
Básníci Newyorské školy a vizuální umění: Poezie Johna Ashberyho a Franka O’Hary 

 

Dílo básníků Newyorkské školy je velmi ovlivněno vizuálním uměním. Básníci, jako 

jsou například Frank O’Hara, John Ashbery, Kenneth Koch a John Schuyler, se nechali 

inspirovat zejména abstraktním expresionismem, surrealismem, kubismem a dadaismem. 

Vizuální umění mělo tak silný dopad na poezii, protože malíři Newyorkské školy dominovali 

tehdejšímu světu umění, udávali trendy a básníci a hudebníci je následovali. Vizuální umění 

také hrálo důležitou roli v životech básníků, jelikož mnoho z nich bylo kritiky umění a navíc 

se často podíleli na spolupráci s malíři. Tato bakalářská práce se zaměřuje na dva básníky 

Newyorkské školy, O’Haru a Ashberyho, protože jejich poezie vykazuje vliv vizuálního 

umění v porovnání s jinými básníky Newyorkské školy nejvýrazněji.  

O’Hara používá zejména techniky abstraktního expresionismu a je nejvíce ovlivněn 

uměním Jacksona Pollocka. O’Harovy básně jsou bezprostřední a jsou založeny na vyjádření 

současného momentu, co se děje teď v tuto chvíli. Zaměření na současnost je spojeno 

s technikami akční malby, která vyjadřuje umělcovo „já“ a jeho emoce. Použití technik, jako 

například „push“ a „pull“ a práce s povrchem a perspektivou, se projevuje v experimentování 

s formou básní a dále zdůrazňuje důležitost současného momentu. Práce také analyzuje 

O’Harovo manifesto „Personism“ ve spojení s O’Harovým vnímáním abstrakce v poezii a 

jejím následným užitím v jeho básních. Příklady spolupráce mezi malířem a básníkem jsou 

popsány v souvislosti s takzvanými „poem-paintings,“ kombinace mezi básní a malbou. Dílo 

spolupráce O’Hary a Normana Bluhma nazvané “Noël” je vnímáno ve spojení s O’Harovým 

užitím abstrakce.  

John Ashbery je inspirován zejména surrealismem a metafyzickým malířem Giorgio 

de Chiricem, ačkoliv v Ashberyově poezii mohou být nalezeny i známky abstraktního 

expresionismu. De Chiricovy techniky se projevují jak v Ashberyho práci s časem a 

prostorem, tak i v samotných tématech básní, například stárnutí. Ashberyho metoda koláže je 

spolu s abstraktním expresionismem popisována v souvislosti s vyjádřením bezprostřednosti 

v jeho poezii. Ashberyho častá metoda používání katalogů je také známkou surrealismu a jeho 

vkládání a vynechávání jednotlivých výrazů či obrazů. Básník žádá čtenáře k tomu, aby při 

čtení poezie využil svých vlastních zkušeností k interpretaci básní. Na míchání vysoké a nízké 

kultury abstraktního expresionismu je v Ashberyho poezii nahlíženo ve vztahu k jejich 

humornému tónu.  

Poslední část práce je věnována ekphrasis, nejvýraznějšímu znaku použítí vizuálního 

umění v díle básníků. Básně, které používají ekphrasis nejznatelněji jsou Ashberyho “Self-



Portrait in a Convex Mirror” a O’Harovo “Why I Am Not a Painter” a “On Seeing Larry 

Rivers’ Washington Crossing the Delaware at Museum of Modern Art.” Ekphrasis v básních 

zdůrazňuje jejich bezprostřednost, použití básníkova „já“ a význam vizuálního umění v práci 

básníků Newyorkské školy. 


