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►  Op-artOp-art (zkráceně z  (zkráceně z anglangl..  optical artoptical art optické umění) je směr  optické umění) je směr 
výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a 
počátkem 60. let 20. století.počátkem 60. let 20. století.

►  Autoři op-artových děl využívají poznatky z geometrie, Autoři op-artových děl využívají poznatky z geometrie, 
fyziognomie a optiky. Snaží se pomocí černobílých či fyziognomie a optiky. Snaží se pomocí černobílých či 
barevných geometrických obrazců, rastrů a vzájemně se barevných geometrických obrazců, rastrů a vzájemně se 
překrývajících lineárních a plošných útvarů dosáhnou překrývajících lineárních a plošných útvarů dosáhnou 
optické iluzeoptické iluze pohybu, nestability. pohybu, nestability.

►  Název Název op-artop-art byl použit poprvé v roce  byl použit poprvé v roce 19641964 při přípravách  při přípravách 
na výstavu The Responsive Eye (Reagující oko) v Muzeu na výstavu The Responsive Eye (Reagující oko) v Muzeu 
moderního umění v moderního umění v NewNew Yorku Yorku. . 

O P  A R TO P  A R T

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%BD_klam
http://cs.wikipedia.org/wiki/1964
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York


op-art
Umělecký směr padesátých let 20. 
století, jehož cílem bylo vyvolání zrakové 
iluze pohybu dosahované plošnou 
i reliéfní strukturou a barevností obrazce. 
Vyšel z některých principů moderní optiky 
a z poznatků o proměnách a zdánlivém 
pohybu v obrazové ploše, které 
způsobuje transformace geometrických 
prvků. Je tak označována nejen klasická 
tvorba jako obraz, grafika nebo reliéf, ale 
často i tvorba, která statickou podobu 
výtvarného díla ruší, např. výtvory 
kinetismu, rotoreliéfy, světelná plastika 
a kinetické objekty

Victor Vasarely, Attai, 1955-58 



Jedním z hlavních Jedním z hlavních 
představitelů op-artu je představitelů op-artu je 
maďarský výtvarníkmaďarský výtvarník 
      Victor VasarelyVictor Vasarely 
Dále např. Dále např. 
      Bridget RileyBridget Riley, , 
      Jesús-Rafael SotoJesús-Rafael Soto, , 
      Youri Messen-JaschinYouri Messen-Jaschin, , 
      Richard AnuszkiewiczRichard Anuszkiewicz, , 
      Julian StanczakJulian Stanczak nebo  nebo 
      Carlos Cruz-DiezCarlos Cruz-Diez

Optická iluze 
Autorem je Maďar Victor Vasarely 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Hungary_pecs_-_vasarely0.jpg


Victor VasarelyVictor Vasarely
   Gyozo Vásárhelyi, jak se výtvarník 
jmenoval vlastním jménem, se narodil v 
roce 1908  v maďarské Pešti. 
  Dětství strávil na Slovensku a rodina 
se do maďarské Budapešti 
přestěhovala v roce 1919.



   V roce 1930 se oženil s Karlou (Claire) Spinner a po 
svatbě se přestěhoval do Paříže. Vasarely studoval optiku a 
maloval, spolu se ženou pracoval jako kreslič v projektové 
kanceláři. V roce 1944 se rozhodl uspořádat první výstavu v 
galerii Denise René. Jeho první malby založené na 
geometrických tvarech, jimiž dosáhl opticko kinetických 
efektů, se datují z roku 1951. Od té doby se směr, který 
vymyslel a prosadil, jmenuje Op-Art. 
   V roce 1959 získal Vasarely francouzské občanství a na 
začátku roku 1961 se přestěhoval do Annet sur Marne. V 
roce 1971 bylo ve francouzském městě Gordes otevřeno jeho 
muzeum, v roce 1978 následovalo Vasarelyho muzeum v 
Maďarsku. Umělci se dostalo řady významných ocenění 
včetně Guggenheimovy ceny, čestného občanství města 
New York a řádu francouzské četné legie. 
   V roce 1987 zemřel Vasarely v Paříži

  Od r. 1927 studoval malířství a 
moderního umění na akademii Podolini-
Volkmann. 
  Studia dokončil na Muhelyho akademii, 
známé pod jménem Budapešťský 
Bauhaus. Tady se také seznámil s 
moderními směry a studiemi o barvě a 
optice. 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.bibi.org/box/2004/novembro/vasarely.jpg&imgrefurl=http://www.bibi.org/box/archives/2004_11.php&h=374&w=350&sz=34&tbnid=GOZ3K9qX_O9ItM:&tbnh=122&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dvictor%2Bvasarely%26um%3D1&start=1&sa=X&oi=images&ct=image&cd=1
http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://web.inter.nl.net/hcc/Hans.Kuiper/animvasa.gif&imgrefurl=http://web.inter.nl.net/hcc/Hans.Kuiper/nlindex.htm&h=258&w=258&sz=239&tbnid=x42ycAt39f-KdM:&tbnh=112&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3Dvictor%2Bvasarely%26um%3D1&start=2&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2


 Victor Vasarely 
Zebres
1950
108" x 144"



Eridan II
1968

Cassiopea
1957

Capella 
Positive
1968 

Capella 
Negative
1968 



Victor Vasarely
Konstelace 

serigrafie, 54x36cm 





Victor Vasarely ►
Meta   1976

serigrafie, 90x48.5cm, 

Victor Vasarely
So-so   1973
serigrafie, 65x65cm, 



Victor Vasarely
Meta   1976
serigrafie, 95x63.5cm, 



Victor Vasarely
Diam  1988

serigrafie, 58.5x52cm



Victor Vasarely
Photon 

serigrafie, 50x50cm 



Victor Vasarely
Vonal-lap   
serigrafie, 42.5x42.5cm 



Victor Vasarely
Vonal-lap



Fondation Vasarely, Aix-en-Provence, Francie



Pozornost odborné veřejnosti nejprve 
upoutala oslňujícími černobílými 
malbami, na kterých začala pracovat 
v roce 1961. Rafinované optické 
efekty tehdy překvapily svojí 
působivostí. 
Od účasti na zásadní výstavě The 
Responsive Eye v Muzeu moderního 
umění v New Yorku (1965) byla 
zastoupena na všech významnějších 
přehlídkách op-artu 
Od konce roku 1967 přistoupila do 
jejích kompozic barva, s jejíž pomocí 
zkoumá další možnosti vizuálního 
vnímání. Předcházelo tomu v letech 
1965-67 období barevných šedí, které 
aplikovala jako protipól k neutrálním 
šedím, jichž užívala dříve. 

Bridget RileyBridget Riley

Fete 1999



Movement in Squares 
1961



Kiss 1961

Blaze 1 1962



Blaze 1 1962



Loss 1964



Descending 1965 

Fall 1963 



Arrest 1 1965

Breathe 1966



Cataract 3 1967

Orient 4 1970



Cataract 3 1967



Paean 1973

Ease 1987



Left to right: 
Blue Dominance. Red Dominance. Green Dominance. 

1997 



Jesús-Rafael SotoJesús-Rafael Soto



Répétition et progression
1951

Répétition optique N°2
1951



Pintura serial 
1953

Metamorphosis 
1954



Harmonie transformable 
1956

Dynamique de la couleur
1957



Ana 
1968

Curvas inmateriales blancas y grises 
1965







Jesús Rafaël Soto 
Volume Virtuel Suspendu, 1977 
Aluminum and nylon, 30 x 18 m 
Royal Bank of Canada, Toronto 
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