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*art - angl. franc. – „umenie“; lat. ars; španiel. tal. arte; pozri streetart 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsthantverk 

 

*art brut - franc. brut – „drsný, hrubý“;  tiež „umenie v surovom stave“; priama a spontánna tvorba detí a 

duševne chorých, telesne postihnutých, väzňov  a ď. ľudí vystavených sociálnemu útlaku; ich 

tvorbu v 30.rokoch 20.st. registroval J. Dubuffet, inšpiroval sa ňou a prisúdil jej istú formu 

antiumenia; podobne pred ním vychádzali z tvorby duševne postihnutých členovia 

expresionistickej skupiny Der Blaue Reiter; pozri texturologia; porovnaj termín bruitizmus 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Art_Brut 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://uploads8.wikipaintings.org/images/jean-

dubuffet/grand-maitre-of-the-outsider-1947.jpg&imgrefurl=http://www.wikipaintings.org/en/jean-

dubuffet/grand-maitre-of-the-outsider-

1947&h=1066&w=787&sz=265&tbnid=kA9Cnwnzp9F9sM:&tbnh=85&tbnw=63&zoom=1&usg

=__HZqUg5au5PlhK-

itz4nld7WGcSE=&docid=8bnXa4Mwi70vXM&sa=X&ei=p5VeUZbmLoeStQau-

IBA&ved=0CDQQ9QEwAA&dur=1622 

 

            
 

J. Dubuffet                                 

J. Dubuffet 

 

*Art Centrum - československé stredisko výtvarného umenia; účelová organizácia ministerstva zahraničného 

obchodu so sídlom v Prahe; zaoberala sa najmä vývozom originálov súčasného výtvarného 

umenia (obrazy, grafika, plastika, umelecké objekty zo skla, keramiky a umeleckých šperkov, 

tapisérie), vývozom scénografických celkov a kompletných objektov výstav; zaisťovala 

rekonštrukcie a reštaurátorské práce starých umeleckých diel v zahraničí; údaje z Malej 

československej encyklopédie (1984); pozri múzeum 

*art deco/ar déko - franc.; tiež art décorativ, dekoratívne umenie; názov odvodený zo skratky výstavy v Paríži 

roku 1925: Exposition des Arts Décoratifs et Industriels (Výstava dekoratívneho a priemyselného 

umenia); dekoratívny štýl tvorby pred 2.sv.vojnou v Paríži pod vplyvom farebných kostýmov 

Ďagilevova baletného súboru, ktoré navrhovali Picasso, Matisse, M.Ernst, Miró, L.Bakst, Rauol 

Dufy, Fernand Léger, A.Derain (pozri M. Larionov, N. Gončarevová); okrem Paríža druhým 

centrom smeru bola Viedeň; neobmedzil sa iba na design (ďalej pozri móda) a postupne sa stal 

internacionálnym slohom; charakteristickým rysom bola pravouhlosť, jasné línie, spájané s s 

kubizmom; štýl našiel odozvu najmä v užitom umení (šperk, móda); šperk: jednoduchý štýl, 

náramky v tvare hadov po paži, kombinácia kovov a farebných materiálov (onyx, lapis azuli, 

achát, koral, nefrit, čierny jantár - gagát, korytnačina); termín v umeleckohistorickej literatúre 

uplatnený až od pol.60.rokov; pozri Mir iskusstva, Arts and Craft Movement, Archizoom 

Associanti, Flapjack; porovnaj pattern art zo 70.rokov 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konsthantverk
http://it.wikipedia.org/wiki/Art_Brut
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-dekoratívny štýl, ktorý vznikol pred 1.svetovou vojnou v Paríži pod vplyvom farebných 

kostýmov tanečného a divadelného súboru ruského divadelníka Sergeja Pavloviča Ďagileva, ktorý 

v rokoch 1907-11 zorganizoval v zahraničí hosťovanie ruských operných a baletných umelcov 

(tzv. Ruské sezóny); roku 1911 založil a do 1929 viedol tanečnú skupinu Ruský balet, ktorá 

natrvalo hosťovala v zahraničí a ktorá ovplyvnila vývoj tanečného umenia 20.st.; kostýmy pre 

Ďagilevov súbor navrhovali Pablo Picasso, Henri Matisse, Max Ernst, Joan Miró a Leon 

Nikolajevič Bakst atď.; druhým strediskom art déca bola Viedeň; charakteristickými črtami štýlu 

bola pravouhlosť, ktorá mala svoje spojenie s kubizmom, zjemnenosť prejavu prezrádzal vplyv 

secesie; art déco výrazne ovplyvnilo napríklad českú tvorbu; štýl sa uplatnil najmä v oblasti 

užitého umenia (sklo, porcelán, hračky, textil); tvorba v štýle art déco pokračovala do 30.rokov 

20.st.  

 

Baleka: art déco ako dekoratívny štýl vznikol pred 1.sv.vojnou pod vplyvom farebných kostýmov 

Ďagilevovho tanečného a divadelného súboru; navrhovali ich Pablo Picasso, Henri Matisse, Max 

Ernst, Joan Miró a Leon Bakst; druhým strediskom tohto posecesného dekoratívneho štýlu bola 

Viedeň, ktorá spolu s Parížom ovplyvnila české poňatie štýlu najmä zjemnenou výtvarnosťou; 

pravouhlosť bola ďalším podstatným rysom názoru a v českom prostredí bola spájaná s 

kubistickým tvaroslovím a záujmom o obrodené využitie národných prvkov v modernom umení; o 

rozvinutie štýlu sa v oblasti užitého umenia (napr. skle z Nového Boru alebo Kamenického 

Šenova (charakteristického modrou, červenou a žltou farbou) zaslúžili najmä 

umeleckopriemyselné školy a družstvo Artěl vo 20.rokoch; v ich polovine štýl tiež vyvrcholil 

(Jaroslav Horejc: fontána pre parížsku výstavu 1929); termín art déco označujúci štýlové snahy 

20.rokov sa v umeleckohistorickej literatúre objavil až v polovine 60.rokov 20.st.; štýl sa uplatnil 

najmä v oblasti užitého umenia (sklo, porcelán, hračky, textil) 

 

 
 

Šachová figúra koňa (bronzová kópia hlavy Pegasa, 1940) 

 

*art décorativ - franc. – „dekoratívne umenie“ 

*art-design - franc. dosl. – „umelecký dizajn“; pozri design 

*art deviant - deviant Art 

*art event - event art 

*art-forme - forme-art 

*l' art-gotique/lar gotik - franc. – „gotické umenie“; termín z čias romantizmu, ktorý prehodnotil gotiku, 

dovtedy (najmä počas renesancie) považovanú barbarskú  odchýlku od antických ideálov krásy a 

umenia; pozri gotický sloh 

*tzv. art-gýč - tzv. gýč-art 

*art informel/ar eforme - franc. dosl. – „neformálne umenie“; tiež informel,  umenie nestvárneného; francúzsky 

variant abstraktného expresionizmu z 50.-60.rokov 20.st., vychádzal z automatizmu maliarskeho 

prejavu a svojím obsahom blízky tachizmu, čo je tiež iba francúzsky variant abstraktného 

expresionizmu; pozri konkrétne umenie, H. Hartung; maliari informelu a tachizmu   

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Kunst 

 

*art junk - junk art/umenie odpadu 

http://de.wikipedia.org/wiki/Informelle_Kunst
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*l'art nouveau/lar nuvo - franc. termín pre secesiu, užívaný v Belgicku a Francúzsku; pozri Nabis 

 

 
 

F. Brangwyn: Charitas (1900) 

 

*art pattern - pattern art 

*l’art pompier - doslova  „Hasič umenia“;  posmešný francúzsky  termín pre veľké, oficiálne akademické 

umenie neskorého 19.st., najmä pre jeho historické a alegorické námety; názov pochádza z helmy 

s konským vlásím, ktoré nosili v tom čase   francúzski hasiči a ktoré sú podobné helmám gréckych 

antických hrdinov, ktorí sa často objavovali na alegorických personifikáciách akademických 

maliarov alebo na hlavách napoleonskej kavalérie;  v druhej polovine názvu zaznieva aj slovo 

pompéin (z Pompejí) a francúzske slovo pompeux – „pompézny“;  výrazom pompier umenie sa 

označovalo umenie, ktoré vyjadrovalo hodnoty buržoázie a bolo  neúprimné a prehnané; medzi 

typických pompier umelcov zaraďovaní William-Adolphe Bouguereau, Paul-Jacques-Aimé 

Baudry, Alfred Agache, Alexandre Cabanel a Thomas Couture  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%27art_pompier 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%27art_pompier
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W.-A. Bouguereau: Orestes prenasledovaný Fúriami (1862) 

 

*l’art pour l'art/lar pur lart  - franc. heslo l’art pour l’artizmu 

*l’art pour l'artizmus - z franc.; tiež „umenie pre umenie“; umelecký názor zdôrazňujúci význam 

autonómnych (svojbytných a imanentných) tvorivých zložiek umenia (pozri voľné umenie); 

podľa tohto poňatia má umenie nájsť cieľ v sebe samom a rozvíjať poriadok jemu vlastný; 

funkcie sociálne, politické a ď. chápe smer ako neprimerané umeleckému dielu; k programu sa 

hlásili impresionisti; termín prvý raz  prezentovaný v 30.rokoch 19.st. (porovnaj vyhlásenie 

manieristického teoretika umenia F. Zucarra (1609): „matkou umenia nie je príroda ale 

samotné umenie“; pozri artificializmus; porovnaj umenie čisté/absolútne umenie; parnasizmus 

*art-protis - tiež tapiséria; koláž z vlny, výtvarná textilná technika, využívajúca nespradenú vlnu prišívanú 

strojovo k textilnému podkladu, pripomínajúca  gobelín; technika vyvinutá v bývalom 

Československu v Brne; porovnaj arachné; pozri E. Krause 

*art Regionalizmus - Regionalizmus (art) 

*art-street/artstrít  - angl.; tiež streetart 

*art video - video-art 

*art vodun - vodun art 

*The Art Workers’ Guild/dar weks gild - angl; –  „Cech umeleckých pracovníkov“;  jedna z anglických 

organizačných základní Arts and Crafts Movement – „Hnutia za obnovu umenia a remesiel“; 

založená 1884 maliarom, grafikom a návrhárom Walterom Cranom a typografom, návrhárom a 

spisovateľom Lewisom Foremanom Dayom; patrili k nemu William Lethaby a architekt Charles 

Voysey/vojsli; pozri Arts and Crafts Exhibition Society; umelecké remeslá; cech; J. H. Dearle  

 

Dudák: spolok založený 1888 Williamom Morrisom; jeho názov bol prenesený na hnutie Arts and 

Crafts;  

 

Artaxerxes I - perzs. کمی ریاردش  /Artaxšaça; hebr. ַאְרַתְחַשְשְתא/artaχʃast; gréc. Ἀρταξέρξης; piaty kráľ Perzie od 

465-425pr.Kr a tretí syn Xerxes I.; Artaxerxes  poveril židovského kňaza a pisára Ezdráša 

prostredníctvom listu vyhlášky postarať sa o cirkevné a občianske záležitostí židovského národa;  

kópie tejto vyhlášky možno nájsť v Ezdrášovi (7,13-28); pozri Ezdráš 6; 7,11-13 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Artaxerxes_I_of_Persia 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Artaxerx%C3%A9s_I. 

 

 
 

G. Doré: Artaxerxes dáva Židom slobodu (drevoryt, 1866) 

 

*arte - španiel. talian. – „umenie“ 

*arte jovan/jofan - belgický názov pre secesiu 

*arte joven/choven – španiel.; jeden z názvov pre secesiu používaný v Španielsku; ďalší je  modernismo 

*arte moderna - tal. – „moderné umenie“; termín, ktorý v časoch ranej renesancie užíval Vassari pre maľbu 

Masaccia, ktorý za základ svojho umeleckého názoru považoval vedeckú perspektívu; poňatie 

priestoru bolo vyjadrené aj sošnou trojrozmernosť Masacciových postáv 

*arte nuovo -  talianske umenie na prechode od gotiky k renesancii, charakteristické umenie väčším príklonom 

k realizmu; typické pre tvorbu Duccia, francúzskeho miniaturistu J. Pucelle; pozri trecento, 

protorenesancia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artaxerxes_I_of_Persia
https://cs.wikipedia.org/wiki/Artaxerx%C3%A9s_I
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*arte povera - z tal. povera – „zlý, chudobný“; tiež „chudobné umenie“; označenie talianskeho kritika Germana 

Celanta pre tvorbu z konca 60.rokov, ktorá vzišla z pomedzia konceptuálneho a minimálneho 

umenia; programová chudoba spočívala vo využívaní triviálnych, najobyčajnejších materiálov, 

ktoré umenie dosiaľ nepoužívalo (plsť, guma, plast, olovo a mäkké materiály; arte povera znova 

doceňuje predmetnosť a vecnosť, čím sa odkláňa od dokonalosti foriem a telies minimálneho 

umenia; nové materiály v neočakávaných kombináciách (napr. guma a neón: R.Serra) a nové 

postupy ich opracovávania (napr. údery rúk); cieľ arte povera: premena materiálu uskutočnená 

tvorivým zásahom (R.Serra, J.Klimeš, A.Nierhoff, J.Kounellis, P.Pascali); porovnaj trash z konca 

20.st. 

*arte preromanico/arte preomantyko - španiel.; predrománske umenie Vizigótov vytlačených Maurami na 

sever Španielska (pozri vizigótske kráľovstvo), vyvíjajúce sa od konca 8.st.; postupne dostáva 

zmiešaný vizigótsko-islamský charakter v podobe mozarabského umenia 

**artes liberales - lat.; pozri sedem slobodných umení/septem artes liberales 

**artes mecanices/mekanyces – lat.;  tiež ars mecanicae, mechanické umenia 

artefakt - 1.ľudský výtvor, umelo vytvorený predmet, opak prírodniny; môže byť spracovaný umelecky, 

výtvarne ale aj rýdzo účelovo; pozri kreativita/tvorivosť, originalita 

2.diela na pomedzí umenia z hľadiska dobovo estetického, kultúrnych a umeleckých tradícií, 

vžitých hodnotových sústav (napr. diela naivného umenia) 

artefakty v severskej mytológii - pozri andvarinaut, Brísingamen; objekty v severskej mytológii, severská 

mytológia 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Artifacts_in_Norse_mythology 

 

Artel - družstvo maliarov založené skupinou ruských maliarov v r.1865, z ktorého vzniklo Združenie putovných 

výstav; pozri skupina Peredvižnici 

Artěl - české umelecké družstvo založené 1908 (V.Brunner, P.Janák, J.Konůpek, M.Tainitzerová) s cieľom 

obnoviť umelecké hodnoty remesla (pozri umelecké remeslo) a pôsobiť na zlepšenie životného 

prostredia; zakladatelia vychádzali zo zásad kubizmu a spolupracovali so Skupinou výtvarných 

umelcov (E.Filla, V.Beneš); 1935 Artěl zrušený; pozri art déco; kubizmus IV. 

Artel umelcov - rus. Артель художников; kooperatívne združenia (Artel) a obec demokraticky zmýšľajúcich 

umelcov na čele I. N. Kramským; založené v r. 1863 po tom, čo niektoré z jej budúcich 

organizátorov boli vylúčení z Petrohradskej akadémie umenia, pretože boli účastníkmi  „vzbury 

štrnástich“ (vo vzbure proti každoročnej súťaži akadémie, študenti odmietli namaľovať skúšku 

obraz na danú tému); počet členov Artel neskôr tvoril základ hnutia Peredvižnici  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artel_of_Artists 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Artifacts_in_Norse_mythology
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Fotografia členov združenia Artel umelcov (zľava: V. V. Venig, F. S. Žuravlev,  A. I. Morozov, I. 

N. Kramskoj, K. V. Lemoch, A. D. Litovčenko, K. E. Makovskij, N. D. Dmitrijev, N. P. Petrov 

/stojí/, V. P. Kretajn, M. I. Peskov, N. S.  Šustov, A. I. Korzuchin, A. K. Grigorjev,   1863-1864) 

 

Artemis - v gréckej mytológii dcéra Dia a Leto; grécka bohyňa prírody a lovu, ženskej čistoty, plodivosti a 

svetla, ochrankyňa prístavov; oblečená v šafranovom, červeno lemovanom poľovníckom rúchu, 

sprevádzaná družinou lesných (pozri Dryády), horských (pozri Oreády, Echo) a riečnych nýmf 

(pozri Najády), tromi silnými a siedmimi rýchlymi psami, bielou laňou (v súlade s farebnou 

symbolikou biela tu znamenala zosobnenie ženského kozmického princípu), príp. satyrmi a 

silénmi, ozbrojená podobne ako jej brat Apolón lukom a šípmi, prípadne pochodňou, ktorá bola aj 

jej atribútom; zasvätení jej boli: laň, daniel, pes, palina, smrek, vavrín; obetné zvieratá: laň, koza, 

kedysi aj ľudia; neskoršie stotožnená so Selene a Hekaté, v rímskej mytológii s Dianou; v príbehu 

Trojskej vojny zdržiavala grécke vojsko v prístave, lebo Agamemnón zabil jej obľúbenú laň; pozri 

Kallistó, Ifigeneia/Ifigenia, Niobé; Tanit, Aktaion, Tityus a Orión, kalydónsky kanec, gryf; bohovia 

plodnosti; Artemis z Efezu; Biedermann: cyprus, labuť;  prídomky: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Artemide 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artemis 

http://it.wikipedia.org/wiki/Artemide
http://en.wikipedia.org/wiki/Artemis
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Artemis riadi bigu ťahanú jeleňmi (etruský červeno figurový stamnos, 350-325 pr.Kr.) 

 

            
     

Artemis a Aktaión (tzv. Niobin kratér; 450pr.Kr.) 

Apolón a Artemis (antická keramika) 
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Artemis riadi bigu ťahanú jeleňmi (detail, eritrografická technika,  440 pr.Kr.) 

 

 
 

Artemis na voze ťahanom párom koní voze ťahanom párom jeleňov (detail, eritrografická 

technika,  450-425pr.Kr.)   
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Artemis držiaca pochodne (mramor, rímska kópia, 2.st.) 

 

Artemis Iochaira - Artemis vrhajúca šípy 

Artemis Kaledeire - Artemis pokrikujúca (pri love) 

Artemis Persike - Artemis Perzská, stotožňovaná v perzskou Ainatis 

Artemis Polymastos - Artemis matka, dojčiaca celé ľudstvo; v posledných časoch odmietaná antická vízia 

dojčiacej matky nepravdepodobná a prsia Artemis dokonca považované za semenníky 

obetovaných býkov  

 

-v súvislosti s heslom Artemis z Efezu: Artemis efezská vyzerá obludne so svojím veľkým počtom 

prsníkov alebo tým, čo sa za ne zvyčajne považuje; už neskoršie sa zistilo, že tieto prsníky sú 

pridané časti, ktoré sa vešali na kultovú drevenú sochu, v spodnej časti zopnutú plechovým 

pancierom, ktorý obopínal spojené nohy; zdá sa, že sa na sochu vešali semenníky býkov, 

zabíjaných obetovaných na počesť bohyne, čo zodpovedá gréckym predstavám o plodivej sile 

býka; garderóba Artemis sa pochopiteľne menila a je možné, že na kultovú sochu boli neskoršie 

pripevnené iba napodobeniny semenníkov 

 

- Artemis z Efezu, známa aj ako  „krásna Artemis“ je rímska kópia  z 2.st., ikonografický typ 

Artemis Polymastos  

 

http://www.ephesus.us/ephesus/templeofartemis.htm 

http://albertis-window.com/2011/02/diana-of-ephesus-keeping-abreast-with-iconography/ 

 

http://www.ephesus.us/ephesus/templeofartemis.htm
http://albertis-window.com/2011/02/diana-of-ephesus-keeping-abreast-with-iconography/
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Artemis z Efezu, Krásna Artemis (2.st.) 
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Artemis z Efezu, Veľká Artemis (1.st.) 
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P. P. Rubens: Objavenie dieťaťa Erichthonia (detail, 17.st.)  

 

Artemis potnia theron - Artemis, pani zvierat 

Artemis Versaillská - kópia Leocharovej sochy z 4.st.pred Kr. umiestená vo Versailles 

Artemis z Efezu - Vidman: jej kult doložený už z archaického obdobia (od 7.st.pr.Kr.); jej kult je však oveľa 

starší a naopak ešte v hlboko za rímskym cisárstvom priťahoval uctievačov, ktorí putovali k 

efezskému chrámu (pozri artemísion) a podporovali rozkvet mesta; Artemis z Efezu patrí ku 

starým negréckym božstvám plodnosti (pozri bohovia plodnosti), rozšíreným v Malej Ázii, Sýrii a 

Fenícii; Artemis efezská vyzerá obludne so svojím veľkým počtom prsníkov alebo tým, čo sa za 

ne zvyčajne považuje; už neskoršie sa zistilo, že tieto prsníky sú pridané časti, ktoré sa vešali na 

kultovú drevenú sochu, v spodnej časti zopnutú plechovým pancierom, ktorý obopínal spojené 

nohy; zdá sa, že sa na sochu vešali semeníky býkov, zabíjaných pri obeti na počesť bohyne 

(zodpovedá to gréckym predstavám o plodivej sile býka); garderóba Artemis sa pochopiteľne 

menila a je možné, že na kultovú sochu boli neskoršie pripevnené iba napodobeniny; nakoľko ide 

o typický atribút, ktorý nechýba na žiadnej zo zachovaných replík kultovej sochy; pozri Artemis 

Polymastos  

 

Artemisia I. -  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Artemizja_(kr%C3%B3lowa) 

 

Artemisia II. - (350 pr.Kr.); grécke Ἀρτεμισία/Artemisia; sestra, manželka a nástupkyňa perzského satrapu 

Mausola, vládcu Carie; po jeho smrti vládla po dobu dvoch rokov, od 353-351 pr.Kr.; pretože jej 

žiaľ za bratom - manželom bol príliš silný, extravagantný (podľa Boccaccia bolo jej vdovstvo 

najčistejším a najvzácnejším druhom lásky), je v umení zomrazovaná, ako pije nápoj z vína 

zmiešaného s popolom mŕtveho;  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Artemisia_II. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_II_of_Caria 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Artemizja_(kr%C3%B3lowa)
http://de.wikipedia.org/wiki/Artemisia_II.
https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_II_of_Caria
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A. Houbraken: Spomienka na kráľa Mausola kráľovnou Artemisiou (pred 1719) 
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G. F. Guerrieri: Artemesia mieša Mausolov popol s vínom (16.-17.st.) 
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G. Pencz: Artemisia pripravuje nápoj s manželovým popolom 
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G. van Honthorst:  Artemisia (1635) 
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Rembrandt: Sophonisba prijíma otrávený pohár alebo Artemisia prijíma Mausoleov popol  (1634) 
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E. Quellinus II: Artemisia (1652) 

 

artemísion - chrám bohyne Artemis; najznámejší artemísion v Efeze; iónsky dipteros postavený pred 

pol.6.st.pr.Kr. na mieste staršej svätyne; 356 pr.Kr. vypálený Hérostratom; v helenizme obnovený 

(pozri dejisko legendy zo života apoštola Jána: motív 5. - sv. Ján pije z otráveného kalicha); 

zachovaný vo fragmentoch; považovaný za jeden zo siedmich divov sveta; pozri Alexander 

Macedónsky; antický chrám 

 

https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849

&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-

QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crv

Sxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-

lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnas

enajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-

lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-

5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-

VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&im

gdii=_ 

 

https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849

&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-

QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crv

Sxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-

lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnas

enajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-

https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=197150816&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
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lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-

5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-

VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&im

gdii=_ 

 

 
 

M. van Heemskerk: Artemidin chrám v Efeze (farebná rytina zo série Sedem divov sveta, 1572) 

 

 
 

Model Artemidinho chrámu v Efeze 

 

 

 

https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
https://www.google.sk/search?q=mauz%C3%B3leum+v+halikarnasse&sa=X&espv=2&biw=1849&bih=995&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHsxCHfq6-QUZBkqkSmJVlUp6hJRmSX1qUWVziWFJSlJhckpmfF5yZklqeWFlcGfjZ_YI7u_XE5mlyV_crvSxb-WcFAM1vs2dOAAAA&tbm=isch&imgil=BIZZDdxPWvLaNM%253A%253BY9-lxIcFsxvzBM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsites.google.com%25252Fsite%25252Fnasenajkrajsiedivi%25252Fabout-us&source=iu&pf=m&fir=BIZZDdxPWvLaNM%253A%252CY9-lxIcFsxvzBM%252C_&usg=__TkqfO-5mb5JMphl2Q6RU_c0KWiU%3D&ved=0CHIQyjc&ei=sTp-VLe1DI7dauWHgugH#tbm=isch&q=artemidin+chr%C3%A1m+v+efeze&revid=953129270&imgdii=_
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arteroterapia - psychoterapeutická metóda, využívajúca pri liečení vlastnosti ľudskej tvorivosti (hudba, 

výtvarné prejavy, pohybové kreácie); pozri choroba; lekári a lekárnici 

artesonado - zo španiel. artesón – „misa“; španielsky termín pre táflované stropy a dvere zložené z početných 

farebných kúskov dreva (pozri intarzia), ktoré vytvárajú prepletané geometrické vzory so 

zahĺbenými poľami; vyrábané aj zo štuky; pozri mudéjarský štýl; španielske umenie 

arti - tal. – „umenie“ 

arti del disegno/diseňo - tal.  – „kresebné umenia“; podľa Vasariho: maliarstvo, grafika, sochárstvo a 

architektúra si boli z druhov umenia rovné a spájala ich ako základ kresba; pozri paragoné; 

disegno, kompozícia 

artificializmus - z lat. artificialis – „umelý“;  art – „umenie“; český maliarsky smer programovo uvedený 1927 v 

Revui Devětsil ako paralela poetizmu; predchodca surrealizmu v Čechách; zdôrazňuje 

autonómnosť umeleckého diela, ktoré je v tomto poňatí výtvarnou básňou, prelínaním poézie a 

výtvarného umenia (porovnaj paragoné); je súčasťou imaginatívneho maliarstva a zahrnuje prvky 

abstraktnej maľby a surrealizmu, do ktorého vyústil v 30.rokoch 20.st.; pozri skupina Devětsil 

artificiálny - 1.umelý v protiklade k prírodnému (pozri manierizmus) 

2.prepiata až samoúčelná (remeselná) schopnosť a dokonalosť diela; pozri artistný 

3.umelosť a vyumelkovanosť tvorby, napr. kompozície, témy a námetu apod. 

4.zdôraznená autonómnosť umeleckého diela a jeho prvkov; od toho odvodený názov českého 

artificializmu; porovnaj l'art pour l'artizmus 

artikulárny kostol - kostol artikulárny 

artista - varietný a cirkusový umelec v oblasti akrobacie, ekvilibristiky, kúzelníctva a žonglérstva; pozri 

komediant, cirkus 

artist’s proof/artist pruf - autorská tlač 

artistika, artista - cirkusové umenie; varietný a cirkusový umelec v oblasti akrobacie, ekvilibristiky, kúzelníctva 

a žonglérstva; pozri cirkus, šarivari 

 

 
 

Neidentifikované  
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A. Macke:  Povrazochodec (19.-20.st.) 
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M. Chagal: Cirkusový koník  

 

artistný - z lat. ars – „umenie, zručnosť“; zameraný predovšetkým na umeleckú výrobu; vrcholné zvládnutie 

predovšetkým technických (remeselných) predpokladov tvorby; artistný má blízko k umeleckému, 

prevažne však technickému experimentu, prechádza však často do samoúčelnosti; v tom zmysle sa 

často prekrýva s termínom artificiálny 

 

-zdôrazňujúci formu v umeleckej tvorbe, zameraný hlavne na ňu 

 

artizmus - formalistický umelecký smer, lartpourlartizmus 

artotéka - verejná zbierka, ktorej fond tvoria obrazové reprodukcie a plagáty, často však aj pôvodné grafické 

listy a často aj ďalšie pôvodné umelecké diela (obrazy, drobná plastika); diela sú určené k 

zapožičaniu ako knihy vo verejných knižniciach a sú pre tento účel pripravené: napr. drobná 

grafika uložená do súborov v doskách; artotéky zriaďujú knižnice, ale aj galérie, umelecké múzeá 

a ď. kultúrne inštitúcie 

lartpourlartizmus/larpurlartizmus - artizmus 

*Arts and Crafts/artend krafts - angl. – „umenie a remeslá“; pozri Arts and Crafts Exhibition Society; gýč 

*Arts and Crafts Exhibition Society/artend krafts exibišen sesaieti - anglická „Spoločnosť pre usporiadanie  

výstav umenia a remesiel“, založená 1883; sústredila jednotlivé organizačné základne typu Arts 

and Crafts Movement, Century Guild, The Art Workers Guild, Morris Company aj jednotlivcov a 

za cieľ si kládla zabrániť výtvarnému úpadku úžitkových predmetov, ktoré nastalo zavedením 

strojovej výroby; boli založené typografické remeselné dielne Kelmscott Press, Doves Press, 

Ashendene Press; hnutie formulované anglickým maliarom a kritikom Johnom Ruskinom (pozri 

prerafaelizmus) prinieslo obrodu umenia a remesiel v duchu craft-spirit/tzv.duch dobrého remesla; 

hnutie zasiahlo celú Európu ale najväčší ohlas malo v Belgicku; pozri umelecké remeslá, Rebel Art 

Centre, Der Brücke, Mir iskusstva; gýč; C. Larsson, W. Crane, Svätý grál (tapiérie)   

 

Dudák: výtvarné hnutie iniciované v 60.rokoch 19.st. maliarom, architektom, typografom, 

návrhárom Williamom Morrisom a maliarom, kritikom Johnom Ruskinom; názov hnutia bol 

prenesený z názvu výstav Arts and Crafts Exhibition, konaných spolkom Art Workers' Guild, 

založeným 1888 Williamom Morrisom; hnutie bolo reakciou na búrlivý vývoj anglického 
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priemyslu s jeho unifikačnými tendenciami a s nahrádzaním človeka a ručnej práce strojmi a 

masovou výrobou; v duchu Ruskinových ideí mali byť priemyselnou výrobou potlačené remeslá 

opäť povznesené k novému rozkvetu; pod vplyvom ideí hnutia Arts and Crafts vznikali veľmi 

kvalitné výrobky s umeleckým designom; hnutie ovplyvnilo rozvoj umeleckých remesiel v Európe 

a stalo sa jedným z predchodcov secesie; z ideí hnutia vychádzala aj architektúra; významné a 

novátorské bolo najmä poňatie rodinného domčeka, vychádzajúce z tradície starých anglických 

vidieckych sídiel; dom má byť postavený na účelne založenom pôdoryse (zvyčajne horizontálne 

rozvetvenom, s ústrednou obytnou halou), bez zbytočných historických reminiscencií a s 

triezvym, ale citovo príjemným exteriérom (neomietnuté tehly a iný miestny materiál) aj 

interiérom (zjednodušenie tradičnej výzdoby); významný bol najmä vplyv architektov: Philip 

Webb, Charles Francis Annesley Voysey a Richard Norman Shaw; svojím účelovým poňatím 

bývania, dôrazom na jednoduchosť a odmietnutím oficiálneho eklektizmu ovplyvnilo hnutie Arts 

and Crafts modernú architektúru, bez ohľadu na to, že programovo odmietalo unifikáciu a strojovú 

veľkovýrobu; pozri romantizmus, Werkbund (Dudák); W. Crane 

 

*Arts and Crafts Movement/árts end krafts múvement - angl. – „hnutie umenia a remesla“; reformné hnutie 

britských umelcov v 2.pol.19.st. za obrodu a kvalitu produkcie výrobkov umeleckého priemyslu 

(nábytok, sklo, riad, knihy, kovy, bytová dekorácia) príklonom k tradíciám cechových organizácií; 

(J.Ruskin, W.Morris, W.Crane); pozri umelecké remeslá, Arts and Craft Exhibition Society, craf-

spirit; porovnaj nostalgicky ladený smer v umení 70.rokov 20.st. pattern art; pozri Werkbund 

 

Artuš - legendárny kráľ keltských Britov z prelomu 4.-5.st., ústredná postava stredovekých románov z 12.st.; k 

artušovským legendám patria príbehy kúzelníka Merlina a rytierov Lancelota, Parcifala, povesť o 

sv. grálu ukrytom na hrade Montsalvat; tieto legendy inšpirovali umelcov z hnutia Arts and Crafts 

Movement; pozri rytieri okrúhleho stola; Ossian, Longinus (Becker); J. W. Waterhouse; „traja 

rytieri sv. grálu“, Idyly kráľa   

 

Huf: legenda o Artušovi sa začína zradou; Artušov otec, kráľ Uther Pendragon, sa na smrť zaľúbil 

do manželky vojvodu Corwaldského, a aby sa jej zmocnil, pomocou čarodejníka Merlina sa 

premenil na vojvodu; Ygerne nepoznala zámenu a počas spoločne strávenej noci počala Artuša; o 

tejto zrade sa nikdy nedozvedela; keď neskoršie vojvoda z Cornwaldu zomrel v súboji s Utherom, 

Uther predstieral šľachetnosť a zobral si ju za manželku; podľa legendy sa Artuš narodil na hrade 

na myse Tintagel pri severovýchodnom pobreží Cornwallského polostrova; budúceho panovníka 

Artuša dali v detskom veku na výchovu k Merlinovi a ako pätnásťročný sa stáva vladárom 

Británie; podľa veštby preukázal svoj právoplatný nárok na trón tak, že spomedzi viacerých 

uchádzačov on jediný vytiahol z kameňa zázračný meč Exalibur, ktorý bol ukutý na ostrove víl v 

Avalone, na ktorom žila bohyňa v podobe víly, Morgana; podľa inej povesti ho dostal Artuš od 

panej jazera; pomocou zázračného meča bojoval a umiernil odbojné kmene v Anglicku, Írsku a 

Škótsku; podľa iných prameňov bojoval aj na Islande, v Nórsku, Dánsku a v Gallii, čiže bol 

mocným vládcom nad polovicou Európy; Artuš sa zosobášil s milovanou Guineverou a pokojne s 

ňou žil na Camelote, bájnom hrade, kam si povolal rytierov okrúhleho stola, družinu 

najurodzenejších mužov ríše, ktorí ako rovní medzi rovnými stelesňovali vtedajší ideál rytierskych 

cností; životnou úlohou rytierov bolo hľadanie sv. grálu; dvanásť rokov žil Artuš s manželkou na 

Camelote, až kým jeho najdôvernejší druh Lancelot nezviedol Guineveru a neutiekol s ňou do 

Francúzska; kráľ Artuš ich prenasledoval až tam; jeho neprítomnosť na dvore využil Artušov syn 

Mordred, následník trónu, a chopil sa vlády nad Britaniou; kliatba, ktorá začala zneuctením 

Ygerny, začala pôsobiť a všetkých napokon stihol zlý osud: Guinevera bola odsúdená za 

cudzoložstvo na smrť upálením, no Lancelot ju so skupinou ozbrojencov zachránil; boje medzi 

prívržencami Artuša a jeho nepriateľmi viedli k zániku Camelotu a celej ríše; Guinevra skončila v 

kláštore, Lancelot ako pustovník, Artuš zabil svojho syna Mordreda bez toho, že by poznal jeho 

totožnosť; starý kráľ bol však tiež zranený; neumrel síce, ale jeho rana sa nechcela zahojiť; 

nakoniec ho na bárke dopravili na ostrov Avalon a zverili víle Morgane (?), ktorá ho mala 

ošetrovať, kým sa neskončí jeho trápenie 

 

Artušov oddaný lord Belvedere hodil meč Exalibur do zahmleného jazera; z hĺbky sa vynorila 

ruka a chytila ho; čarovná Pani jazera vzala Artuša svojou čarovnou loďou na Ostrovy 

požehnaných; jeho rytieri na jeho pamiatku postavili hrobku a napísali na ňu: „Artúr - bývalý a 

budúci kráľ“; verili, že Artuš a jeho vojsko neodišli zo sveta navždy, ale len spia ukrytí v tajomnej 

jaskyni; keď bude Británia v najväčšom ohrození, Merlin ich zobudí zatrúbením na lesnom rohu a 
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oni poletia na svojich koňoch pomôcť krajine (obdobné príbehy poznajú viaceré krajiny: Čechy v 

podobe Blanických rytieroch) 

 

Huf: prvú legendu o Artušovi spísal Geoffrey z Monmouthu v 12.st. v latinskom spise „Dejiny 

kráľov Britanie“, čiže asi 600 rokov po tom, čo mal Artuš žiť (5.st., obdobie sťahovania národov); 

opiera sa o pramene z 10. alebo 9.st.; svoje dielo považoval za skutočnú históriu Anglicka, 

zachytenie sledu panovníkov, dynastií a vojen; všetky pramene, z ktorých vychádzal nie sú známe, 

ale určite poznal kroniky mníchov z 5.st. a ústne keltské podanie 

 

1.Artuš: pramene, hoci ich je málo, ukazujú, že okolo roku 500 po Kr. jestvoval keltský vojvodca, 

úspešný bojovník proti Anglosasom vylodeným v Anglicku; bádatelia sa domnievajú, že meno 

Arthur bola prezývka alebo čestný prívlastok: naznačuje to časť mena Arth, čo znamená medveď; 

to by súhlasilo s keltskou praxou, že vojvodcovia vo vojne dostávali prezývku podľa nejakého 

veľkého zvieraťa; avšak dnešné zvyšky hradu na severovýchodnom myse Cornwallského 

polostrova pochádzajú zo 14.st. 

 

2.Merlin: bdie na kráľom a stojí mu svojimi nadprirodzenými schopnosťami po boku; vedci 

predpokladajú, že skutočne žil, aj keď jeho vlastné meno nepoznáme; bol akýsi veľkňaz, mal 

vlastnosti druida a vládol čarodejnými silami, ale súčasne bol christianizovaný Romano-Brit; v 

jeho osobe sa odzrkadľuje situácia Britanie v ranom stredoveku; rímski okupanti (v 2.pol.5.st. už 

takmer 200 rokov kresťania) krajinu opustili, ale kresťanské náboženstvo, ktoré zaviedli, ešte bolo 

prepojené keltským prírodným náboženstvom 

 

3.Camelot: rodinný hrad Artuša a miesto rytierov sv. grálu; lokalita s týmto menom nejestvuje; 

bádatelia hľadajú súvislosť s waleským Caerleonom, sídliskom, ktoré opustili Rimania; iní ho 

hľadajú v Cadbury Castle v grófstve Somerset, kde z diaľky vidno vysoký val obkolesujúci 

náhornú plošinu, ktorý pripomína umelý pahorok; vykopávky objavili zvyšky palisádového 

opevnenia z rímskeho obdobia; určite sa však „keltský“ Camelot neponášal na kamenné stavby z 

predstáv fantastov 19.st. 

 

4.Gralsburg: hrad, na ktorom sa rytierom okrúhleho stola zjavil na Turíce, v nádväznosti na 

Zjavenie sv. Ducha- pred očami rytierov grál obklopený slnečnými lúčmi; v stredoveku sa verilo, 

že svätý grál opatrujú práve katari a ich takmer nedobytná bašta Montségur sa dodnes považuje za 

„Gralsburg“ stredovekého spisovateľa Wolframa von Eschenbacha; počas križiackej výpravy roku 

1208, ktorú proti katarom poslal pápež Inocent III., odmietli sa katari vzdať, hoci podmienky 

prímeria boli nad očakávanie mierne a výhodné; katari nechali si dvojtýždenný čas na rozmyslenie 

a nakoniec sa 205 katarov aj tak nevzdalo, hoci vedeli, že to znamená istú smrť; príčiny tohto 

záhadného správania obidvoch strán konfliktu sa vidia v tom, že sa pápež potreboval za každú 

cenu dostať do hradu aj za cenu voľného odchodu kacírov a oni potrebovali dostatočný čas 

prepašovať z hradu čosi von; mnohí veria, že tak dôležitý mohol byť iba sv. grál; podľa dnešných 

bádateľov sa Gralburg môže byť hrad Dinas Bran Castle v severnom Welse; napriek tomu britský 

archeológ Radford nenašiel žiadny vzťah hradu a legendy o Artušovi 

 

5.Avalon: mýtický Avalon umiestnil stredoveký francúzsky historik Geofrey z Monmouthu na 

druhú stranu mora; keďže Británia samotná je ostrov, mohol byť Avalonom akýkoľvek ostrov 

medzi Anglickom a Írskom alebo medzi Anglickom a Francúzskom; bádatelia uvažujú o ostrove 

Isle of Man (medzi Anglickom a Írskom) a Isle d'Aval pred Bretónskom; aj vo francúzskom 

Burgundsku existuje mesto Avallon s ostrovom v blízkom jazere; pre veľa Artušových 

obdivovateľov však leží Avalon v anglickom Glastonbury, kde sa nachádzajú rozvaliny 

benediktínskeho kláštora v juhoanglickom grófstve Somerset (pozri grál glastonburský); kedysi 

skutočne rovinatú krajinu zakrývala voda a ako ostrov z vody vyčnieval iba jeden pahorok; 

skeptici legendy vychádzajú z teórie, že mnísi kláštora, ktorý patril pod opátstvo, ktoré zhorelo 

1184, potrebovali peniaze na opravu, a preto rozchýrili, že našli hrob Artuša a Guinevry; 

artušovská legenda bola v tom čase už populárna a davy návštevníkov spolu so svojimi milodarmi 

prispeli na výstavbu kostola; roku 1962 archeológ Raleigh Radford skutočne našiel na mieste 

údajného hrobu Artuša stopy po hrobe 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Artu%C5%A1 

http://da.wikipedia.org/wiki/Kong_Arthur 

http://it.wikipedia.org/wiki/Re_Art%C3%B9 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_Artu%C5%A1
http://da.wikipedia.org/wiki/Kong_Arthur
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_Art%C3%B9
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Kráľ Artuš ( „Flores Historiarum“ od Matthew Paris, 1258) 

 

   
 

Artuš ako jeden z deviatich cnostných (detail, tapiséria, 1385) 
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P. Vischer st. podľa návrhu A. Dürera:  Kráľ Artuš (Hofkirche v Innsburcku, 1520) 
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H. Pyleus: Artuš, král britský (Príbehy kráľa Artuša a jeho rytierov, 1903) 

 

 
 

E. C. Burne-Jones: Smrť kráľa Artuša  (olejomaľba, 1898) 

 

artičoky - pozri rastliny  
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P. de Vos: Zátišie s lovnou zverou a homárom (poľovnícke zátišie, 17.st.) 

 

 
 

P. de Vos: Zátišie s kančou hlavou (17.st.) 
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F. Desportes: Kvety a zelenina v krajine (1720) 
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J.-B. Oudry: Zátišie s artičoky (18.st.) 

 

Artuš (kráľ) - pozri Svätý grál (tapiérie) 

Arubani/Aruban - urartská bohyňa plodnosti a umenia, manželka boha Haldi; je náprotivkom iránskej bohyne 

Anahity a gréckej Artemis; pozri urartskí bohovia 

 

   
 

Replika bronzovej sošky urartskej bohyne Arubani z archeologickej lokality Toprak Kale 

(9.st.pr.Kr.) 
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aryballe - veľký džbán s kónickým dnom, oblým telom a pretiahnutým rozšíreným hrdlom; keramika Inkov 

(pozri incká kultúra); pozri keramika indiánska 

aryballos - drobná starogrécka nádobka guľovitého alebo vajcového tvaru s úzkym hrdlom a širokým okrajom 

na rozotieranie oleja; nosená atlétmi na remienku na zápästí; pozri antická keramika 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aryballos  

 

 
 

Aryballos (protogeometrický štýl, 2.tis.pr.Kr.) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aryballos


Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

 

Heslo ART – AS  Strana 33 z 34 

 
 

Hoplítes (protokorintský štýl, čierno figurový aryballos,  580-560 pr.Kr.) 
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Janiform v podobe etiópskej a ženskej hlavy s kalos nápisom (červeno figurový aryballos, 520-510 

pr.Kr.) 

 

arylamid -  arylamidy sú zlúčeniny odvodené z amoniaku (NH3)   nahradením atómov vodíku aryly 

arylamid B.O.N.  - Smith: alternatívny názov pre červeň naftolovú 

arylamidová žlť G - Smith: žlť Hansa/Pigmentová žlť l 

arylamidová žlť 10G - Smith:  žlť Hansa/Pigmentová žlť 3 

arylamidová žlť GX - Smith:  žlť Hansa GX/Pigmentová žlť 73 

arzenál - 1.pôvodne priestor, sklad na úschovu zbraní a munície v čase mieru; zbrojnica (pozri kremeľ) 

2.dnes závody na výrobu zbraní a munície s priestormi na ich uskladnenie 

arzika - žlť rezedová, weld 


