KURÁTORSKÁ STUDIA
SKUPINA A
PŘÍJMENÍ

JMÉNO

U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka
považuje za nezodpovězenou.
1. Uveďte jméno malíře, autora tohoto obrazu.
Rudolf Kremlička

2. Uveďte název techniky seskupení předmětů ve výtvarném artefaktu, jež je použita v tomto díle.
aasambláž

3. Uveďte název umělecké skupiny, jejímž členem byl v mládí autor tohoto uměleckého díla.
Skupina 42

4. Uveďte jméno architekta, který vyprojektoval tuto budovu.
Jan Kotěra

5. Uveďte jméno města, na jehož okraji se nachází tato sakrální stavba.
Vídeň

Otázky č. 6, 7 a 8 se týkají následujícího úryvku z rozsáhlejší studie.
„Kánon je pojem, který se v posledních letech vrací i do současné teorie a historie literatury a umění.
Zdá se, že je to příznak stavu, kdy po velkém rozvolnění kritérií, které přinesly dekonstrukce
a postmoderna, se opět vynořují otázky po standardu, kontinuitě, identitě, po nositelích stability,
uspořádání a logické kauzality v kulturním diskurzu. Právě kánon byl nepochybně důležitým
prostředkem strukturace v dějinách zobrazování v souvislosti s teorií proporce. Ve starém umění
to byla v podstatě technická otázka, třebaže motivovaná obsahově. Kánony klasického dekora,
které byly rozrůzněny podle výrazových potřeb – dobrým příkladem jsou sloupové řády – a které
byly schopny i stylově provázat architekturu se sochařstvím a malířstvím, však byly zpochybněny
ve Winckelmannově neoklasicismu ideou absolutní krásy. Ta ovšem bytuje jen ve světě idejí.
Zadání umělci, aby ji zjevil ve svém vnímání přírody, klade na něho takové požadavky
na dokonalost, že se nakonec musí celá strategie radikálního klasicismu zhroutit a uvolnit cestu
modernímu chaosu. Devatenácté století bylo polem, kde se všechny tyto nároky střetaly
se sociální realitou uměleckého individualismu i s výsledky vědeckého bádání na poli
anatomie a antropometrie.“
Petr Wittlich, Tělesnost a figurální kánony v sochařství 19. století,
in: Pavla Machalíková, Taťána Petrasová (eds.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století,
Praha 2010, s. 198–199.
6. V textu se tvrdí, že stylové propojení tradičních druhů výtvarného umění






a) ve starém umění nemohlo provedeno prostřednictvím klasických kánonů
b) ve starém umění mohlo být provedeno prostřednictvím klasických kánonů
c) mohlo být provedeno teprve po porušení klasických kánonů
d) vyžaduje zavedení moderních kánonů
e) není na kánonech závislé

7. První kategorii, uvedenou v textu jako nositelku rozvolnění kritérií, lze
charakterizovat jako






a) pozitivistickou
b) strukturalistickou
c) poststrukturalistickou
d) fenomenologickou
e) marxistickou

8. S ústředním pojmem tohoto textu je spjata antická socha






a) Feidiova Athéna Parthenos
b) Práxitelův Apollón Sauroktonos
c) Myrónův Diskobolos
d) Polykleitův Doryforos
e) Lýsippův Apoxyomenos

Následující otázky jsou samostatné.
9. Rituální lázeň v židovských komunitách se nazývá






a) tóra
b) aron ha-kodeš
c) menora
d) mezuza
e) mikve

10. Zbytky románského biskupského hradu s plnými věžicemi se dochovaly






a) v Kouřimi
b) v Příbrami
c) v Roudnici nad Labem
d) v Hradci Králové
e) v Litoměřicích

11. Při šíření gotického umění v Evropě měla velký význam stavební činnost řeholního řádu






a) benediktinů
b) cisterciáků
c) křížovníků s červenou hvězdou
d) jezuitů
e) salesiánů

12. Zámek s mimořádně dochovanou renesanční štukovou a malířskou výzdobou se nachází






a) v Lednici
b) ve Slavkově
c) ve Vizovicích
d) ve Valticích
e) v Bučovicích

13. Současníkem malíře Giuseppe Arcimbolda byl






a) Jean-Jacques Rousseau
b) Wolfgang Amadeus Mozart
c) Francesco Petrarca
d) Erasmus Rotterdamský
e) Tycho Brahe

14. Ikonografický typ Panny Marie s gloriolou hvězd, stojící na kouli světa a hadu se nazývá






a) Assumpta
b) Immaculata
c) Mater Sapientiae
d) Glykofylusa
e) Hodegetria

15. Předním malířem klasicismu byl






a) Jacques Louis David
b) Caspar David Friedrich
c) Francois Boucher
d) Giovanni Battista Tiepolo
e) Adolf Menzel

16. Český malíř Antonín Machek vynikl v žánru






a) portrét
b) krajinomalba
c) zátiší
d) náboženská malba
e) nástěnná dekorativní malba

17. Architekturou 19. století na Moravě a ve Slezsku se soustavně zabývá olomoucký historik umění






a) Zdeněk Lukeš
b) Ladislav Daniel
c) Mojmír Horyna
d) Roman Prahl
e) Pavel Zatloukal

18. Sochař Bohuslav Schnirch vytvořil pomník






a) knížete Václava na Václavském náměstí v Praze
b) Jana Žižky v Praze na Vítkově
c) Františka Palackého na Palackého náměstí v Praze
d) Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze
e) Jiřího z Poděbrad v Poděbradech

19. Asambláže zvané Merzbilder a rozměrná prostorová kompozice v hannoverském bytě
zvaná Merzbau jsou dílem německého umělce, který se zapojil do hnutí dada. Jmenoval se






a) Hans Arp
b) Richard Huelsenbeck
c) Max Ernst
d) Raoul Hausmann
e) Kurt Schwitters

20. Mezi pedagogy Bauhausu, avantgardní umělecké školy nového typu, patřil






a) Max Ernst
b) Lyonel Feininger
c) Emil Nolde
d) Piet Mondrian
e) Alexandr Michailovič Rodčenko

21. Český umělec Vojtěch Preissig, grafik, ilustrátor a typograf, zakladatel českého moderního pojetí
krásné knihy, proslul také jako autor






a) náborových plakátů pro československé legie v první světové válce
b) prvních československých poštovních známek s motivem Hradčan
c) plakátů pro Osvobozené divadlo
d) grafické úpravy básnické sbírky Vítězslava Nezvala Abeceda
e) reklamních tiskovin firmy Orion

22. Americký umělec Donald Judd patřil k protagonistům uměleckého směru zvaného






a) op-art
b) pop-art
c) land-art
d) minimal-art
e) kinetismus

23. Kolosální pomník Josifa Vissarionoviče Stalina v Praze na Letné byl realizován
podle návrhu sochaře, který se jmenoval






a) Hugo Demartini
b) Jan Lauda
c) Rudolf Svoboda
d) Karel Pokorný
e) Otakar Švec

24. Německý umělec Georg Nees sehrál významnou roli






a) při vzniku evropského akčního umění na přelomu 50. a 60. let 20. století
b) při formování evropské verze land-artu
c) při nástupu postmoderního malířství v Evropě v 80. letech 20. století
d) při vzniku počítačové grafiky a počítačového umění v 60. letech 20. století
e) při utváření body-artu jako specifické umělecké disciplíny

25. Do okruhu umělců činných v Ostravě patří






a) Michal Škoda
b) Ladislav Daněk
c) Petr Kvíčala
d) Vladimír Havlík
e) Jiří Surůvka

26. Expozice českého a středoevropského středověkého umění ze sbírek Národní galerie je přístupná






a) ve Šternberském paláci na Hradčanech
b) ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech
c) v klášteře sv. Anežky České na Starém Městě
d) v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě
e) ve Veletržním paláci

27. Muzeum textilu, pobočka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, se nachází ve městě






a) Liberec
b) Náchod
c) Česká Skalice
d) Dvůr Králové nad Labem
e) Ústí nad Orlicí

28. Český umělecký spolek založený roku 1863, rozčleněný na výtvarný, literární a hudební
odbor, podílející se významně na vzrůstu nacionálního hnutí a české kultury, se jmenoval






a) Společnost vlasteneckých přátel umění
b) Umělecká beseda
c) Krasoumná jednota
d) Mánes
e) Matice česká

29. Významná přehlídka umění, která se pravidelně koná v německém městě Kassel,
nese název






a) Acta
b) Documenta
c) Manifesta
d) Kunstwoche
e) Ars electronica

30. Ve Valdštejnské jízdárně v Praze proběhla ve druhé polovině loňského roku
retrospektivní výstava malířského díla






a) Mikoláše Alše
b) Julia Mařáka
c) Otakara Lebedy
d) Františka Kavána
e) Emila Filly

31. Posledním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého (za rok 2009) se stal






a) Jan Šerých
b) Jan Nálevka
c) Zbyněk Baladrán
d) Jiří Skála
e) Josef Bolf

32. Konstrukcemi zastřešení hangárů, hal, sportovních a společenských budov betonovými klenbami
proslul ve 20. století inženýr a architekt






a) Pier Luigi Nervi
b) Alvar Aalto
c) Walter Gropius
d) Joseph Maria Olbrich
d) Robert Venturi

33. Český architekt Otakar Novotný je autorem významné stavby meziválečné architektury.
Touto stavbou je






a) budova spolku Mánes v Praze
b) chrám sv. Václava v Praze-Vršovicích
c) bývalý Všeobecný penzijní ústav v Praze-Žižkově
d) Legiobanka v Praze
e) hotel Avion v Brně

34. Jméno jedné z nejkontroverznějších osobností filmu a fotografie 20. století,
jež spojila svůj talent s nacistickým režimem, je






a) Arno Jansen
b) Minor White
c) Leni Riefenstahl
d) Dorothea Lange
e) Aaron Siskind

35. Filosof a teoretik vizuální komunikace Vilém Flusser napsal knihu






a) Umění a iluze
b) Pravda a metoda
c) Archeologie vědění
d) Jak rozumět médiím
e) Za filosofii fotografie

36. Evropský ohlas spojený se skandálem vyvolal film Extáze s tematikou ženské erotiky,
natočený v roce 1933 českým režisérem, jehož jméno zní






a) Martin Frič
b) Gustav Machatý
c) Karel Lamač
d) František Čáp
d) Václav Krška

37. Tvůrcem filmů Popel a démant, Člověk z mramoru a Člověk ze železa je polský režisér






a) Henryk Wieniawski
b) Stanislaw Ignacy Witkiewicz
c) Krzysztof Zanussi
d) Andrzej Wajda
e) Krzystof Kieslowski

38. Dodekafonickou (dvanáctitónovou) techniku zavedl do moderní hudby
rakouský skladatel, přední představitel tzv. druhé vídeňské školy.
Jeho jméno zní






a) Richard Wagner
b) Johannes Brahms
c) Richard Strauss
d) Paul Hindemith
e) Arnold Schönberg

39. K nejvýznamnějším autorkám české literatury 20.století patří básnířka a prozaička,
manželka malíře Zdenka Rykra, která po roce 1948 žila v exilu v USA. Jmenovala se






a) Jiřina Hauková
b) Milada Součková
c) Anna Maria Tilschová
d) Věra Linhartová
e) Viola Fischerová

40. Francouzský spisovatel Louis-Ferdinand Céline je autorem prózy






a) Muž bez vlastností
b) Náměsíčníci
c) Cesta do hlubin noci
d) Hledání ztraceného času
e) Odysseus

KURÁTORSKÁ STUDIA
SKUPINA B
PŘÍJMENÍ

JMÉNO

U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka
považuje za nezodpovězenou.
1. Uveďte název umělecké skupiny vzniklé v závěru první světové války,
jejímž členem byl autor tohoto obrazu.
Tvrdošíjní

2. Uveďte jméno autora tohoto uměleckého díla.
Daniel Spoerri

3. Uveďte další druh umění (mimo výtvarné umění), v němž byl činný autor tohoto díla.
literatura

4. Uveďte jméno města, v němž se nachází tato stavba.
Hradec Králové

5. Uveďte jméno architekta, který vyprojektoval tuto sakrální stavbu.
Otto Wagner

Otázky č. 6, 7 a 8 se týkají následujícího úryvku z rozsáhlejší studie.
„Kánon je pojem, který se v posledních letech vrací i do současné teorie a historie literatury a umění.
Zdá se, že je to příznak stavu, kdy po velkém rozvolnění kritérií, které přinesly dekonstrukce
a postmoderna, se opět vynořují otázky po standardu, kontinuitě, identitě, po nositelích stability,
uspořádání a logické kauzality v kulturním diskurzu. Právě kánon byl nepochybně důležitým
prostředkem strukturace v dějinách zobrazování v souvislosti s teorií proporce. Ve starém umění
to byla v podstatě technická otázka, třebaže motivovaná obsahově. Kánony klasického dekora,
které byly rozrůzněny podle výrazových potřeb – dobrým příkladem jsou sloupové řády – a které
byly schopny i stylově provázat architekturu se sochařstvím a malířstvím, však byly zpochybněny
ve Winckelmannově neoklasicismu ideou absolutní krásy. Ta ovšem bytuje jen ve světě idejí.
Zadání umělci, aby ji zjevil ve svém vnímání přírody, klade na něho takové požadavky
na dokonalost, že se nakonec musí celá strategie radikálního klasicismu zhroutit a uvolnit cestu
modernímu chaosu. Devatenácté století bylo polem, kde se všechny tyto nároky střetaly
se sociální realitou uměleckého individualismu i s výsledky vědeckého bádání na poli
anatomie a antropometrie.“
Petr Wittlich, Tělesnost a figurální kánony v sochařství 19. století,
in: Pavla Machalíková, Taťána Petrasová (eds.), Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století,
Praha 2010, s. 198–199.
6. V textu se tvrdí, že návrat pojmu kánon je zřejmě






a) symptomem současné reakce kulturního diskurzu na Winckelmannovu ideu krásy
b) symptomem obnoveného tázání po stabilních kategoriích v kulturním diskurzu
c) symptomem hledání dynamizujících činitelů v kulturním diskurzu
d) symptomem střetávání strategií klasicismu a moderny v kulturním diskurzu
e) nahodilým jevem v rámci kulturního diskurzu

7. V textu uvedené Winckelmannovo pojetí krásy lze označit jako






a) pythagorejské
b) platónské
c) aristotelské
d) pozitivistické
e) strukturalistické

8. S ústředním pojmem tohoto textu je spjata antická socha






a) Práxitelův Apollón Sauroktonos
b) Myrónův Diskobolos
c) Polykleitův Doryforos
d) Lýsippův Apoxyomenos
e) Feidiova Athéna Parthenos

Následující otázky jsou samostatné.
9. Schránka na uložení svitku tóry v synagoze se nazývá






a) ješiva
b) aron ha-kodeš
c) menora
d) mezuza
e) mikve

10. Ve zříceninách se dochoval románský hrad věžového typu






a) Bezděz
b) Týřov
c) Přimda
d) Radyně
e) Kašperk

11. Ve středověkých městech byly často zakládány kláštery žebravých řeholních řádů.
K nim patří řád






a) benediktinů
b) cisterciáků
c) premonstrátů
d) dominikánů
e) jezuitů

12. Nížinné panské sídlo s rozsáhlým sypaným zemním opevněním
vybudované na rozhraní pozdní gotiky a renesance je dochováno






a) v Českém Krumlově
b) v Děčíně
c) v Pardubicích
d) v Horšovském Týně
e) v Písku

13. Současníkem malíře Diega Velázqueze byl






a) Martin Luther
b) Veit Stoss
c) René Descartes
d) William Hogarth
e) Wolfgang Amadeus Mozart

14. Ikonografický typ Panny Marie Nanebevzaté, stojící na půlměsíci, často obklopené mandorlou,
se nazývá






a) Assumpta
b) Immaculata
c) Mater Sapientiae
d) Eleusa
e) Hodegetria

15. Předním malířem romantismu byl






a) Jacques Louis David
b) Philipp Otto Runge
c) Francois Boucher
d) Giovanni Battista Tiepolo
e) Adolf Menzel

16. Český malíř Adolf Kosárek vynikl v žánru






a) portrét
b) krajinomalba
c) zátiší
d) náboženská malba
e) nástěnná dekorativní malba

17. Středoevropskou architekturou 19. století, s častým zájmem o území rakouského Slezska,
se soustavně zabývá historik umění působící na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové,
který se jmenuje






a) Mojmír Horyna
b) Roman Prahl
c) Jindřich Vybíral
d) Rostislav Koryčánek
e) Jiří Kroupa

18. Sochař Bohumil Kafka vytvořil pomník






a) Karla Hynka Máchy v Praze na Petříně
b) Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze
c) Františka Palackého na Palackého náměstí v Praze
d) Jana Žižky v Praze na Vítkově
e) Jiřího z Poděbrad v Poděbradech

19. Obrazy s námětem pařížských ulic a zákoutí jsou charakteristickým
uměleckým projevem malíře, který se jmenoval






a) Amedeo Modigliani
b) Maurice Utrillo
c) Fernand Léger
d) Georges Rouault
e) Raoul Dufy

20. Mezi pedagogy Bauhausu, avantgardní umělecké školy nového typu, nepatřil






a) Oskar Schlemmer
b) Paul Klee
c) László Moholy-Nagy
d) Marcel Breuer
e) Hans Scharoun

21. Český malíř Zdenek Rykr proslul také jako autor






a) plakátů pro Osvobozené divadlo
b) grafické úpravy básnické sbírky Vítězslava Nezvala Abeceda
c) obalů a reklamních tiskovin firmy Orion
d) prvních československých poštovních známek s motivem Hradčan
e) grafické úpravy básnické sbírky Jaroslava Seiferta Na vlnách TSF

22. Americký umělec Dan Flavin byl protagonistou uměleckého směru zvaného






a) op-art
b) pop-art
c) minimal-art
d) land-art
e) kinetismus

23. K hlavním představitelům socialistického realismu v českém výtvarném umění 50. let
patřil malíř






a) František Tichý
b) Jan Kotík
c) Josef Istler
d) Jan Čumpelík
e) Václav Tikal

24. Britský umělec Andy Goldsworthy sehrál významnou roli






a) při vzniku videoartu v 60. letech 20. století
b) při formování evropské verze land-artu
c) při nástupu postmoderního malířství v Evropě
d) při vzniku počítačové grafiky
e) při utváření body-artu jako specifické umělecké disciplíny

25. Do okruhu umělců činných v Olomouci patří






a) Michal Škoda
b) Vladimír Havlík
c) Jiří Surůvka
d) Jan Stolín
e) Petr Kvíčala

26. Expozice českého umění 19. století ze sbírek Národní galerie je přístupná






a) ve Šternberském paláci na Hradčanech
b) ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech
c) v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě
d) v klášteře sv. Anežky České na Starém Městě
e) ve Veletržním paláci

27. Studijní depozitář nábytku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
je otevřen pro veřejnost na zámku ve městě






a) Kamenice nad Lipou
b) Klášterec nad Ohří
c) Nové Město nad Metují
d) Rychnov nad Kněžnou
e) Benešov nad Ploučnicí

28. V roce 1796 vznikl spolek, jehož obrazárna se stala předchůdkyní
pražské Národní galerie. Jmenoval se






a) Královská česká společnost nauk
b) Společnost vlasteneckých přátel umění
c) Krasoumná jednota
d) Umělecká beseda
e) Matice česká

29. Bienále výtvarného umění v Benátkách se koná pravidelně






a) od závěru 18. století
b) od sjednocení Itálie
c) od závěru 19. století
d) od konce první světové války
e) od konce druhé světové války

30. V Jízdárně Pražského hradu proběhla v uplynulých měsících výstava malíře






a) Milana Kunce
b) Jiřího Georga Dokoupila
c) Georga Baselitze
d) Gerharda Richtera
e) Jiřího Davida

31. Předposledním laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého (za rok 2008) se stal






a) Jan Šerých
b) Jan Nálevka
c) Jakub Lipavský
d) Zbyněk Baladrán
e) Radim Labuda

32. Novátorskými složitými prostorovými (geodetickými) konstrukcemi,
které využívaly průmyslové technologie a netradiční materiály, proslul ve 20. století architekt






a) Walter Gropius
b) Alvar Aalto
c) Gerrit Thomas Rietveld
d) Richard Buckminster Fuller
e) Ludwig Mies van der Rohe

33. Čeští architekti Josef Havlíček a Karel Honzík jsou autoři významné
stavby meziválečné architektury. Touto stavbou je






a) budova spolku Mánes v Praze
b) chrám sv. Václava v Praze-Vršovicích
c) bývalý Všeobecný penzijní ústav v Praze-Žižkově
d) hotel Avion v Brně
e) gymnázium v Hradci Králové

34. Snímkem padajícího zasaženého vojáka pořízeným za občanské války ve Španělsku (1937)
či záběry na vylodění spojenců v Normandii (1944) získal světovou proslulost fotograf






a) Walker Ewans
b) André Kertész
c) Willy Ronis
d) Robert Capa
e) Henri Cartier-Bresson

35. Kanadský sociolog a teoretik komunikace Marshall McLuhan je autorem knihy






a) Za filosofii fotografie
b) Jak rozumět médiím
c) Slova a věci
d) Umění a iluze
e) Archeologie vědění

36. Film Daleká cesta s námětem osudu Židů v terezínském ghettu, dokončený v roce 1949,
který se stal podnětem pro poetiku českého filmu 60. let, natočil režisér






a) Václav Krška
b) Jiří Krejčík
c) František Vláčil
d) Alfréd Radok
e) Vojtěch Jasný

37. Tvůrcem filmů Struktura krystalu, Iluminace a Ochranné zbarvení je polský režisér






a) Henryk Wieniawski
b) Stanislaw Ignacy Witkiewicz
c) Krzysztof Zanussi
d) Andrzej Wajda
e) Krzystof Kieslowski

38. Tématem syntézy hudby a vizuality se zabýval ruský hudební skladatel
přelomu 19. a 20. století, jehož dílo představuje protějšek uměleckých směrů
této doby od impresionismu po expresionismus. Jeho jméno zní






a) Petr Iljič Čajkovskij
b) Modest Petrovič Musorgskij
c) Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič
d) Sergej Sergejevič Prokofjev
e) Alexandr Nikolajevič Skrjabin

39. Významnou autorkou české literatury 60. let je prozaička (prózy Prostor k rozlišení a Přestořeč)
a historička umění, která po odchodu do exilu ve Francii v roce 1968 píše francouzsky.
Její jméno je






a) Jiřina Hauková
b) Milada Součková
c) Bohumila Grögerová
d) Věra Linhartová
e) Viola Fischerová

40. Rakouský moderní spisovatel Hermann Broch je autorem románu






a) Muž bez vlastností
b) Buddenbrookovi
c) Náměsíčníci
d) Stepní vlk
e) Hledání ztraceného času

