Výtvarná výchova – slovník pojmů
Visual Art

výtvarné umění

Art History

dějiny umění

Styles and Epoques, Tendencies:

Styly a slohy, směry:

Stone Age Art/ Palaeolithic -, Neolithic -

pravěké umění/ - paleolitu, - neolitu

Egyptian Art

umění Egypta

Art of Ancient Mesopotamia

umění starověké Mezopotámie

Art of Ancient Greece and Rome

antické umění

Romanesque Art/ Gothic -

románské umění/ gotické -

Reneissance/ Mannerism

renesance/ manýrismus

Baroque/ Rococo

baroko/ rokoko

Classicism/ Romanticism/ Realism

klasicismus/ romantismus/ realismus

Historical style/ Neo-Gothic etc.

historický styl/ novogotika atd.

Impresionism/ Post-Impresionism

impresionismus/ postimpresionismus

Art Nouveau/ Symbolism/ Art Deco

secese/ symbolismus/ Art Deco

Cubism/ Expressionism

kubismus/ expresionismus

Abstraction/ Functionalism/ Constructivism

abstrakce/ funkcionalismus/ konstruktivismus

Surrealism/ Dada/ Futurism

surrealismus/ dadaismus/ futurismus

Abstract Expressionism/ Geometric Abstraction

abstraktní expresionismus/ geometrická abstr.

Poa-art

pop art (nová figurace)

Modern Art

moderní umění

Post-modern Art

postmoderní umění

Contemporary Art

současné umění

Non-European Art

mimoevropské umění

Tribal/ Primitive Art

kmenové/ primitivní umění

Art Brut/ Naive Art

insitní/ naivní umění

Miscellaneous, Art Theory:

Různé, teorie umění:

Concrete / Figurative Art

konkrétní/ figurativní umění

Abstract / Non-figurative Art

abstraktní/ nefigurativní umění

Decorative/ Applied Arts/ Arts and Crafts

dekorativní/ užité umění/ umělecká řemesla

Kitsch/ Chocolate-box Art

kýč

Academy/ Studio

akademie/ ateliér

Inspiration/ Realization

inspirace/ realizace

Self-expression/ Citation

sebevyjádření/ citace
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Canon

kánon

Motive/ Theme

motiv/ námět

Copy/ Print

kopie/ reprodukce (tisk)

Composition/ Format

kompozice/ formát

Size /of the picture, font, frame

rozměr (velikost)/ obrázku, fontu, rámu

Colour /red, blue, yellow (basic) etc.

barva / červená, modrá, žlutá (základní) atd.

Black and White Scale

černobílá škála

Contrast/ Chiaroscuro

kontrast/ šerosvit

Symbol /Christian, Pagan

symbol/ křesťanský, pohanský

Perspective /illusive, hieratic

perspektiva/ ilusivní, hieratická

Shading / Light

stínování/ světlo

Background/ Foreground

pozadí/ popředí

Artist/ Painter/ Sculptor/ Illustrator/ Designer

umělec/ malíř/ sochař/ ilustrátor/ designér

Curator / Collector

kurátor/ sběratel

Critician / Theoretician

kritik/ teoretik

Auction/ Collection

aukce/ sbírka

Evaluation/ analysis of an Artwork

hodnocení/ analýza uměleckého díla

Discourse on Art/Aesthetics

umělecký/ estetický diskurz

Project/ Presentation/ Annotation

projekt/ prezentace/ anotace

Exhibition Opening

vernisáž

Exhibition/ long-term, short-term

výstava/ dlouhodobá, krátkodobá

Gallery/ Museum/ Public Space

galerie/ museum/ veřejný prostor

Site-specific/ Original / Experimental

site-specific/ originální/ experimentální

Era / Tendency

éra (epocha) / tendence

Tools and Techniques, Materials:

Nástroje a techniky, materiály:

Clay/ plaster / of Paris

hlína/ modelína/ sádra

marble/ bronze

mramor/ bronz

model/ cast

model/ odlitek

cutter/ chisel

řezák/ dláto (rýtko)

oil /on canvas

olej/ na plátně

watercolour /on paper

akvarel (tempera)/ na papíře

ink /indian-ink

inkoust/ tuš

brush/ pencil/ pen

štětec/ tužka/ pero

coloured-pencils/ charcoal

pastelky/ uhel (křída, pastel)

easel/ palette

stojan/ paleta

eraser/ ruler/compasses

guma/ pravítko/ kružítko

video

video

Zpracoval vyučující Anglicko-českého Gymnázia AMAZON

červen 2014

2

Výtvarná výchova – slovník pojmů
graphics

grafika

litoghraphy

litografie

etching

lept

engraving /copper -, wood -

rytina/ mědi -, dřevoryt

woodcut / lino-cut

dřevořez/ linoryt

photography /manipulated -

fotografie/ upravená

collage /frotage, assamblage etc.

koláž /frotáž/ asambláž atd.

mixing /colours, styles etc.

míchání (mix)/ barev, stylů atd.

mixed-media

kombinovaná technika

drawing /intuitive, realistic, stylised etc.

kresba/ intuitivní, realistická, stylizovaná atd.

painting/ paint-brush

malba/ americká retuš

modelling / relief/ mosaic

modelování/ reliéf/ mozaika

Genres and Disciplines:

Žánry a disciplíny:

Plein Air Painting

plenérová malba

Still-life/ Portrayal/ Landscape

zátiší/ portrét/ krajinomalba

Allegory/ Caricature

alegorie/ karikatura

Logotype

logo

Architecture

architektura

Design (product - , graphic -, interior -

design/ výrobků, grafický, interiérů

Inter-media/ Multi-media/ Video-mapping

intermédia/ multimédia/ videomapping

Poster/ Script/ Typography

plakát/ písmo/ typografie

Sculpture / Installation

socha/ instalace

Environment / Land Art

environment / land art

Body-art/ Hyper-realism

body-art/ hyperrealismus

Performance / Event / Action Art

performance / event/ akční umění
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