
Posudek diplomní práce Gabriely Kaškové 

August Drdmse. Der Kanst1er und seine Bi1der 

Ze skupiny um~lcO n~meck~ národnosti činných v Praze na po
čátku 20. století upoutává pozornost August Br5mse nejenom jako 
grafik, C0~ souvisí s jeho pósobením jako profesora grafiky na 
přažské AVU od roku 1910, ale zejména jako malíř. Práce G. Kaškové 

• ,......... , , • • v ........ 1 "h ~ .. l Je prave vcnovana teto lntlmnC)Sl po oze Bromseo 01 a. 
Kašková, která je jako istka dcbfe vyzbrojená k takovému 

ókolu, získala stipendium od Deutsch - tschechisches Zukunftsfond, 
které jí umožnilo dOkladné prostudovat Br8mseho pozOsta1ost,ulo
ženou v Kunstforum Ostdeutsche Galerie v Aezně. Díky tomu mohla 
ses7ávi t impozan·tní katalog Bromseho maleb, obsahující 705 položek 
a vytvořit tak opravdov9 základ odborného studia, ale také se sez
námit s písemnou částí pozdstalosi, zejména s obsáhlou korespon
d~ncí Bromseho s jeho nastávající manželkou E1se Schanemannovou, 
což jí umožnilo významně zpřesnit a prohloubit poznatky o životo
piSt] umělce a o jeho názorech v deleži tém období let 1906 - 10, 
kdy v Praze čekal na zřízení profesury na AVU.První část práce pro
to velmi živě objas~uje pOvod a začátky umělce, jak v jeho rodných 
Františkových Lázních <3. z, :)">:) ,:;tueií v :(":r1í02, tak zejména jeho 
činnost:. v ;:'t>ú::., v . ;:/',,] .• ' ótiL~ími představiteli té zvláštní 
kul turní enklávy I jak0t- pfE:d první svč·tovou válkou byl svět nšmec
kých umčl,eckých institucí a st:&.k\] v Praze. 

Hlavní část práce je ovšem v~nována samotné malířské tvorbě 
Bromseho. ::rady si ldade diplomanka d(Heži tou otá.zku po základních 
zdrojích Br8mseho pojetí obrazu a revokuje přitom jeho berlínské 
vý·chodisko I kde sice toho mnoho nezískal na tarrtéjší .A.kadcmii I ale 
o to více v bohatých berlínsk~ch um~leck~ch sbírkách starého um~nf. 
Ka§ková ale nezapomíná ani na S6cklina a Klingera, kteří mu byli 
au!:c.t"i1acd v ot.áZCf: n:;m.eckého pojetí modernosti. Autorka 
provádí v~sti~ná srovnání, ale neztrácí přitom ze zřetele svOj 
vlastní rozbor Br6mseho maleb. Přitom stála před nelehkým ~ko1crn 
vzhledem k obrovskému množství nedatovan9ch studií, které jen vý
jimečn~ vy6sti1y do velkého obrazu.Rozlišila je nakonec hlavnč 
ikonograficky, v souhhrnných kapitolách o Br6rnseho obrazu Krista 
a o formách transcendentního. cenným přínosem je, že dokáže ikono
grafické skupiny vy'clfí6tl.t ikonole,r;'ickY čl l;?řitbm se stálým zřetelem 
k symbolice formy, což je právě u originálního Br5mseho zásadně 
d01ežit6. Tady prokázala i dobrou znalost novňj6í n~meckó 

"b "1. . ,. v V .".. 1 v. v •• 1 Te'" h bl oa.orn0 _]~era~ury, umoznuJlcl, any ZlVC SPOJl a Dromse.o s pro~ e-
matikou německ6ho expresionismu najm~ mnichovského, s jeho duchov
ními tendencemi.Její výk1l.d vrcholí v rozboru obrazu Prorok, kde; 
se mohla op.řít o autentický Bromseho text z pozOst'11osti. 

Diplomní pr~ce G. Kaňkové je vynikajícím pfísp6vkem k poznání 
specifickóho místa Brómseho v kontextu moderní malby na začátku 
20. století a plně ji doporučuji k obhajobě. 
Praha, 19. 1. 2009 
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