
Umenie na opačnom konci sveta 
alebo „čínsky pohľad na vec“ 



… 1947 ... 

● „Je veľa práce, ktorú treba urobiť; práca 

sinológa, ktorý sa bude obťažovať cvičiť si 

oko štúdiom mnohých objektov z prvej ruky 

a historika umenia, ktorý sa bude 

obťažovať vyzbrojiť sa nástrojmi sinológie,  

bude stáť za to. Nie je to ľahká úloha, ale 

je to jediný spôsob, ako študovať túto 

oblasť, ktorá je stále zatienená 

nepochopením a ignorantstvom.“ 

                                              John. A. Pope 



...1979... 
•„Takmer vo všetkých intelektuálnych, vedeckých 
a technických odboroch sa stalo pravidlom 
podniknúť študijnú exkurziu do ČĽR. Či už je 
Vaším odborom mestské plánovanie, 
gerontológia, ekumenizmus alebo štrukturálna 
lingvistika, nemôžete byť viac považovaný za 
skutočného odborníka na Vašu problematiku bez 
schválenia, ktoré Vám môže dať iba obradná 
návšteva ríše Maa.“ 

                                                         Simon Leys 



Čínska kultúra 

● Prvé archeologicky preukázateľné nálezy 

koncom 3. tisícročia p.n.l. , 

najkontinuálnejšia kultúra 

● Ovplyvnila kultúry Japonska, Kórey, 

Vietnamu 

● Sinizovala kultúry prichádzajúce na jej 

územie (napríklad nečínske dynastie 

Mongolov a Mandžuov) 



Kultúra  
wen: písmo, civilizácia a hua: premeniť na, 

zmena. 



 



Prvé čínske znaky na veštebných korytnačích 
pancieroch 



Bambusové doštičky na písanie 



Pečatné písmo používané aj v súčasnosti na 
pečatiach, ktoré slúžia ako náš podpis 



Taoistické talizmany na ochranu od duchov 



Znaky pre „šťastie“, „dlhovekosť“, „bohatstvo“ na jabklách v supermarkete 



Kombinácia maľby, kaligrafie a pečatí 



Formát maľby na listy albumu, častá kombinácia maľby a kaligrafie 



Koncová časť horizontálenho zvitku, „čítal“ sa sprava doľava, teda opačne, ako by sme si 
ho prezerali my, mohol sa ľubovoľne naddlžovať novými kaligrafiami a popismi 



Kaligrafický formát horizontálny zvitok 



Kaligrafický formát vertikálne zvitky 



Ríša stredu 

•Čínsky svetonázor: 

•Nebesia sú okrúhle, zem je štvorcová 

•Pod Nebesami (čínsky cisár – syn Nebies) sa 
nachádza Ríša stredu a v rohoch okolo nej žijú 
barbari, „barbarstvo“ vyplývalo z rozdielnosti 
kultúry, nie rasy 
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Súčasná architektúra, budova v meste Kanton 



Buddhistická mandala 



Čínske kultúry: 
•Kultúra etnických Číňanov - národ Han 

•Kultúra etnických menšín 

 

•Kultúra obyvateľov Hongkongu a Macaa 

•Kultúra obyvateľov Taiwanu 

•Kultúra čínskych obyvateľov Singapúru 

•Kultúra Číňanov žijúcich v zahraničí 

•Čínska kultúra „second-hand“ v Japonsku a Kórey 



Etnické menšiny žijúce na území ČĽR 



 

● S rozľahlosťou Číny majú súvis lokálne 

formy niektorých odnoží kultúry, napríklad 

opera sa ďalej delí na pekingskú, 

kantonskú a ďalšie 

● Len etnicky najrozmanitejšia provincia 

Yunnan (zaberá plochu 4% rozlohy Číny) 

má rozlohu zodpovedajúcu ôsmim 

Slovenskám 

● V zásade sa Čína rozdeľuje na severnú a 

južnú s hranicou na rieke Yangze 





Podoby etnika Miao 



Tance etnika Wa 



Mongolské písmo 



Filozofické pozadie čínskej kultúry 



Pôsobenie piatich prvkov v tvoriacom a deštrukčnom smere 



 



 



„Vysoká“ kultúra vs. ľudové umenie 

● Kaligrafia, maľba, vyrezávanie pečatí, 

opracovanie nefritu, 

 
● Vystrihovanie a vyrezávanie z papiera, výšivky, 

stavba a zdobenie šarkanov, novoročné maľby, 
niektoré chrámové maľby, … 

● Architektúra a sochárstvo sa považovali za 
remeslá a začali sa radiť k umeniu až pod 
vplývom západného sveta 



 



● Dynastia Han (206 p.n.l. - 220 n.l.) 

● Obdobie troch ríš (220 - 280) 

● (Dynastia Jin a barbarské štáty) 

● Severné a Južné dynastie, čínske na juhu 

a cudzie na severe 

● Dynastia Sui (581 - 618) 

 



Pohrebná zástava dámy Dai, dynastia Han 



Obetné predmety ukladané do hrobov počas dynastie Han 



Príchod a sinizácia buddhizmu 

● Dynastia Tang (618 - 906) 

● Päť dynastií a desať štátov (906 - 960) 

● Severní Song (960 - 1127) 

● Južní Song (1127 - 1279) 

● Dynastia Yuan (1279 - 1368) 

● Dynastia Ming (1368 - 1644) 

● Dynastia Qing (1644 - 1911) 



Mapa tzv. Hodvábnej cesty, po ktorej sa tovary a kultúrne vplyvy dostávali z Číny a späť 
po pevnine, ako aj prostredníctvom námorných trás (až do Ríma) 



Námorné výpravy admirála Zheng He, dynastia Ming 



Porovnanie lode admirála Zheng He a lode Krištofa Kolumbusa 



Moderné dejiny 

 

● Čínska republika 1911 – 1949 Boje KSČ a GMT 

● 1937 – 1945 Čínsko-japonská vojna 

● Čínska ľudová republika 1949 – súčasnosť 

● (Čínska republika na Taiwane) 

● 1966 – 1976 Kultúrna revolúcia: tvorba v štýle 

revolučného romantizmu (červená, nádhera jas) 

● 1976 – súčasnosť: politika otvárania sa svetu 

● 1985 v umení ´85 hnutie novej vlny 

● 1989 masaker na námestí Tian an men 

 



 



20. storočie v čínskom umení 

● 90. roky: 

● umelecké „dediny“ v Pekingu a jeho okolí 

● Prvé čínske bienále a trienále umenia 

● 2000 – súčasnosť: 

● umelecké zóny v bývalých priemyselných 

objektoch (798 v Pekingu, Moganshan v 

Šanghaji, ...) 

● účasť čínskych umelcov na medzinárodných 

podujatiach (2003 Benátske bienále) 



 



 



Príklad perspektívy „podľa pravítka“, dvorné dámy 



„Hlavné“ postavy sú zobrazené väčšie ako „vedľajšie“ 



Buddhistická maľba 



 



Jaskynné chrámy v Dunhuangu, kde sa buddhistické pamiatky budovali od 6. do 10. 
storočia a sú často jedinými zachovanými prejavmi buddhistického umenia 



Formát maľby horizontálny zvitok, rozdelený na štyri časti 



Formát maľby na vejár 



„Čajové more“, stolík na podávanie čaju, pripomína hornatú krajinu 



 



Maľba a kaligrafia v štýle cisára Hui Zonga nazývaná „zlaté nite“ 



Dielo cisára Huo Zonga 



Niektorí maliari mali obľúbený námet, na ktorý sa špecializovali, napríklad bambus. 



Formát maľba na 
okrúhly vejár 



 



Tradičná krajinomaľba v podobe súčasného graffiti 



 



„Maľba“ pušným prachom, 
 ktorý je čínskym vynálezom z čias pokusov alchymistov nájsť recept na večný život 



 



● Horror plenti 

 
● Horror vacui 



Perspektíva v tradičnej čínskej krajinomaľbe okolo roku 1200 



Estetické princípy (aj z buddhizmu): 
●  „vyhýbať sa vyrušujúcim myšlienkam a 

ticho pozorovať“, „prádzna myseľ“ , 

„nehľadenie na seba a na svoje okolie“, 

„rovnaká povaha krásneho a škaredého“, 

„Tao jednoty formy a neviditeľného“, 

„pozorovať objekt a dostať diagram“, 

„vytvoriť diagram na plné vyjdrenie 

významu“, „prírodná krása bez ozdôb“, … 

 

 



Architektúra a záhrady 

● Asymetria 

(Suzhouské 

záhrady ) 

● Nosné stĺpy 

● Dôraz na 

majestátnu strechu 

● Absencia námestí 

● Hlavný stavebný 

materiál drevo 

● Symetria 

(Versaillské 

záhrady) 

● Nosné steny 

● Dôraz na fasádu 

● Námestia ako 

centrum mesta 

● Hlavný stavebný 

materiál kameň 



Sudžouská záhrada Úctivého správcu, cca. od 1510 



 



 



 



 



Vplyvy v západnom svete 

● Najmä od 17. storočia, obdiv voči čínskej 

kultúre sa prejavil v rokokovom slohu 

● William Chambers (1723 – 1796): Designs 

of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, 

Machines and Utensils 

● Od 18. storočia vplyv na užité umenie a 

britské záhrady, čím vznikla forma anglo-

čínskych záhrad – malebné krajinné britské 

záhrady so stavbami v čínsko štýle, ako 

čajovými domčekmi, pagodami, pavilónmi a 

mostami 



Pagoda od Williama Chambersa v Kew gardens 
postavená v roku 1762 



● Ďalšie charakteristické prvky chinoisserie: 

hodvábne výšivky, prútené výrobky, 

porcelán a lakované výrobky zdobené v 

čínskom štýle, nápadná farebnosť 

● V 2. polovici 18. storočia s nástupom 

neoklasicizmu ustupuje záujem o čínske 

umenie 

● V druhej polovici 19. storočia niekoľkí 

európski umelci vytvárajú diela na základe 

čínskych a japonských foriem a snažia sa 

pochopiť princípy ázijského umenia 

● Na začiatku 20. storočia hnutie Arts & 

Crafts, impresionisti a neo-impresionisti 



Interiér chodby kráľovského pavilónu v Brightone 
zariadený v štýle chinoisserie v roku 1802, Frederick 
Grace 1815 
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