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  Alberto Giacometti 
Lothar III 1965 

Alberto GiacomettiAlberto Giacometti 
1901 - 1966 

Syn švýcarského malíře, kterému se dostalo 
základů uměleckého vzdělání již v rodném 
Švýcarsku a sousední Itálii, pokračoval v 
akademických studiích u Bourdella v Paříži, 
která se stala jeho novým domovem.

Válečná léta trávil Giacometti většinou v 
Ženevě, stranou okupované Paříže, kam se 
ovšem často navracel. Po válce následovalo 
další trvalé pařížské období, v němž 
sochařovo dílo vyvrcholilo. Vznikaly typické 
vyzáblé postavy a skupiny postav, které 
někteří kritikové označovali jako 
stigmatizované otřesnou zkušeností lidstva s 
vyhlazovacími tábory (aniž autor tuto 
interpretaci komentoval) a jež se podle jeho 
přítele filozofa Sartra pohybovaly „ na půl 
cesty mezi nicotou a bytím“. 

http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/Klimesova%20Evropa%20mal/slides/1965%20Georg%20Baselitz%20-%20Der%20Hirte.html


  

La table surréaliste
1933 

Začátkem 30. let jej objevili surrealisté, aby se pak pro 
následující pětileté období stal podnětně experimentujícím 
příslušníkem jejich hnutí. Patří sem sochařovy otevřené 
klece, spíš jeviště než vězení, jednoduché geometrické 
konstrukce, kde se odehrávají snová setkání ženských a 
mužských elementů, v některých případech patrně 
motivovaná osobními zážitky.

Palác ve 4 ráno, 1932



  

Les 1950 

http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/Klimesova%20Evropa%20mal/slides/1950%20Fernand%20Leger%20-%20Stavari.html


  

Zena pro Benatky VIII a V
1956 

http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/Klimesova%20Evropa%20mal/slides/1956Richard%20%20Hamilton,%20Just%20what%20is%20that%20makes%20today%20s%20homes%20so%20different,%20so%20appealing.html


  
Alberto Giacometti. Walking Man, 1960



  Walking man 



  



  
Nov.5-Dec.12, 1965 



  



  

Alberto Giacometti 
Portrait of David Thompson 
(1957)



  



  



  



  



  Helmova hlava II 1950 

Henry MooreHenry Moore
1898 - 1986 
skotský sochař Henry Moore je známý pro své velké 
abstraktní sochy, které jsou celosvětově vystavovány. 
Práce jsou většinou abstraktní lidské těla, typická je 
například „Matka a dítě“ nebo „ležící figura“. 

Ve 30. letech spojoval inspiraci abstraktního sochařství 
(Arp) s dědictvím časově i prostorově vzdálených kultur 
(Sumer, Egypt, předkolumbovská Amerika, Afrika, Oceánie) 
stejně jako inspiraci přírodními tvary ( oblázky, mušle, kosti ) 
se smyslem pro vlastnosti a strukturu sochařského 
materiálu, 
ať už jím bylo dřevo nebo kámen, který v té době 
upřednostňoval. V této době také vznikají a vyhraňují se 
Moorovy figurální archetypy, předjímající druhý, poválečný 
vrchol jeho sochařského díla: ležící postava, matka s 
dítětem, rodina.
Během války mohl sochař jako jeden z tzv. oficiálních 
válečných umělců sponzorovaných státem uplatnit svůj 
mimořádný kreslířský talent při zakázce pro kryty 
vybudované ve stanicích podzemní dáhy na ochranu 
Londýňanů před nepřátelskými leteckými útoky.
V poválečných desetiletích Moore nejen sklízí jednu 
prestižní cenu za druhou ( Biennale v Benátkách i Sao 
Paulu, později Documenta v Kasselu ) a vystavuje ve 
světových metropolích, ale zejména dostává velkolepé 
zakázky na sochařská díla začleňovaná do architektury a 
urbanismu, např. pro Lincolnovo centrum v New Yorku a 
Národní galerii ve Washingtonu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Socha%C5%99
http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/Klimesova%20Evropa%20mal/slides/1950%20Jean%20Dubuffet%20-%20L%C2%B4Oursonne.html


  

Ležící figura, 1938

Odpočívající, 1951

Ležící figura, 1929



  



  



  
Zahalená, 1951

Stuttgart Staatsgalerie

Maquette for Family Group  1944 



  

Po válce kulminuje Moorova snaha 
dát monumentální figuře další 
rozměr a učinit z ní svého druhu 
metaforu krajiny, což se úspěšně 
daří zejména u ležících postav 
umístěných ve volném prostoru, 
které se připodobňují vzdáleným 
pohořím. Sochař také rozbíjí 
původně kompaktní postavy na 
jednotlivé články, resp. údy, a 
nechá do nich vstupovat prostor, 
příp. s tímto prostorem - 
obklopujícím sochy a vstupujícím 
do nich - operuje ve svých 
sousoších. K nejvýznamnějším z 
nich jistě patří bronzové sousoší 
Král a královna z r. 1952 - 53.
Moorova sochařská a z velké části 
monumentální tvorba zahrnuje na 
tisícovku děl a s replikami 
bronzových soch bezmála 
šestinásobek tohoto úctyhodného 
množství.

King & Queen by Henry Moore, Glenkiln 



  



  



  

Henry Moore, Lezici figura pred Unesco 1957-1958 

http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/Klimesova%20Evropa%20mal/slides/1958,%2004,%20Yves%20Klein,%20Le%20Vide,%20galerie%20Iris%20Clert.html


  

Two Piece Reclining Figure No. 5 
(1963-64) 

Three Forms: Vertebrae (1968-69) 
at the Israel Museum in Jerusalem 



  

Two Piece Reclining Figure No. 5 
(1963-64) 



  



  



  

Butterfly (1985) 
Kongreßhalle in Berlin with Large Divided Oval

Henry Moore sculpture at Kew Gardens, London
 in an extensive exhibition of his work in 2007 
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