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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. Francisco Goya a 
 Diego Velasquez b 
 Tiziano Vecellio c 
 

Který z těchto malířů nebyl 
portrétistou příslušníků španělského 
královského dvora? 

Michelangelo Buonarroti d X 
 

2. Hans Arp a 
 Marcel Duchamp b X 
 Jan Preissler c 
 

Jak se jmenuje významný představitel 
raně avantgardního umění, autor 
Velkého skla nebo Aktu sestupujícího 
se schodů? Otto Dix d 
 

3. Paul Klee a  
 František Kupka b X 
 Pablo Picasso c 
 

Jak se jmenuje autor malby s názvem Amorfa – 
Dvoubarevná fuga (1912), který je ve sbírkách 
Národní galerie v Praze, jeden z průkopníků 
malířské abstrakce? Emil Filla d 
 

4. malířství a 
 sochařství b 
 grafického designu c 
 

Marina Abramović je významnou 
představitelkou: 

performance d X 
 

5. secese a X 
 art deco b  
 novogotika c 
 

Do kterého slohu řadíme Obecní dům 
v Praze? 

klasicismus d 
 

6. Július Satinský a 
 Alex Mlynárčik b 
 Julius Koller c X 
 

Významný představitel slovenské neoavantgardy, 
jehož retrospektivní výstava od listopadu loňského 
roku probíhá ve vídeňském Muzeu moderního umění 
(MUMOK)? Svätopluk Mikyta d 
 

7. Alena Kučerová  a 
 Meda Mládková b  
 Eva Jiřičná c X 
 

Jak se jmenuje významná česká architektka, která od roku 1968 
působila ve Velké Británii (po roce 1989 opět i v ČR). Je 
autorkou Oranžérie v Královské zahradě Pražského hradu nebo 
Univerzitního centra UTB ve Zlíně.  Eliška Kaplicky d 
 

8. Mark Rothko a  
 James Dean b 
 Jackson Pollock c X 
 

Jak se jmenoval partner malířky Lee Krasner, 
klíčový představitel abstraktního expresionismu, 
který zahynul roku 1956 při automobilové 
nehodě?  Ed Ruscha d  
 
 

9. Barbora Kleinhamplová a 
 Milena Dopitová b X 
 Kateřina Šedá c 
 

Která z uvedených umělkyň není laureátkou 
Ceny Jindřicha Chalupeckého?  

Markéta Othová d 
 

10 Sarah Lucas a 
 Tracey Emin b  
 Louise Bourgeois c 
 

Laureátka ceny Turner Prize z roku 2013, která 
se na výstavě ve Veletržním paláci představila 
společně s loňskými finalisty Ceny Jindřicha 
Chalupeckého, se jmenuje: Laure Prouvost d X 



 
11. autorská kniha grafika a spisovatele Josefa Váchala  a 
 cyklus dřevořezů Pietera Brueghela ve sbírkách londýnské National Gallery  b 
 malba Albrechta Dürera ve sbírkách Národní galerie v Praze c X 
 

Růžencová slavnost je: 

malba Hieronyma Bosche ve sbírkách madridského Musea Prado d 
 

12. Georgia O'Keeffe aX 
 Kathy Acker b 
 Peggy Guggenheim c 
 

Významná americká malířka, představitelka 
meziválečného modernismu, autorka abstraktních 
kompozic, obrazů s tématem květů i 
krajinomaleb, se jmenovala: Ultra Violet d 
 

13. animismus a 
 automatismus b 
 atomismus c 
 

Marie Černínová (Toyen) a Jindřich Štyrský 
v polovině 20. let v Paříži ohlásili vznik nového 
malířského stylu, který pojmenovali: 

artificialismus d X 
 

14. alla prima a 
 akvatinty b 
 fresky c X 
 

Nástěnné malby prováděné do vlhké omítky 
nazýváme: 

kvaše d 
 

15. britský malíř aktivní v 2. pol. 18. st., představitel klasicismu a  
 britský malíř aktivní v 2. pol. 20. st., autor expresivních portrétů b X 
 britský sochař aktivní v 1. pol. 20. st., konkurent Augusta Rodina c 
 

Jmenovcem britského filosofa a 
historika Francise Bacona, 
považovaného za zakladatele 
moderního empirismu, je: britský malíř aktivní v 1. pol. 20. st., představitel kubismu  d 
 

16. Alexandr Rodčenko a 
 Germaine Krull b 
 Diane Arbus c X 
 

Mezi představitele konstruktivistické fotografie 
nepatří: 

Jaroslav Rössler d 
 

17. Kassel a X 
 Berlín b 
 Düsseldorf c 
 

Ve kterém německém městě se letos po pěti 
letech uskuteční jedna ze světově 
nejvýznamnějších periodicky konaných výstav 
současného umění? Hannover d  
 

18. Asuánské přehrady a 
 Ontarijského jezera b  
 Kaspického moře c 
 

Ikonické dílo land artu Spirálové molo (Spiral 
Jetty, 1970), jehož autorem je Robert Smithson, 
se nachází na břehu: 

Velkého Slaného jezera d X 
 

19. Rembrandt van Rijn – Jan Amos Komenský a 
 Peter Paul Rubens – Petr Parléř b X 
 Auguste Rodin – Josef Mařatka c  
 

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

David Alfaro Siqueiros - Jackson Pollock d 
 

20. Jon Rafman  a 
 Katja Novitskova b  
 Pipilotti Rist c X 
 

Kdo z uvedených umělkyň a umělců není 
spojovaný s uměním post-internetu? 

Simon Denny d 
 


