
vliv orientální kaligrafie v evropském a 
americkém umění



…sledujeme-li navíc, svéráznou cestu originální japonské kaligrafie odlišnou od čínské, pochopíme vzápětí, 
proč si znalci umění z Evropy a Ameriky všimli blízkosti zenového malířství (založeného na kaligrafických 

hodnotách s díly moderního abstraktního umění Západu až tehdy, když oni sami pro sebe objevili nefigurativní
malířství a začali si ho cenit.

Zenové malířství začalo být vlastně v Japonsku studováno pravděpodobně až díky modernímu evropskému a 
americkému umění. Je fakt, že západní ani japonská věda prakticky nevěnovala pozornost umělcům o nichž tu byla 

řeč.

Japonský specialista na zenové umění P. Hisamacu jmenuje sedm jeho estetických principů: 
1. – nepravidelnost/asymetrie – umělecké ambice směřují tu nikoli k dokonalé formě, ale za ni – a tím za 

formu vůbec,
2. – jednoduchost – snaha po vyjádření podstaty věci bez zbytečných detailů,

3. – drsnost – ve smyslu zdrsnění vlivem zubu času, kterým se vyjeví individualita  charakteru věci,
4. – přirozenost – oproštění od vyumělkovanosti a všech příkras,

5. – subtilnost – nepřesný  výraz , nejasnost má širší postih než přesný tvar, či slovo. Odchylka od pravdy je 
tedy menší (mlha na obrazech sloužila původně jako prostředek k vyvolání iluze prostoru, postupně se stala 

znakem pro „absolutní prázdnotu“ chápanou jako pozitivní prvek), 
6. – bezpodmínečná svoboda – absolutní nevázanost na autoritu – svět, Buddhu či úsilí po nevázanosti,

7. – klid – nemá být rušen hlukem, vzruchem a ani úsilím o jejich potlačení…

…najdou se ale i takoví historici umění (např. René Sieffert, kteří tvrdí, že umění zen je podvrh, či dodatečný 
výmysl velkého popularizátora dra Suzukiho. Faktem zůstává, že díla čínského umění souvisejícího s čchanem
byla uchovávána v soukromých i klášterních sbírkách  a že posledně jmenovaní mistři zenového malířství, byli 

považováni řadou sběratelů a znalců za hodných uznání a  ochrany, třebaže se o nich nepsalo v odborné literatuře.  
Tak byla zaručena kontinuita jejich díla a možnost objevení jejich génia.



…vliv orientálních tušových technik na euro-americké umění

…orientální tušová malba se dostala do popředí zájmu evropských malířů již v 19. 
století.

Zdrojem poznání tohoto výtvarného stylu se pro ně stala čínská a japonská alba 
kaligrafických listů, případně závěsné svitky.

…učaroval jim zejména způsob, jakým tamější mistři dokázali své výjevy ztvárnit 
pomocí kresebné zkratky. S použitím jen základních obrysových linek dokázali 

jednoduchým způsobem vystihnout podstatu zobrazovaného. 

…především ve druhé polovině 19. století se práce s tuší stávala stále oblíbenější, a 
to nejenom u impresionistů (Manet, Monet, Degas, ale i u představitelů např. Barbizonské

školy Corota, Milleta, Daubignyho, Rousseaua a dalších..



Toulouse-Lautrec
Obr. 41: Plakát



Toulouse-Lautrec Obr. 42: Kankán



Karl Appel
Obr. 43



Karl Appel
Obr. 44



André Masson
Obr. 45



André Masson
Obr. 46



Obr. 47: Tuš
(1937)

Hans Hartung



Obr. 48: T-1954-20 
(1954)

Hans Hartung



Jackson Pollock
Obr. 49: Číslo 16 (1951)



Obr. 50: Olejová koláž (1951)

Jackson Pollock



Obr. 51

Jackson Pollock



Obr. 52

Jackson Pollock



Mark Tobey

Obr. 53: Abstraktní figury 

(1954)



Mark Tobey
Obr. 54: Zátiší s tušovým nápisem(1957)



Mark Tobey Obr. 55: Hlava v krajině (1957)



Mark Tobey

Obr. 56: Bez názvu (1958)



Mark Tobey Obr. 57: Kaligrafie z lepidla(1962)



Mark Tobey

Obr. 58: Trio (1970)



Mark Tobey

Obr. 59: Vesmírný rituál, 

(1957)



Obr. 60: Tajné písmo 
(1934)

Paul Klee



konec nebo zakonec nebo začčáátektek…… ??
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