
KUBIZMUS



Objem, plastickosť určitého predmetu 
umelci až do 19. storočia zobrazovali 
pomocou svetla a tieňa - pomocou 
temnosvitu. Snažili sa o realistické 
stvárnenie trojrozmernej skutočnosti
na dvojrozmernom obraze.

Koncom 19. storočia však francúzsky 
maliar Paul Cézanne začal rozdeľovať 
svetlo a tieň predmetu na malé 
od seba oddelené časti. Jeho častým 
námetom bola krajina, príroda,  ktorú 
videl poskladanú z valcov, gúľ
a kužeľov.
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Porovnajte znázorňovanie postavy:

realistické kubistické



a africké umenie – sochy, ich 
zjednodušené zgeometrizované
až deformované tvary.

Hlavným predstaviteľom 
a zakladateľom kubizmu bol španielsky maliar
Pablo Picasso.

Ku vzniku kubizmu ho 
ovplyvnila maľba
Paula Cézanna, 
jeho zjednodušené 
poňatie krajiny i zátišia



Pablo Picasso

1906 1907

Autoportrét

http://sk.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso


Kubizmus

-moderný umelecký smer, ktorý vznikol začiatkom 20. storočia

- názov je odvodený z latinského slova „cubes“ - kocky

výraz kubizmus – 1.-krát použil 

kritik franc. časopisu Louis 

Vauxcelles 14. novembra 1908 

vo svojej recenzii k výstave 

kubistického maliara 

Georgea Braqua

Most v L´Estaque

Georges Braque



Prvým prejavom kubizmu je pravý okraj obrazu Pabla
Picassa - Avignonské slečny, 1906 - 1907

P. Picasso ľudské telo 
rozdelil do základných 
telesných objemov.

Zjednodušil ich, nezobrazil 
nepodstatné detaily.

To, akým spôsobom 
zobrazil ľudské telo, 
vzbudzovalo pohoršenie.

Picasso: „Tvorivé úsilie 
znamená boj, z ktorého vždy 
vyplynie nejaká ošklivosť.“



Kubizmus

- znamenal prelom v zobrazovaní objemu

- zjednodušil objem na   základné  geometrické  telesá
/mnohosteny, kužele, gule, valce.../

Fernand Léger - Akty v lese





Kubistickí maliari chceli podať komplexnejší obraz 
predmetu, ukázať 1predmet z rozličných strán v 
rozličnom čase /opak tradičného, kde sa vec zobrazuje z 
jedného uhla pohľadu/.

Georges Braque - Prístav v Normandii

aj zhora

aj zboku

aj 
spredu aj 

zozadu

Plachetnica je zobrazená:



Kubisti nezobrazovali detaily.

Z farieb prevažovali odtiene sivej, okrovej, hnedej,       
zelenej.



Juan Gris

Georges Braque

Pablo PicassoGeorges Braque

Typické farby 
kubistov:



Rozlišujeme 3 kubistické štýly :
/z hľadiska vývinu a spôsobu vyjadrovania umelcov/

1. ANALYTICKÝ KUBIZMUS

2. KOLÁŽ

3. SYNTETICKÝ KUBIZMUS



analýza = rozklad na jednoduchšie prvky, rozbor, opak syntézy 

- rozklad objemu na samostatné telesá videné      
z rôznych uhlov /smerov/

-obraz sa stával čoraz 
neprehľadnejším

-predmety stratili svoju pevnosť, často pôsobili rozbito

P. Picasso - Hráč na gitaru
/detail/

-maliari preto zvýrazňovali
kontúry tmavou líniou,
aby ohraničili predmet

1. ANALYTICKÝ KUBIZMUS



P. Picasso – Hráč na gitaru, 1910 P. Picasso – Akordeonista, 1911

Skúste nájsť postavu muzikanta, jeho hlavu, ruku, hudobný nástroj.?



-aby bol obraz 
čitateľnejší, začali 
umelci spájať maľbu s 
nalepenými plochami 
/noviny, tapety, dyhy, 
poštové známky,.../

-nalepené papiere 
majú pripomínať 
materiál predmetov

koláž - výtvarný prejav kombinujúci umelecké dielo s výstrižkami, 
fotografiami a pod. 

Picasso týmto obrazom z roku 1912 vytvoril prvú koláž v modernom umení.

2. KOLÁŽ





Georges Braque – Husle a fajka, 1913

Dokážete nájsť husle a fajku??



-kubisti postupne prestávali 
zobrazovať všetky stránky 
objektu, začali vyberať len 
najtypickejšie, 
najpodstatnejšie znaky, 
akúsi podstatu predmetu

syntéza = spojenie, zjednotenie, opak analýzy

-už nemuseli vyjadrovať predmet jeho skutočnou farbou,
farba sa tak oslobodila od predmetu

-nová, živá farebnosť obrazov

3. SYNTETICKÝ KUBIZMUS



Pablo Picasso – Traja muzikanti, 1921



Juan Gris – Gitara a klarinet, 1920
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Georges Braque

Juan Gris

Pablo Picasso

Svetoví kubistickí maliari



Robert Delaunay

Fernand Léger

Albert 
Gleizes



Slovenskí kubistickí maliari

Mikuláš Galanda

Ester Šimerová-
Martinčeková

Ľudovít Fulla



Tvorivé úlohy k téme kubizmus:

Nakreslite nejaký predmet najprv reálne , 
napr. plyšovú hračku, lampu na stole, kvetinu, ovocie... 
a potom vyskúšajte kubistický spôsob 
– pokúste sa daný predmet vidieť v geometrických tvaroch
/môžete použiť trojuholník, štvorec, obdĺžnik, guľu, valec, 
kocku, kváder...

Pri maľbe použite 
typické farby kubistov.



Pomocou koláže alebo asambláže

vytvorte  hudobný nástroj
/využite rôzne farebné papiere, obaly, časopisy, drobnosti 

zo zásuvky vášho stola alebo kuchynské potreby/, 
môžete primaľovať aj muzikanta, ktorý naň hrá.



Poskladajte postavu – figúru z 
geometrických tvarov. 
Použite farebné papiere, noviny, 
časopisy, obaly z potravín..., 
postrihajte ich na rôzne 
geometrické tvary a hrajte sa 
skladaním figúry.

Môžete vyskúšať figúru aj v 
pohybe – v behu, pri tanci, na 
bicykli...

Figúru v pohybe môžete vyskúšať urobiť 
aj ako asambláž z rôznych skladačiek.



Milí naši výtvarníci, želáme vám veľa poznávania nového a 
veľa inšpirácií a  tvorivých nápadov s prezentáciou o 

kubizme.


