
(Eiffelova věž)

(Steinlen)

Zde vidíte fragment obrazu Růžový život, kde naleznete další atribut v podobě zvířete. 
Kterého? ............................ 

Jedním z časopisů, se kterými Kupka spolupracoval, byl Cocorico. V kresbě Bárka Cocorica se autor 
sám zpodobnil se sklenicí vína. Připíjí si s opicí, kterou povýšil na svů atribut (= podstatný znak ně-
čeho, podle kterého věc, předmět nebo i umělce, poznáme).

Výstava se zaměřuje na počáteční období tvorby jednoho z významných průkopníků abstraktní 
malby Františka Kupky (1871–1957), jež bylo dosud neprávem spíše opomíjeno. Po přesídlení do 
Paříže v  polovině devadesátých let 19. století se Kupka věnoval především grafickému dílu, ilus-
trátorské práci, přispíval svými kresbami do ilustrovaných revuí a satirických časopisů. Vrcholem 
výstavy v Západočeské galerii je série vynikajících Kupkových kreseb zapůjčených z pařížského 
Musée d’Orsay, do něhož je roku 2001 zakoupil francouzský stát z původní Waldesovy sbírky. Po 
dlouhých letech má tedy veřejnost jedinečnou příležitost je v České republice opět shlédnout.

Pracovní list pro návštěvníky výstavy vytvořila Lucie Hůlková pod 
metodickým vedením Mgr. Marcely Štýbrové, edukátorky ZČG v Plz-
ni. K vyplnění si můžete u poklady vyzvednout podložku s tužkou. 
Pracovní list byl vytvořen pomocí textů Markéty Theinhardtové, au-
torky výstavy.

Naleznete v obraze Bárka Cocorica symbol Paříže? Pokuste se jen nakreslit do vymezeného rámečku.

Vyhledejte obraz v galerii a najděte umělce, který používal tento atribut.

Název symbolu

Jméno autora

                                                        ORBIS PICTUS FRANTIŠKA KUPKY
                                                               Mezi symbolismem a reportáží                                                                                                        



Kupka využíval ve svém díle symbolické zobrazení. Některá jste poznali v předchozích úkolech. V 
obraze Peníze má klečící postava plné břicho peněz.

Prohlédněte si postavu ženy na obraze, která je deformovaná v pase. Proč asi? Kupka zde kritizoval 
diktát módy.

Najděte tento obraz  Pokrok v malbě v expozici. Všimněte se tří zobrazených zvířat. Které to jsou? Jaké 
zastupují vlastnosti?

Uhodnete, co zpodobňuje?

Najděte v expozici díla, nak terých zpodobnil autor sám sebe?

Žena je na obraze nahá. Proč asi?

(Ženy v té době nosily nezdravé korzety.)

(Pan Kapitál, bohatství)

(Bárka Cocorica, Růžový život, Meditace a další)

(Zobrazuje nahou pravdu, nic neskrývá)

(2x opice, chameleon)

Důvod deformované postavy
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