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Jméno
Příjmení
Ateliér
Body

Celkově

Označte jednu správnou odpověď „křížkem“ (X) v rubrice za a), b), c), d).
Za každou správně zodpovězenou otázku bude uděleno 5 bodů, které budou přepočítány do výsledné desetibodové
stupnice podle klíče: 10-15 = 1b, 20-25 =2b,30-35=3b, 40-45=4b, 50-55=5b,60-65=6b,70-75=7b,80-85=8b, 90-95
=9b, 100=10b
V případě, že bude označeno víc odpovědí k jedné otázce, nebudou uznány.
V případě oprav odpovědí bude uznána ta, u níž bude napsáno „ano“.
V případě, že bude u více odpovědí napsáno „ano“, nebude uznána žádná odpověď na danou otázku.
1.

Jak se jmenuje americká umělkyně, aktivní od poloviny 70. let 20.
stol., která se nejvíce proslavila sériemi stylizovaných autoportrétů,
jako byly např. Untitled Film Stills, v nichž kritizovala genderové
stereotypy hollywoodského filmu?

Louise Lawler
Niki de Saint Phalle
Valie Export
Cindy Sherman

a
b
c
dX

2.

Jak se jmenuje významný představitel české malby přelomu 19. a 20.
století, autor slavné série Černých jezer (1904), v jehož práci můžeme
sledovat přechod od symbolismu s prvky secesního stylu k modernímu
výrazu?

Antonín Slavíček
Jan Preisler
Vojtěch Preissig
Alfons Mucha

a
bX
c
d

3.

Jak se jmenuje významný český konceptuální
umělec, kurátor a sběratel, jehož sbírka tvoří
základ stálé expozice současného umění
Moravské galerie v Brně nazvané Art Is Here?

Robert Musil
Jiří Valoch
Milan Knížák
Jiří Hynek Kocman

a
bX
c
d

4.

Které z těchto muzeí umění nenajdete ve Vídni?

Albertina
Museum Moderner Kunst (MUMOK)
Leopold Museum
Guggenheim Museum

a
b
c
dX

5.

Které dvě oblasti byly nejvýznamnější v tvorbě
Zahy Hadid (1950–2016)?

malba a architektura
kresba a malba
kresba a sochařství
design a videoart

aX
b
c
d

6.

Jak se jmenuje největší evropská mezinárodní soutěž pro absolventy
uměleckých škol, uskutečňovaná v ČR od roku 2003, jejíž poslední
výstava zahrnující práce finalistů z 39 škol proběhla od října do
prosince 2017 v Národní galerii v Praze?

Future Generation Art Prize
Start Up
Startpoint
Super Start

a
b
cX
d

7.

Na 57. benátském bienále prezentovala v československém pavilonu
svou práci tato významná představitelka slovenského umění:

Ilona Németh
Jana Kapelová
Jana Želibská
Zuzana Žabková

a
b
cX
d

8.

Výstava Nervous Trees, která monumentálním
způsobem shrnula několik posledních let tvůrčích
aktivit Krištofa Kintery, proběhla na podzim
2017:

v Galerii Vaňkovka v Brně
ve Veletržním paláci Národní galerie
v Galerii Rudolfinum
v Galerii MeetFactory

a
b
cX
d

9.

Petrus Paulus Rubens ve svém početném díle
nebyl inspirován

originály antických soch
příjezdem císařovny Marie Terezie do Bruselu
kožešinami na těle své ženy
antickými bájemi

a
bX
c
d

10

Který z těchto umělců nepůsobil na významné
meziválečné avantgardní škole Bauhaus?

László Moholy-Nagy
Oskar Schlemmer
Vasilij Kandinskij
Marcel Duchamp

a
b
c
dX

11. Autorem reliéfu Panathénajských slavností ve
vlysu Parthenónu, hlavního chrámu athénské
Akropole, byl

Vitruvius
Andrea Palladio
Feidias
Kallikrates

a
b
cX
d

12. Která z těchto staveb je nejstarší?

Eiffelova věž v Paříži
Chrysler Building v New Yorku
Petřínská rozhledna v Praze
Národní divadlo v Praze

a
b
c
dX

13. Který z těchto umělců se nepodílel na stavbě
vatikánské baziliky svatého Petra:

Michelangelo Buonarroti
Raffael Santi
Lorenzo Bernini
Leonardo da Vinci

a
b
c
dX

14. Která z uvedených grafických technik je
nejstarší:

litografie
akvatinta
lept
sítotisk

a
b
cX
d

15. V kterém roce zveřejnil André Breton první
Manifest surrealismu?

1907
1924
1929
1945

a
bX
c
d

16. Na kterého současného umělce/umělkyni nejlépe
sedí tato charakteristika: autor/ka často
monumentálních instalací, v nich pracuje
se základními elementy, jako je světlo a pohyb:

Takashi Murakami
Camille Henrot
Olafur Eliasson
Kiki Smith

a
b
cX
d

17. V roce 2017 se uskutečnil 14. ročník výstavy Documenta.
Kromě Kasselu, kde se Documenta tradičně koná od roku
1955, byla loni výstava poprvé rozšířena také do dalšího
evropského města. Které to bylo?
18. Který z těchto umělců nepatří mezi představitele
pop artu?

19. Která z uvedených dvojic se
nemohla (s ohledem na data
narození a úmrtí) nikdy setkat?

Athény
Berlín
Marseille
Münster

aX
b
c
d

Richard Hamilton
Claes Oldenburg
James Rosenquist
Richard Serra

a
b
c
dX

Hieronymus Bosch – Erasmus Rotterdamský
Gustav Klimt – Gerhard Richter
Salvador Dalí – Walt Disney
Carl Andre – Ana Mendieta

20. Jak se jmenuje významná současná umělkyně, jejíž tvorba Mariko Mori
má nejčastěji povahu propracovaných videoesejí, v nichž Amalia Ulman
se často zaměřuje na kritiku propojení technologie a moci Hito Steyerl
Alexandra Pirici

a
bX
c
d
a
b
cX
d

