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Toyen
• vlastní jméno Marie Čermínová 
• narozena 21.9.1902 v Praze 
• zemřela 9.11.1980 v Paříži  
• česko-francouzská malířka
• nejvýraznější vůdčí osobnost umělecké 

avantgardy počátku 20. století  
• představitelka evropského surrealismu



ŽIVOT

• V letech 1919 – 1922 studovala na 
Uměleckoprůmyslové škole  dekorativní malbu 
u prof. Emanuela Dítěte ml.
• V roce 1923 se seznámila s Jindřichem 

Štyrským 
• přezdívku Toyen začala používat v roce 1923, 

kdy poprvé vystavovala v pražském Rudolfinu
• Byla členkou avantgardního sdružení 

uměleckého svazu Devětsil 
• V roce 1925 navštívila Paříž, která ji velmi 

učarovala
• Vytvořila nový směr artificialismus, jehož 

hlavním principem bylo spojení malířství 
a poezie



Artificialismus
  

Fata morgana 1926



Knižní tvorba
• Důležité místo v tvorbě Toyen zaujímá knižní 

tvorba 
• celkem vytvořila na 500 knižních obálek
• pracovala pro nakladatelství Odeon, Melantrich
• Knihy též ilustrovala a pro některé knihy 

navrhovala vazbu a frontispice
• Po emigraci do Francie se knižní tvorbě přestala 

věnovat



Zbytek noci 1934

• rok 1934 znamenal definitivní zlom v její práci
• založila Surrealistickou skupinu v Československu 
• poetika surrealismu ovlivnila umělkyni do konce 

jejího života
• její obrazy a kresby jsou plné strašidel, fantomů, 

snových objektů
• častý je motiv rozbité panenky, oka, oděvu bez 

těla, částí těla či kostry nebo dravce
• Toyen je též známá zobrazováním erotických 

motivů 



Surrealismus
Spící 1937

Jedno z nejvýznamnějších surrealistických  děl



• krátce po skončení války vystavovala Toyen v 
Praze naposledy
• tato výstava de facto znamenala rozloučení 

malířky s Československem
• na jaře 1947 opustila Československo v předtuše 

blížícího se komunistického puče
• odjela do Paříže, kde zůstala až do své smrti
• Je pochována na místním hřbitově Batignolles

ŽIVOT



Půlnoc, erbovní hodina 1961



Děkuji za pozornost
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