
Pop art 

 vznikl jako reakce na kýč a nevkus ve městech a společnosti, 
upozorňuje na vizuální komunikaci a reklamu ve 
velkoměstech 

Andy Warhol 

 americký grafik, designér, ilustrátor a filmař 
 svou kariéru začal jako ilustrátor reklamních předmětů 
 celý život byl silně věřícím a hlásil se k řeckokatolické církvi 
 rodiče pocházeli ze Slovenska, on se narodil spolu s bratry v 

Pittsburku, celý život tvořil v New Yorku 
 už jako dítě se několikrát nervově zhroutil, což mělo za příčinu, 

že byl celoživotním hysterikem 
 pracoval jako designér reklamních materiálů a po prvních 

úspěších zakládá umělecké studio The Factory, kde se obklopil 
hvězdami a umělci, kteří zde tvořili a někdy i žili 

 v 60. letech se zabývá sítotiskem a vznikají jeho nejznámější 
práce světového ohlasu 

 různým způsobem zobrazoval osobnosti doby (M. Monroe, J. 
Cannady, atd.), značkové produkty (Coca-cola, Campbelovy 
polévky, atd.), dolarové bankovky 

 snažil se ovlivnit masy lidí, což se mu povedlo 
 stal se nejproslulejší osobností té doby 
 jeho práce jsou i dnes nejprodávanější na světě 
 zřejmě byl homosexuál a panic (jeho rodina tvrdí, že žil v 

celibátu) 
 byl úzce spjat s rokovou kapelou The Velvet Underground, 

navrhl několik desek skupiny The Roulling stones 
 rád natáčel na kameru např. bourající auta nebo dokonce 

natočil sebevražedný skok svého známého z výškové budovy 
 existuje o něm nesčetně dokumentů a filmů 
 dílo: Campbelova polévka, portréty osobností např. Elisabeth 

Taylor, který byl vydražen za 6,8 milionů liber, často dělal 



autoportréty s různými parukami, které rád nosil, hlavně 
variaci černobílá 

Claes Oldenburg 

 americký sochař švédského původu 
 působil v New Yorku a Chicagu, kde vystudoval uměleckou 

školu 
 představitel tzv. hravého pop artu 
 zpočátku byly jeho práce nepochopené, později brány jako 

veselá zpestření veřejných prostor 
 pořídil si i krámek na jedné z hlavních tříd v NY, kde 

prodával sádrové jídlo, které vypadalo jako jedlé, hlavně 
hamburgery, sladkosti, hot dogy atp. 

 nakonec nejvíc proslul svými obřími plastikami předmětů 
denní potřeby, které umísťoval do parků, do ulic, na náměstí 
atd. 

 používal barvený polystyrén, látku, plast 
 v jeho tvorbě se odráží americký konzumní způsob života, na 

který upozorňuje 
 dílo: Razítko, Sádrový hamburger, Obří ohryzek, Lžíce s 

třešní, Kornout zmrzliny atd. 

George Segal 

 americký sochař, který vystudoval několik uměleckých škol 
 pro jeho tvorbu jsou typičtí sádrový manekýni, které potkáme 

nainstalované v parcích a ulicích a jsou aktéry každodenního 
života 

 své sochy vytváří tak, že omotává živé lidi gázou namočenou 
v sádře, na modelech ji nechá zatvrdnout, po stranách pak 
nařízne, sundá z modelu a znova spojí sádrou, někdy své 
sádrové modely barví 

 dílo: skupina tančících žen, sedící v autobuse, procházející se 
občané, pár odpočívající na lavičce atd. 



Roy Lichtenstein 

 americký malíř, grafik a sochař 
 jeho tvorba je proslulá velkoformátovými obrazy založenými 

na komiksech, kde používá novinový styl různěbarevných 
rastrů 

 vystudoval umění, vedle Warhola je typickým představitelem 
pop artu 

 jeho malby jsou často nadměrně zvětšené detaily komiksů i s 
dialogy 

 komiks se rozhodl pozdvihnout na úrověň plnohodnotného 
uměleckého díla 

 jeho oblíbená postavička je Mickey mouse, jeho sousedem 
byl Mark Rothko 

 ironizuje a paroduje 
 dílo: Desetidolarovka, Pomatený vědec, Lupa, Dvě jablka 

atd. 

Richard Hamilton 

 britský malíř, kurátor, grafik a pedagog 
 naráží na reklamu, nevkus, přesycenost kýčem 
 jeho dílo Toto je zítřek je koláž, ve které naráží na nevkus 

velkoměstského folkloru v příbytcích lidí 
 vystavoval po celém světě, přednášel na univerzitách, reaguje 

na mentální stav Američanů 
 velkého uznání se mu dostalo v 70. letech 20. století 
 je považován za tzv. zdravého provokatéra 
 dílo: dělá koláže, asambláže, pracuje s fotografií, často 

používá fotografie známých osobností, barevné skvrny, 
cákance atd. 


