
       Tématem diplomové práce je reflektování různých přístupů k řeckým inspiracím v českém umění 

devatenáctého a převážně dvacátého století, s přesahem do současnosti. Východiskem k nalézání autorit 

české výtvarné scény se stala dvě hlediska: cestování a tělo a tělesnost. Část cestování sleduje  umělce 

cestující na jih a hledající zde podněty k tvorbě, a část tělo a tělesnost nachází inspirace v různém pojetí 

těla  v souvislosti  s řeckým  uměním.  Didaktická  část  práce  předkládá  výtvarné  řady  aplikující  tyto 

inspirace do výuky výtvarné výchovy na základní škole. Praktická část práce přináší dva záznamy z cest 

prostřednictvím fotografických cyklů popisujících subjektivní pohled na hlavní město Řecka.

       Předkládaná diplomová práce si neklade za cíl zmapovat všechny oblasti v umění, které čerpají 

z antiky, to by vzhledem k šíři problematiky ani nešlo. Stanovuje si dvě hlediska, podle kterých téma 

zpracovává. Hledisko první je cestování, tedy sledujeme umělce, kteří se za antikou vydávají na jih,  do 

Řecka  či  do  Itálie,  a jež  cesta  ovlivnila  natolik,  že  se  vliv  jihu  a antiky  objevuje  v jejich  tvorbě. 

Hledisko druhé je tělo a tělesnost v umění, tedy sledujeme ty umělce, u kterých se tělo, tělesnost či 

torza těl stávají osou v průřezu jejich tvorby. Práce zmapovala převážně století dvacáté, avšak nechybí 

vhled do století devatenáctého a našeho. 

          S antikou se potýkalo kterékoliv období evropské kultury, každá vývojová etapa se s ní s menším 

či větším zaujetím vyrovnávala. Musím přiznat, že zřetelněji než ve století dvacátém obdiv k antice 

pozorujeme ve století devatenáctém, kdy se ve všech sférách jižní směrování navýsost projevuje, a to 

nejen  v cestách  umělců  za  jižním sluníčkem a nasátím umělecké  atmosféry antických  zákoutí,  ale 

i v tematických inspiracích. Převážně převažoval zájem o římské období antiky, pravděpodobně díky 

lepší dostupnosti Apeninského poloostrova a nepochybně také skrze odkaz renesance, která se obrací 

především k Římu.  Řecké  prostředí  tyto  impulzy  poněkud  postrádalo,  nicméně  to  mu  neubírá  na 

atraktivnosti.

Pro  český národ,  jakožto  pro  všechny národy,  bylo  klíčové  se  svým způsobem s odkazem 

minulosti vyrovnat a je to důležité i nadále, a to jak tedy s antikou římskou, sebevědomě dominující, 

tak  i s antikou  řeckou,  bytostně  humánní.  V literární  historii  se  setkáváme  s velkým  zájmem 

o zpracování antické tematiky v literatuře, ve výtvarném umění jsem podobný zájem neobjevila, i když 

pár titulů rozhodně vzniklo a stojí za povšimnutí. 

V literatuře  se  o první  souhrnné  dílo  pokusil  Stanislav  Klouček  v článku  Antika  v moderní  

české beletrii a dramatě  (1930 - 1931), později Karel Svoboda v knize  Antika a česká vzdělanost od  

obrození do první války světové (1957), nepochybně i Antika a česká kultura, kterou zpracoval autorský 

kolektiv za vedení Ladislava Varcla. 

Jak už jsem naznačila, v práci jsem neměla ambice sledovat všechny inspirace, zásadní jsou pro 



nás ony dvě zmíněné.  V části  tělo a tělesnost 20.  a 21. století jsem si  dokonce k detailnější  analýze 

vybrala  pouze  pět  zástupných  modelů,  pět  výtvarných  umělců,  na  kterých  ukazuji  rozlišný  způsob 

vnímání  těla  a tělesnosti  a rozlišné  přístupy  k antickým  inspiracím.  V didaktické  části  předkládám 

výtvarné náměty vycházející z teoretické práce.


