
Romantismus  

a klasicismus 

první polovina 19. století 



Romantismus - klasicismus 

    cit, smysly, vůle, vášeň 

    iracionalita, panteismus 

    dynamika 

    pravdivost (kult ošklivosti) 

     

    subjektivismus, rebelantství 

    široká inspirace (viz dále) 

    eklekticismus  

    v architektuře 

    v malířství bohatá barevnost 

 racionalismus, estetické 

dogma 

 statičnost  

 idealismus odvozený z 

antiky 

 akademismus, oficialita 

 antika – mytologie a dějiny 

 architektura vůdčí obor 

 

 kresebnost, plastičnost 



Široké spektrum romantické inspirace 

 PŘÍRODA – ZBOŽŠTĚNÍ (PANTEISMUS) 

 STŘEDOVĚK A GOTIKA (ŠLECHTA) 

 SOUČASNOST – REVOLUCE  

   A OSVOBOZENECKÝ BOJ 

   DIVADLO 

   POEZIE, POVĚSTI, POHÁDKY, FOLKLÓR 

   ORIENT, ISLÁM 

  VYDĚDĚNCI, REBELOVÉ 

 



Filosofie anglického 

přírodně krajinářského 

parku 

 

 

 Anglické zahrady zobrazovaly zidealizovaný pohled na 
přírodu. Předlohy parků byly často inspirovány obrazy 
krajin Clauda Lorraina a Nicolase Poussina. Na rozdíl 
od francouzských, středověkých, i starověkých 
zahradních stylů je anglický přírodně krajinářský park 
nepravidelný, nesymetrický a nemá přímé linie. 
Architekti se úmyslně co nejvíce vyhýbají geometrickým 
tvarům v krajině, aby dosáhli dojmu původní krajiny. 



Zahrada Blenheimského paláce 



Základní prvky anglické zahrady 

 sekané trávníky na rozlehlých loukách v kontrastu 

k vodním plochám na lesním pozadí. Bývají 

doplněny shluky stromů, háji na zvlněném terénu a 

napodobeninami helénských, čínských, 

islámských, starověkých, románských nebo 

romantizujících (nebo neidentifikovatelných) 

památek a chrámů, či gotických zřícenin, mostů a 

další malebné architektury, někdy i jeskyněmi. 

Jako celek byly anglické přírodně krajinářské parky 

navrženy tak, aby dávaly dojem idylické krajiny, 

někdy s idealizovanými vesnicemi a vesnickou 

krajinou. 





Zahrada ve Stow  



Zahrada v Kew s pagodou 



Romantický (anglický) park 









Apollonův chrám 







Kolonáda 



Pseudogotická 

kaple 

Sv. Huberta 

 

eklekticismus 

romantické 

architektury 

 

-inspirace  

z různých slohů 

 





Zámek Krásný Dvůr u Podbořan 





Panův chrámek 





Vyhlídka 

a památník 







Pasovský biskup 

Leopold Thun-Hohenstein 



Umělá 

zřícenina 

jako 

rozhledna 

 



Čínský pavilon 





1876 



Rýzmberk 



1895 - 1900 











Caspar David 

Friedrich 

 1774 - 1840, německý malíř a 

kreslíř, významný představitel 

krajinomalby německého 

romantismu. Rád zajížděl pro 

inspiraci do Čech, jak také 

dokládá jeho nejznámnější 

obraz – Krajina s Milešovkou.  





Ruiny v Krkonoších 





Labské pískovce 

 

Časný sníh 







Klášterní hřbitov ve sněhu 



Hunský hrob 



Křídové útesy na Rujaně 

Hřbitov ve sněhu 





Poutník nad mořem mlhy Žena v okně 



Carl Robert Croll 









Eugen 

Delacroix 

1798 - 1863, nejvýznamnější 

francouzský malíř období 

romantismu. 

 

Ilustroval Williama 

Shakespeara, Waltera Scotta 

a Johanna Wolfganga 

Goetha 

 

V roce 1832 se vydal do 

Španělska a severní Afriky, 

což ovlivnilo velkou část 

jeho budoucích obrazů. 





Smrt Sardanapalova 



Lov lvů 









Moře z výšin Dieppe 



F. Chopin Šílená žena 



Francisco José de Goya y Lucientes  

1746 – 1828  

1786 dvorní malíř Karla III. a v roce 1789 

dvorní malíř Karla IV. Bourbonského. 

V roce 1792 onemocněl vysokou 

horečkou a pravděpodobně také 

neléčenou encefalitidou, která 

zapříčinila jeho ohluchnutí. 

v roce 1795 byl zvolen ředitelem 

malířství na Akademii a získal tak pozici 

nejvlivnějšího malíře Španělska, o tři 

roky později však rezignoval kvůli 

svému zhoršujícímu se zdraví. 



Carlos IV. s rodinou 



3. květen 1808 (Poprava v La Mondoa)  



Oblečená 

a nahá 

maja 



Rozmary  

- Los Caprichos,  

soubor 80 leptů (1799) 

 K častým námětům patří noční můry,  

    společenská kritika neřestí, výstředností  

    a bláznovství zosobňovaných španělskými hidalgy, 
které Goya zobrazuje posměšně jako osly. Jde o 
Goyovy osobité výtvarné komentáře k soudobým 
událostem, ale v ironické podobě, v duchu 
středověkého názoru "svět naruby." Nabízejí 
bohatý svět uměleckých forem plný narážek, 
sdělovaných ovšem formou hieroglyfů, alegorií a 
emblémů. 



Los caprichos 





Jean Auguste Dominique INGRES 

* 29. 8. 1780, † 14. 1. 1867, 

francouzský malíř a kreslíř; 

významný představitel 

romantismu a pozdního 

klasicismu. 

Ředitel francouzské Akademie 

v Římě a prezident École 

Nationale des Beaux-Arts. 

Vynikající portrétista a citlivý 

kolorista, žák J. L. Davida. 

Tematicky i formálně ovlivněn 

jak romantismem tak antickým 

uměním.  



Roland osvobozuje Angeliku 



Velká odaliska 







Odaliska s otrokyní 





Masakr  

na Chiu 



William Turner  

předchůdce impresionismu 





Velký kanál v Benátkách 





Vrak Minotaura 









Lesní krajina s děvčetem 



Horská krajina u Vyššího Brodu 





Alpský pokoj 

na zámku v Jirnech  





Josef 

Navrátil 

 
Vodopád 

pod 

Dachsteinem 

 

Jirny 





Jeskyně Klácelka 





Skřítkové kovající zbraně blanickým rytířům 






