
Land Art
TKZ1  /  2008/9  /  Jan Soukup



jeden z nejznámější projektů
Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970



Land Art vznikl v USA na konci šedesátých let jako protest proti 
komerčnosti umění v galeriích. Přístupy k němu jsou rozdílné, ale 
dovolil bych si je rozdělit do tří různých směrů a uvést autory, 
jejichž práce mne nejvíce oslovila...



přístup porozuměním..



Andy Goldsworthy
* 26.6.1956



Andy Goldsworthy
pochází ze severozápadu Anglie. Je 
především sochařem, fotografem a 
enviromentalistou. Jeho práce jsou 
tvořeny převážně z přírodních, 
nalezených materiálů a mají vždy 
přímý vztah k místu, kde vznikají. 
Goldsworthyho díla byla obdivována 
nejdříve v Japonsku a není divu, 
neboť abych tak řekl, představuje 
cestu západního člověka k východní 
filosofii… Jeho tvorba je cestou k 
porozumění zemi, vodě… základním 
elementům, přírodním tvarům a 
jejich podstatě a tím i cestou k 
porozumění sama sebe a svého 
vztahu ke světu.

Rozčlenit nějak jeho 
prácije dle mého názoru 
poněkud absurdní 
přístup, ale čistě z 
vizuálního hlediska, je to 
možné například dle 
následujících ústředních 
principů jednotlivých 
prací:
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Od skládání ptačích pírek a rozprašování sněhu ve větru, přes 
kamenné oblouky, až po veliké hliněné plastiky, instalace z 
naplaveného dřeva, nebo klikaté kamenné zdi evokující říční tok…



Storm King Wall
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úžasný dokument v příšerné kvalitě na video.google.com
A. Goldsworthy – Rivers and Tides: 
http://video.google.com/videoplay?docid=-8480463057406057702&ei=RzjrSPTyCYKw2gKtvLCqCw&q=rivers+and+tides

kvalitnější ukázkla z dokumentu:
http://video.filestube.com/video,ee06bbc8b09c5c6d03e9.html

A. Goldsworthy portfolio:
http://www.sculpture.org.uk/portfolio/AndyGoldsworthy

http://video.google.com/videoplay?docid=-8480463057406057702&ei=RzjrSPTyCYKw2gKtvLCqCw&q=rivers+and+tides
http://video.filestube.com/video,ee06bbc8b09c5c6d03e9.html
http://www.sculpture.org.uk/portfolio/AndyGoldsworthy


brutální přístup..



Christo and Jeanne-Claude 
oba dva *13.6.1953



Christo Vladimirov Javašev
pochází z Bulharska, kde studoval 
moderní umění v Sofii. Svou ženu se 
potkal na studiích v Paříži roku 
1958, kde začala jejich 
spolupráce..a dva roky na to se 
narodil jejich syn.

Jeanne-Claude
je francouzskou, která studovala ve 
Francii, Švýcarsku a získala 
bakalářský titul z latiny a filosofie na 
univerzitě v Tunisu.

Svou práci popisují 
jednoduše tak, že usilují o 
jakýsi magický efekt, 
zapůsobí na člověka 
setkávajícího se s jejich 
dílem ať již v městském 
prostředí, kde se jedná 
zejména o zabalené 
budovy, nebo ve volné 
krajině, kde na člověka 
jakoby znenadání 
vykoukne velká spousta 
umělých objektů… 
Všechny jejich díla jsou 
financována čistě z jejich 
vlastních peněz, 
vydělaných z prodeje 
litografií, prvotních skic a 
fotografií jejich děl, což 
svědčí o popularitě jejich 
práce.



Christova ranná tvorba
1958 - 61



Christova ranná tvorba
1958 - 61



Autoři vykládají svá díla nejčastěji tak, že je možno se 
na ně dívat třemi způsoby - na zabalené veřejné budovy 
a mosty jako na sochy, draperie…



první společná realizace – zabalené barely od ropy
1961  Cologne Harbor



zabalená fontána
Spoleto, Itálie
1968



zabalená 
galerie umění
1968  Bern



zabalená 
galerie umění
1968  Bern



zabalený Reichstag
1995  Berlín



zabalený Reichstag
1995  Berlín





zabalený most Neuf
1985  Paříž



zabalený most Neuf
1985  Paříž



zabalený most Neuf
1985  Paříž



Na projekt s 3100 deštníky v Japonsku a Kalifornii 
nabízejí pohled jako na zásah člověka do krajiny 
související urbanistickým plánováním…



projekt deštníků pro 
Kalifornii, USA

projekt deštníků pro 
Ibaraki, Japonsko















běžící plot
1976  Kalifornie



běžící plot
1976  Kalifornie



Nebo vykládají svá díla tak, že je možno je chápat jako 
velkou malbu…



obklopené ostrovy
1983  Miami, Florida







oficiální stránky autorů:
http://christojeanneclaude.net

http://christojeanneclaude.net


přístup recesistní.. ;)



obří králík viditelný na Google Earth
2005  Rakousko



obří králík viditelní na Google Earth
2005  Rakousko



obří králík viditelný na Google Earth
autoři, umělci z Vídně


