
Pracovní list k výstavě pro vás připravily Marcela Štýbrová a Iveta Řežábková, edukátorky ZČG v Plzni. 

 
 

Sochař Otto Gutfreund (1899-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny  

20. století. Současná výstava, jejíž autorkou je Alena Pomajzlová, se soustřeďuje na tři hlavní sochařské úkoly jeho díla 

– na reliéf, figuru a portrét/hlavu – a na kresby, které s vybranými díly souvisejí. 

 

 
1. úkol 
 

 
a) Najdi dle výřezu konkrétní dílo a napiš jeho název. 

……………………………………………………………………………………………… 

b) O jakou sochařskou formu se jedná? (zaškrtni)  

hlava, figura, sousoší, reliéf 

c) Které hudební nástroje můžeme v tomto díle nalézt?  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

a) Najdi dle výřezu konkrétní dílo a napiš jeho název. 

……………………………………………………………………………………………… 

b) O jakou sochařskou formu se jedná? 

……………………………………………………………………………………………… 

c) Najdi studii k tomuto dílu. Odhadni, jakou technikou je vytvořena. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Reliéf je specifická sochařská úloha, která se svým charakterem blíží malbě nebo kresbě. Je to „socha 

v ploše“. Gutfreund vytvářel reliéfy s tématem běžného života a práce, ale i abstrahované tvary z hudebního 

prostředí. 

 



 
 
2. úkol 
 
Najdi ve výstavě tuto reprodukci a v ní vyhledej díla, která se nachází i v naší instalaci. 
 
Název reprodukce: ……………………………………………………………………….. 

 
 

a) .……………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Najdi ve výstavě tuto reprodukci a v ní vyhledej díla, která se nachází i v naší instalaci. 

Název reprodukce: ……………………………………………………………………….. 

a) …………………………………………………………………………………….………… 

b) ……………………………………………………………………………………….……… 

c) ……………………………………………………………………………….……………… 

d) ………………………………………………………………………………………………. 

e) ………………………………………………………………………………………………. 

3. úkol 
 
Najdi sochařská díla, jejichž části vidíš na výřezech fotografií. Napiš jejich názvy. 

 

                                                       
 

a) ………………………………………………………….…          b)   …………………………………………….…………….… 
 

   c) Co spojuje tato sochařská díla? (zaškrtni) 
     Jsou součástí reliéfu.  
    Najdeme je ve fotografii z ateliéru. 
    Nejsou vystavena v naší expozici. 
    Jsou vytvořena podle literární a dramatické předlohy.  
    Jedná se o model ve zmenšené velikosti.  

 

 
 

Nápověda: 1 a) Koncert, 1912-13    1 b) reliéf    1 c) žesťové a strunné hudební nástroje (typu hoboj, trubka, housle, violoncello)      
1 a) Cihláři, 1911    1 b) reliéf    1 c) kresba tuší na papíře 
2 Otto Gutfreund v ateliéru, asi 1925 a-c) Tiskař (Tiskací válec), 1921; Koncert (pravá část), 1912-13; Maska s náhrdelníkem, 1919 
2 Otto Gutfreund portrétuje Karla Kopřivu, 1924 a-e) Obchod, 1923; Pomník Babičky Boženy Němcové v Ratibořicích a Otto Gutfreund, 1922; Návrh legií, třetinový model 
střední části vlysu pro Legiobanku v Praze, 1921-22;  Návrh legií, model vlysu pro Legiobanku v Praze, 1921-22 (poslední část); Podobizna Karla Kopřivy, 1924 
3 a) Barunka (postava z třetinového modelu k pomníku Babičky Boženy Němcové v Ratibořicích), 1921-22   3 b) Hamlet – torzo, 1912    3 c) Jsou vytvořena podle literární 
a dramatické předlohy (Babička Boženy Němcové a Hamlet Williama Shakespeara) 
 


