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U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatrţení dvou políček se daná
otázka povaţuje za nezodpovězenou.
1.Významnou lokalitou prehistorické jeskynní malby v Evropě je






a) Roufignac
b) Stonehenge
c) Carnac
d) jeskyně Pekárna
e) Dobšinská jeskyně

2. K významným stavbám starořecké architektury patří






a) Hadrianova vila v Tivoli
b) akvadukt u Nimes zvaný Gardský most
c) Poseidonův chrám v Paestu
d) Diocletianův palác ve Splitu
e) Porta Nigra v Trevíru

3. Příčná chrámová loď se nazývá






a) transept
b) triforium
c) ambit
d) vimperk
e) fiála

4. Jezdeckou sochu Bartolommea Colleoniho v Benátkách vytvořil sochař






a) Domenico Ghirlandaio
b) Lorenzo Ghiberti
c) Andrea del Verrocchio
d) Donatello
e) Luca della Robbia

5. Současníkem malíře Karla Škréty nebyl






a) Hermensz Rembrandt van Rijn
b) Jan Amos Komenský
c) Gianlorenzo Bernini
d) Jan Vermeer van Delft
e) Albrecht Altdorfer

6. Francouzský malíř Francois Boucher byl předním představitelem






a) baroka
b) rokoka
c) romantismu
d) klasicismu
e) impresionismu

7. K představitelům moderního uměleckého směru fauvismu patřil






a) Georges Seurat
b) Yves Tanguy
c) Alexander Calder
d) Kurt Schwitters
e) Maurice de Vlaminck

8. Členem Skupiny surrealistů v ČSR byl sochař






a) Bedřich Stefan
b) Josef Wagner
c) Vincenc Makovský
d) Ladislav Zívr
e) Zbyněk Sekal

9. Významnou realizací slovinského architekta Josipa Plečnika postavenou v Praze je






a) bývalý Všeobecný penzijní ústav na Ţiţkově
b) Městská knihovna na Mariánském náměstí na Starém Městě
c) chrám sv. Jana Nepomuckého v Košířích
d) chrám Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech
e) chrám sv. Václava ve Vršovicích

10. K protagonistům ruského futurismu básník experimentující s jazykem,
autor koncepce tzv. zaumného jazyka. Jmenoval se






a) Andrej Bělyj
b) Alexandr Blok
c) Ivan Bunin
d) Velimir Chlebnikov
e) Boris Pasternak

11. Francouzský skladatel Claude Debussy patřil k hlavním představitelům hudebního






a) klasicismu
b) romantismu
c) impresionismu
d) expresionismu
e) futurismu

12. Filmy Silnice a Sladký život natočil italský filmový reţisér






a) Bernardo Bertolucci
b) Federico Fellini
c) Michelangelo Antonioni
d) Luchino Visconti
e) Pier Paolo Pasolini

13. Ruským představitelem moderní fotografie, typografie, umění i architektury,
který se snaţil o zprostředkování nových tvůrčích idejí mezi Evropou a Ruskem;
inovátorem fotomontáţe, který spolupracoval s Kurtem Schwittersem
(časopis Merz) či Vladimírem Majakovským (grafická úprava poemy Pro hlas),
byl







a) El Lisický / Lisickij
b) Dziga Vertov
c) Ilja Repin
d) Ilja Erenburg
e) Sergej Ejzenštejn

14. Kontroverzním námětem snímku Piss Christ Andrese Serrana,
který vzbudil v USA v 80. letech 20. století celospolečenský skandál, byl






a) akt muţe afroamerického původu
b) detail graffiti na zdi veřejných záchodků
c) fotografická postmoderní citace barokního sousoší Piety
d) krucifix ponořený nádoby s močí
e) bezvládně leţící bezdomovec

15. Mezi průkopníky a experimentátory s audiovizuální technikou,
zakladatele světového videoartu se zařadil







a) Jeff Koons
b) Sherrie Levine
c) Woody Vasulka
d) Damien Hirst
e) Robert Mapplethorpe
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U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatrţení dvou políček se daná
otázka povaţuje za nezodpovězenou.
1. Významnou lokalitou megalitických prehistorických staveb je






a) Roufignac
b) Hallstat
c) Altamira
d) Lascaux
e) Stonehenge

2. K významným stavbám římské architektury patří






a) Poseidonův chrám v Paestu
b) divadlo v Epidauru
c) posvátný okrsek v Delfách
d) Diocletianův palác ve Splitu
e) agora v Mílétu

3. Ochoz v síle zdi gotického katedrálního chrámu se nazývá






a) transept
b) triforium
c) vimperk
d) fiála
e) ambit

4. Jezdeckou sochu kondotiéra Gattamelaty v Padově vytvořil sochař






a) Domenico Ghirlandaio
b) Lorenzo Ghiberti
c) Antonio Pisano
d) Donatello
e) Luca della Robbia

5. Současníkem malíře Jana Vermeera van Delft byl






a) Hugo van der Goes
b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Lucas Cranach starší
d) Jan Amos Komenský
e) George Washington

6. Francouzský malíř Jean-Honoré Fragonard byl předním představitelem






a) baroka
b) rokoka
c) romantismu
d) klasicismu
e) impresionismu

7. K surrealistickým malířům patřil






a) Juan Gris
b) Georges Braque
c) Gino Severini
d) Emil Nolde
e) Yves Tanguy

8. Členem Skupiny Ra byl malíř a fotograf






a) František Gross
b) Václav Zykmund
c) Jindřich Štyrský
d) František Foltýn
e) Karel Černý

9. Architekti František Lydie Gahura a Vladimír Karfík jsou spjati s výstavbou města






a) Olomouc
b) Opava
c) Havířov
d) Brno
e) Zlín

10. Francouzský moderní básník, autor polytematické skladby Pásmo a básnické
sbírky Alkoholy, který se výrazně podílel na prosazení kubistické malby, se jmenoval






a) Paul Verlaine
b) Guillaume Apollinaire
c) Blaise Cendrars
d) Marcel Proust
e) Michel Butor

11. Německý hudební skladatel Carl Maria von Weber, autor známých oper
(Čarostřelec, Oberon), patřil k významným představitelům hudebního






a) klasicismu
b) romantismu
c) impresionismu
d) expresionismu
e) futurismu

12. Filmy Zvětšenina a Červená pustina natočil italský filmový reţisér






a) Bernardo Bertolucci
b) Pier Paolo Pasolini
c) Michelangelo Antonioni
d) Luchino Visconti
e) Federico Fellini

13. Českým fotografem, který přispěl k rozvoji experimentálních přístupů pouţíváním
abstrahujících fotografických forem, respektive stylizovaných fotografických
obrazů; autorem prvních fotogramů v Československu, byl







a) Josef Drahomír Růţička
b) Jaroslav Rössler
c) Ladislav Sitenský
d) Zdeněk Tmej
e) Karel Plicka

14. Kontroverzním námětem snímků Julie, Tecla a Saskia (1994)
nizozemské autorky Rineke Dijkstra byly






a) akty ţen – obětí domácího násilí
b) akty ţen – seniorek
c) akty žen pořízené bezprostředně po porodu
d) explicitní lesbické scény
e) portréty prostitutek

15. Francouzským umělcem (po otci ţidovského původu),
který prostřednictvím světelných instalací a archivních fotografií zpracovává
tematiku paměti, ztráty, smrti, je







a) Joseph Beuys
b) Celine van Balen
c) Christian Boltanski
d) Collier Schorr
e) Luc Delahay

