
Land art 

 zemní umění upozorňuje na ochranu přírody 
 umělecký směr 60. let 20. století 
 vznikl v USA 
 reaguje na ekologická hnutí, která hlásají návrat k přírodě a její 

čistotě 
 odmítá galerie a muzea, tvoří v přírodě 
 toto umění má blízko k fotografii krajiny 
 uplatňují přechod z ateliéru ven 
 malířský projev je nahrazen ozvláštněním krajiny 
 místo štětců se používaly bagry, lopaty, rýče a helikoptéry 

Michael Heizer 

 americký umělec pocházející z Kalifornie 
 od dětství se zajímal o vykopávky a nálezy v Mexiku a Bolívii 
 studoval umění na škole, krátce působil s přáteli v NY 
 první samostatnou výstavu měl v Mnichově r. 1969, kdy 

vydoloval tuny a tuny zeminy do tvaru kuželu, který nazval 
Mnichovská deprese 

 dalším jeho počinem tzv. Double negativ byla akce v nevadské 
poušti, kde přesunul tisíce tun písku a kamení, aby vytvořil 
obří jámu a v ní kopec 

 jeho dílo připomíná kamenný hrad chvílemi po dešti obklopen 
vodním příkopem 

 v té době už začíná být známým umělcem 
 inspiruje se pravěkým uměním a tvorbou primitivních národů 
 dodnes tvoří v Nevadě a dlouho pracuje na projektu City, což 

je dílo, které před veřejností tají 

Robert Smithson 

 americký umělec, vystudoval art, zpočátku dělal koláže a 
homoerotické kresby 



 později ho začali zajímat skládky s odpadem v okolí NY a tzv. 
průmyslová krajina 

 začal se zabývat krajinou a jejím působením na člověka a jak 
člověk působí naopak na ni 

 byl znám také tím, že když vytvořil v krajině dílo, nechával ho 
tam, protože pracoval zásadně jen s přirozeným materiálem v 
té dané lokalitě, jen ji ozvláštnil 

 jeho typickým dílem je obří spirála v zálivu v Utahu Spiral 
Jetty, kterou vybudoval pomocí bagrů, dělníků a nákladních 
aut 

 vzhledem k tomu, že jako ostatní i on dělal obrovské práce, 
musel hodně fotografovat nejlépe z letadla či vrtulníku 

 to se mu stalo osudné, když při letecké prohlídce spirály došlo 
k nehodě a on ve svých 35 letech předčasně umírá 

Richard Long 

 britský umělec, vystudoval dvě umělecké školy najednou 
 zabýval se aktivně fotografii, malbou a sochařstvím 
 jeho tvorba je chození a stopy v přírodě 
 jeho tvorba se objevovala všude po světě, od Bolívie po 

Skotsko 
 vyšlapává cestičky, staví z kamenů různé objekty, chodí kolem 

řek, dělá spirály z kamenů a břidlic 
 svoji tvorbu dokumentuje fotografiemi a podrobnými zápisky 
 např. vyšlapal 16kilometrovou cestu za přítomnosti kamer, 

čímž se dostal do povědomí lidí 
 hodně používá břidlici a s jeho tvorbou se můžeme setkat i v 

interiérech 
 dílo: Břidlicová linie, Cesta – příznak lidské civilizace 
 žije a tvoří ve Velké Británii 

Christo a Jean Claude 

 manželský umělecký pár 



 proslavili se především zahalováním objektů denní potřeby či 
staveb 

 zdůrazňují dočasnost svých děl, protože po krátké době vše 
vrací do původního stavu 

 jejich instalace patří k největším akcím všech dob 
 Christo byl bulharské národnosti, Jean byla Francouzka 
 on pocházel z rodiny chemika, kdy vlastnili fabriku, kterou jim 

ale komunisti zabrali 
 Christo vystudoval umění v Sofii, pak dlouho působil v Paříži 

a v 60 letech se natrvalo odstěhovali do Ameriky 
 Jean pocházela z chudé rodiny a seznámila se s Christem v 

době, kdy se měla vdávat 
 pracovali společně, veškeré své počiny pečlivě dokumentovali 

a následně návrhy a originální fotografie prodávali za nemalé 
částky 

 v land artu patří k nejznámějším na světě 
 jejich tvorby hraničí s instalací v přírodě, protože používají 

materiály, které se běžně v přírodě nevyskytují 
 k balení používají látky a plachty různých barev a velikostí 
 finance získávají prodejem návrhů a sponzoringem 
 Christovi se přezdívá umělecký balič 
 nejprve zahalovali menší předměty pak už celé budovy 
 dílo: Zahalené plechovky, Zahalené muzeun umění v Chicagu, 

Zahalený pomník Leonarda da Vinci, Opona přes údolí 
v Coloradu – délka 400 m, polypropylenová textilie, barva 
světle červená, příprava trvala 28 měsíců a byla instalována 
pomocí vrtulníků, byla tam pouhý jeden den, kvůli blížícímu 
se orkánu, váha opony byla 50 tun 

 Běžící plot nad San Franciscem – 40 km dlouhý bílí plot z 
nylonu vedoucího až k tichému oceánu, měl připomínat 
čínskou zeď, expozice trvala 14 dní, nylonovou látku pak 
nechali rančerům jako poděkování, že mohli použít jejich 
pozemky 



 Obklopené ostrovy v Miami na Floridě – 11 ostrůvků bylo 
obklopeno polypropylenovou jasně růžovou látkou, nad 
ostrovy se komerčně proletělo cca 5000letů 

 Deštníky v Japonsku a USA – v Japonsku použili modré 
deštníky, bylo jich přes 1300, v USA žluté deštníky, náklady 
činily 26 milionů dolarů, instalace ale byla ukončena dříve, 
protože při větru se jeden deštník uvolnil a zabil návštěvnici 

 Zahalené stromy v parcích 
 Zahalený Bundestag – německý spolkový sněm v Berlíně 
 Letošní rok se chystá zahalení Napoleonova vítězného 

oblouku v Paříži 


