIROSHIGE, Andó. Shichirigahama Beach in Sagami Province. In: Www.ukiyo-e.org [online]. 1837 [cit. 201807-13]. Dostupné z: https://ukiyo-e.org/image/honolulu/4432
21
HONCOOPOVÁ, Helena, Dagmar BRAUNOVÁ. Zlatý věk ukiyoe. Praha: Národní galerie, 2004, s. 17. ISBN 807035-282-5.
22
FAHROVÁ-BECKEROVÁ, Gabriele. Umění východní Asie. Praha: Slovart, 2009, s. 544. ISBN 978-3-8331-4653-4.
23
Tamtéž, s. 555.
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Dalším rozkvétajícím odvětvím umění bylo zenové tušové malířství. Zenový mniši malbu používali
jako nástroj pro pochopení a uchopení podstaty zenu. Kóbo Daiši, buddhistický mnich, významná
osobnost, který ve svém svazku Hifuron rozvedl teorii, že jen prostřednictvím umění je možné
pochopit hluboký smysl budhistických súter. Podle jeho výkladu je vše krásné projevem božské
podstaty Buddhovy. Příroda, náboženství a umění jsou totožné.27 Jedná se o strohé obrazy, které
nesloužily dekorativním účelům, ale nesly v sobě poselství.28

24

KORIN, Ogata. Irises. In: Www.japantimes.co.jp [online]. nedatováno [cit. 2018-07-13]. Dostupné z:
https://www.japantimes.co.jp/wp-content/uploads/2015/05/z4-tamashige-korin-a-20150506-870x364.jpg
25
ZOTAKU, Joshida. Bamboo. In: Www.i.pinimg.com [online]. nedatováno [cit. 2018-07-13]. Dostupné z:
https://i.pinimg.com/originals/c9/db/8a/c9db8a43f981ad6071b60c8ac5a5c981.jpg
26
KOSEN, Obaku. Hotiho brašna a hůl. In: Www.tumblr.com [online]. nedatováno [cit. 2018-07-13]. Dostupné z:
https://78.media.tumblr.com/tumblr_m7vm98VNpA1qahuhjo1_1280.jpg
27
BAŘINKA, Jaroslav. Kulturní tradice Dálného východu. Praha: Odeon, 1980, s. 70. ISBN 01-117-80
28
FAHROVÁ-BECKEROVÁ, Gabriele. Umění východní Asie. Praha: Slovart, 2009, s. 565. ISBN 978-3-8331-4653-4.
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JAPONSKÝ DŘEVOŘEZ
Technika dřevořezu je nejstarší technikou grafického tisku z výšky, při které je obraz vyřezáván nožíky
do hladkého povrchu dřevěné desky řezané po délce vláken. Materiál kolem míst, která se mají
tisknout, se odebírá pomocí speciálních nožů, řezáků a dlátek. Je to nejstarší technika známá na
Dálném východě ještě před vynálezem papíru (v Číně – 105 n. l.). V Evropě se začal uplatňovat
koncem 14. století, právě až s využitím papíru jako nosného média. Tiskovou desku tvoří podélně
řezané dřevo. Nejužívanější dřevo je hruškové a třešňové.2930 Jedná se o tiskovou techniku, kdy má
každá barva svojí tiskovou matrici, ze které je tištěna. Výsledný list je soutiskem všech barevných
matric. Barvy se na ukiyo-e tiscích vrství: například okr se podtiskne šedivou barvou, na kterou se
posléze nanese vrstva žluté barvy. V Evropě je touto technikou známý například Albrecht Dürer (1471
– 1528) a jeho cyklus Apokalypsa 1498 a další, které jsou pouze jednobarevné.31
Mistři ukiyo-e, jak jsou nyní nazýváni umělci věnující se žánrovým tiskům, stáli za vznikem návrhu,
předobrazu, tisku. Následně byl návrh předán rytci, který zhotovil požadovaný počet matricí podle
barev. Barevné matrice šli tiskařovi, který ručně dělal soutisky až 200 kopií. Ty pak šli nakladatelovi,
který je označil svým pečetním znakem a dal je do prodeje.
„Dřevořez byl sice zám dlouho, už v 8. Století se touto technikou tiskly buddhistické texty, ale až do
nástupu měšťanů na scénu v 17. Století, byl určen jen pro tisk klášterních ikon.“32 Až s nástupem
měšťanské třídy a potřebou produkce pro široké publikum dospěl dřevořez svého rozmachu.
Nejčastěji se jednalo o deskotisky technikou barevného dřevořezu, nazývanou nishiki-e (pozn.
Brokátový tisk), kterou roku 1765 zavedl Suzuki Harunobu. Na začátku 18. Století se jednalo převážně
o černobílý tisk případně ručně vybarvovaný, od 20. let se přidával červený tiskový štoček, ve 30.
Letech se začal přidával žlutý a sytě černý tiskový štoček a později v 50. Letech se používal už
pětibarevný tisk.33
Díky japonským dřevořezům se tato technika začala znovu hojně objevovat jako rovnocenné
umělecké médium na konci 19. Století, s příchodem japonismu a o něco později se stala významným
médiem pro expresionismus Edvarda Muncha a Emila Noldeho (1867 – 1956).

29

TROJAN, Raoul. Výtvarné materiály a techniky vhodné pro práci ve výtvarné výchově – I. Kresba a grafika,
Univerzita Karlova, Praha, 1980, s. 68. ISBN: 17-354-80 .
30
O Grafice [online]. [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: http://hollar.cz/o-grafice/
31
Slovník světového malířství. Praha: Odeon, 1991, s. 173. ISBN 80-207-0023-4.
32
HONCOOPOVÁ, Helena, Dagmar BRAUNOVÁ. Zlatý věk ukiyoe. Praha: Národní galerie, 2004, s. 19. ISBN 807035-282-5.
33
Tamtéž, s. 19.
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I v současnosti je brána jako relevantní umělecká grafická technika, jak dokazují oceněná díla
z Grafiky roku 2016 a 2017 od Kláry Stodolové, Jakuba Bachorika a Jana Holoubka.36

37

34

38
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SPECIFIKA JAPONSKÉHO VÝTVARNÉHO PROJEVU
Historie evropského kontinentu a jeho umění byl poznamenán zcela odlišným vývojem a okolnostmi,
než země Dálného východu, jako je Japonsko a Čína. Zvláště pro jejich vzdálenou polohu a filozofii
jsou nám i nadále, v dnešním informačním věku, vzdálené. Tato rozdílnost pramení převážně
z filozofie, kterou vzdálené kontinenty nesdílely. Od doby vlády Karla Velikého (768–814) až do 18.
Století vyznávala Evropa monoteistické křesťanství, kdežto Japonsko v sobě rovnocenně propojovalo
náboženské a filozofické přístupy buddhismu, zenu, taoismu, konfuciánství a prvky raného ryze
japonského šintoismu. Šintoismus, který se zakládá na víře v posvátné síly přírody a buddhismus
směřující k osvícení a harmonii39 jsou v protiváze evropskému smýšlení, jak píše Fahr-Becker „Zatímco
japonské umění zdůrazňuje krásy přírody, stálo tradiční západní umění až do 19. Století ve službách
uctívání Boha a zdůrazňování vlády člověka nad přírodou.“40 Zde leží zásadní bod rozdílu nahlížení na
přírodu v orientálním a evropském umění. Japonské estetické cítění má z velké části svůj původ
v kultu šintó, jehož základem je úzké spětí s přírodou a božstvy kami. 41 Kdežto Evropa vedla
s přírodou boj již od antiky o její pokoření a křesťanské dogma hlásající prvenství člověka, jemuž byla
příroda podřízena.
Evropské smýšlení je vedeno kupředu, myslící v lineární posloupnosti, kdežto v Asii je „Vývoj světa
neustálým koloběhem vznikání a zanikání.“42 Tomu to koloběhu „V přírodě odpovídají čtyři roční
období.“43 a proto se s tímto tématem setkáváme v japonském umění velmi často. „Dokonce i
obrázky ukiyo-e , které byly v první řadě tištěny pro masy, skrývají často plno nuancí a symbolů, jež
narážení na mytologii, náboženství či nálady ročního období.“44 Například symboly kvetoucích větví u
obrazu krásek, přičemž každá z větví symbolizuje jinou etapu roku. A tím se de facto odkazuje
k pomíjivosti světa a ženiny krásy.
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V japoském umění vždy byla silná tradice pro estetiku krásna, krerá však již díky výše zmíněným
okolnostem, byla odlišná od evropské. Například „Podle japonského estetického kódu symetrie zabíjí
inspiraci, je lidským výmyslem a v rozporu s přírodou. Neboť v přírodě neexistuje naprostá
pravidelnost.“

46

K tomuto jsou umělci z Antického Řecka jasným protikladem. Zobrazovali

zidealizované symetrické proporce v kánonu a symetrické proporce byly považovány za jednu
z kategorií krásna. „Velcí filozofové Platón (428/427–348/347 př. n. l.) a Aristoteles (384–322 př. n. l.)
nicméně velmi rychle ztotožnili symetrii s krásou. Aristoteles to vyjádřil takto: „Hlavními formami
krásy jsou náležité uspořádání [v řečtině taxis], proporce [symmetria] a ohraničenost [horismenon].“47
a podíváme-li se zpět do kunsthistorie, zjistíme, že v evropské tradici bylo povětšinou tíhnutí
k symetrické kompozici. Mluvíme-li o symetrii a dále i o dokonalé kráse, zmíním se o zen buddhistické
filozofii, která výrazně ovlivnila cestu převážně tušové malby. O dokonalosti „zen učí, že takové pojetí
je samo o sobě překážkou na cestě k vyšší pravdě, a musí být tudíž překonáno.“48 Kdežto evropské
umění se za dokonalostí, dokonalostí imitace, pachtilo po několik století. Nalezlo ji?
Cit a estetika hrály u Japonců důležitou úlohu provázanou s filozofií. Například pojem šibui, estetický
postoj, který má hluboké kořeny v kultuře z období Heian, kdy došlo k asimilaci čínské kultury a
k vytvoření osobitých japonských forem.49 „Šibui je souhrnem škály hodnot, není však žádnou z nich
zvlášť. Ve svém jádře označuje esenci všeho, co potřebujeme vědět o životě. Jeho základní význam
v rovině estetické je krása, kterou na poprvé přejdeme bez povšimnutí, ale k níž se vracíme a která
45
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v nás doznívá.“50 Není to tedy krása, která nás oslní na první pohled, ale jakási hodnota, ke které se
divák postupně dostává a zraje v jeho hlavě, až dojde té podstatné krásy.

50

BAŘINKA, Jaroslav. Kulturní tradice Dálného východu. Praha: Odeon, 1980, s. 99. ISBN 01-117-80.

17

PRÁZDNO
Náznakovost, nejasnost, zamlžení, nekonkrétnost, nedovyřčenost. To vše by mohla být synonyma pro
japonský negativní prostor. Tedy prostor, bílá místa, zcela nedotčený zásahem malíře, básníka či
spisovatele. Tento negativní prostor je jedním ze specifik, která jsou našemu evropskému vyjádření
zcela protichůdná. Platívalo se za vyobrazení počtu hlav, rukou a vždy bylo nutné obraz zaplnit. Od
dob Aristotela se počítalo s tak zvaným Horror vacui, neboli strachem z prázdnoty, který Aristoteles
vysvětloval tak, že sama příroda prázdný prostor nesnese a raději ho zaplní.51 Je možné, že i takový
princip následovali evropští malíři a že i v dnešní době dáváme přednost plnému před prázdným?
Rané čínské a japonské bronzové předměty ornamentem zaplnily veškerou plochu, stejně tak jako
islámské mozaiky. Ona výmluvná prázdnota tedy není nejspíše vrozená, a jak uvádí Věra Hrdličková,
souvisí nejspíše se zenovou filozofií. „Nepostradatelným komponentem šibui je japonská vášeň pro
náznak. Souvisí se zenovou filozofií, která hluboce ovlivnila japonskou estetiku, a spočívá v zásadní
nechuti zaútočit přímo na divákovo vnímání, vyslovit konečný a určitý soud. Proto spíš než o
prezentaci předmětu samotného usiluje japonský umělec o postižení jeho esence, jeho vize, zříká se
ostře vyhraněných kontur. Ponechává na divákovi, aby dotvářel podle vlastních představ, podle
potřeb své individuality. Počítá s jeho aktivní účastí a odezvou, ví, že se obrací k někomu, kdo umí
chápat skutečnou krásu věcí a kdo je sám vlastně také umělcem, třebaže po sobě nezanechává
konkrétní umělecké dílo.“52 Tedy, po divákovi je vyžadována aktivní účast při konzumování díla. Tento
způsob se v evropském umění objevil až ve 20. Století. „K největší dokonalosti bylo dovedeno umění
náznaku v tušové malbě, ve skládání krátkých básní haiku a zvláště v zahradní architektuře
japonských zahrad.“53
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54

(Hasegawa Tóhaku, Borovicový háj, 1595) Paradoxně je na obraze víc prázdna, než piniových stromů,
přesto je divák zcela schopen, je-li ochoten, cítit těžkou mlhu prostupující háj pinií, který se táhne až
k obzoru. „Účinnost náznaku se zvyšuje též tím, že působí na veškeré naše vnímání, že vyrůstá
z kontextu celkové atmosféry.“55
„S uměním náznaku souvisí umění nedopovězeného výrazu. Básník Bašó jednou řekl svému žáku:
„Řekneme-li vše, co zbude?“ Neboť říci vše až do posledního do posledního detailu připadá Japoncům
nejen nevkusné, ale téměř urážející. Jejich cílem není imitovat přírodu, ale proniknout k její podstatě –
a tu lze vyjádřit několika slovy, tahy štětce, jež jsou konečnou krystalizací dlouhého uměleckého
úsilí.“56 Tedy, že pozorováním a poznáním umělec dochází ke schopnosti úsporného vyjádření, které
se snaží odrazit vzhled figury, pocit z oné figury, její strukturu i vztah k ostatním věcem. U bambusu
například jeho dutost, lesklost povrchu i ševelení ve větru. Tedy figura vyjádřena v náznaku dává
prostor divákovi pro vlastní interpretaci a poznání zobrazeného skrze svoji emoci a estetické cítění.
Antonín Líman, nejvýznamnější český překladatel haiku, říká o básních haiku: „Imponuje mi její
formální sevřenost a stručnost, jadrné obrazové zhuštění složitých věcí. Evropská báseň je podle mého
často delší, než by musela být. Vezměte si například slavnou Halasovu báseň Podzim. Je v ní obsaženo
nádherné haiku, které říká všechno: Jak peníz tiše položený slepci, jsi tu, můj podzime. Japonci mají
rádi jistou otevřenost a náznakovost, něco, čemu se říká „prázdný bílý prostor“ (kúhaku), do kterého si
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čtenář musí ze své imaginace dost „dopsat“.“57 A toto přirovnání, zdá se mi, je vhodně vztažené i na
výtvarné umění západu a východu. Jako japonská tušová malba a dřevořezy ve své stylizaci,
jednoduchosti a náznaku ku evropské popisné vnější imitaci.
„Kolik však v tom je uměleckého taktu, když malíř několika větvemi vyvolá představu celého stromu a
klasy houpající se ve větru představu pole připraveného ke žním.“58
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PROSTOTA A WABI-SABI
Dalším estetickým pojmem, s kterým se můžeme v rámci japonského smýšlení setkat je wabi-sabi.
Výraz sabi stál nějakou dobu svého vývoje o samotě a byl spojován s podobným termínem mono no
aware. „Krása je v tom co má na sobě prvky uvadání, zašlosti, co pozbylo lesku, co Japonci jmenují
také slovem sabi „opuštěný, zašlý“. Podzim, mlhy, spadané listí, soumrak.“59 V kombinaci s přidaným
wabi se jedná o princip krásy stářím a opotřebováním, potažmo se vztahující i k dlouhému životu,
který byl prožit a nyní už je na sklonku. „…věci buď přicházejí v nicotu, nebo se z ní rodí.“60 Tedy wabisabi je cítit v momentě, kdy daný předmět „dosluhuje“ nebo když se náhle obyčejnému předmětu
něco stane, například se objeví na jeho struktuře prasklina.
Proto je wabi-sabi spojené s jistou dávkou melancholie. „Wabi-sabi je estetickým doceněním uplývání
života. Podoby wabi-sabi nás nutí uvažovat nad vlastní smrtelností, evokují existencionální samotu a
něžný smutek.“61
„Wabi-sabi nejsou krásné květiny, majestátní stromy ani širé krajiny. Wabi-sabi jsou věci malé,
schované, dočasné a pomíjivé.“ 62 Tedy takové věci, které jednoduše mohou skončit v koši,
přehlédneme-li jejich estetický náboj. Jedná se totiž primárně o předměty či vjemy každodenní,
obyčejné a běžné, které nemívají žádnou další zvláštní hodnotu. „Vše vedlejší bylo odvrženo, a co
zůstává, bylo redukováno na to podstatné a základní – jako scvrklá datle anebo hustá míza staré
borovice. Tato zredukovaná esence je velmi výrazně vyjádřena v koncepci krásy užíváním, jež je
patrná na předmětech: na patině starého nábytku, na prasklinách staré kameninové misky.“63
Předmět byl využíván, až z něj nezbylo nic, kromě jeho účelu, a až tehdy v tento moment je možné
objevit wabi-sabi kvality tohoto předmětu.
„V celkovém projevu může být wabi-sabi způsobem života. V nejmenší míře je pak zvláštním druhem
krásy.“64 Způsobem wabi-sabi života je dobrovolná askeze, těšící se z krásy, která je přirozeně
obklopuje.
Estetickým pojmem wabi-sabi bývají označeny například vybrané bambusové nálevky rozpraskané
k nepoužívání, keramická miska, která se rozbila, opadaná omítka na zdi a další. Z vjemů jsou pro
59
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wabi-sabi signifikantní zvuky truchlivého krákání vran a výsměch racků. Slavným příkladem wabi-sabi
je zídka v proslulé zenové zahradě v Ryoan-ji chrámu ve městě Kyoto. Její oloupané části tvoří
nerovnoměrnou strukturu, výpověď o prošlých zimách, deštích a opětovném schnutí již po mnoho let.
Nyní je pojem wabi-sabi používaný hlavně v oblastech užitého designu.

65

Nevšímán chodci
u vaší chýše stojí
kvetoucí kaštan.
(Matsuo Basho)
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Vlastní archiv – Zítka v Ryoanji chrámu
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PODSTATA

Kvintesence, jádro věci, smysl pro zkratku, redukce jsou další možná synonyma. Snaha vystihnout
podstatu stromu a všech stromů, přesto neopomenout individualitu toho jednoho. Tedy jít až na
podstatu věci a zredukovat ji na to nejnutnější, nikoliv banální. Shrnuto slovy Leonarda Korena „jdi
k věci, ale nezbav se přitom poezie.“66 Japonské umění neusilovalo o přesnou nápodobu přírody, ale
o vyvolání její představy skrze zkrácený záznam, tedy redukci. „Cílem zenového malíře vždy bylo
dobrat se esence námětu a zachytit ji, o fotografickou přesnost mu nešlo nikdy.“ 67 Lépe si
představíme a prožijeme člověka namalovaného třemi tahy štětce s péčí, než do nejposlednějšího
detailu vykresleného. To prázdné místo dá prostor pro naši zkušenost a fantazii a umocní tak náš
zážitek z obrazu.

Přesto zachytit podstatu věcí, neznamená je zobecnit. Jak píše Vlasta Hilská: „Umělec nenapodobuje
přírodu, ale vybírá z ní určité znaky, jejichž prostřednictvím může postihnout její smysl, její podstatu.
Umělecké dílo je výsledkem poznání a emoce nebo spíš poznání prostřednictvím emoce: umělec
zobrazuje svět tak, jak se jeví v jeho nitru, neboť krása není na povrchu, je totožná s podstatou věci.“68
Z toho vyplývá, že by podstata věcí vysoce subjektivní prožitek. Smysl pro zkratku či redukce tedy
nepředstavují nástroj pro usnadnění práce, ale prostor pro lepší subjektivní vyjádření viděného.
Díváme-li se dobře na nějaký kámen a zavřeme oči, jen málokdo si je schopný kámen vybavit přesně
do detailu ve své mysli. Přesto jsme schopni si vybavit například jeho hrubost povrchu nebo zajímavé
barevné skvrny či vtipný tvar. Tento faktor se poté pro nás stává onou podstatou věci.
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PROUDĚNÍ
Čínská a obecně asijská náboženství, filozofie a medicína sdílejí poznatek o všeho prostupující energii
čchi, životní síla (qi čínština, ki japonština a další podobné koncepty), jejíž hlavním a zdravým
projevem je proudění. Jedná se o neustálý běh. Čínská medicína mluví hlavně o energii v těle, ale
tento běh je zcela nepostradatelný i v přírodě. Podíváme-li se do přírody, nejsnáze se nám podaří
taková energie obrazně vyjádřit na proudu vody. Podíváme-li se na list z Hokusaiovy Mangy nebo
jednu scénu z Genji monogatari, zjistíme, že jsou proudy vyjádřeny velmi jednoduše pomocí vířících
linek. Takovou energii, jakou se snažil do svých obrazů zachytit Vincent van Gogh. Osobně se
domnívám, že s vyobrazením energie v přírodě své japonské mistry předčil.
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POMÍJENÍ A MONO NO AWARE

Mono no aware, tedy filozofická představa o pomíjivosti všeho živého, obsažená ve většině
filozofických i estetických koncepcích Japonska. V případě estetického termínu mono no aware, který
se primárně vztahuje k poezii, se jedná o hluboké uvědomění pomíjivosti nad předmětem, který
vyvolá emoci plnou melancholie a štěstí z krásna. „Mono no Aware znamená dojetí, smutek, hoře.
Dříve používaný jako vyjádření nepopsatelného melancholického pocitu spojeného s křikem ptáků.
V období heian nabyl tento pojem pro dvorskou společnost řady významových odstínů spojených s
hlubokou emocí, s vnímáním krásy.“71 Také „na utváření tohoto pojmu mělo jistě vliv učení buddhismu
o pomíjení všeho pozemského.“72
Definovat takovýto termín není snadné, ale nejspíš nejkrásnější vysvětlení se nalézá v knize Kulturní
tradice dálného východu. Tedy, že mono no aware je „nostalgicky tklivá krása pomíjivého ve
věcech.“73
Termín mono no aware je spjatý s termínem wabi-sabi, přesněji s oním sabi. Technicky se jedná o
velmi blízké pojmy, které dozrály v odlišné koncepty. „Bašóův termín sabi či osamělosti neznamená
ani touhu po lidském společenství, ani útěk před lidskými city, ale spíše rozpuštění osobních citů v
neosobní přírodě, jejíž nejmenší částečky vždycky zrcadlí širší vesmírné vztahy. V přírodě není emocí,
ale neustálý cyklický rytmus střídajících se ročních období a rytmus života a smrti, který má určitou
atmosféru. Tato neosobní atmosféra s nádechem osamělosti je podstatou sabi.“74
Slavnou metaforou pro pomíjivost života v japonské kultuře představuje květ třesně. „Trvalá a
bolestně dojímavá síla obrazu třešňového květu vychází z našeho neustálého vědomí jeho pomíjivosti.
Před chvílí tu žádné květy nebyly. O moment později tu už žádné zase nebudou.“75 A dodnes
v Japoncích krása třešňového květu zůstává melancholickou. Je také jedním z nejčastějších motivů
japonského umění, ale i v pozadí či jako doplnění se vyskytuje na mnoha ukiyo-e tiscích převážně ve
spojení s žánrem krásek a krajinek.
V průběhu let, obzvláště ve zrychleném období Edo se „estetické ideály změnily, ale jejích filozofické
pozadí zůstalo stejné: přesvědčení o pomíjivosti a prchavosti jevového světa platilo dál, ale vedlo
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k druhému morálnímu extrému, prožít tento život intenzivně se všemi prožitky, které může
poskytnout.“76V té době „tušové malby v tlumených barvách vystřídaly barevné palety dřevořezu.“77
Nad květy třešní
co krásných vzpomínek
v duši se vrací.
(Ukázka mono no aware, Matsuo Basho)

76
77

BAŘINKA, Jaroslav. Kulturní tradice Dálného východu. Praha: Odeon, 1980, s. 85. ISBN 01-117-80.
Tamtéž, s. 77.

26

UKIYO-E NA ZÁPADĚ
„Podpisem Kanagawské smlouvy 31. března 1854 formálně skončila staletá izolace Japonska“ 78 a
s otevřením Japonských přístavu světu nastala vlna exportu Japonského zboží do Evropy, která
odstartovala v druhé polovině 19. Století módní vlnu, nazývanou japonismus.79 Ta ovlivnila nejen
umělce té doby, ale měla přesah i do sféry užitého umění a bytových doplňků a dekorací. Zejména
pro francouzské umělce představovalo od 60. let 19. století setkání s japonským barevným
dřevořezem významný inspirační zdroj a stal se jedním z faktorů stojícím za vznikem moderního
uměním v Evropě. 80 Asijský výtvarný projev, jako je například čínská tušová malba, se do Evropy
dostával už v průběhu 19. Století, 81 ale ta nezaznamenala tak dramatický průlom v evropských
výtvarných formálních inovacích, jako později japonské deskotisky Ukiyo-e.
V průběhu 17. A 18. století Holanďané Evropu zásobovali japonským porcelánem a lakovým zbožím,
které v té době bylo populární a dokonce i imitováno evropskými řemeslníky; toto zboží bylo
přijímáno jako z Orientu, nikoliv výhradně Japonského původu.82 V průběhu století mělo Holandsko
obchodní styky s Japonskem v rámci obchodních cest do Indie jako Dutch East India Company. Do
druhé poloviny 19. století bylo možné se seznámit s japonským uměním, ale pouze pro úzký okruh
vyšší třídy, cestovatelů nebo učenců se zájmem o orientální studie.83 Ve Francii 19. Století se začátek
vlny japonismu datuje k roku 1856, kdy se kopie tří japonských deskotisků objevily v časopisu Le
magasine Pittoresque od francouzského grafika Felixe Bracquemonda,84 který se jako první začal
zajímat o japonské deskotisky a výtvarné umění a také ho představil svým přátelům z řad současných
uměleckých kruhů.85 Ten objevil Hokusaiovy ukiyo-e u svého tiskaře Delatra, jenž je měl nalézt
v bedně, kde údajně sloužily jako výstelka při balení porcelánu.86 Takové zjištění nás může překvapit,
ale tehdejší produkce dřevořezů dosahovala vysokých čísel a i jejich kupní cena odpovídala jiným
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standardům. „Paradoxně však to, co v Evropě tehdy představovalo nejvlivnější složku japonského
výtvarného umění, totiž barevné dřevořezy, chápali samotní Japonci spíše jako projev pokleslé
masové kultury. Z hlediska funkce se totiž jednalo o upomínkové obrazy z cest, divadelní plakáty,
podobizny slavných herců, poutače na zápasy sumo či portréty jednotlivých zápasníků, tedy ne
o ceněná umělecká díla v našem slova smyslu.“87 Šlo o masové médium pro měšťanskou třídu období
Meiji 88, kdy nebylo účelem vytvořit co nejhodnotnější umělecký artefakt, ale naopak jeho co největší
rozmnožení do kopií, které se dostanou do široké veřejnosti pro reklamní a osobní účely 8990. Z jedné
desky či série desek pro barevný tisk se dalo vytvořit kolem 200 kopií, kdy počáteční a koncové –
méně kvalitní kopie, byly prodávány levněji či se desky předprodávaly do méně kvalitních
nakladatelství.91 V soukromých prostorách si jimi měšťanská vrstva zdobila dekorací prosté byty, čímž
si nahrazovala nedostupnost vysokého umění. Ve veřejné sféře se jednalo hlavně o Divadelní plakáty
a poutače a je tedy logické, že po uplynutí funkční – informační lhůty, ztratily hodnotu a byly dále
zužitkovány jako obalový materiál.
První výstava japonských předmětů jako byl nábytek a lakované dekorativní předměty ve Victora and
Albert Museum (dříve The Museum of Ornamental art) v Anglii roku 1852 a další výstava japonského
užitého umění se konala roku 1858. Následující Londýnská výstava roku 1862 byla věnována
výhradně japonskému umění a byla první výstavou takového rozsahu za hranicemi Japonska. Také
ona spustila hlavní vlnu zájmu o japonské řemeslo a umění v Anglii 92 následována Světovou výstavou
v Paříži roku 1867 93, kde byly vystaveny japonské dřevotisky od japonských mistrů jako je Hokusai a
další. Ta zaznamenala největší rozmach zájmu o japonské umění v evropské výtvarné sféře
nastupujícího modernismu.
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JAPONISMUS A JAPONÉRIE
Japonismus „byl jedním z nových podnětů k vytváření zcela netradičních výtvarných forem...“,94 byl
podnětem k znovuobjevení grafických technik jako rovnoprávného uměleckého vyjádření, strůjcem
vzniku silně subjektivního zobrazování reality umělce a návrat ke stylizaci viděné reality. Byl to tedy
zásadní odklon od umění a výtvarné formy, jíž umělci pracovali přes 200 let. Japonismus a s ním
objevení nových zdrojů pro výtvarné umění bylo zásadní pro zrod modernismu a následné hledání
v ještě hlubších kořenech lidského výtvarného projevu u domorodých národů, ze kterých čerpali
umělci začátku 20. Století.
Mluvíme-li o japonském ovlivňování Evropy, setkáváme se s dvěma velmi podobnými termíny, které
mají rozlišné významy. Uvedu jejich stručnou charakteristiku, rozdíly i obrazové příklady pro jejich
lepší pochopení.
Název Japonismu (francouzsky Japonisme) prvně použil umělecký kritik Phillipe Burty roku 1872 95
k pojmenování “...fenoménu, jímž označujeme projev vstřebávání vlivů japonské estetiky a umění do
evropské kultury druhé poloviny 19. Století.“ 96 Japonismus „byl jedním z prvních podnětů pro
vytváření zcela netradičních výtvarných forem nejenom pro avantgardní evropskou malbu...“97 Nové
umělecké impulsy přejaté právě z japonských deskotisků „…přispěly k hledání nového ztvárnění
skutečnosti jak námětově, tak výtvarnou formou. O výsledcích tohoto hledání pak můžeme mluvit
jako o japonismech.“98 Tedy mluvíme-li o japonismech, mluvíme o celé škále výtvarných projevů a
tendencí, které se objevily pod vlivem nově objeveného japonského výtvarného, užitého a
dekorativního umění. Ty ve vlnách spojených s importem japonského zboží vyvolaly nové tendence
v umění konec 19. Století. Každá z těchto tendencí či jednotlivý umělci si z japonského výtvarného
umění přejali ty prvky, které je oslovily a spojili je se svým osobitým výtvarným vyjádřením.
V rámci japonismu se objevily ještě dva možné přístupy, jak pracovat s japonskými vlivy ve výtvarném
umění a to „...s cílem imitovat japonskou řemeslnou preciznost a dekorativní rozmanitost....“99 Jako
příklad uvedu holandského malíře Vincenta van Gogha a jeho obraz Bridge in Rain, 1887, který si vzal
jako předobraz dřevořez Sudden shower near Ohashi Bridge (1857) z cyklu 100 Views of Famous
Placeas in and around Edo, Hiroshigeho Utagawy, který doplnil o svůj výrazný rukopis a techniku
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olejomalby typickou pro severoamericko-evropské umění. Druhý přístup japonérií je zobrazování
uměleckých či užitých orientálních sběratelských předmětů jako jsou kimona, vázy, zástěny
v obrazech. Jako klasický příklad může být uvedena malba od Jamese McNeilla Whisltera Rose and
Silver: The Princes from the Land of Porcelain z roku 1864, kdy je portrétovaná modelka oblečena do
kimona a prostor obrazu je vyplněn orientálním zbožím. Imitačním stylistickým prvkem tohoto
obrazu je postoj modelky, který je převzatý z Ukiyo-e, například z prací od Eizana Courtesan Masagi
from Tama house 1812.
Tato povaha japonismů se nazýván Japonérie (Francouzsky japonaiseries), jedná se o jev
„...napodobování japonského uměleckého originálu s cílem zlepšit estetickou a řemeslnou kvalitu
uměleckých předmětů, ale také v zobrazování japonských uměleckých děl v malbě a grafice.“100
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Japonérie a japonismus nejsou dvě na sebe navazující části, ale dvě zcela odlišné. Tyto dva způsoby
existovaly paralelně vedle sebe, obojí má však stejné kořeny, kterým je orientální umění. V době
ovlivňování Západu Japonskem se vyvinuly dva směry – Realismus a poté Impresionismus, které
čerpali z tohoho ovlivnění, zvláště impresionismus. U obou jde o přehodnocení existujících principů.
U realismu lze hovořit o změně námětů – tedy obrácení se ke každodennímu životu, tak jak ho
ukazovali japonské deskotisky pozdější Meiji periody (Hokusai, Hiroshige...) Avšak to mohl být impuls
pro odvrácení se od zkostnatělých hodnot akademie podřizující se vkusu aristokratických vrstev. Není
divu, že realisté jako Millet a Courbet v dřevořezech mohli spatřovat novou dimenzi námětů a
podstaty umění. Všednost každodenního dne a prostých lidí, stejně jako Hokusai či Hiroshige, kterým
pro námět na deskotisky stačily krajiny s prostými lidmi, věnující se prostým záležitostem
každodenního života.104
Důležité je ještě zmínit, že japonismus není fenomén orientovaný pouze na výtvarné umění, ale
zasáhl oblasti literární tvorby a kulturního života „prostřednictvím výstav japonského umění, slavností
a plesů, čajoven, japonských interiérových prvků, odívání, divadla a samozřejmě literárních
japonérií.“105 Příkladem uvedu slavný román cestovatele a spisovatele Pierra Loti a jeho knihu
Madam Chryzantéma, která naladila mnohé současníky na vlnu exotického Japonska, leč
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zidealizované.106 I hudební scéna se začala zajímat o exotický Orient a vznikly nové opery, které byly
doprovázené japonskými kostýmy. 107 Začaly se otevírat obchody specializované na prodej
orientálního zboží.108
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PRVNÍ VLNA
První vlna japonismu je spojovaná převážně s japonérií, tedy sbíráním, zobrazováním a imitováním
japonského uměním, orientálního zboží a deskotisků Ukiyo-e v období 60. a 70. let 19. století.109 Její
kořeny však sahají už do poloviny 50. Let, kdy se Japonsko otevřelo světu, otevření obchodu
s japonským zbožím v Londýně, Bracquemondovým nálezem Hokusaiovy Mangy a následným
obdivem japonských dřevořezů. Tento objev následně začal prostupovat do výtvarného vyjádření
jednotlivých umělců. V začátku jejich práce povětšinou japonérií a později syntézou nových
formálních prostředků. Vlivem japonských vzorů se západní malba obohatila o ornamentální řešení
plochy. Nové způsoby vyjádření skutečnosti se posunovaly směrem k stylizaci forem a rytmickému
řazení barevných kontrastů. Jedním z nejtypičtějších rysů je záběr na detail přírodního výseku.
Vyplynul z charakteristické osnovy japonské krajinomalby, kterou je průhled do středního plánu
obrazu skrze zvětšený přírodní detail v popředí.110 „Naše umění působí prostřednictvím reprezentace
nebo nápodoby a vytváří iluzi přírody v jejích třech dimenzích, zatímco japonské zobrazení přírody
není imitativní, nýbrž selektivní. Něco je vybráno a zbytek ignorován.“111
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neuž celek, jak tomu bývalo.“114 A také práce s barvou, hlavně opouštění lomených tónů a jimi
tvořený objem.
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ÉDOUAR MANET (1832 – 1883)
Francouzský malíř působící v Paříži hlavně v 60. a 70. letech, známý pro svůj boj s akademiky a jejich
Salóny, 115 a podporováním skupiny Impresionistů, se kterými vystavoval na slavném Salónu
odmítnutých.116 Přesto k hnutí Impresionistů nepatřil. Manetův blízký přítel a významný spisovatel
Émilé Zola „Maneta považoval spíš za Realistu“.117 Manet, který dodržoval svůj princip modernity: „Je
třeba být současný a dělat to, co člověk vidí.“,118 tedy věnovat se námětům z reality a tím (malíři
moderny) „nastolil přednost způsobu vidění,“119 kdy námět není svrchovaný subjektivnímu vnímání
světa. Tedy je důležitější to, jak svět vnímá malíř, než v mytologických a historických námětech
zobrazovat imitaci světa. Většinou se jedná o reálné lidi v reálných prostředích prožívající přítomný
život.
V jeho tvorbě se mísily vlivy španělských starých mistrů jako Velasquez a Goya 120 i invenční
japonismus. „Manet si mistrů ukiyo-e, jako byli Utagawa Hiroshige (1797 -1858) a Kacušika Hokusai
(1760 – 1849), nesmírně vážil.“121 Právě pod vlivem japonských deskotisků „…začal Manet dramaticky
zkreslovat perspektivu na svých obrazech, což je dobře vidět na Olympii, tak na Snídani v trávě.“122
Manet udržoval blízké přátelství s hlavními spisovateli té doby Charlesem Boudlairem, Émilem Zolou
a Stéphanem Mallarmé. 123 Pro Mallarmého ilustroval Faunovo pozdní odpoledne (1876), jehož
ilustrace jsou citelně inspirovány Hokusaiovou mangou.124 Portrét Emila Zoly (1867 – 8) je příkladnou
ukázkou raného japonismu. V obraze můžeme cítit absorbování japonských výrazových prostředků,
jako je tmavé „jednolité pozadí jakkoliv potlačující iluzi prostoru, absence lomených tónů tvořících
objem.“125 Současně malíř do kompozice umístil japonský deskotisk a zástěnu. Tím se jedná i o formu
japonérie.
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„Manetova práce se Japonsku přiblížila odmítnutím modelování tak důležitého pro Courbeta.“128 Tím
je myšleno světelné modelování hmoty vyvolávající pocit realistického obrazu, jehož tradice je
v malířství respektována a napodobována od Renezance.
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JAMES MCNEILL WHISTLER ( 1834 – 1903)
Dalším příkladem raného japonismu je americký malíř Whislter, který působil převážně v Paříži a
Londýně.129 V 60. Letech je v Paříži známý pro svůj obdiv a lásku k japonskému umění a zboží,130 což
se odráží na jeho raných pracích. „Whistler byl jendním z prvních malířů v Paříži, kteří se zajímali o
Nishiki – e. A jako mnozní jeho přátelé, byl pravděpodobně seznámen s Japonským uměním od Felixe
Bracquemonda.“131 Prvním významnějším obrazem od Whistlera je U klavíru z roku 1858-59,132 kde je
znát citelné ovlivnění japonskou estetikou. Podobně jako u Maneta a jeho Portrétu Emila Zoly si
můžeme všimnout, že černá látka oblečení tvoří víceméně jednolitou plochu bez lomených barev a
vytváří tak spíš celkovou siluetu postavy. V obou případech je v obrazu potlačen prostor v pozadí a
ořezem obrazových rámů v pozadí naznačen dále pokračující prostor. Setkáváme se zde s japonskou
„náznakovostí“ tedy fenoménem, který je v rozporu s tradicí Renesančního zobrazování reality,
v jejímž duchu byly obrazy tvořeny až do 19. Století. U klavíru, 1858 nebo 1859 také výrazně dominují
horizontální linie, jako je koberec, klavír a rámy obrazů na zdi. Na obraze z roku 1864 The purle and
rose: The Lange Lijzen of the six marks si můžeme všimnout zpracování pozadí obrazu do co nejvíc
plošného vyjádření omezující iluzi prostoru. Obraz je také ukázkou autorovy snahy o japonérii
z vlastní kolekce orientálního zboží, převážně porcelánu.133
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Harmony in grey and green: Miss Cicely Alexander 1872 – 3 je dalším z úrovní absorbování japonské
estetiky ukiyo – e formou zjednodušování a eliminace detailů.136 Na tomto obrazu se též setkáváme
se zajímavým prvkem Whistlerova obdivu k japonskému umění a to vytvořením monogramu
vlastního jména do podoby vážky, kterou jako aktivní prvek obrazu umisťuje dle svého uvážení do
kompozice. Podobně se svými jmény zacházeli další umělci jako například Toulose–Lautrec137 nebo
Gustav Klimt.138
Nocturne in blue and silver: Cremony lights, 1872 „Ačkoliv obraz není orientální ve formátu, je jedním
z nejvíce japonských obrazů, které Whistler kdy namaloval.“139 A to pro jeho zcela zásadní redukci
tvarů a vytvoření prázdné plochy, která ve Whistlerově práci není jednolitá jako v Ukiyo-e, ale je
nositelem barevné harmonie a atmosféry. „Whistler je spíše posedlý atmosférou a prchavými efekty
světla a stínu, způsobem, který ho v té době přibližoval k Turnerovi.140 Krásnou tajemnou atmosféru
plnou prázdného nebe nalezneme i na dalším Whistlerově známém obrazu, který má s japonskými
deskotisky společný figurální motiv – most. Nocturne in blue and gold: Old Battersea brigde, 1872 – 5,
kdy je most zkosen a pokroucen tak, aby působil jako japonský most.141 Podobnost můžeme najít
v deskotisku od Hiroshige Utagawy Kyobashi bridge ze série 100 pohledů na Edo 1857.
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IMPRESIONISTÉ
„Malířský směr, který vznik ve Francii v 60. letech 19. Století a vrcholil přibližně v období 1974 – 76.“144
„Jeho hlavním cílem bylo zachytit okamžitý optický dojem ze skutečnosti, z jejich barev a světla.“145
Měl „dva hlavní vlivy, odpovídající zájmům umělců, u nich vzbudí vůli zrevidovat estetické hodnoty
ovládající malířství od renesance: fotografie a japonské tisky.“146
„Velké novoty impresionistického krajinářství spočívají v malování v plenéru, v zobrazování prchavých
aspektů přírody, zejména světla, v pointilistické technice.“147 Tedy technice, kdy se barvy nemíchají
na paletě, ale působí na sebe navzájem na plátně podle dvou pravidel: spojování dělených barevných
skvrn na sítnici a simultánního kontrastu.148 Tedy kontrastu doplňkových barev. Tato technika je zcela
novátorská a zapříčiněná je dobovými studiemi optiky a publikovanou studií Zákony simultánního
kontrastu barev v roce 1839 Michelem E. Chevreulem (1786 – 1889). To se zajímavým objevem
japonských deskotisků ovlivnilo impresionisty natolik, aby se na jejich paletách objevovaly jasné a
nelomené tóny. Protože japonské „tisky charakterizují barvy zářivých tónů, čisté barvy, z nich jsou
vyloučeny odstíny a polotóny, barvu nanesenou plošně, bez reliéfů i bez šerosvitu a olemovanou
linkou…“149
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CLAUDE MONET (1840 – 1926)

Monet, který se většinou svých prací věnoval krajinářství, se svým osobitým přístupem osvojoval
nové způsoby vidění a práce, které přinášely japonské dřevořezy. Ze začátku byl, však jako většina
jeho vrstevníků, sběratel tisků a japonského nebo orientálního zboží. Tento obdiv demonstroval na
obraze La Japonaise z roku 1876. Později se zaměřil na zkoumání světla, prostoru a atmosféry
v každodenních situacích v cyklech Skály v Belle-Ille 1886 a Kupky sena 1890 – 1891. Které mohly být
inspirované Hokusaiovou Mangou. „Monet sám si osvojil mnohé techniky japonských dřevořezů,
například asymetrická kompozice obrazu Temže pod Westminserem, 1871, kde se většina
zobrazeného nachází na pravé straně, byla standardní technika ukiyo-e, jejímž cílem bylo vzbudit
emoční napětí.“150 Diagonální molo diváka vtahuje do obrazu a představuje mu postupně postavy
dělníků, Westminster a parníky na vodě. Divákovy oči jsou nuceny cestovat po obraze v nastíněných
plánech. „Všudy přítomné příjemné dekorativní řešení, postupem, kterému se dávala přednost před
precizním a bezchybným zobrazením fyzické skutečnosti.“ 151 Charakteristický rys japonských
dřevořezů. „Právě tento přístup Moneta povzbudil, aby na svém obraze zjednodušil vzhled mola i
Parlamentu.“152 Zdá se, že v postavách několika tahy se Monet přiblížil ideálu tušové malby, kdy stačí
při pár tazích vyjádřit vše. O čemž v dopisu svému bratru Theovi z roku 1888 píše Vincent van Gogh:
„Závidím Japoncům tu mimořádnou průzračnost, která prostupuje všechny jejich díla. Nikdy
neunavuje a zdá se, že nikdy není uspěchaná. Jejich dílo je samozřejmé jako dýchání a přitom
namalují postavu několika tahy štětce se stejnou lehkostí, s jakou si člověk zapíná kabát.“153
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V pozdní tvorbě Clauda Moneta je znát také inspirace Japonskem, hlavně při práci v jeho zahradě,
kterou osázel nespočtem květin. Monetova série leknínů „v nichž zachytil ty nejjemnější nuance barev
měnících se podle momentálního osvětlení.“155 Tyto florální motivy jsou výsledkem jeho syntézy
japonských vlivů a osobitého stylu skombinovanými se zásadami impresionistů. Tedy pomíjivou
krásou květin a světla v našem plovoucím světě.
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DRUHÁ VLNA
Od světové výstavy 1878, kdy se posvětí japonské umění a dojde k masivnímu rozšiřování japonský
deskotisků, až do roku 1895 zažívá japonismus svůj vrchol.156 Kromě toho vydává Samuel Bing (1838 –
1905) v letech 1880 až 1891 revui Le Japon astistique.157 25. Dubna 1890 je otevřena výstava Ecole
des Baux-Arts v Paříži, která vystavuje 725 japonských deskotisků a další japonská umělecká díla.
Výstava se zaměřila na vývoj ukiyo-e dřevořezů a podtrhávala práce mistrů dřevořezů Utamara a
Hokusaie.158 Tato výstava vzbudila novou vlnu zájmu a měla mnohem radikálnější následky na
renovace výtvarných prostředků v umění, než pozvolné objevování krás jednoduchosti japonských
dřevořezů dříve.
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NABISTÉ
„Skupina Nabis vzniká z nadšení Gauguinovým uměním. Jedni je považují za mystické bratrstvo, jiní
zase za avandgardní seskupemí. Nabisté zatím především touží zobrazovat krásu a inspirovat se
přitom světem idejí.„159 „Gauguin znamenal pro generaci devadesátých let to, co pro generaci let
sedmdesátých Manet.“ říká Maurice Denis. 160 V Gauguinových obrazech malíři obdivují výrazně
dekorativní povrch, veliké plochy barev, temné kontury postav. Zatímco Nabisté směřují ke
zjednodušení a stylizaci skutečnosti.161 Od roku 1888 skupinu tvoří Séusiér, Denis, Vuillard, Vallotton,
Bonnard, Roussel a Rason. Nabisté směřují k tzv. dekorativnímu umění. Tedy potlačení imitace
viděného a iluze prostoru. Stejnou měrou na ně měl vliv i japonských dřevořezů jak znatelných vazeb
z Gauguinova díla tak samotné přímé působení.162 V počátcích hnutí se věnovali Nabisté grafice, jak
samotným dřevořezům (F. Valloton) tak i litografii (Denis). Bonnard, Vuilliard a Denis byli nadšení
navštěvovatelé výstavy Ecole des Baux-Arts a okamžitě po jejím zhlédnutí začali do své tvorby
zařazovat japonské prvky. Zaměřili se na siluety, experimentace s popředím a pozadím.163 Tak jak se
mohli inspirovat ze stále přicházejících dřevořezů.
Hiroshige Mijakonoši za svitu měsíce ze série 63 stanic podél řeky Kiso, datováno do 30. Let 19. Století.
„V pozadí tohoto obrazu se Hirošige vzdává siluet a detailů. Místo toho se omezuje jen na náznak
vágních kontur. Tento styl měl později velký vliv na evropské malířství, zejména skupiny nabistů.“164
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V tomto cyklu prací Landscapes and Interiors Vuillard pracuje například s úhlem pohledu převzatým
z japonských dřevořezů – ptačí perspektiva, plochým prostorem a vertikálními liniemi.167 Bonnard byl
ze skupiny Nabistů největší zastáncem japonské estetiky, což můžeme vidět i třeba v jeho díle
Dressing gown 1892, kdy zvolil formát běžně užívaný v kakemono (pozn. autora závěsný svitek)i
námět je často využívaný v japonských dřevořezech, ženy oblečeny v krásných kimonech. Klasickým
dílem Nabistů jsou Můzy, 1893 s jejich dekorativním prostorem, barevnými nelomenými plochami a
konturní linií.
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MARY CASSATT (1844-1926)
Jelikož zde není prostor jmenovat všechny, měla by být jmenována malířka Mary Cassatt, která se po
odmítnutí Salonem roku 1877 přidala k impresionistům, s kterými vystavovala 1879 – 96.168 Koncem
80. Let se věnovala víc a víc tématu „matka a dítě“ a v 90. letech „Kromě toho vytvořila C-ová kvalitní
grafiky…, které byly silně poplatné japonskému dřevorytu..“,169 které bych ráda zmínila. Jednalo se o
kombinovanou techniku akvatinty, leptu a suché jehly. 170 Právě grafiky, jako totožné médiu
dřevořezu se mu doopravdy velmi přiblížilo. Silný vliv japonské estetiky je na první pohled cítit
mnohem lépe a snáz, než u většiny výše či níže zmíněných umělců a to nikoliv proto, že by Cassatt
měla potřebu imitovat či napodobovat, ale přejala delikátnost a křehkost Utamarových žen všedního
světa. V grafikách se soustřeďuje převážně na ženy v domácnostech, svých běžných životních rolích
ženy a ženy – matky. Ač v dnešní době v nás témata jejích prací mohou vyvolat „jasný citový náboj
tématu, který působí okamžitou pozitivní odezvu...“, 171 což je jedna z povah kýče definovaná
Tomášem Kulkou. Avšak vezmeme-li v úvahu, že na konci 19. Stolení se i přes Courbetův realismus
toliko nesetkáváme s podobnými náměty v umění z takto intimních okamžiků lidského života a života
ženy, která není ukazována a nahlížena jako objekt krásy, který nastiňuje ve své knize Způsoby vidění,
ale jako oslava každodenního života ženy a jejího nelehkého údělu. Proto vzápětí je nutné ono
nařknutí z kýče vyvrátit opět slovy docenta Kulky: „Podstatou kýče je ujistit konzumenta v jeho
předpokladech, nikoliv mu je zpochybnit.“172 Což setkání s křehkým ženským světem liní, všednosti a
údělu nemůže ujistit a naopak nás povzbudí v otázkách, zdali pro nás toto téma není stále otevřené a
velmi křehké.
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POSTIMPRESIONISTÉ
Postimpresionisté, tedi ti, kteří přišli po impresionistech a byli jimi výrazně ovlivněni a vycházeli
z jejich práce, nebyla soudržná skupina se zcelujícím manifestem. Co postimpresionista to jeho
osobité vyjádření. Přesto se tak dá nazývat skupina umělců tvořící v podobné době a v podobném
duchu, kteří se mezi sebou znali ať více či méně. Pod tímto jménem sdružujeme umělce Paula
Gauguina, Vincenta van Gogha, Henri de Toulouse-Lautreca a Georgese Seurata. Jejich hlavním
vyjadřovacím prostředkem byla barva, poučeni optikou a japonskými dřevořezy jako impresionisté,
zašli v osobitých výrazech ještě mnohem dál. Gauguin šel hledat zářivé barvy a primitivní dekorativní
uspořádání plochy, Suerat naopak racionalně konstruktoval obrazy v divákově oku, Lautrec se upsal
křehkým siluetám a van Gogh propadl expresi barev.
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VINCENT VAN GOGH (1853 – 1890)
Holandský malíř pobývající ve Francii a v Paříži, kde navázal styky s tehdejšími pařížskými malíři.
Tehdy také začal sbírat japonské dřevořezy. Jeho kolekce čítala přes 400 kusů175. Jeho obdiv a lásku
k japonským deskotiskům můžeme vyčíst i z početných dopisů jeho bratru Theovi. Není tedy divu, že
tento vliv zasáhnul i jeho tvorbu. Společně s barevnou paletou dřevořezů to však byli impresionisti,
kteří obrátili van Goghův pohled na barvy; z tmavého holandského období se obrátil k zářivým a
později nelomeným barvám. Obdobně jako impresionisté byl poučen zákony optiky a zkoumal
komplementární barvy vzájemně na sebe působící na jednom obrazu, ale i v celé sérii.176
„Krása japonského umění má podle van Gogha nezbytně také svůj morální rozměr, vycházející
z dobového preferování primitivních způsobů života. Japonci podle něj „žijí v přírodě tak prostě, jako
by sami byli květinami“, a člověk nemůže studovat jejich umění a nestát se šťastnějším a
veselejším.“177
Jedna z tezí jeho estetiky: „Učinit krásným to, co je podle konvenčního náhledu obyčejné a
ošklivé…“178 To se vztahuje k jeho holandskému období: „Krásná je pro něho drsná pravda života,
tváře nebo postavy drasticky poznamenané dřinou, bídou, utrpením.“179 Taková teze má velmi blízko
k estetickému pojmu wabi-sabi, které se zdá, promítalo do celé jeho škály prací. Uvadající slunečnice,
těžká obilná pole a onošené boty. „Jiným neobvyklým námětem několika Vincentových zátiší jsou
zkrabatělé a unošené boty. Maluje je proto, že za nekonečných výprav za motivem trpěly v blátě a
prachu, že je rozdíralo kamení, a tak nabyly charakteru a připodobnily se lidskému údělu.“180 Pocit
wabi-sabi můžeme vycítit například i na jeho slavném obraze Havrani nad obilným polem. Těžce
sklánějící se klasy, které navštěvují jen havrani, než budou pokoseny a nezbyde z nich nic, kromě
usekaných stonků a opět havrani vybírající upadané zrní.
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181

182

V jeho tvorbě se ukotvila obrysová linie z japonské tradice, ale místo černé barvy používal vždy
vhodnou jinou barvu. Ta ohraničila tvar a de facto určila figuře objem, který van Gogh doplňoval
siločárovým objemem, sugestivně dýchajícím energií. Dalšími signifikantními prvky jeho práce je
kompozice jasných barev, přičemž jejich zářivost a světlo vychází samo z ploch a nikoliv z imitace
bodového světla odkud by mohlo vycházet na obraze.183 V kapitole Proudění se zmiňuji právě o
pracích Vincenta van Gogha, které v sobě mají hodně zachycené energie vyobrazené v autorském
rukopisu krátkých přetrhávaných tvarů. Jelikož van Gogh nechtěl tvořit objem lomenými barvami,
rozhodl se, že musí jít jinou cestou. Tou cestou bylo studium siločar povrchu objemů,184 které se
později tak důkladně sžilo v jeho práci. Dobře je to vidět na jeho skicách a kresbách, které jako by
z oka vypadly Hokusaiově Manze. Přesto mu šlo obzvláště ztvárnit to co prožívá a jak to cítí, zobrazit
v přírodě výraz duše.185
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HENRI DE TOULOUSE - LAUTREC (1864 – 1901)
Nejmladší z výše zmiňovaných umělců je Lautrec, který se proslavil nejrozsáhlejší syntézou japonské
estetiky do svého díla. Již úvodním plakátem otevřel Lautrec umění novou epochu „procesem
geniální výtvarné simplifikace, která se zřekla detailů a barevného bohatství ve prospěch
údernosti.“187 Takové bylo hlavní poučení z japonských dřevořezů, které si Lautrec přejal do své
tvorby. Velké čisté plochy, obrysové linie, jednoduchost a prostorové plány. To vše se potkalo v jeho
tvorbě. Zajímavým prvkem je i práce s textem v jeho plakátech, který se stává součástí obrazu, tak
jako u ukiyo-e deskotisků. „Žádný jiný umělec neuměl eliminovat nepodstatné důmyslněji a
rozhodněji.“188 Roku 1891 dostává zakázku na plakát k Moulin Rouge, která vyvolá zájem u veřejnosti.
Tím začíná jeho práce s plakátem a vzniká tak odvětví moderního plakátu.189 Pro tvorbu plakátu
používá techniku barevné litografie, se kterou však experimentuje, například překrýváním,
ostřikováním a vyškrabáváním. Ačkoliv se stranil hnutí Art Nouvea, „stal se svými plakáty a některými
vonnými litografiemi jedním z nejvýznamnějších představitelů secese.“190
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ČESKÁ VLNA
První vlivy japonského stylu k nám pronikl především prostřednictvím francouzského uměleckého
prostředí a z výstav v Londýně, Paříži a Vídni. Japonismus se dostával do popředí zájmu až
s příchodem secesního hnutí v devadesátých letech 19. Století s mladou generací výtvarných umělců
hledajících moderní výraz.194 A spustil tu rozsáhlou módní vlnu v užitém umění, dekoracích a sbírání
japonérií, což umožnilo otevření obchodů s orientálním zbožím. Tedy i u nás se pozvolna začínalo
právě s výtvarnou japonérií, imitací japonských originálů a zobrazování orientálního zboží. Velká
obliba japonské módy byla zprostředkována také literární japonérií například Sakura ve vichřici z roku
1905 od spisovatele Joe Hlouchy, který byl současně i jedním z největších osobních sběratelů
japonského zboží.195 Techniky, formální vyjádření i barevnost zčásti přešla již přetlumočena umělci
z Francie, ale zčásti byla i z přímé zkušenosti s japonským uměním. Stejně tak jako ve Francii se
umělci i v Čechách inspirovali a přejímaly prvky japonského výtvarného vyjádření do své práce i
autoři, kteří se zaměřili na imitaci, tzv. japonérii.196 Jeden z prvních umělců, kteří rozšiřovali povědomí
o Japonsku, byl Emil Orlík. Malíř, portrétista a grafik, který se zabýval technikou dřevořezu a
zaměřoval se na japonérie v období raného 20. Století.197 Sám navštívil Japonsko a věnoval se
žánrovým výjevům technikou dřevořezu. Tuto techniku i s paletou japonského způsobu výtvarného
vyjádření ovládl mistrovsky, o čemž svědčí jeho úsporné portréty. Der Mahler Ferdinand Hodler, 1904,
dřevořez. Ovšem japonismus se projevil i v jeho malbách, kdy například Akt 1904 se vyznačuje
úsporností kompozice a plošností barev. Doplňky jako kimono a masky se odvolávají k japonérii a
tajemná atmosféra k secesnímu symbolismu. Japonské umění zasáhlo tvorbu i Alfonse Muchy (1860
– 1939) a Vojtěcha Preissiga (1873 – 1944), kteří pobývali v Paříži.198
V Preissigových grafikách je znát delikátní práce s barevností, siluetami, prostorovými plány a
v neposlední řadě hra s negativním – bílým prostorem inspirovaná v japonských dřevořezech.
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(Alfons Mucha, Čtvero ročních období, 1900)
Roční období a jeho atributy bylo časté téma i v Ukiyo-e.
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DIDAKTICKÁ ČÁST
V teoretické části jsem se v kapitole Specifika japonského výtvarného projevu a kapitolách
věnovaných umělcům zaměřila na to, jaké aspekty výtvarného projevu získané z Ukiyo-e, daného
umělce ovlivnily. Tedy, co si daný umělec osvojil do autorského vyjádření z nové inspirace ze zámoří.
A ačkoliv technika dřevořezu, kterou japonští mistři Ukiyo-e používali, dávala možnost novému vidění
viděného a zobrazeného, nebyla to pouze technika, která umožňovala nové možnosti. Díky její
technické náročnosti na nutné vybavení, materiál a čas jsem ustoupila od jejího uplatnění v mých
výtvarných etudách a zaměřila jsem se na podstatu výtvarných aspektů, které vedly k vývoji
japonského umění až do období Ukiyo-e, a které ovlivliny umělce 19. A 20. století formálně,
filozoficky a esteticky.
Výtvarné etudy by měly vést žáky k pochopení odlišností orientálního a s ním japonského umění, jeho
specifik a estetických hodnot. A měly by vést ke snadnějšímu pochopení a prohloubení znalostí
k modernímu umění skrze práci s jednotlivými fenomény. Žák díky výtvarným etudám „rozpoznává
specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň vědomě uplatňuje jejich
prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci.“202 Tedy, že žák bude schopen do
budoucna rozpoznat oriantální vizuálně obrazný systém s jeho specifiky a bude schopen určit za
jakým daným účelem tohoto specifika ve své tvrobě využil, pro jaký estetický účel. V očkávaných
výstupech Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia je zahrnut výstup, který úzce souvisí
s tématem práce a je stěžejním tématem pro výtvarné etudy: „Na konkrétních příkladech vizuálně
obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění od
konce 19. století do současnosti promítají do aktuální obrazové komunikace.“203 Ačkoliv primárně
výtvarné etudy nejsou určené k porovnávání s aktuální obrazovou komunikací, jsou základem, na
kterém se dá pokračovat, který stručně nastiňuji v kategorii přesahy a možná doplnění u každého
daného výtvarného úkolu.
Výtvarné etudy jsou určené pro cílovou skupinu a jednotlivce ve věku od 12 let a starší, pro 2. Stupeň
základní školy, střední školy, gymnázia a volnočasové aktivity jako lekce na základní umělecké škole a
dalších vzdělávacích institucích. Tento věk je Piagetem definován jako přechod od konkrétních
operací k abstraktnímu myšlení, formálním operacím. 204 Kdy dochází ke změnám ve struktuře
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osobnosti a poznávání se stává převážně racionálním. Tehdy dochází k tak zvané krizi dětského
výtvarného projevu. V procesu asimilace a akomodace dochází k disproporcím a poruchám, kdy dítě
ztrácí radost z tvorby. Práce se stává suchopárnou a popisnou, současně je však pro dítě nedokonalá
podle měřítek vizuální podobnosti i podle realistickým požadavků. Ve spojení s vysokou
sebekritičností dítě propadá depresím z vlastní neschopnosti. 205 Tomu lze předcházet vhodným
pedagogickým vedením a prevencí. Vhodnou prevencí jsou experimenty s materiálem, technikami,
grafikou a novými médii, které potlačují míru imitace viděného a obracejí se k stylizovanému a
subjektivnímu vyjádření.
Právě odklon od imitace viděného, tedy renesančního modelu zobrazování, nastal ke konci 19. Století
a je silně propojen s objevením japonských dřevořezů ukiyo-e. Náměty pro výtvarné etudy jsou
zvoleny tak, aby žákům umožnili práci odlišnou od imitace viděného a vedly je k pochopení odlišných
estetických a filozofických nároků výtvarný projev typický pro japonské tradiční umění.
Možné rozšíření a obohacení výtvarných etud by skýtala návštěva muzea či galerie vystavující
japonské umění a dřevořezy. Takové expozice nabízí Náprstkovo muzeum, Národní galerie – Sbírka
umění Asie a Afriky (nyní uzavřena) nebo sbírka Západočeského muzea v Plzni. Návštěva některé
z institucí by umožnila seznámit se s originály a i jinými užitými a uměleckými předměty z Asie.
Náměty výtvarných etud vycházejí ze zen buddhistického učení, tak jak je popisuje Fahr-Becker
v knize Umění východní Asie. Vycházejí tedy z hluboké filozofické tradice, která ovlivňovala, a je stále
aktuální, smýšlení lidí a umění. Etudy by tedy měly vést nejen k pochopení specifik japonského
výtvarného výrazu, ale i k pochopení odlišné filozofické a náboženské tradice.
Etudy jsou jednotlivé, nenavazující určené pro jednu vyučovací jednotku 45 minut.
Jako téma pro celý cyklus výtvarných etud jsem zvolila vnímání světa jako subjektivního obrazu. Tedy,
že svět kolem nás, který každý jednotlivec vnímá už je přetvořen v subjektivní obraz světa. Přesto se
však tradice evropského umění pokoušela o vyjádření zcela objektivního světa až do 19. Století.
Výtvarné téma je i hlavní výtvarný cíl mých etud – tedy jednotlivými prostředky dojít k osobitému
vyjádření světa.
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HAZUKOVÁ, Helena, Pavel ŠAMŠULA. Didaktika výtvarné výchovy I. Praha: Karolinum, 1990, s. 34
ISBN 382-114-90.
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PRÁZDNO
Námět: Prázdno
Moje prekoncepty: Ticho, nicota, vesmír, nekonečno, mlha, údolí
Výtvarný problém: Kompozice, Horror Vacui, Negativní prostor, Experiment s formátem
Cíl: Osvojení si negativní plochy jako subjektivního vyjádření
Inspirace: Haiku, Whistler x Vermet a Constable, Mathieu x Polloc, Formáty japonských deskotisků
(triptych, kakemono)
Motivace:
Ukázka prací: Whislterových Nocturn k porovnání s pohledem na Waterloo bridge od Johna
Constalbea z roku 1829 – 1831, který vznikl o zhruba 40 let dříve a práci o 100 let starší od
Josepha Vermeta.
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Ukázka prací: Obraz Kompozice, 1953 George Mathieua s porovnáním obrazu Summertime,
1953 od Jacksona Pollocka
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VERMET, Joseph. www.wikiwand.com [online]. [cit. 12.7.2018]. Dostupné na:
http://www.wikiwand.com/en/Night_in_paintings_(Western_art)
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CONSTABLE, John. The opening of Waterloo Bridge. In: Www.i.dailymail.co.uk [online]. 1817 [cit. 2018-0713]. Dostupné z:
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/09/08/1410215246343_wps_2_CON112_John_Constable_The.jpg
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Co se změnilo z obrazu na obraz? Co zamená stylizace? Plocha je zaplněná nebo prázdná? Má obraz
atmosféru? Jak na vás působí? Je pro vás prázdno příjemné?
Ukázka prací: Tušová malba od Hasegawy Tōhaku, Borovicový háj, 1595

210

Inspirace literaturou: Haiku: Matsuo Bashō
„Představme si básníka někde u starého rybníka, porostlého lekníny, žabincem a rákosím okolo, jak
po dlouhé pěší cestě podřimuje v božském tichu, a najednou se ozve jako výstřel žblunknutí vody,
když žába skočí do tiché hladiny. Vesmírný moment splynutí, který básníka zasáhne až do hlubin jeho
bytosti a on jej nezapomene po celý život.“ (Obtýdeník TVAR, Antonín Líman)
Do staré tůně
skočila žába
žbluňk211
Potřeby: kaligrafické papíry, štětec, tuš, fragmenty z fantastních krajin
Formulace úkolu: Na daný list papírů z fragmentů či z fantazie zkomponujte horizont krajiny.
K dipozici máte fragmenty a černou tuš. Fragmenty můžete na papír obtiskávat, již vzniklé útvary
můžete obtiskávat mezi sebou. Až budete mít hotovo přidejte alespoň další dva prázdné papíry na
libovolné hrany prvního papíru a rozšiřte svůj horizont na nové plochy nebo přidávejte prázdné
papíry do takové doby, aby byl horizont smysluplný. Papíry lze zpětně odebírat. Experimentujte
s formátem. Jak moc dovolíte prázdnu, aby se stalo součástí obrazu?
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MATHIEU, Goerge. Kompozice. www.christies.com [online]. 1953 [cit. 12.7.2018]. Dostupný na:
https://www.christies.com/img/LotImages/2013/PAR/2013_PAR_03551_0015_000(georges_mathieu_composi
tion).jpg
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POLLOCK, Jackson. Summertime. www.pollocksthebollocks.files.wordpress.com [online]. 1953 [cit.
12.7.2018]. Dostupný na: https://pollocksthebollocks.files.wordpress.com/2017/11/blue-poles-jacksonpollock.jpg?w=600
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HASEGAWA, Tohaku. Pine trees. www.en.wikipedia.org [online]. 1595 [cit. 12.7.2018]. Dostupný na:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hasegawa_T%C5%8Dhaku#/media/File:Hasegawa_Tohaku__Pine_Trees_(Sh%C5%8Drin-zu_by%C5%8Dbu)_-_left_hand_screen.jpg
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BASHO, Matsuo. Pár much a já. Malý výběr z japonských haiku. Praha: DharmaGaia. 1996. ISBN 80-8590510-8
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Přesahy a možná doplnění: Přesah do literatury básnické útvray – haiku. Doplnění je možné o nová
haiku a barvu. Nadstavba: Práce se svitkovým (nekonečným) formátem.

58

PROSTOTA
Moje prekoncepty: Chudoba, jednoduchost, upřímnost, nahost
Námět: Prostota, wabi-sabi
Výtvarný problém: Práce s tématem každodennosti, všednosti, opotřebenosti, nedokonalosti
Cíl: Práce se strukturou a detailem jako rovnoceným vyjádřením ke kresbě a malbě
Inspirace: Zítka v Ryoaji chrámu, japonská keramika

212

Motivace: Procházka, volný pohyb po třídě/prostoru; ukázka autorských fotografií na tma wabi-sabi.
Na závěr diskuze a hádáním o jaké předměty se jedná. Uskutečnění třídní minivýstavy.
Potřeby: papír na střihy, měkké tuhy, voskové bločky, akvarely, štětce, fotoaparát, kartónové
podložky, připínáčky, tiskárna/polaroidový fotoaparát
Formulace úkolu: Vyberte si jeden druh každodenního předmětu jako jsou židle, stoly, okna, dveře,
podlahy. Venku jsou to například ploty, stromy, silnice a pořiďte co nejrozmanitější soubor frotáží,
fotografií a akvarelů. Zaměřte se na detaily, barvy a struktury. Až budete mít hotovo umístěte
vybrané fragmenty na kartónovou podložku s cílem sdělit co nejvíce a nejvýstižněji o zkoumaných
objektech.
Výpověď bude jednotná a hotová až tehdy, složí-li se dobře ze všech sesbíraných fragmentů, aby
vydala své svědectví, poté se zase rozpadne na jednotlivé kousy. Tím se promítne proces pomíjivosti
do tvorby.
Charakteristika úkolu: Frotáže, fotografie barevných struktur, akvarelové skicy do jedné společné
koláže.
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Vlastní archiv – Zítka v Ryoanji chrámu, 2018
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PODSTATA
Moje prekoncepty: esence, jádro, hmota, symbol
Námět: Podstata
Výtvarný problém: Redukce znaku
Cíl: Redukce znaku jako relevantní vyjádření subjektivity i reality
Inspirace: Dřevořezy , Picasso, Lautrec, Munch, Ezra Pound – Na stanici metra (redukce ze sonetu do
haiku, náznaky)

213
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Motivace: Výkonová motivace, souboj s časem. Ex post krátká přednáška a ukázka inspirací
Potřeby: Kaligrafický fix, kaligrafické papíry
Formulace úkolu: Zavřete si oči a představte si strom. Důkladně si prohlédněte jaké mají kořeny –
jsou vidět, jsou tlusté, krátké, tenké, dlouhé? Jaký má kmen – zkroucený nebo rovný? Kůra je hladká
či vrásčitá? A koruna je plná, prořídlá? Má strom listí nebo jehličí? Je na něm ještě něco dalšího
zvláštního? To vše si pořádně prohlédněte. Nyní máte 5 minut na to ho nakreslit. Zaznamenali jste
všechno co bylo zapotřebí? Nyní si vemte nový papír a máte 3 minuty na to strom znovu nakreslit.
Stále udržujte v paměti to, co váš strom dělá jedinečným, například kořeny. Vemte si nový papír a
opět strom namalujte. Čas máte 1,5 minuty. Poté 1 minutu, 40 vteřin, 20 vteřin. Za jaký nejkratší čas
jste svůj strom schopni namalovat?
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TOULOUSE-LAUTREC, Henri de. Confetti. In: Www.moma.org [online]. 1894 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z:
https://www.moma.org/collection/works/61330
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PICASSO, Pablo. Býk. In: Www.artyfactory.com [online]. 1945 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z:
http://www.artyfactory.com/art_appreciation/animals_in_art/pablo_picasso.htm
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Reflexe: Výstava prací po skončení úkolu. Všechny práce jednoho žáka, tak jak šly časově za sebou se
spojí izolepou nebo připínáčky a zavěsí na stěnu ve třídě, aby se všichni mohli podívat k čemu
spolužáci došli. Následná diskuze jak se jim pracovalo a co si myslí, že bylo účelem? Následná krátká
ukázka prací autory japonského dřevořezu, Lautreca, Picassa a Muncha.
Charakteristika úkolu: Kresba kaligrafickým fixem
Přesahy a možná doplnění: Literatura: Ezra Pound
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PROUDĚNÍ
Moje prekoncepty: Voda, vítr, tahy, energie, čakra, elektřina, potrubí
Námět: Proudění
Výtvarný problém: Rytmus
Cíl: Rytmus v přírodě a umění
Inspirace: Genji monogatari, Van Gogh, akční umění, automatismus
Motivace: Malování v plenéru, přednáška s ukázkami práce Hokusaiovy Mangy, Vincenta van Gogha,
Jacksona Pollocka, Genji monogatari
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Potřeby: Skicák, fix
Formulace úkolu: Zachyťte rytmus a energii v přírodě. Využijte senzomotorické pohyby vaší ruky,
které vám jsou příjemné. To mohou být kruhy, spirály, nepřerušená proudící linie, tak jako tečky,
trhané tahy či ostré obrazce.
Charakteristika úkolu: Kreslení v plenéru
Přesahy a možná doplnění:
Výtvarná technika: Kresba fixem
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Vlastní archiv – Podle Genji monogatari, 2017
GOGH, Vincent van. Fishingboats. In: Www.ursgraf.ch [online]. 1888 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z:
http://www.ursgraf.ch/images/b-malerei/K.Van-Gogh.Rohrfeder.1988.360x464p.q80.jpg
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POMÍJENÍ
Moje prekoncepty: Umírání, mizení, opouštění
Námět: Pomíjení, mono no aware
Výtvarný problém: Nestálost uměleckého artefaktu
Cíl: Filozofický aspekt zen-buddhismu o pomíjivosti života
Inspirace: Enokura Koji – Quality of wetness

217

Motivace: Práce ve veřejném prostoru/venku
Potřeby: Ostřikovače, konve, voda, štětka, křída
Formulace úkolu: Vaším úkolem je najít plochu (zítku, chodník..) na které zanecháte vodní stopu.
Stopa může být rozlišná velikostí, tvarem i způsobem. Někdo může chtít kreslit, jiný obtiskávat ruce,
další jen vytvořit monumentální vodní skvrnu. Důkladně si stopu prohlédněte a ve slunečném dni
odpočítejte jak dlouho trvá, než nenávratně zmizí pryč. Okraje stop můžete obtáhnout křídou.
Vytvořte skvrny tam kde by je kolemjdoucí nečekal nebo naopak čekal, například blatník pomočený
psem nebo rozlité pití na zastávce...
Charakteristika úkolu: Zkoumání možnosti vody - performance
Výtvarná technika: Performance
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KOJI, Enokura. Quality of wetness. In: Www.mfah.org [online]. 1970 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z:
https://www.mfah.org/art/detail/122843?returnUrl=%2Fart%2Fsearch%3Fculture%3DJapanese%26page%3D7
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PROPOJENÍ
Moje prekoncepty: Spojení, splynutí, sepnutí, svázání
Námět: Propojení - Trvalá? Zenová zahrada
Výtvarný problém: Kompozice
Cíl: Komponování vyššího řádu
Inspirace: Zenové zahrady, Ives Klein
Motivace: Ukázka zenových zahrad, tvorba třídního díla, které bude vystavené ve třídě
Potřeby: Kameny, svitkový rýžový papír, sprej/tuš
Formulace úkolu: Na rozměrech kakemono – od stropu dolů by se rozmístily kameny (sesbírané za
domácí úkol nebo na procházce) každý by měl svůj kámen umístit takovou stranou a se vztahem a
respektem k ostatním v zenovém duchu. Měl by možnost i svůj kámen neumístit. Během umisťování
kamenů do společné kompozice, by žák měl reflektovat proč volí takové umístění. Zda-li ho k tomu
vede pozice jiného kamene, vidina moc velké prázdné plochy nebo sociální rovina přidružit svůj
kámen ke kamarádovi či další jiné. Poté by se kompozice přesprejovala. Po umístěných kamenech
zbudou jen jejich otisky.
Charakteristika úkolu: Společná práce
Přesahy a možná doplnění: Může se pokračovat v této sérii ještě varianto a rozmisťováním kamenů
poslepu, manipulace jednotlivce s již určenou kompozicí svým zásahem a opakovaným posunutím,
aby se vystřídala celá skupina nebo by se opačně jednotlivé kameny nabarvily a dle kompozičního
cítění obtiskávaly svůj povrch na plátno, tím by vznikl negativ k ostatním variacím.
Výtvarná technika: Otisky
O kompozici Věra Roeselová říká: „Slovo kompozice vychází z latinského „composioto“, to znamená
složení, uspořádání, dohoda, smíření. V umění je to vzájemný vztah mezi částmi a celkem, vytvářející
smysl celého díla. Jedntlivé prvky se k sobě s ohledem na svá silová pole vztahují způsobem, který
zakládá harmonickou celistvost nebo vnáší do obrazu napětí, dynamiku a vývoj.“ (Linie barva a tvar
Str. 80) Tedy, že člověk přirozeně komponuje předmětyy tak, aby se vztahovali jeden k druhému. To,
by mělo být hlavním námětem zkoumání. V průběhu práce by docházelo k průběžné reflexi
jednotlivých žáků.
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Komponování harmonického celku je každému člověku přirozené jako preference řádu nad chaosem.
Obohacuje je náhodné porušení harmonie. Vědomé porušováí harmonie znamená komponování
vyššího řádu, které uplatňuje nevyváženost, pohyb, shukování, destrukci, zhroucení řádu, chaos.218
MOŽNÁ DOPLNĚNÍ
Pakliže bychom chtěli u výrazových specifik japonského umění zůstat déle a poskytnout žákům
koplexnější poučení, přišly by na řadu cvičení s konkrétnějšími výtvarnými problémy, než doposud,
jako jsou například prostorové plány (Lautrec), ořezy (zobrazování výseku, useknutí celku) (Degas,
Manet), práce s písmem v obraze až kaligramy (letterismus), jednoduchá grafická práce s koláží na
téma barevné plochy v kompozici (, složitější práce s linorytem na téma linie(Jan Růžička), společné
práce se svitkovým formátem a lineárním zobrazením příběhu (inspirace v Genji monogatari,
současná manga), zenová kaligrafie – výtvarný problém linie a tah v čase (Abstraktní expresionismus),
ornmenty a jejich využití v užitém designu (Arts and crafts, secese), Diagonální kompozice (dřevotisky,
Dega, Manet)
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ROESELOVÁ, Věra. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004, s. 84. ISBN 80-902267-5-2.
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AUTORSKÁ ČÁST
Autorská část je pojednávaná jako zkoumání vlivů na vidění skrze ovlivnění a působení odlišné kultury.
Jedná se o zábavnou hříčku, kdy se evropské oči snaží nalézat momenty a obrazy blízké japonské
estetice s přihlédnutím na získané znalosti.

CYKLUS HLEDÁNÍ WABI-SABI
V kapitole Specifika japonského výtvarného projevu a jeho podkapitole Prostota se zabývám definicí
a pochopením japonského termínu wabi-sabi. Je docházeno k názoru, že wabi-sabi je obecné
estetično, které by mělo působit, je-li obsaženo, na ty, kteří si jej dokáží všimnout. Tedy, že je to
obecně platící estetická hladina předmětu. Je tedy všechno vnímané mnou jako zašlé a působivé
wabi-sabi? Je vůbec možné v dnešním moderním a čistém světě takové upřímné wabi-sabi nalézt?
Z těchto úvah vzniklo mé pozorování, kdy jsem se zaměřila na objevování zašlých a opotřebovaných
věcí v běžném světě. Po protřídění a rozvážení nad danými fotografiemi jsem vybrala 3, které
zachycují wabi-sabi nejlépe.

Tajemný rytmus, 2018
Fotografie zachycuje jednu ze stěn městského patrového domu. Okouřená, zaprášená a popraskaná.
To všechno na ní zanechal zub času a vytvořil tak tajemnou paletu valéru na omítce. Panelové bloky
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dodávají celé zdi pravidelný rytmus jako notová osnova, do které se sem tam zakusují nepravidelné
spáry jako noty. Barevná harmonie ocelových trubek a rez na větrací šachtě jsou doplňkem k jemné
barevnosti omítky. To vše dohromady dává cítit estetiku wabi-sabi. Dům je poznamenán mnoha lety,
o čemž vypráví jeho vrásčitá omítka. Souboj řádu s chaosem a asymetrií je krásnou kompozicí.

Za kamenem, 2018
Tato fotografie vznikla při návštěvě chrámu Ryoanji v Kyotu, kde se nachází, jak se lze dočíst
v průvodci, nejkrásnější zenová zahrada Kyota. Stoické kameny v moři přesných manter ze štěrku.
Oáza klidu, která tak nepoznamenána může stát a již stojí mnoho desítek let. Jediné co svědčí o stáří
zahrady z roku 1488 je věkem sešlá zídka. Ta je jediným diářem a oknem do neodvratně pomíjejícího
a proudícího času zenové zahrady, která lhostejně vůči času přetrvává nezměněna.
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Zrezlé pole, 2018
Dominantou fotografie je hustě porostlé pole, divoké a rostoucí si po svém na rozdíl od svých
sousedů – pokoseného trávníku a zoraného pole. Plane temnou okrovou barvou se světlejšími tóny,
které působí jako zrezlé železo. Jako nezastavěný pozemek čeká, nedotknutý lidskou rukou. Je v něm
cítit těžkost a stáří.

ORNAMENT
Série ornament je zaměřená hlavně na sféru užitého umění a nalézání ornamentu v každodenním
světě. V teoretické části nezbyl prostor pro fenomén ornamentu v japonském umění a užité tvorbě,
takže jen krátce zmíním zde. Jánská ve článku poukazuje na intervenci výtvarné výchovy s příchodem
japonismu a to zejména v souvislosti výuky kreslení podle japonských ornamentů.“ (Jánská – článek)
Ornamenty se ve své hojné míře nacházejí i na ukiyo-e deskotiscích, kde zdobí roucha krásných
kurtizán a je zde nejlépe využíván potenciál barevného kontrastu. Zajímavý tisk od Utagawy
Toyokuniho z roku 1859 zachycující herce divadla Kabuki, který je oděn ve zdobeném kimonu. Tento
ornament později použil Pavel Janák pro design kubistického porcelánu.
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„Za základní prvek paměti kultury se považuje písmo, ale podíváme-li se do období bez písemných
záznamů, můžeme nalézt množství ornamentů, které sloužily též jako záznamy paměti. Nálezy
destiček, úlomků svědčí o potřebě zaznamenávat ornamenty. Takové ornamenty jsou většinou
kurvilineární povahy, tedy spirály, voluty, kruhy z lineárních pak trojúhelníky, šipky, šrafování.
S takovými tvary a jejich rytmikou se setkáváme v přírodě v podobě proudící vody, kouře, mraků apod.
Samotný akt malby je také stopou pohybu lidské ruky či nástroje a elementární geometrické motivy
(které se nám často objevují pod rukou i při bezděčném čárání) mohou být výsledkem automatismu
svalové motoriky.“220 Při pohledu k neolitickým kulturám musíme seznat, že ornament byl důležitým
prvkem vývoje vizuálního záznamu. Záznam ornamentu je dokonce častější, než záznam pokusu o
zachycení reality. „Nezbytnost ornamentu byla vždy nesporná, neboť byl odevždy chápán spíš jako
pokus o záznam řádu vesmíru než jako nezávazná ozdoba.“221 Proto je ornament důležitým prvkem
orientálních kultur. V Japonsku je stále aktuální ruční výroba kimon, která se drží starých ornamentů
a v mysli národa tím povýšila na umění.
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UTAGAWA, Toyokuni. The young maiden Omiwa of the liquor store Sugizake-ya. In: Www.ukiyo-e.org
[online]. 1859 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: https://ukiyo-e.org/image/loc/02344v
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BAŘINKA, Jaroslav. Kulturní tradice Dálného východu. Praha: Odeon, 1980, s. 255. ISBN 01-117-80.
221
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Nádražní, 2018

Čekající, 2018
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Ve sněhu, 2018

VIDĚT JAPONSKY
Poslední cyklus se zaměřuje na zachycení japonské estetiky či výtvarných specifik, o kterých
pojednávám v kapitolách teoretické části.

Japonská krajina, 2018
Fotografii dominuje diagonální kompozice, která byla jednou z inovací přinášená japonismem do
evropského umění. Vzpomeňme si na například na Degasovu The Ballet class nebo Monetovu The
Thames below Westminster, kde právě použili diagonální kompozici, kterou mistři ukiyo-e používají
k vytvoření napětí. Řeka je pojidlo mezi prvním, prostředním a zadním plánem končícím rozvodovým
sloupem. Využila jsem nepříznivého počasí pro potlačení barvy a prostoru ve fotografii pro dosažení
větší redukce objemu a tvarů. Značnou část fotografie zabírá negativní – prázdný prostor.

71

Prostorové plány, 2017
Fotografie krajiny, která zachycuje přes první – přírodní plán, vhled do krajiny, kde se ukázkově člení
hory do jednotlivých prostorových plánů a zanechávají a sebou jen barevné plochy. „Jedním z
nejtypičtějších rysů je záběr na detail přírodního výseku. Vyplynul z charakteristické osnovy japonské
krajinomalby, kterou je průhled do středního plánu obrazu skrze zvětšený přírodní detail v
popředí.“ 222
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WHITEFORD, Frank. Japanese prints and Western painters. London: Studio Vista, 1977, s. 102. ISBN
0289707528.
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Slivoň, 2018
Z temnoty odcházející zimy se noří pokroucená větev slivoně s jediným květem vzbuzujícím pocit
radosti, ale i smutku, tak zvaného pocitu mono no aware.
A převislá sakura
Věnovala všechnu svou sílu
Nádherným květům
Kjorai
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ZÁVĚR
Baklářská práce je pojednávána havně jako zájmová sonda do problému výtvarné historie, která si
nevytyčila konkrétní věděckou otázku. Přesto v ní dochází k závěrům načerpaných z různorodých
zdrojů a snaze se důkladně informovat o zkoumaném historickém období. V kapitole Prchavý svět se
zaměřuje na popis sociální situace a důvodů vzniku ukiyo-e. Dále pak zkoumá specifika japonského
výtvarného projevu v jejich větší hloubce a kořenech, než pouze výtvarně formální náležitosti jazyka
japonských dřevořezů, které v kapitolách První a Druhá vlna objevuje a zmiňuje ve vztahu
k japonismu v evropském umění. Je zajímavé sledovat, jak po sobě jdoucí generace byly zasaženy
stejnou inspirací a jak rozdílné jsou výstupy (asimilace těchto nových prvků do autorských projevů)
jednotlivých autorů vznikly. Důležitou kapitolou je i Japonismus a japonérie, zabývající se definicí a
příklady těchto dvou odlišných odborných termínů.
V didaktické části je navrhnuta série výtvarných etud vedoucí k hlubšímu seznámení se s estetickými
principi japonského umění.
V autorské části jsou představeny fotografické cykly, které se zaměřují na japonizující estetiku.
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PŘÍLOHY
TABULKA OBDOBÍ
Jomon

11 000 – 5. století př. n. l.

Yayoi

5. století př n. l. – 3. Století

Kofun

3. století – 7. století

Asuka

593 - 710

Nara

710 - 794

Centrum vlády ve městě Nara

Heian

794 - 1192

Období prvního největšího rozkvětu japonské
kultury. Velký důraz na estetično a krásno a
etiku -> dobrý člověk. Rozvoj literatury – hlavně
básní tanka, počátky umělecké kritiky. Období
sepsání Genji monogatari. Hlavní město v Kyoto.
(Klutuní tradice Srt 71)

Kamakura

1192 - 1333

Nanbokucho

1333 - 1392

Muromachi

1392 – 1573

Azuchi Momoyama

1573 – 1603

Edo

1603 – 1868

Meiji

1868 – 1912

Taisho

1912 – 1926

Showa

1926 – 1989

Heisei

1989 -

Centrum vlády se přesouvá do Tokia (Edo)

Zdroj: Highlight of Japanese art, Tokyo National Museum, 2013
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