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FuturismusFuturismus

Za vznik futurismu bývá považován rok 1909, kdy 
v Itálii vydal italský básník Filippo Tommaso
Marinetti futuristický manifest v pařížském listu Le
Figaro. 
Shrnul program futurismu do několika základních 
bodů: krása neklidu, rychlosti a boje poezie odvahy a 
revolty. 
Prakticky prezentovali triumf člověka nad přírodou.
V roce 1910 vydali podobný manifest i malíři a 
v roce 1912 architekti.



3Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manifesti_del_futurismo.jpg



Futurismus v literatuFuturismus v literatuřřee

Aby bylo možno ještě více zdůraznit rychlost, vytvořili 
futuristé teorii osvobozených slov, tzn. slova (nebo jen 
hlásky) 
Ve větě nebo verši byla slova vytržena z kontextu a skládala 
se bez ohledu na jejich logické vazby a pravidla syntaxe.
Snaha vyjádřit onomatopii (zvukomalba) a kakofonii
(nelibozvučnost). Hojně se používaly typogramy (velikost a 
rozvržení písma), aby vše působilo "zrakově".
Odstraňovali vše, co "zdržuje" (intepunkce, adjektiva, 
adverbia, prepozice, užití sloves většinou v infinitivu). 
Důležitá byla grafická podoba básně.
(Po hudební stránce bychom jej mohli označit jako předstupeň stylu techno.)



FilippoFilippo TommasoTommaso MarinettiMarinetti (1876(1876--19441944))

Dramatik, básník, také fašistický 
politik, se narodil egyptské Alexandrii 
a zemřel italském Bellagiu
Roku 1902 vydal svou první básnickou 
sbírku La Conquête des Étoiles
(Conquest of the Stars). Po třech letech 
založil vlastní časopis, kde kladl důraz 
na volný verš.
Dílo: Zkáza, Osvobozená slova, Sopky 
(básnické sbírky); Ohnivý buben,  
Zajatci (divadelní hry)
Zdroj obrázku: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Filippo_Tommaso_Marin
etti
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DOPIS "PASSDOPIS "PASSÉÉISTICKISTICKÉÉHO" PHO" PÁÁNA MLADNA MLADÉÉ
KRASAVICI  (Text k rozboru)KRASAVICI  (Text k rozboru)

iiiiiiiiiiiiiiii lllllllllllllll ááááááááááááá áááááá
+ Miluji tě + - × 29 lichotek + luna a potůčky 
pějí pod stromy ......... ráj mých paží Přijď
štěstí + - × - 3 000 měsíčně + prsten 
nicotnosssssst s rubíny 8 000 + 6 000 

Botičky. Zítra u mne. 
Buď rozumnou. Tři 
futuristické
polibky

(paséismus (dříve psáno passéismus) - směr zdůrazňující minulost, zastaralá věc, zastaralý jev, názor, přežitek 



Vladimir Vladimir VladimiroviVladimirovičč MajakovskijMajakovskij
(1893(1893--1930)1930)

Autor experimentální poezie, využíval 
zejména hyperboly a personifikace, 
prozaizaci básnického slovníku, dále 
lyrických tragédií, kolektivistických 
poém, milostné poezie, satirických 
dramat, satirických plakátů a comicsů. 
Stal se tvůrcem revoluční socialistické
poezie. 
Spáchal sebevraždu.
Zdroj obrázku: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Majakovskij.face.jpg
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MajakovskMajakovskééhoho ddíílolo

Básník, dramatik satirik, malíř, filmový scenárista, publicista i 
herec, průkopník ruské avantgardní kinematografie. 
Políček veřejnému vkusu - 1912, futuristický sborník
Já - 1913, sborník veršů
Vladimir Majakovskij - 1913, poetické monodrama
Oblak v kalhotách - 1915, poema o vzpouře lyrického hrdiny, 
zakrývajícího hluboké milostné city a sociální cítění
Mysterie - buffa - 1918, veršovaná dramatická poema
150 000 000 - 1919 - 20, poema
V. I. Lenin - 1924, epos 
Horká lázeň (1929), divadelní hra
Plným hlasem - 1930, básnická závěť

Vysvětli pojem epos, poema



Text k rozboru (VText k rozboru (Vššimni si významu grafickimni si významu grafickéého ho 
uspouspořřááddáánníí bbáásnsněě. . 
V kterV kteréém obdobm obdobíí MajakovskMajakovskééhoho tvorby vznikla?)tvorby vznikla?)

Můj verš projde
hromadou

let a psot
a vyvstane

hřmotně
světu

před očima
jak dosud do našich dnů

strmí vodovod
vvstavěný ještě

otroky Říma.
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