
1a 1b
jméno autora Tom Hunter Dorothee Golz
životní data *1965 *1960
místo působení London, Anglie Wien, Rakousko

série

Perons Unknown (8) - jediná celá série 

insp. Pouze Vermeerem!

Digitale gemälde - 2 fotografie insp. 

Vermeerem
datace 1997 2008-2009

The Woman reading A possesion Order, 

1997 Perlohrring, 2009; 

The Art of Squatting, 1997 Mädchen am Fenster 2008

barva/čb barva, light-box barva

technika

klasická fotografie, bez následných 

úprav ;společenské téma x formální 

krása; lokálnost, realističnost

digitátlní fotografie, úpravy -> 

vmontování fotografií obličejů z 

origináních maleb; postavení žen ve 

společnosti 

Inspirace

Vermeer, ale také: Cranach, Rubens, 

Sebastian del Piombo zejména renesance

Kdo považuje Vermeera 

za předobraz? 

Divák/autor?

autor / rozpozná zkušenější oko - 

založeno na barevnosti a kompozici 

i pro laického diváka rozpoznatelné - 

kopie hlavy dívky s perlou, ale i 

kompozice a další typické V. prvky. 

Kombinuje prvky z různých maleb.  

Mají fotky (zdobné) 

rámy? Evokace obrazu není dokázáno ne



2a 2b 2c
Cindy Sherman Yasumasa Morimura Hiroshi Sugimoto
*1954 *1951 *1984
USA Osaka, Japan Tokio, Japan

History Portraits - 1 foto insp. 

údajně Vermeerem

Daughter of Art History - 1 foto; 1 

pohyblivý obraz, 1 instalace Portraits - 1 foto insp. Vermeerem
1988 - 1990 od 1985/6 1999

Untitled #209 -Vermeer Vermeer Study, 2004 The Music Lesson, 1999

barva, grotesktní barva, groteskní čb

Make-up, rekvizity, "autoportrét", 

postúpravy, groteskní 

začátky klasická fotografie, přechod 

k digitální. Make-up, rekvizity, 

postúpravy, "autoportrét", stavba 

kulis, manipolované, groteskní

klasická fotografie, velkoformátový 

fotoaparát

průřez dějinami umění, na zákl. 

reprodukcí

Velasquez, Da Vinci, Manet, 

Duchamp, Rembrandt, Frida, Goya 

etc., na základě reprodukcí.

fotografie voskových modelů - 

Rembrandt / Vermeer, Da Vinci 

v případě Vermeera autorka. Nemá 

žádný konkrétní předpoklad. 

Morimura se snaží o co největší 

přesnost. Rozezná i laický divák, 

pokud dílo přímo nepovažuje za 

originál. konkrétní předobraz.

lehce rozpoznatelné a jednoznačné. 

konkrétní předobraz.

ano ano není dokázáno 



3a 3b
Guido Rey Richard Polak
1861 - 1935 1870 - 1957
Italie Rotterdam, Holandsko

nepojmenováno - známá 1 fotografie

Photographs from Life in Old Dutch 

Costume - známé 3 fotografie 
1908 1913-1915

Der Brief, 1908 The Artist and his Model, 1914

čb čb

klasická fotografie, heliogravura klasická fotografie, heliogravura

Vermeer a další holandští malíři

Vermeer a další holandští malíři / 

holandský styl 

volná inspirace Vermeerem - 

kombinace typických prvků z jeho 

různých maleb. Není konkrétní 

předobraz.

volná inspirace Vermeerem - 

kombinace typických prvků z jeho 

různých maleb. Není konkrétní 

předobraz. Snaha o přesné vybavení 

ateliéru.

fotografie zřejmě nebyly 

vystavovány. Známé pouze tisky. 

fotografie zřejmě nebyly 

vystavovány. Známé pouze tisky. 


