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Cyklus 6 přednášek o výtvarném umění neevropských kultur 
ve vztahu k výtvarné kultuře Evropy. 

Na obrazové dokumentaci si ukážeme, 
jak se výtvarné umění civilizačních okruhů navzájem ovlivňovalo, 

od starověku až po moderní umění, 
a za co všechno vděčí západní civilizace jiným kulturám
– co z nich převzala, uchovala, přetavila, ale i co zničila. 

Zastavíme se u vybraných artefaktů světových i místních muzeí 
a u uměleckých osobností, které mají vztah k tématu. 

  12. dubna 17 hod. Hedvábná stezka, historie a umění
  7. června 17 hod. Orientální inspirace v umění    
     éry Britského impéria
 14. června 17 hod. Malíři na cestách do exotických zemí
 21. června 17 hod. Evropa a umění islámu, orientalismus
 13. září  17 hod. Evropa a umění Dálného východu, 
     orientalismus
 20. září 17 hod. Evropa a umění Afriky, primitivismus

Kros-kulturní výměna 
 

Charakteristiky kulturní výměny v oblasti výtvarného umění napříč kulturami 
 

1, Obchod s (luxusním) zbožím – hedvábí, porcelán, koberce, sklo, drahé 
kameny, umělecké předměty, knihy apod. Imitace drahého a těžko dostupného 
exotického zboží, která může vést až k svébytnému výrazu (Džingdežen-delftská 
fajáns); nové zboží umožní rozvinout novou výtvarnou formu (železné nářadí –
totemový sloup kmene Tlingit, Aljaška; korálkové ozdoby, Samburu, Keňa) 

   
2, Vojenská invaze a loupež kulturních drahocenností, imitace exotického zboží, 
která může vést až k svébytnému výrazu (Napoleonovo tažení do Egypta/empír) 

  

3, Invaze a následné ovládnutí území, populace, indoktrinace vlastní ideologií a 
přeformátování původní civilizace, likvidace původní kultury (Cuzco, Dillí, Kypr) 

   
 

4, Úplná fyzická likvidace jiné kultury bez 
využití jejího kulturního potenciálu 

- Většina domorodých kultur, pozdější 
reminiscence jako pouhý kulturní kýč 
(Plášť náčelníka Powhatana z přelomu 16. a 
17. stol. a soudobá módní stylizace do jeho 
dcery Pocahontas podle studia Disney) 

Nejstarší kultury 
 
Byla megalitická kultura globální? 

(Velká Británie, Etiopie, Sulawesi-Indonésie, Sumba-Indonésie, Mongolsko, 
Libanon) 

  

  

 

                     

Mohou být sochy Moai na 
Velikonočním ostrově reliktem 
dávné megalitické kultury? 

 


