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MEZOLIT
střední doba kamenná
V období mezolitu
dochází k velkým 
klimatickým změnám
- Vymezují se tři 
klimatická pásma
•  severní chladné
•  střední mírné
•  jižní teplé

hladina moří stoupla   
(př. Britské ostrovy se 
oddělily od kontinentu), 
velká stádní zvěř 
vymizela. 

Obživa obyvatel lovem 
lesní zvěře a rybolovem 
- od jihu rozšiřovalo 
zemědělství, lovci a 
rybáři ustupovali 
k severu)

období mezi paleolitem a neolitem
ve střední Evropě asi 8000 př. n. l. – asi 6000 př. n.l



  

MEZOLITICKÉ UMĚNÍ
     Ve východním Španělsku (okolí Levantine) 

a  (o něco později) i v Africe na 
saharských plošinách Tassili  

     a Tibesti zdůrazňován poprvé 
     člověk a ne zvíře, a to již nikoli 
     v temných jeskyních, ale na skalách;  

vedle magické funkce začalo umění     
plnit funkci “informace”                                 
a připomínky významných činů

Skalní malba Lov
v soutěsce Valtorta 

nedaleko Levantine ve Španělsku
Skalní malby Ca. 8,000-3,000 BC. 



  

V této době jsou vytvářeny postavy 
znakové povahy, schematické, místo 
popisnosti vyjadřují spíše dynamiku 
pohybu (lov, zápas, tanec); tento styl 
je blízký některým projevům umění i 

dnešních přírodních národů
(Křováci, australští domorodci, )

Skalní malby na Pyrenejském 
poloostrově u Středozemního moře byly

prohlášeny za světové dědictví UNESCO v roce 1998. 
Jedná se o soubor skal ve východní polovině 

Španělska, kde je největší koncentrace tohoto umění 
v Evropě. Charakteristický styl těchto maleb je někdy 

označován jako Levantinské umění 



  

Skalní výjevy levantského umění 
– levantský styl. 
například z Cueva del Aqua, Cueva 
Saltadora (rokle Valltorta, východní pobřeží 
Španělska). 

Jedná se o černé nebo červené, vzácně i 
bílé malby na skalách. 
Na rozdíl od předchozího dochovaného 
umění se jedná o skutečné výjevy ze 
života, lovecké scény, válečné výpravy, 
cesta za medem, obřady atd.
Podle doprovodného archeologického 
materiálu se dají tyto malby datovat mezi 10 
až 7 tisíci roky před námi. 
Malby se dochovaly jen díky specifickým 
klimatickým podmínkám ve Španělsku.  



  

Bailarines tassili
Tento obraz byl vytvořen v Tassili. Je jedním z více 
než 15.000 maleb a rytin. To řadí tuto lokalitu 
bezpochyby k jednomu z nejvýznamnějších a 
nejbohatších míst umění mezi paleolitem a neolitem 

Tassili rock fresco about 7,500 BC.

Ve výrazu maleb se uplatňuje 
silueta, stylizovaná skvrna 
zachycující akci, gesto, pohyb
 … 



  

Chov skotu a hospodářských zvířat
Tento obraz byl vytvořen v Tassili n'Ajjer, což je hornatá 

oblast Sahary v jihovýchodním Alžírsku. 
Nejbližší město je Djanet, která se nachází 10 km 

jihovýchodně. Je zde více než 15. 000 maleb a rytin.
Tyto obrazy nám dávají přesnou představu o vývoji přírody

a lidského chování v tomto regionu více než 8.000 
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