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jedna z nejstarších kultur – údolí Indu a Pandžábu od 3000 př.n.l. 
buddhismus (etické zásady+pův.náboženství), 
hinduismus (brahmanismus), ztotožnění duše individuální a 
univerzální = bráhma, 

Indra (Brahma,stvořitel vesmíru), Šiva (ničitel a ploditel), 
Višnu (udržovatel a ochraňovatel světa, Ráma, Kršna), šakti -
ženské podstaty (manželky hl. bohů – Sarasvatí, Lakšmí, Parvatí; 
a temné bohyně ničitelky Durga, Kálí)  
džinismus (od 6.st. – nenásilí) 

prehistorické umění Indie, Cejlonu, Barmy, Nepálu a 
Tibetu 



Indra (Brahma)



Šiva



Budha

Historie - védské období (1500-500 př.n.l.) – íránští Árjové, sankrst a védy, 
vznik kast, perský vliv – Kýros, Alexandr Veliký, 
první indická říše cca 320 př.n.l. – Maurjové, král Ašóka (273-233 př.n.l.) –
Ašókovy sloupy (v=13m ukončené sochami zvířat vliv, perský a řecký), 
kušánské období (50 př.n.l.-300 n.l.) – zobrazení Buddhy, antické vlivy, 
dynastie Guptovců (300 – 600) – zlatý věk indického umění, hl. motiv 
Buddhy, 



Chrámy - pyramidové, pokryté reliéfy 
- jeskynní chrámy (v Adžantě, v Elóře), 

hinduismus a raný středověk (600-900) –více bohů, zdobnost a 
barevnost, 
pozdní středověk (900-1300) – erotické a světské motivy výzdoby 
na chrámech, 
džinistický chrám Tédžpal na hoře Abu (nazí světci)

Stupa (v Číně
pagoda, dagopa) = 
věžová stavba pro 
uložení relikvií, 
stupňovitě n. sféricky 
ukončená – nejst. 
stupa v Sančí





Angkor Vat 
(Kambodža)





Čínská kultura vznikla již několik tisíciletí před naším letopočtem a vždy 
byla na vysoké úrovni vzdělanosti. Ve starověké Číně byl vynalezen 
inkoust, porcelán, papír i střelný prach a staří Číňané byli rovněž velmi 
dobrými hvězdáři i lékaři. V 13. století po invazi Mongolů začaly pronikat 
prvky čínského umění i do umění starých Peršanů a do islámského 
umění obecně, evropská kultura se začala seznamovat s čínskou 
především prostřednictvím arabských obchodníků. Čínské umění bylo v 
novější době velkým vzorem v tvorbě mnoha impresionistů i Vincenta van 
Gogha. 



Čínské umění bývá rozdělováno především podle vládnoucích dynastií, 
které určovaly směr umění odrážejícího ducha doby. Umění bylo ovlivněno 
učením mnoha filosofů či náboženských myslitelů buddhismu, 
konfuciánství i taoismu, v poslední době také podléhalo a podléhá vlivům 
politického prostředí. 



Dillí – královský palác
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