
Akční malba a informel 

 akční malba – neboli gestická, se rodí ve 30. letech 20. století v USA, vrcholí 

v 50. letech 

Jackson Pollock 

 jeho dílo je spojováno s New Yorskou uměleckou školou 

 tzv. abstraktní expresionismus, ovlivněn surrealismem, indiánskou tvorbou a 

šamanismem 

 tíhl k Freudově psychoanalýze 

 pocházel z neklidných poměrů, časté stěhování, nepřítomnost otce, 

autoritativní komplexy matky atd. 

 rád se konfrontoval s prázdným prostorem plátna a pokoušel se promítnout 

pořádek a smysl moderní doby a člověka 

 malba mu umožňovala vyjádřit jeho vlastní vesmír a osvobodit ho od úzkostí 

 obdivoval umění indiánů 

 byl to těžký alkoholik 

 několikrát absolvoval detoxikační kůru s tím mu pomáhala i tvorba 

 k alkoholu se opět vrací a manželka žádá o rozvod 

 zabil se opilý v autě, kdy jel se svou milenkou, ta s vážnými zraněními přežila 

 mnohokrát vystavoval především v Americe 

 ve svých obrazech klade důraz na tzv. celoplošnou kompozici, All-over-

painting, vyváženost po celém plátně 

 jeho vrcholná díla jsou několika metrová plátna, která maloval položená na 

zemi 

 používal různé techniky malby od stříkání štětcem, lití barvy z plechovky, 

rozmazávání barev různými předměty, stékání po zednické lžíci atd. 

 jeho tvorba následně ovlivnila řadu umělců a jeho obrazy jsou dnes 

prodávány za astronomické částky 

 dílo: Měsíční žena, Šálek čaje, Oranžová hlava, Červená, šedá, bílá, žlutá 

 



George Mathieu 

 francouzský představitel, který zásadně maloval s rozběhem a pak cákal barvu 

na postavené plátno 

 postaví si plátno, obleče se tak, aby ladil, namočí štětec a rozeběhne se k 

plátnu a cáká 

 byl velice extravagantní, často se u tvorby nechával nahrávat, bývá srovnáván 

s Dalím, a to díky autoreklamě a zviditelnění sám sebe 

 také používá velká několika metrová plátna, často tvořil v divadle Sarah 

Bernhartové v Paříži 

 byl aktivní i v užitém umění, kdy se snažil ovlivnit životní styl Pařížanů, 

navrhoval nábytek, oblečení, mince atd. 

 obrazům dává často historické názvy 

 často pobýval v Japonsku, což je také patrné v tématech obrazů 

 dílo: Bitva u Hakaty, Rytmus dešťových kapek 

 

Hans Hatrung 

 byl to Němec, pocházející z umělecké rodiny z Lipska 

 ovlivnila ho tvorba mnoha umělců, jako Kokoscha, Rembrandt, Goya nebo 

Nolde 

 vystudoval filosofii a historii umění 

 první výstavu měl v Drážďanech, kdy byl poprvé nazván zvlhlým umělcem, 

byl sledován gestapem, stěhuje se do Paříže, kde se ale s ostatními umělci 

nestýká, žije v ústraní 

 byl uvězněn francouzskou policií, když se dověděli, že je malíř, vymalovali 

mu celu na rudo, aby mu poškodili zrak 

 během druhé světové války vstoupil do armády, kde záhy v bojích přišel o 

nohu 

 nikdy nevěděl, jak bude vypadat hotový obraz, nechával to náhodě, řídil se 

duševním stavem a emocemi 

 ovlivnil generaci amerických expresionistů 



 na jeho tvorbu měl také vliv japonský dřevoryt a dřevořez 

 maluje hřebeny, košťaty, smetáky, kartáčky 

 dílo: H-30, T 1954, L 91 

 

Marc Tobey 

 Američan pocházející ze silně katolické rodiny 

 žil v Chicagu, kde získal i vzdělání 

 zabýval se čínskou kaligrafií a duchovnem a zenbuddhismem 

 na jeho tvorbu měla vliv orfistická abstrakce 

 stěhuje se do Sietlu, kde učí na prestižní umělecké škole 

 na rozdíl od Pollocka chápe malování jako meditaci 

 pracuje s delikátní linií, kterou rozvíjí do různých směrů a tvarů 

 mnoho jeho obrazů vypadá jak roztříštěné sklo 

 dílo: Záření města, Bílý pohyb, Transfigurace cirkusu 

 

Mark Rothko 

 americký malíř lotyšského původu a ortodoxní žid (mluvil hebrejsky) 

 průkopník barevných ploch 

 brzy se stěhuje do Ameriky, kde studoval umění v New Yorku 

 zpočátku tvořil surrealisticky 

 stejně jako Pollock i on se zabýval různými mýty a symbolikou 

 barva pro něho nebyla důležitá, chtěl malovat základní lidské emoce jako 

beznaděj, lásku, extázi, tragédii atp. 

 nepoužívá ostrou linku jeho obdélníky se slévají v mlhavých přechodech 

 obrazy se většinou jmenují podle použitých barev a patří mezi 

nejvyhledávanější umělce 20. století 

 dílo: Modrá a zelená, Červená a oranžová, Kaštanová a černá na olivové šedi 

 jeho obraz Oranžová, žlutá, červená se prodal v roce 2012 za 87 milionů 

dolarů 

 



Informel – neformální malba 

 autoři odmítají předem danou formu obrazu a kladou důraz na hmotu barvy 

 s barvou zacházejí jako se sochařskou hlínou, obrazy vypadají spíš jako 

reliéfy, pracují spontánně, díla jsou smutná až depresivní – tmavá barevnost 

 často trpí úzkostí jako expresionisté 

 strach z existence 

Jean Fautrier (fotrije) 

 francouzský malíř, vystudoval v Londýně 

 pak se vrací do Francie, během první světové války byl překladatel, po válce 

se stěhuje do Alp, kde se živí jako instruktor lyžování, poté jako vyhazovač v 

hotelu a mnoho dalších zaměstnání 

 na vrcholu své kariéry se věnoval tématu války a jejích hrůz, upozorňoval na 

následky války a na současný svět 

 byl velice aktivní umělec, sochal, vytvářel rytiny, kresby, reliéfy 

 za život dvakrát vystavoval a získal i prestižní ocenění v Benátkách 

 nejčastěji pracoval s malířskou špachtlí, kdy nanášel velké vrstvy barev na 

sebe 

 dílo: Židovka, Machie 

Jean Dubuffet (dybyfe) 

 francouzský malíř, který často v životě přestal malovat a když zažil nějakou 

krizi, k malbě se vždy vracel 

 studoval uměleckou školu, ale nebyl spokojený s přístupem, tak odešel 

 byl přesvědčen, že nejvíc pravdy je obsaženo v nezkaženém umění šílenců 

 zajímali ho psychopati, šílenci a jejich projevy, které porovnával s 

nezkaženou dětskou tvorbou 

 jeho nejoblíbenější barvy jsou bílá, červená a modrá 

 pro své umění vymyslel název art – brut (syrové umění) 

 jeho tvorba byla dost kritizována, dokonce byl během své výstavy v Paříži 

fyzicky napaden 



 dílo: Skupina čtyř stromů, Filozofická krajina 

Antoni Tapies 

 španělský malíř, který tvořil už jako malé dítko 

 byl ovlivněn Miroem a surrealismem vůbec 

 svým dílem upozorňoval na rozpad jistot a hodnot, čímž reagoval na válku 

 kombinoval různé druhy materiálů 

 jeho tvorba byla obdivovaná pro tzv. hrůzy plnou krásu 

 zachycoval duševní a fyzické bolesti 

 mnoho jeho děl bylo motivováno svrhnutím atomových bomb na Hirošimu a 

Nagasaki, což ovlivnilo i jeho domovinu 

 kombinuje materiály jako latex, olej, rozdrcený mramor, chlupy zvířat, slámu 

atd. 

 dílo: Autoportrét, Kostra, Dva kříže, Židle 

 


