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Úvod
bakalářské

Tématem mé
uměleckých

působení

práce je Kari Krattner a jeho
umělce

spolcích. Jméno tohoto

v různých

mi bylo do podzimu roku 2008 zcela

neznámé, ale po konzultaci s panem prof. PhDr. Vítem Vlnasem, Ph.D. mé kroky
začaly

směřovat

směrem.

již jistým

českoněmeckém malíři

Dozvěděla

a jeho aktivitách. Najednou se z velmi úzkého tématu

stalo téma ukazující do široké problematiky
19. a 20. století v

dějin umění.

kapitolu
jen o

umění.

tvoří

mozaiky, která

těch

A tak jsem

nejvýraznějších,

době

v

zapomnění.

K

popředí, stejně

kteří

zůstává

organizovala

charakterizují

střípky

skládala

především

nějakým

vztahům

této složité

neméně

českého uměleckého

významných,

kteří

ale

i KarI Krattner, osobnost, která stála v té
či Vojtěch

Josef Václav Myslbek

Hynais. Jen

jeho odkaz v zapomnění.
představit

německý

Karla Krattnera jako osobnost, která
malíře,

život v Praze a jako
Působil

náboženská témata.

19. a 20. století je popsaná dopodrobna, a proto jsem se
tuto problematiku co nejvíce
Kari Krattner

se ví

proslavili díky

jehož tvorbu
uměleckých

v mnoha

spolcích a stýkal se s mnoha lidmi. Česká výtvarná scéna

Nejvýrazněji

přelomu

výtvarníků,

-

způsobem

s osobnostmi

mnoho jiných,

např.

jako

Cílem této práce je
významně

se

těmto patří jistě

důvodů zůstal

z neznámých

postupně

situace na

českoněmeckých umělců

Z celé plejády

života. V archivech ale
v

českoněmecké

jednu velkou, a dle mého názoru, málo prozkoumanou

významným zakázkám a dobrým

zůstali

jsem se mnohé o tomto

komplexně právě

působil

při

přelomu

psaní snažila nastínit

z pohledu

českých Němců.

v Moderní galerii, ze které

později

vznikla

Galerie národní. O

české

sekci Moderní galerie bylo napsáno mnoho, proto v mé

větší

místo

německá

práci dostala

pojmenovaný po významném

sekce. Dále

sochaři

působil

ve spolku Metznerbund,

Franzi Metznerovi. KarI Krattner

zůstával

v kontaktu s významnými osobnostmi kulturního života, a proto bylo v práci také
důležité nastínit celkovou situaci českoněmeckého prostředí v Čechách.

V

průběhu

psaní mé

o pramenný materiál, ale i o

bakalářské

neméně

práce jsem se mohla opírat nejen

zajímavou

úmyslem vypisovat zde v úplnosti, z jakých
bakalářské

práce

čerpala.

Přesto

bych

a nejzajímavější.
5

tištěnou

literaturu. Není mým

materiálů

zde

uvedla

jsem
ty

během

psaní

nejdůležitější

Za

nejdůležitější

zdroj své práce považuji Archiv Národní galerie v Praze,

kde je zachován celý fond Karla Krattnera. Jednotlivé kartony obsahují veškeré
písemnosti, které po

sobě

K. Krattner zanechal, od skic svých

se svými žáky. V souvislosti s tím, že

téměř

obrazů

po dopisy

všechny prameny o K. Krattnerovi

jsou psané německy, budu v této práci uvádět jména v původním znění. České
ekvivalenty bude možné nalézt v poznámkovém aparátu. Celý jeho fond je
rozdělen

do sedmi

kartonů.

žáků,

a Krattnerových

něj

různých umělců

se kterými udržoval písemný kontakt. O jeho
umění

Akademii výtvarných
druhém. Na

První karton obsahuje dopisy od

a

udělených

na

stipendiích se dozvíme v kartonu
působil

navazuje karton s tématem Metznerbund, kde

jako prezident. Najdeme zde zápisy ze

působení

schůzí,

K. Krattner

spolkovou korespondenci

a přípravy výstav, které se pod Metznerbundem konaly na území Čech. Další část
fondu

tvoří

pomníků,

rozsáhlá korespondence o návrzích a realizaci

které

K. Krattner pomáhal navrhovat a projektovat. V tomto kartonu také narazíme na
časopis

a smrti K. Krattnera a

nekrologům,

periodik. Dále seznamy jeho
pozůstalým

kulturního
jeho

věnuje

nemoci

které psali jeho přátelé a kolegové do

různých

Deutsche Arbeit, ve kterém publikoval. Karton

zármutek

nad

světa přelomu

počest uspořádali

věcí,

textů,

rukopisů

ztrátou významné

pozůstalost.

5 se

dopisů

a

osobnosti

roku 1928 vzpomínkovou výstavu v

obrazů

vyjadřující

českoněmeckého

19. a 20. století. Jsou zde i jeho osobní doklady. Na

dopisy o ní jsou taktéž v tomto kartonu. V
reprodukce jeho

č.

a skic. V kartonu

předposledním

č.

Brně

a všechny

kartonu najdeme

7 je uložena veškerá literární

Dále je v tomto archivu zachována rozptýlená korespondence

K. Krattnera se známými institucemi
je uložena ve fondech

těchto

či

osobnostmi té doby. Tato korespondence
či

osobností

institucí. Druhou

základnou je fond Moderní galerie, který obsahuje mnoho

největší

pramennou

doplňujících

informací

nejen o Karlu Krattnerovi.
Dalším zdrojem mi byla
v

německém

různá

periodika, která vycházela

především

jazyce. Nejvíce se Karlu Krattnerovi a Moderní galerii

věnovaly

noviny Reichenberger Zeitung. I Ty vycházely v období mezi léty 1860 - 1933.
V

časopisech

životě,

si

Deutsche Arbeit a Witiko, podávající zprávy o německém kulturním

můžeme přečíst řadu článků

od Karla Krattnera

Liberecké noviny

6

či

o jeho

počinech.

Cenným zdrojem byl také katalog z výstavy Moderní galerie tenkrát, kde se
představuje

Galerie

V

literatuře

v mnoha nástinech.
se toho o samotném Karlu Krattnerovi
autoři

málo. Jsou to spíše zmínky, které
Přesto

dočteme

jen velmi

utrousili. když psali o svých tématech.

existuje pár knih, které mi pomohly v bádání a psaní mé

bakalářské

práce.

Je to například kniha od Waltera Koschmala Češi a Němci. která zajímavě
dějiny,

popisuje

kulturu a politiku

Mezery v historii přesně vystihuje
1938

české,

německé

českoněmeckých vztahů.

chybějící

momenty v období mezi léty 1890 až

a židovské kultury. Kniha

Pokorného Pomníky a zapomníky ukazuje osudy
vznikaly na

přelomu

Katalog z výstavy

19. a 20. století a které

Zdeňka

Hojdy a

německých

měly během

Jiřího

památek. které

minulého století velmi

pohnutou historii.
Nesmírně

zajímavé bylo bádání v

muzea v Praze, kde jsem

postupně

Knihovně Uměleckoprůmyslového

získávala ve Sbírce užité grafiky a fotografie.

plakáty k výstavám Metznerbundu.
Pro toto téma by se
převážně

našlo mnoho dalších

poznatků

v

německých,

v berlínských archivech. Proto si myslím, že tato práce

kvalitním odrazovým
že se mi

jistě

podařilo

můstkem

může

pro další bádání jak u nás, tak v zahraničí.

hlavní cíle této práce naplnit.

7

být

Věřím,

2

Životní cesta Karla Krattnera
Smíchově,

Kari Krattner se narodil 7. ledna roku 1862 na

tehdy

ještě

malém městě, které se na základě zákona o Velké Praze" připojilo ku Praze roku
1922 jako součást jejího nového městského obvodu Praha XVI. J
nepatřila

Rodina
jeho

rodiče

Krattner
právě

do vyšších

stavů,

pocházeli z Kynšperku nad

měl

otec byl dílenský mistr v

Ohří

k tomuto kraji blízký vztah.

v Karlovarském kraji. Nutno
Několik

projektů

jeho

Oba

říci,

že

je spojených

s tímto místem.
Kari Krattner absolvoval obecnou školu a

na

továrně.

Smíchově.

odkud odešel na Akademii
umění

na Akademii

v

Mnichově,

umění

čtyři třídy

Reálného gymnázia

\' Praze. Po dvou letech odešel

na které se rychle zorientoval a u profesora

Bauernse si osvojil základy kresby. Další rok nastoupil na jeden semestr do
Malířské školy u malíře Gyuly Benczúra4 a další čtyři měsíce byl u Otty Seitze 5 •
Začal

pod vedením tohoto v mnoha ohledech znamenitého

malířské

schopnosti. Jak uvedl ve svých dopisech, získal zde

zkušeností. Co však bylo
se v

učitele

Mnichově

s mnoha

rozvíjet vlastní

poměrně hodně

nejdůležitější

pro jeho další tvorbu. byla možnost setkat

umělci,

tvůrčí

nasát

atmosféru a možnost si

několikrát

projít Alte Pinakothek. 6 Získal stipendium a odešel sbírat zkušenosti do Itálie.
zamířil opět

Prošel Veronu, Padovu a Benátky. Odtud

do Mnichova, kde si hledal

práci. Pracoval jako malíř pokojů a poté získal místo ve dvorní sklárně Zettler. 7
Dařilo

se mu

poměrně dobře,

získal

větší

zakázky a

prokázal v Augšpurku, kde namaloval vitráže pro
sv. Ulricha.
technikou

přítele začal

Zákon
1920

Č.

praxe u Zettlera mu dala dobrou

dostatečně

ještě během

2

Tříletá

seznámit. Na podzim roku 1891

roku musel
boj o

zpět

Z.,

um a dovednosti

pozdně

gotický kostel

příležitost

zemřel

se s touto

jeho otec a Krattner

do Prahy. Postavil se na vlastní nohy a dle slov jeho

přežití. Skutečnost,

11411920 Sb. n. a

svůj

že

Krattnerův umělecký

kterým se sousední obce a osady

lBělina.

slučují

posun zbrzdil

s Prahou, ze dne 6. února

P. a kol.:Dějiny Prahy II., Praha - Litomyšl: Paseka, 1998, str. 89
Zeichenschule von Benczur
Guyla Benczúr (1844 - 1920) - maďarský malíř a pedagog. Ilustroval knihy od
Friedricha Schillera, vymaloval fresky pro Maximilianeum a radnici v Mnichově,
později založil malířskou školu, kde se učilo mnoho významných malířů.
j Zeichenschule von Seitz
Otto Seitz (1846-1912) - významný německý malíř přelomu století.
b Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2774, karton č. 1,1896
7 Hofglasmalerei Zettler

4

8

nucený návrat do Prahy, zmiňují všichni Krattnerovi přátelé. 8
svůj

Po návratu do Prahy namaloval
se do

různých portrétů

přitom

a krajin.

Převzal

první samostatný obraz Job, pustil

také restaurátorské práce

různého

druhu,

se neustále snažil obohacovat své technické schopnosti a zkušenosti.

Nejcennější

pro

něj

byly práce na freskách. Jak

smuteční řeči, obzvláJtě

zmiňuje

přítel

jeho

Kaulfersch ve

práce na stropních freskách na zámku Trpísty byla pro

Krattnera skutečným pramenem kfreskám. 9 Zde zrestauroval 60 postav v životní
velikosti. Od

začátku

pro technickou stránku

schopnost se do

své kariéry Krattner projevoval své obdivuhodné nadání
věci.

obrazů vnořit,
děl

a hodnotné vlastnosti
technickou

Kaulfersch ve své

nedostatečnost

dílům.

nedostatečnou,

držel se

našim

,,Kraftner měl odjakživa

a proto mu byly velmi brzo jasné podstatné
mistrů.

starých

celého moderního

a hezká díla, která produkovali staN
jeho vlastním

řeči říká:

mistři,

Díky tomu si ale

uvědomoval

umění.

jako dobrá

Touha,

ho i dnes

stejně

naplňovala

a dávala

tvář

Protože technickou stránku moderny považoval za
úmyslně

uměleckým světem. Zůstal

o harmonii prostředků a cilů.

dál od všech módnich vln, které se prohnaly
vždy

věrný

svému pozvolnému vývoji a usiloval

'010

K. Krattner získal zakázku na stropní obraz v kostele v Jablonném i
v poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skocích, maloval v
v

klášteře

Teplá. Následoval velký obraz, který se jmenuje PastýN

knihovně

(dokončil

ho

až v roce 1894), Svatá noc, Obraz starého muže, Kristus na Olivelské hoře, k nim
pak

připojil

dokončená

obrazy Sv. Petr a Jidáš a tuto

uzavírá malba

Ukřižováni

roku 1908 po jeho dvouletém pobytu v Terstu. Všechny tyto obrazy

byly ve vlastnictví Moderní galerie. Jeho
pozdější

řadu

tvorbu. V této

době

Apokalypsa. Dostal zakázku na

začal

působení

v Itálii

mělo

vliv i na jeho

také pracovat na velkolepém obrazu

umělecké ztvárnění

památníku bitvy u Chlumu.

Taktéž namaloval velký nástěnný obraz v knihovně v Ústí nad Labem. Pro
Krattnera samého byl
v

Raspenavě.

nejzásadnější

Tento obraz

označil

obraz v kostele Nanebevzetí Panny Marie

sám Metzner jako nejlepší novodobý stropní

obraz. II
Roku 1910 je Kari Krattner jmenován profesorem na Akademii
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2773, karton Č. 4
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2773, karton Č. 4
IOArchiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2773, karton Č. 4
IIArchiv NG; Fond K. Krattner, AA 2771, karton Č. 2

&
q
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umění

výtvarných

v Praze, na které založil speciální

se pod jeho vedením
výzdobu

kostelů

zaměřovala

na monumentální

směrem,

Krattnerův

rukopis se

nesmazatelně

byl

Krattner

skutečně

školu. Tato škola

malířství, speciálně

a jiných církevních staveb. Díky jeho silné

si mohl dovolit jít jiným

Kari

malířskou

umělecké

osobnosti

než se upínaly kroky ostatních
podvědomí

zapsal do

velkým

jeho

Svědčí

vzorem.

pro

kolegů.

žáků,

pro které

tom

rozsáhlá

o

korespondence, kterou profesor se svými žáky vedl.
Kari Krattner byl významná osobnost pražského kulturního života nejen
proto, že byl profesorem na Akademii výtvarných
z německé rodiny a

německé prostředí

umění.

mu bylo vlastní,

Jelikož pocházel

působil

jako jeden

z hlavních organizátorů německého umění v Čechách. Působil v mnoha spolcích,
které
v

představovaly

zahraničí.

českoněmecké

malířství

nejen v naší zemi. ale také

Tato aktivita ho vedla k založení samostatné Moderní galerie

v Praze l2 • Tento spolek měl za úkol představovat v Čechách umění a umělce
obou jazykových skupin. Nutno
českého

i

německého

realizaci svých

děl.

říct,

národa a

KarI Krattner

dvě

dokázal prosadit plno zásadních
v německém

spolku

Metznerovi. Tento

právě

něj

na té

umožňovala spoustě umělců

nejdůležitější

funkci v

založil v

Metznerbund,
Berlíně

pozvat i další významné osobnosti

německém

funkci vedoucí a jako vážená osoba

projektů. Neméně důležitou

jménem

sochař

desítky let

působil

odboru. Dlouhou dobu zastával

podvědomí

že Moderní galerie vstoupila do

také

funkci zastával i

pojmenovaném
svůj

po

Franzu

vlastní spolek a neváhal do

českoněmeckého prostředí.

Jmenujme

mezi jinými Karla Krattnera, Rudolfa Pradeho l3 , Ernsta Seibotha l4 aj.
Jak se praví ve

smuteční řeči,

kterou napsal

Krattnerův

jména jako dík jeho velkému dílu, Krattner zastával
o~iektivitou

a nezištností a nepotPeboval se

během

kolega neznámého

sv~i úřad

se silnou

svého působení zviditelňovat

na důležitých postech. 15 Časopis Deutsche Arbeit ho ještě za jeho života
několikrát
alespoň
I~
I)

14

Ij

žádal, aby dovolil sepsat jeho

biografický

článek.

důležité

životní kroky, aby tak vznikl

Nikdy k tomu nedošlo, a proto nemáme o tomto. jistě

Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1319 Stanovy a jednací řády MG, 1901-1903
Rudolf Prade (1888- 1944)- malíř a krajinář českého původu. Patřil k nejvýznamnějším
českoněmeckým
malířům,
byl členem mnoha uměleckých spolků (Metznerbund,
Deutschbohmischer Kunstlerbund, aj.). Byl typickým plenérovým krajinářem, jehož moderní
realistická malba byla ovlivněna také impresionismem a postimpresionismem.
Erntst Seiboth - malíř německého původu
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2769, karton č. 6, nedatováno
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významném

umělci, téměř

žádné podklady.

K. Krattner psal o svých kolegách a technice malování
zejména

do

časopisu

Deutsche

Arbeil.

Pořádal

četné příspěvky,

mnohé

přednášky

v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, sepisoval návrhy pro reformu výchovy
učitelů

kreslení na

středních

školách. V posledních létech svého života se KarI

Krattner pustil i do psaní básnÍ. Vyšla mu v libereckém nakladatelství u F. Krause
básnická sbírka Wasserspeier. 16 Ostatní povídky a náznak blíže nepojmenovaného
lyrického díla však

zůstal

KarI Krattner
pochován na

hřbitově

v rukopisech.

zemřel

v

po delší nemoci 10. proSInce 1926 v Praze. Byl

Raspenavě,

v kraji. ke kterému

zůstalo několik děl.

16

Lze

přeložit jako Chrlič

vody

II

měl

blízko a kde po

něm

2

Dílo Karla Krattnera
Dílo Karla Krattnera lze velmi

těžko zařadit

do jednoho

směru. Námětem

jeho maleb se stala náboženská tématika. Téma církevní malby se v
českého

výtvarného

umění

Akademii výtvarných

objevilo v poslední

umění proběhla

třetině

dějinách

19. století, kdy na

diskuze o úpadku této malby. Tehdejší

rektor školy, František Ženíšek,17 vyzval profesory Akademie Maxmiliána
Pirnera l8 , Vojtěcha Hynaise l9 , Rudolfa Ottenfelda20 , Franze Thieleho, Hanuše
Schwaigera~1
umění. Přišli

Své

a Bohumila Matějku, který působil na škole jako profesor dějin

přesvědčení

naději,

v uměleckém

znovu k tomuto tématu.

o nezbytnosti svobodného individuálního

k otázkám církevního
úvahou o

přivést umělce

s mnoha tezemi a snažili se

umění zmírňuje

kterou podle jeho

světě současnost:

Bohumil

Matějka

mínění přináší

přístupu

umělců

hned s následující

pro novou religiozitu

"Nový idealismus, jenž za našich

dnů

ovládá

svět, přispěje

sám nejvíce k povznesení idealistických směrů, tedy také církevního

malířství

míře,

v té

ve které doba uzná význam vznešených zásad náboženských b

veškerou podstatu lidskosti.
umělecký

zápal spojí s

Neboť zajisté

vřelostí

vždy zase zrodí se vznešené duše, které

náboženskou. Oplodniti fato vzácná kvítí

zase jenom umělec, kter)í je sám z jejich plamene.

s Bohumilem
vkládal

naději

Matějkou

v mladší

sdílel i

malířskou

v uměleckém i duchovním
problémů

Vojtěch

směru.

Hynais a Franz Thiele, který

14

20

~I

22

rovněž
umění

Franz Thiele pokládal za jeden z hlavních

tvorby církevní malby složitosti provázející její vznik
postupů

které byly tehdy známy jen málokterým

lB

Shodnou myšlenku

generaci, která by povýšila církevní

z hlediska dokonalé znalosti technických

17

"22

může

především

a jejich praktického využití,

umělcům.

V tomto

směru

Thiele

František Ženíšek (25.5.1849, Praha - 15.11.1916, Praha) - považován za velmi nadaného
umělce. Patřil do tzv. "Generace Národního divadla", byl profesorem na Akademii výtvarných
umění a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Maxmilián Pirner (13.2. 1854, Sušice - 2.4. 1924, Praha) - český malíř a profesor Akademie
výtvarných umění v Praze. Vedl ateliér figurální malby.
Vojtěch Hynais (14.1.1854, Vídni - 22.8.1925, Praha) - významný český portrétista, autor
současné opony Národního divadla.
Rudolf Ottenfeld (1856 - 1913) - proslavil se jako malíf historických a bitevních scén.
především z dob napoleonských válek.
Hanuš Schwaiger (28.6.1954, Jindřichův Hradec - 17.6.1912, Praha) - český malíř, grafik a
pedagog na Akademii výtvarných umění. Je autorem mnoha knižních ilustrací a pohádkových
motivů. Byl blízkých přítelem rodiny Masarykových.
Jirásko. L., Kotalík, J.T. : Akademie výtvarných umění a náboženská malba v letech 18701910 in: Neklidem v Bohu, Arbor vitae, Praha, 2006, str. 209
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vyzdvihl pouze jediného

umělce

žijícího v Praze, který byl schopen dostát všem

těmto náročným požadavkům - a to právě Karla Krattnera.
Thielově

podnětů,

poznámce lze hledat jeden z prvních

Snad právě v této

2J

který o

několik

let vedL

asi i spolu s trvalým nátlakem z ministerstva, ke jmenování Krattnera profesora
na Akademii roku 1910 a
zřetelem

malbě

k

zřízení

malířství

ateliéru monumentální

se zvláštním

religiózní.
otevření

Je tedy jisté, že roku 1910 došlo k

ateliéru monumentální

a náboženské malby pod vedením Karla Krattnera, jehož výstižnou osobní
charakteristiku podal ve

smuteční řeči

nad jeho hrobem v roce 1926 tehdejší

rektor Akademie Vratislav Nechleba: " ... umělec, jehož životní názor
l'

hluboké

malířská

víře l'

pravdy

křesťanského učeni

a z této víry

inspirace. jako kdysi u starých mistru,

hodnot víry a

umění. ,,~-I

v letech 1910 - 1925

l'Yl'ěrala

kořenil

jako živá

kteří neoddělovali věci

života od

Jeho patnáctiletým pedagogickým působením na škole

společně

s novou generací dalších výrazných osobností,

jakými byli Jan Kotěra, Max Švabinský a Krattnerovi ideově i tvůrčím
zaměřením

Akademii

nejblíže August Bromse, se tak

uzavřela,

ale

zároveň

i

otevřela

vlastně

epizoda náboženské malby na

v nových souvislostech a obsahovém

zaměření. 25

Krattnerovo dílo lze
období

dějin umění,

zařadit,

jak už bylo

výše, do velmi úzkého

do tzv. monumentální církevní malby.
příliš

Jeho dílo není

početné.

Díky katalogu

prof K. Krattnera víme, že do jeho souboru
kreseb, pár plastik,

zmíněno

pomníků

a

děl řadíme

Posmrtná l:vstava
olejů,

patnáct

řadu nedokončených obrazů.

U

na

většiny

třicet

z nich

bohužel nevíme, kde se díla nacházejí.
Ač
většinu

byl jedním z

jeho

dvouoborová a

děl.

"otců"

Moderní galerie,

německá

Moderní galerie byla od

německé

sekce nikdy nevlastnila

počátku

sekci se navzdory nevelkému zájmu

koncipovaná jako
veřejnosti podařilo

vytvořit pozoruhodnou kolekci uměleckých děl. 26 Obrat k novému oživení její
činnosti

nastal roku 1921 po

příchodu

Rudolfa Honigschmida do

~J

čela

odboru. Od

tamtéž
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2769, karton č. 6, nedatováno
~j Jirásko, L., Kotalík, J.T. : Akademie výtvarných umění a náboženská malba v letech 18701910 in: Neklidem v Bohu, Arbor vitae, Praha, 2006, str. 219
~b Prahl, R., Sekyrka,T.: Pokojný zápas obou kmenů v Moderní galerii in: Moderní galerie
tenkrát 1902-1942, katalog výstavy NG, Praha, 1992, str. 45
~4
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roku 1923 začal pravidelně nakupovat práce českých Němců. 27 Mezi autory
počtem děl

s nejvyšším

ve sbírce

Německého

odboru MG

nebo August Bromse. Karl Krattner byl zastoupen pouze

Sv. Petr. Kristus na Olivetské
V
umění

současné době

hoře,

Starý muž,

Ukřižování

patřil např.
těmito

Emil Orlik

malbami Jidáš,

a Svatá noc.

se v Národní galerii v Praze nachází ve stálé expozici

20. a 21. století ve Veletržním paláci jedenáct Krattnerových maleb.

Kresby a

různé

díla však

zůstávají

studie k velkým malbám jsou uložené v Paláci Kinských. Ostatní
bez

určení

místa.

2.1 Pomníky
KarI Krattner se podílel na mnoha návrzích
příležitostem.

K

těm významnějším jistě patří

pomníků

osob

či

k

různým

Pomník na bojWi u Chlumce

v okrese Ústí nad Labem z let 1907-1913. Jednoduchý porfyrový sloup
s německým nápisem "Na

pamět'

stého

výročí

bitvy u Chlumce 3l.srpna 1813

věnuje lázeňské město Teplice-Šanov" byl odhalen při velké slavnosti k stému
výročí vítězství

spojeneckých annád proti francouzskému vojsku Napoleona

Bonaparte. Na odhalení
císař

přijel

dokonce i arcivévoda a pozdější poslední rakouský

Karel s manželkou Zitou a

řada

dalších významných

hostů.

Pomník pomohl

navrhnout KarI Krattner a zhotovil Josef Seiche z Teplic. l8 K dalším návrhům
patří

v

Goethův

Rybářích

památník v Mariánských Lázních, Pomník Františka Josefa

u Karlových

Varů

nebo Jubilejní monumentální hala v Mariánských

Lázních. Všechny vznikly mezi léty 1902 - 1914.
Nejdůležitější

pomník vznikl v Teplicích. Jednalo se o Pomník Josefa II.,

který vznikl v letech 1903-1913. Vlna
pohraničím

již na

počátku

pomníků

Josefa II. prošla

80. let 19. století a až do první

světové

německým

války se

česká,

resp. německá města v Čechách na této vlně udržela. Proč byl syn Marie Terezie
tak oblíbeným
Císař

a

německém

námětem německých sochařů?

Josef II. je v historické tradici 19. století a zejména v

lidovém podání tak trochu pohádkovou postavou. Kolovala o

řada příběhů šířených čítankami

spravedlnost,
~7
28

českém

štědrost,

a lidovými

kalendáři, zdůrazňovala

se

něm

císařova

vlídnost a prostota. Josef II. se na svých cestách setkává

Leubnerová, Š.: Wilhelm Riedel, katalog výstavy NG a Oblastní galerie v Liberci, Praha,
2008, str. 16
28.10.2009: Studecký,Y.: http-((www hrady cz/index php'">OID=418'J
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s prostými lidmi, mluví s nimi,

občas někoho

roku 1881 a v letech následujících
výročí

reforem,

zdůrazňovaly

stavěly

v

podaruje atd. Pomníky, které se
německém pohraničí

ke stému

motiv vysvobození rolnictva. Jejich hlavní význam
pomníků přichází

však ležel jinde. Vlna Josefových
vydání Stremayrových jazykových

nařízení

totiž do doby

těsně

po

částečné zrovnoprávnění

(znamenala

češtiny s němčinou). Čeští Němci je pochopili jako nebezpečný ústupek vlády

a počátek procesu, v němž by Češi mohli získat v zemi hegemonii. Každý takový
krok byl z německé strany účelově interpretován jako oslabování monarchie. 19
Z

české

strany byly oslavy Josefa II.

přirozeně

ignorovány. Dominantní pomník

dle návrhu Karla Krattnera vybudoval Franz Metzner. Byl

umístěn před

teplickou

radnici.
Po první
rodiny. Jak píše

světové
Zdeněk

válce došlo k všeobecné likvidaci

pomníků

habsburské

Hojda ve své knize Pomníky a zapomníky, v Teplicích se

roku 1920 strhla národnostní bitva právě o sochu Josefa II. Česká menšina
a

legionáři

a vyzvali

se tu rozhodli oslavit druhé

městskou

radu k jeho

odstranění.

nenechali zastavit a pomník 31.

Ta

samostatnosti už bez Josefa

přirozeně

odmítla, ale

října alespoň provizorně

bouřlivé

protesty Metznerbundu,

výročí

legionáři

se

zabednili. Následovaly

diskuze a velké demonstrace, které vedly

k odstranění bednění. Česká vláda poslala do města legionáře, kteří měli dohlížet
na

pořádek

ve

městě.

Avšak Josefa a tím i mír v Teplicích nejen neochránili,

nýbrž jej nakonec ll. listopadu sami sňali a odvezli do městského muzea. 30
V Teplicích

vystřídal

na

náměstí

osvíceného

císaře

jeho

současník

W. A. Mozart.

Seznam obrazŮ z katalogu výstavy Posmrtná výstava prof. K. Krattnera z
roku 1928
Oleje:

~9
JO

•

Job

•

Klanění se pastýřů

•

Kristus na

•

Petr

•

Jidáš

hoře

Olivetské

Hojda, Z.: Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha, 1996, str. 136
Hojda, Z.: Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha, 1996, str. 136
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•
•
•
•
•
•
•

Ukřižování

Bedřicha

Podobizna

Wiesera

Babylonská věž
hoře

Kázání na
Německé

"Ecce homo"

přináší

Mojžíš

desatero

Cesta do Emauz 1.-111.

•

Getsemane

•

Adam a Eva v ráji

•

Kristus před Pilátem

Nedokončené

obrazy:

1) Kristus

kříž

nesoucí

2) Posmívání
3) Jidáš a farisové
4)

Ukřižování

5) Cesta na Golgotu
6) Sejmutí z kříže
7) Mládenec N aimský
8) Dantovo setkání s Beatricií v ráji
Kresby:
1) Job a jeho
2) Studie k

přátelé

Madonně

3) Stará brána
4) Partie u Prahy
5) Starý pilotový most v Praze
6) Vodní mlýn u Lovosic
7)

Středohorská

8) Studie

břehu

krajina
u Terstu

9) Studie ruky
10) Studie k evangelistovi pro raspenavskou nástropní malbu
11) Hlava pro mosaiku
12) Pomník se sarkofágem

16

13) Pomník pro voj evůdce
14) Světec
15) Starý muž
16) Juda a Tamár
17) Don Quichote
18) Nedělní procházka
19) Sedící muž
20) Dante. Divína Comedia
21) Útěk krále Zedekiase
22) Kristus se zjevuje v chrámě
23) Zasněžená krajina (Raspenava)
24) Písmář
25) Kladení do hrobu. Sejmutí z kříže
26) Rokle
27) Titulní listy k vlastním básním
28) Vyhnání z ráje
29) Zákaz
30) Pád
31) Hlava Dantova
32) Odchod

ďáblů

Plastiky:
1) Kristus
2) Madonna
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2.2 Ikonografický popis

nejdůležitějších

Krattnerových maleb

Qk.k
Název: Kristus na Olivetské

hoře

Materiál díla: plátno
Technika díla: olej
Rozměry:

145 x 106 cm

Tento výjev zachycuje Krista na Olivetské
večeři,

hoře.

aby se pomodlil. Obrací se k nebesům, aby mu
zahradě,

nazývá Agónie v Getsemanské
duchovní zápas mezi jeho
utrpení a

chtěla

Bůh

dal sílu. Tento výjev se také

kde agónie znamená zápas. V tomto

dvěma přirozenostmi;

by se mu vyhnout,

kam se odebral po Poslední

případě

lidskou. jež se obávala nastávajícího

střetávající

se s

přirozenou

božskou, jež mu

dodávala sílu.
podařilo výborně vyjádřit Kristův

Autorovi se zde

výraz, kde jako by promlouvá

s Bohem a prosí ho o sílu.

Název: Mojžíš

přináší

desatero

Materiál díla: lepenka
Technika díla: olej
Rozměry:

35 x 48 cm

Na tomto obrazu sestupuje Mojžíš k lidu z hory Sinaj, kde dostal od Hospodina
dvě

kamenné desky, na kterých byla vyryta

Sinaj s deskami zákona,

"kůže

jeho

přikázání

tváře zářila."

Zákona. Když sestoupil z hory

Celý obraz je

skutečně prozářený.

Název: Narození Krista
Materiál díla: plátno
Technika: olej
Rozměry:

176 x 96 cm

Na obraze je zobrazen tmavý prostor. Jedná se
apod. Panna Maria s

dítětem

je

ústřední

dvojicí.

Dítě

klečí

jsou prosté. Z celého výjevu

a

upřeně

se dívá na

vyzařuje světlo

18

dítě.

o jeskyni,

je obklopeno

Josef stojí za Pannou Marií. Celá rodina je obklopena
a dát mu dary. Nejbližší

buď

pastýři, kteří

či

jesle, chléb

zářivým světlem,

se

přišli

poklonit

Ostatní stojí za ním a jejich dary

a s ním spojená radost a

naděje.

Název:

Německé

Ecce Horno

Materiál díla: plátno
Technika díla: olej
Rozměry:

45 x 80 cm

Ecce homo neboli "Hle

člověk!"

římského

To jsou slova Pontia Piláta,

místodržitele v Judsku, které pronesl k Židům shromážděným před místodržitelským
palácem, poté co dal Krista
Kristus stojí na

zbičovat

balkóně

a co si z něho vojáci tropili

v purpurovém plášti, vedle

promlouvá k lidu: "Hledie, vedu vám ho ven, abyste

posměch.

něho

věděli,

Pilát Pontský. Pilát

že na

něm

nenalézám

žádnou vinu." Že se jedná o židovský lid, dokazuje skupinka mužů v popředí.
nejvýraznější

má na

požaduje jeho

ukřižovánÍ.

Název:

hlavě

jarmulku. Lid

Ukřižování, třídílný oltářní

vpředu

pod balkónem mává

pěstmi.

když

obraz

Materiál díla: plátno
Technika díla: olej
Rozměry:
střední část:

boční části:

242 x 206 cm
220 x 78 cm

Ústřední obraz:

Hlavní postavou je z ran na rukou a nohou krvácející Kristus na
zobrazen s rouškou

přes

bedra, hlavu

nakloněnou

přibitou přes

druhou. Na vrcholu

kříže

počet hřebů

kříž".

čtyři.

připevnit

jej

Stálo tam: "Ježí.5 Nazaretský, král židovský..... 31

Kristus má kolem hlavy
Panně

-

je latinský nápis INRI,

lesus Nazarenus, Rex ludaeorum. Jan vypráví. že Pilát "dal napsat nápis a
na

Kristus je

doprava. Autor zde namaloval i opěru

pro nohy neboli "suppedaneum". K ukřižování je použit obvyklý
Kristus nemá jednu nohu

kříži.

Marii a

svěřil

ji do

péče

znázorněnou svatozář.

Kristus ještě naživu obrátil se k

apoštolu Janovi. "Když Ježíš

spatřil

matku a vedle ní

učedníka. kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, /Vúj .\yn! "~o Potom řekl učedníkovi:

"Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen

JI
J2

učedník přijal

Evangelium sv. Jana (19,19 - 20)
Evangelium sv. Jana (19,26 - 27)

19

k sobě. .. 3~

Postavy kolem

kříže:

straně

Po pravé

nejblíže Kristovi je zobrazená Panna Maria. Upírá
tradičně

Kristovi, ruce má sepjaté. Za ní je
připraven

ji zachytit. Po levé

straně

stojí blíže ke

Spolu s Josefem z Arimatie, bohatým a váženým

Kristova

těla

z

Jeruzalémě,

kříži

Marie Magdalena, upíná

napuštění

rubáše,

pláten. Oba dva mají taktéž

Křídla oltářního

pravé

židovského samosprávného

plátna a

tělo sňali

společně

s Josefem z Arimatie. jenž donesl

a zabalili je s vonnými látkami do

pruhů

svatozář.

čtyřech

evangeliích se vypráví, že s Kristem byli

z každé strany jeden. Rozlišujeme mezi kajícím a zatvrzelým

straně

snětí

obrazu:

Ve všech
zločinci,

členem

svůj

skromnějším oděvu.

tzv. velerady získali svolení od Piláta ke

kříže. Přinesli lněná

myrhu a aloe k

zrak ke

zobrazován sv. Jan, který jí byl oporou a je

zrak ke Kristovi. Vedle Marie Magdaleny stojí Nikodém ve svém

a soudního orgánu v

svůj

ukřižováni

dva

zločincem.

Po

(pravá strana je ,.dobrá", pozitivní) je tedy zobrazen ten dobrý. Má klidný

a mírný výraz. U

něho

stojí voják s kopím. který

měl

Kristovi propíchnout bok, aby

z něho ihned mohla vyjít krev a voda. 3-' Druhý zločinec na levé straně má naopak výraz
zmučený. Čtvrtá postava na obraze je židovský velekněz.

Jiná technika
Název: Jidáš
Materiál díla: plátno
Technika:

pryskyřice

Rozměry:

146 x 63 cm

Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti
velekněžím
dospělý

a starším za

třicet stříbrných.

apoštolů,

Na

Krattnerově malbě

je zobrazen jako

muž s vousy a tmavými vlasy. Hlavu má složenou v rukách, jako výraz

které ho zaplavily, když se pokusil vrátit peníze a
pod stromem, na kterém se

II

jenž zradil Krista židovským

oběsí.

kolem hlavy má

Evangelium sv. Jana (19,33 - 34)
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velekněží
svatozář.

ho odbyli.

výčitek,

Evidentně

stojí

Název: Sv. Petr
Materiál díla: plátno
Technika díla:
Rozměry:

pryskyřice

144 x 62 cm

Petr byl jeden z nejbližších lidí kolem Krista. Je zobrazen jako statný muž
s kadeřavým vousem a krátkými vlasy. Má na
pravděpodobně klíč,

jež je jeho atributem.

Klíč

sobě

zelený

plášť.

v ruce svírá

symbolizuje moc otevírat nebeskou

a pekelnou bránu.
Pohled je odvrácený od diváka, za postavou proniká
Sv. Petr má taktéž kolem hlavy

svatozář.

21

světlo

a celý obraz

ozařuje.

3

Moderní galerie

3.1 Vznik
patří

Moderní galerie
vůbec

neví.

mezi kulturní instituce, o kterých se u nás

Někdejší nadějné

let 19. století se

změnilo

mladočeské

dítko

téměř

pozitivní politiky devadesátých

po roce 1918 na ústav, chápaný

současníky buď

jako

monstrum, či jako beznadějný anachronismus. J4
stavěla

Už jen tím, jak tato instituce vznikla, se

na okraj národní
sobě".

soudržnosti. Moderní galerii nebylo možno chápat jako dar "národu
příliš zřetelná,

politická motivace jejího zrodu byla
osvětářskými

hlasy

frázemi. Na

počátku

mladočeských poslanců

Kramáře

pro zákonné

vídeňském

ve

předlohy

všeho stála

čistá

než aby se dala

kalkulace -

překrýt

potřeba

získat

vůdce

Karla

parlamentu a jejich

Korberovy vlády. Nepsaný zákon stanovil, že

Vídeň musí výměnou nabídnout Čechům jisté ústupky. Stejné pravidlo však také
určovalo.

že tato "služba" nesmí mít charakter politický. Tak se zrodila myšlenka

na "ústav. který bude podporovati zdárný vývoj moderního

Království

české

z typických

rysů

stesků.

obou národu

ob)ívajících. .. 35 Národnostní dualita, která se stala jedním
později častým předmětem

celé Galerie, se stala

vlasteneckých

V roce 1901 to však byla nutná podmínka k tomu, aby ústav mohl

vzniknout formou soukromé

"Tato galerie,

císařem FrantL~kem

a rozkvět

Ku této

na

nadace.

základě

císařského

Nejvyššího

své mohutné schopnosti rozvinouti

umění

listu z

zakládacího listu ze dne 6. srpna 1901

II

české, měla

klidném zápase na

domácího ... 36

příležitosti věnoval císař částku

galerie a nákup

vlastnoručního

Josefem 1. jako Moderní galerie pro Království

umělcům příležitost

pro!1pěch

císařské

zřízená

13. dubna 1901, jakož i

dát

umění

uměleckých děl.

místodržitele starat se o to, aby

V zakládací

částka

byla

dvou

miliónů

listině

korun na

zřízení

také povinnuje svého

skutečně čerpána

ke stanoveným

účelům a zároveň, aby !1polu se Zemským sněmem království ('eského pomohl

,ybrat budovu, která bude vyhovovat a bude dostatečně reprezentativní. 37
14Vlnas,

v.: Moderní galerie jako nedokončená diskuze in: Moderní galerie tenkrát 1902-

1942, katalog výstavy NG, Praha, 1992, str. 7
Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1319 Stanovy a jednací řády MG, 1901-1903
30 Tamtéž
37 Tamtéž
Jj
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příležitosti

"Podle
doplňovat

potřeby"

a

měla

se

počátku

i retrospektivní sbírka zahrnující díla od

prací cizích

umělců

se

fonnálně

"ve vnitřní souvislosti" s domácím

autorů

vedle souboru žijících

19. století. Získávání

vázalo na požadavek, aby tato díla byla

uměním.

3.2 Struktura Moderní galerie
organizační

Moderní galerie dostala do vínku komplikovaný a nepružný
nadační

systém. Správcem

jistiny dvou

českého.

později

Země

čtyřiadvacetičlennému

kuratoriu,

dělícímu

Království

uvědomovaly.

každá sekce

že je

chtěla

vytvoření

miliónů

korun se stal zemský výbor

české.

Vedení

příslušelo

MG

se dále podle národností.

Obě

strany si

2 sekcí nezbytné. Oba dva národy smýšlely jinak,

jít trochu jiným

směrem, přesto

V německé sekci se nakupovala díla

však

chtěly působit společně.

současných umělců, česká

naopak mapovala

patřilo

vývoj od 19. století. Do sbírek Moderní galerie

podle Rudolfa

Honigschrnida 325 obrazů, 130 plastik a 2060 grafických listů.,g
Polovinu

kurátorů

školství a národní

osvěty

jmenovala

ústřední

vláda

(do roku 1918 Ministerstvo kultu a
určovaly,

polovinu volil Zemský výbor. Složité stanovy
kuratorium vždy po
machinacím

při

prostřednictvím

několika

vyučováni),

jakým

druhou

způsobem

letech obnovovat. aby tak bylo

se má

zabráněno

nákupech. V praxi se však tyto principy obcházely a Moderní

galerii záhy ovládla úzká skupina osob, což bylo pramenem
a výtek. O získávání
komise, jejichž

Ministerstva

děl

rozhodovaly v

čtyři členové

českém

museli vždy být

i

německém

umělci.

nesčetných sporů

odboru

pětičlenné

I toto vedle k budoucím

sporům.
Obě

kuratoria se scházela

poměrně

pravidelně.

Na každé zasedání

posílalo vedení kuratoria pozvánku s nástinem programu. Z každé

schůze

přítomen

a zda se

existuje protokol, kde je zaznamenáno, co se probíralo, kdo byl
program

podařilo

splnit. Protokoly z let 1903 - 1941

v Archivu Národní galerie. Za druhé

světové

války bý"al

jsou uloženy taktéž
přítomen

na

schůzích

zástupce Říšského protektora v Čechách a Moravě.

18

Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1319 Stanovy a jednací řády MG, 1901-1903
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Seznam členů kuratoria Moderní Galerie království Českého z roku 190339
President: 1. E. (Jeho Excelence) Eugen

hrabě

Czernin z Chudenic, c. k. Tajný

rada, zemský poslanec

Vicepresident: 1. E. Dr. Jos. Mar. Baernreither, S. M. Tajný rada, Minister a.D.,
zemský poslanec

President

českého

odboru: Dr. Karel

Kramář, říšský

a zemský poslanec

Členové českého odboru:

Architekt Jan
Celda

Kotěra,

Klouček.

profesor c. k. akademie

profesor c. k.

Uměleckoprůmyslové

školy

Max Švabinský, akademický malíř. profesor cak. Malířské akademie
Dr. Karel Pippich, advokát a zemský poslanec
Stanislav Sucharda, profesor c. k.
1. E.

Jindřich hrabě

Uměleckoprůmyslové

školy
sněmu

Clam-Martinic, c. k. Tajný rada, poslanec na

království Českého. velkostatkář
Jan Preisler, akademický

malíř,

profesor c.k.

Malířské

akademie

Ervín svob. pán Nádherný z Borotína, zemský poslanec a majitel velkostatku
Chotoviny
Dr. Leopold Katz, advokát

President

německého

odboru: Dr. Friedrich svobodný pán von Wieser, c.k.

Dvorní rada, universitní profesor
Členové německého sboru:
1.J. (Jeho Jasnost) Max Egon Fiirstenberg, Jeho
člen

panské

sněmovny,

poslanec zemského

Veličenstva

tajný rada a

komoří,

sněmu

Architekt Josef Zasche, c.k. Stavební rada
Willy Ginzkey,

člen

panské

KarI Krattner, akademický

sněmovny,

továrník

malíř

1.E. Erwein hrabě Nostitz-Rieneck, c.k. Tajný rada,

člen

panské

sněmovny

Dr. Karel Urban, zástupce nejvyššího zemského maršálka, poslanec
parlamentu
Franz Metzner,

sochař,

profesor Uměleckoprůmyslové školy

Franz Thiele. profesor na c.k.

Malířské

Richard Teschner, akademický

39

akademie

malíř

Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1320 Protokoly MG, 1903-1942
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říšského

velebný pán, Dr. J. Frind, biskup
Dr. Peters,

sekretář německé

sekce Moderní Galerie

Dr. Franz Domhoffer, generální komisař Světové umělecké výstavy v Římě r.
1911

Zapisovatel: Dr. Emil Hácha

3.3 Moderní galerie jako neustálý spor
potřeba vytvořit

V Praze byla
umění

a

a vytvořila co

architektuře.

40

galerii. která by

nejdůkladnější přehled děl

představovala

národů

obou

v

představme ,.umění

Pod tímto pojmem si

malířství,

vzniklé od

moderní
plastice
počátku

19. století vedoucí k současnosti." Moderní galerie však vznikla jako politikum

a zůstala jím po celou svou

čtyřicetiletou

existenci. Snad proto lze chápat její

dějiny jako permanentní diskuzi. 41
důvodů

Jisté je, že MG z mnoha

počátku.

nevyhovovala hned od

Sám

název, odvozený od jména podobné instituce ve Vídni, byl chápán jako
problematický.
Wiehlově

"Dočasné"

umístění

sbírek od roku 1905 ve vysloužilém

pavilónu z Jubilejní výstavy jako by

přímo

podtrhovalo celé

prOVIZOriUm. Hlavním problémem Galerie byla po celá léta její existence
nedostačující

budova.

Skladiště

Moderní galerie se stává

označujícím umělecké pohřebiště.

Snad i proto kuratorium

k první velké reinstalaci, doprovázené
sálů.

Ani ta však nenašla milosti v

rozpoznal

povážlivé

nedostatečným

mezery

zastoupením

a podrobil kritice

neodborně

Kotěrovou

retrospektivní

některých

přikročilo

umělců

kritika K. B. Mádla. který

části,

pozastavil

(Slavíček,

Kramář

do "Svatováclavské

ukázal, které skvosty Moderní galerie nabízí, ale

42

nad

Uprka)

hlavně

síně",

města,

jak ji

aby jim

aby upozornil, v jakých

prostorech je Galerie nucena vystavovat. Ve svém projevu

poukázal na vzácné, národu drahé

41

se

Mařák,

nazvaly Národní listy,42 politiky a významné obyvatele hlavního

40

roku 1910

sestavený katalog.

V roce 1922 pozval Karel

nedostatečných

pojmem

nápaditou úpravou výstavních

očích uměleckého

v

okřídleným

umělecké

památky. jež Galerie již chová,

Witiko, 1928, ročník 3, str. 121
VInas, Y.: Moderní galerie jako nedokončená diskuze in: Moderní galerie tenkrát 1902-1942,
katalog výstavy NG, Praha, 1992, str. 13
Národní listy, 7.12. 1922, ročník 62, str. I
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ně,

a vzbudil vskutku živý pocit obavy o

když se zmínil, jak v

této budovy, kdysi jako provisorium postavené a dnes již
výstaly hospodáPských

strojů

automobilů,

nebo

nejtěsnější

třicetileté,

blízkosti

konají se

kde se nešetN zápalným

benzínem 43 .
Téměř

uveřejněném
Uměleckém
stačil,

stejná slova použil Rudolf Honigschmid ve svém
časopise

v roce 1928 v

Witiko. Autor píše: "Sídlíme v

pavilonu Jubilejní výstGly z roku 1891.

nyní je to však

nedostačující,

polovina

Zpočátku

obrazů

článku

dNv~iším

nám tento prostor

leží v depozitáh Sály jsou

pNWi veliké a pNliš vysoké. Žádná naše ,ýstava neměla tu správnou intimní
atmosfCru, kterou potřebuje znalý

Z
nápadů

řad odborníků

na

zpravidla

vnitřní
veřejně

Nejlépe o tom
napravit

,,44

růmých kritiků přicházelo

vnitřně

nereagovalo,

do kuratoria množství

si nutnost jistých

změn uvědomovalo.

úsilí K. B. Mádla, který se ve funkci kurátora pokusil

nedostatky, jež sám kritizoval již roku 1911. MG si

vybudovala bohatou knihovnu s
výstřižkovou

výstavy.

inovaci celé Moderní galerie. Kuratorium na obdobné návrhy

svědčí

některé

a

návštěvník

dokumentaci.

nevyvolávající práce

hojně

Poněkud

německého

využívanou fototékou a

ve stínu

zůstávala

odboru. Po první

začala

tichá a

postupně

si vést také

veřejnou

světové

odezvu

válce se totiž

postavení Němců v Československu změnilo. Německá sekce se zaměřila na
představování německých umělců v tehdejším Československu. Navzdory

nevelkému zájmu publika se tu skromnými
pozoruhodný soubor, jehož
V roce 1928 bylo v

záběr

časopise

i výmam

prostředky

postupně přesáhly

Witiko uvedeno, že MG je

podařilo

vytvořit

hranice republiky.

největší

a

nejdůležitější

sbírka německého umění v Československu. 45
Rovněž

v

německé části

MG probíhaly ve dvacátých letech zajímavé

diskuze, které vyústily do polemiky na tradiční téma "archiv nebo chrám?"46

("Modeme Galerie oder Heimatgalerie") mezi Robertem Freundem a Otto
Kletzlem. Český tisk se poněkud paradoxně postavil na obranu MG poté, co
43
44

41
46

Národní listy, 7.12.1922, ročník 62, str. 1
Witiko, 1928, ročník 3, str. 121
Tamtéž
Roku 1914 přišel Jaroslav Jareš s vyhraněnou polemikou ,.Má být Moderní galerie pouhým
"archivem", muzeem dokumentů, nebo "chrámem umění", panteonem toho nejlepšího, co dali
národu jeho tvůrci? Reagoval tak skutečnost, že nákupní praxe MG byla vedena více snahou o
dokumentární úplnost než požadavky na vysokou galerijní úroveň všech akvizic

26

1927 v Prager Tagblatt

autoritativní Julius Meier-Grafe vyslovil roku
některých děl

pochybnosti o národním charakteru

retrospektivní

části

a právem

za falzum údajnou Delacroixovu skicu k Vraždění na Chiu. 47

označil

První polovina
relativního poklidu i

třicátých

přízně veřejnosti. Německá

otázku Sudet. KarI Krattner, který
umění

dopise píše, že

let znamená pro Moderní galerii období

měl

k této oblasti

změnila

moc šancí se do MG dostat. Situace se však

umělecky

zpočátku

vzniklé v Sudetech bylo

řeší čím

sekce ale

a

dál více

blízko, v jednom
nemělo

opovrhované a

umění

vzniklé v Sudetech

se do MG dostalo, umělci byli ceněni a nerozlišovalo se, jaké národnosti byli. 48
V

květnu

1930

proběhly

oslavy

čtvrtstoletí

otevření

od

výstavních

zřeteli. Vojtěch

motivované více politickými než kulturními

Volavka provedl

zveřejnil podstatně

roku 1932 další reinstalaci, v jejímž rámci

sálů,

výběr

širší

z francouzské sbírky i ze souboru české avantgardy. Širší prezentace se dostalo
také

německému

přispěl

kuratoria dále

přívětivému

expresionismu. K

propagační

zejména

Roku 1934 zahájilo svou

činnost

postupně

pozitivních

zasloužilo o

řadu

pohledu

veřejnosti

Týden Moderní galerie v

Sdružení
změn

přátel

ve

na práci

září

1933.

Moderní galerie, které se

skladbě

čele

sbírek. V jeho

stál

Kamil Krofta, pozdější ministr zahraničí Československa.
polovině

Ve druhé
přehlušeny

třicátých

problémy mnohem

volající po nové

budově či

let diskuse o MG

závažnějšími.

Užjen

občas

postupně

utichají,

zazní osamocený hlas,

pochvalné slovo na adresu další reinstalace

sálů

ve

Stromovce. Krátce po začátku války se výstavní síně uzavřely. Údajně
z technických
nechtěli

z

"Kolo se

důvodů,

ve

skutečnosti

však proto, že

úředního nařízení rozšiřovat
točí", řekl

prý tehdy

kuratoria Františku Hochovi:
my, ale kolo se

točí

svou expozici na úkor

německý

"Nejdřív

členové německého

českých umělců.

kurátor Rudolf Honigschmid

jsme byli

nahoře

odboru

sekretáři

my, potom vy, nyní zase

dál..."49

Zrušení MG roku 1942 a její převedení pod správu Českomoravské
zemské (Národní) galerie

současníci

nechápali jako pouhý administrativní krok

protektorátní správy, ale jako logické
47

48
4q

vyústění

vývoje

předznamenaného

VInas, v.: Moderní galerie jako nedokončená diskuze in: Moderní galerie tenkrát 1902-1942,
katalog výstavy NG, Praha, 1992, str. 13
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2774, karton Č. I, nedatováno
VInas, v.: Moderní galerie jako nedokončená diskuze in: Moderní galerie tenkrát 1902-1942,
katalog výstavy NG, Praha, 1992, str. 13
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a určovaného

meziválečnými

diskusemi.
veřejnou

Moderní galerie byla naší první a na dlouhou dobu jedinou
sbírkou

umění

podařilo

ovlivňoval

shromáždit,

uměleckých historiků
Největší

svou skladbou názory

podstatě.

Díky

spatřovat,

bouřlivým

jejího vzniku, mohly celé generace

Německý
Německá

méně

nutně

řady

soudobých

setkáváme dodnes.

paradoxně, právě

možná trochu

v její

diskusím, provázející tuto instituci od

umělců

umění,

podobu ideálního muzea moderního

3.4

soubor retrospektivy, který se zde

a s jeho ohlasy se díky tomu

význam MG však lze

kontroverzní

Zvláště

19. a 20. století.

a

teoretiků

své názory nejen na

ale i na moderní

umění vůbec.

odbor Moderní galerie
sekce po celou dobu své existence nakupovala

nákladná díla. Shromáždila celkem kolem 3500

obrazů,

drobnější či

soch, kreseb

a grafik od téměř 300 autorů. 50 Kuratorium se netajilo tím, že by si přálo mít ve
českoněmeckých výtvarníků.

svých sbírkách zastoupení všech
nikdy

nepodařilo

Zpočátku

dával

splnit.

Nicméně

německý

odbor

sama sebe nakupovali jen

Tuto ambici se

od 25 z nich vlastnila MG na dva tisíce prací.

přednost dílům významnějších výtvarníků.

zřídka,

na rozdíl od

českého

Díla

odboru. Hlavní zájem

zpočátku směřoval k umělcům, kteří se proslavili mimo Čechy. A tak např. KarI

Krattner
hoře,

měl

v MG pouze

několik

svých

děl

(Jidáš, Sv. Petr, Kristus na Olivetské

Star:\; muž, Ukřižování a Svatá noc). Zatímco např. Emil Orlik 51 patřil

k nejvíce zastoupeným
Co

německý

českoněmecké

umělcům

odbor MG nakupoval a vystavoval,

umění.

českoněmeckého umění.

školách a

v německém odboru.

Jednu kategorii
Sem

tvořili

v Praze usedlí

patřili především učitelé

vůdci uměleckých spolků.

v regionech. Jednalo se o desítky

na hlavních

Další kategorií byli

umělců,

mělo

zastoupených

ztělesňovat

představitelé

uměleckých

umělci působící hlavně

několika

málo ukázkami.

Důležitou skupinou byli umělci v Čechách a Moravě "pouze" narozeni. Do této

kategorie spadala polovina jmen

umělců

MG. Jen

několik

autorů

nebylo

v Čechách ani narozeno, ani tu nestudovalo. Typickým představitelem byl Gustav
50

II

Prahl, R., Sekyrka,T.: Pokojný zápas obou kmenů v Moderní galerii in: Moderní galerie
tenkrát 1902-1942, katalog výstavy NG, Praha, 1992, str. 40
Emil Orlik: (21. 7. 1870 Praha - 28. 9. 1932 Berlín). Pražský malíř. grafik a výtvarník.
Významný portrétista, vyučoval v Berlíně na Mistrovské škole grafiky a knižních řemesel
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různými činorodými německými

Klimt, který vystavoval s

spolky

umělců

v

Čechách.

Lze

říci,

že léta 1902 - 1914 patřila k období

Moderní galerie. Všeobecný nástup nového

umění

rozkvětu německého

po

přelomu

odsunul u mladších

umělců

na chvíli národnostní hlediska

Pražští avantgardní

umělci

hledali zcela

záměrně

v

odboru

19. a 20. století

předchozí

generace.

současných německých

kruzích výtvarníků. Mezi vyhledávané umělce patřil Willy Nowak 52 , Max Horba,
Alfred Justitz53 aj. Během těchto let nakoupila německá sekce plno uměleckých
děl.

Velkorysá politika

světové

německého

skončila

odboru MG

vypuknutím první

války.

Následující

příklad

je toho jasným

počátkem

roku 1914, kde jeden ze

zakoupen

největší

důkazem.

sálů měl

požadoval 26000 korun, což byla

třetina rozpočtu

podařilo

koupit za sníženou

tak byly zakoupeny nejdražší obrazy od Emila Orlika a Maxe

Oppenheimera 54 .
"vlasteneckých

Panna. Katalog

na nákupy MG z roku 1901.

Obraz se po osobním jednání Wiesera s Klimtem
částku. Stejně

v Praze

vyhrazen Gustav Klimt, byl

obrazů umělce,

a nejdražší z vystavených

výstavě

Na spolkové

Tuto

kruhů

z

umožňovaly

politiku
Vídně",

ale také

nejen

Společnost

finanční

pro podporu

injekce

německé vědy,

umění a literatury v Čechách, s jejímž předsednictvem udržoval německý odbor

velmi úzké vztahy.
Německý

odbor nevstoupil nikdy nijak

odborem. Výjimku

tvořila

situace, kdy po první

světové

do sporu s

českým

válce došlo ke státnímu

převratu

a

změnám

statu quo, vždy se odvolával na záměry někdejšího zakladatele. 55

Do

sporů

veřejných

německý

zvlášť výrazně

vstoupili

odbor se z pochopitelných

čeští Němci

změnám.

v okamžiku, kdy navrhované

sbírek zasahovaly až k

národní odbory. V samotném
Odcházeli a

důvodů

požadavkům

německém

přicházeli

noví

revidovat

bránil jakýmkoliv

změny uspořádání
rozdělení

MG na

odboru docházelo také k zásadním

umělci,

velkou oporou se stal Erwin

Willy Nowak: (3. 10. 1886 Mníšek pod Brdy - 20. 10. 1977 Praha) Studoval v Praze na
Akademii výtvarných umění v ateliéru Franze Thieleho, profesorem na Akademii výtvarných
umění v Praze, výrazná postava umělecké skupiny Osma.
Sl
Alfred Justitz: (19. 7.1879 Nová Cerekev - 19.2. 1934 Bratislava) Představitel zakladatelské
generace českého moderního malířství
\4
Max Oppenheimer (I. 7. 1885, Vídeň - 19.5.1954 New York) významný avantgardista, člen
skupiny Osma, ovlivněn vídeňským expresionismem
ss Prahl, R., Sekyrka,T.: Pokojný zápas obou kmenů v Moderní galerii in: Moderní galerie
tenkrát 1902-1942, katalog výstavy NG, Praha, 1992, str. 40
S2
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Nostitz-Rieneck jako důležitý mecenáš umění. 56
Chování

německé části

MG charakterizovala jistá skromnost. Tím pádem

vznikala velmi skromná sbírka odboru.

Přesto

se po

změně

politické situace

v Čechách rozšířil zájem o shromažďování zahraničního umění. Německý odbor
začal

od

umění

z

počátku

Německa

roku 1923 nakupovat

i Rakouska, podnikal výpravy za

a jiných významných center
počátek

rýsovat

německý

odbor

pravidelně

umění.

uměním

umění,

současného

do Berlína.

V Moderní galerii se v téže

sbírky francouzského
chtěl

na výstavách

Drážďan

době začal

a tak je vcelku logické. že si

posilnit své pozice. Do sbírek

přibyly

obrazy od Maxe

Liebermanna 57 , Lovise Corintha 58 • Otty Pechsteina, grafiky od Maxe Slevogta 59 •
Augusta Gaula 60 , Emila Noldeho 61 aj. Vrcholem těchto nákupů se stal obraz
Pobřeží

u Lubecku od Eduarda Muncha.6~ Jak je vidět, německý odbor se

soustředil

na

rozšíření

kolekce

německého

avantgardního

umění.

3.5 Výstavy
•

V roce 1911 se konala Světová umělecká výstava v Římě. Moderní
galerie tam také

měla

své zastoupení. Reprezentovali ji tito

umělci:

1. Mánes, Q. Mánes, Švabinský, Preissler, Slavíček, Hynais, Orlik,
Obrovsky, Rot August, Myslbek, Metzner, Hegenbarth. Jager. H6nich.
•

V roce 1926 se konala Světová výstava v Drážďanech. Z pramenů víme,
že Moderní galerie zde vystavovala, seznam vyslaných

umělců

však

chybí. 63
•
j6

57

j8

jQ

hO

61

62

63

V Lipsku se v roce 1927 konala Světová výstava knižní kresby. Moderní

Archiv NG; Fond: Moderní galerie, AA 1320,Protokoly MG, 1903-1942
Max Liebennann: (20.7. 1847, Berlín - 8.2.1935, Berlín) Německý malíř, představitel
německého impresionismu.
Lovis Corinth: (21.7. 1858, Gwardeisk - 17.7. 1925, Zandvoort) Německý malíř,
nejvýznamnější představitel německého impresionismu
Max Slevogt: (8.10.1868, Landshut - 20.9.1932, Leinsweiler- Neukastel) Německý malít,
grafik a ilustrátor. Vynikni jako pozorný krajinář
August Gaul: (22.10.1869, Grosshauheim - 18.10. 1921, Berlín) Významný německý sochař.
Zve své tvorbě se zaměřil na zobrazování zvířat
Emil Nolde: (7.8.1867, Nolde - 13.4.1956, Seebtill) Německý expresionistický malíř a grafik.
Na čas se stal členem Die Brticke. Mezi jeho oblíbené náměty patří biblické výjevy a květiny,
nejvíce jsou však ceněny jeho akvarely
Edvard Munch: (12.12. I 863,Loten - 23.\. 1944, Oslo) Norský malíř a grafik, významný
představitel moderny. Studoval na kreslířské škole v Oslu, kde byl ovlivněn francouzskými
impresionisty. Jeho dílo však inklinuje k symbolismu a stalo se východiskem pro
expresionismus.
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 277011, karton č. 3, r. 1911
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galerie zde také vystavovala, prameny bohužel

mlčí

o tom,

kteří umělci

tam vystavovali.
•

V roce 1928 celá umělecká Evropa žila Dtirerovým výročím.
Albrechta DUrera píše do Moderní galerie, zda by

určitě někoho

pošle, o jménech však

nechtěla

odpověděL

jubilejní výstavy také vystavovat. KarI Krattner

64

Spolek

v rámci

že Galerie

mlčí.

•

V témže roce se koná samostatná výstava Moderní galerie v Brně.

•

Moderní galerie také vystavovala v rámci výstavy sudetských

Němců

v Norimberku, která se konala v roce 1931.
•

září

Dne 3.

1933 byl zahájen Týden Moderní galerie. Konal se na

Výstavišti hlavního
předsednictví

a národní

města

Prahy a o úvodní proslov se postaralo

kuratoria Moderní galerie.

osvěty,

předseda

Zúčastnil

se ministr školství

Zemského výboru a univerzitní profesor

Dr. Ant. Matějček. Úvodní slovo do katalogu napsal president Českého
odboru Moderní galerie Dr. Karel
•

Kramář.

Soudobé německé umění v Československu bylo vystavováno pod
záštitou Moderní galerie v roce 1934 v Litoměřicích.

•

V témže roce se ve Vídni koná Výstava
umění.

•

Moderní galerie ji

československého současného

opět zaštiťuje.

Dne 3. prosince 1936 byla rozeslána pozvánka na výstavu následujících
umělců:

Richard Fleissner, Kurt Galleder, Josef Gegenbarth, Alfred

Kubin, Rito Mikeska, Ludwig BtischeL Josef Dobrowith.

Pořádala

ji

německá sekce Kuratoria Moderní galerie, výstava se konala v Českém
uměleckém

64
6j

spolku, ve

Pštrossově

ul.12 v Praha 2.

65

Tzv. Díirer-Jahr
Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1320 Protokoly MG, 1936
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3.6 Moderní galerie v datech 66
1901
13. dubna:

císař

Korberovi

oficiálně svůj

František Josef I. oznamuje ministerskému

předsedovi

úmysl založit v Praze "galerii pro moderní

Arnoštu

malířství,

plastiku a architekturu vzhledem ke znamenitým, daleko za hranicemi uznaným
výkonům

žijících

umělců

z mého milovaného Království českého. ,,67

1902
císař

6. srpna:
zřízení

vydává zakládací list Moderní galerie Království

a udržování

současně věnoval

českého,

zemskému výboru jistinu dvou

na jejíž
miliónů

korun.
14.

října:

činnost

nótou Zemského výboru Království

českého

je

fonnálně

zahájena

kuratoria MG pod vedením předsedy Jana Harracha.
schůze

23. listopadu: ustavující

kuratoria,

předložení

návrhu stanov MG

1903
25. února: kuratorium
něhož

l.

českému

náleží

července: císař

4.

července:

přijímá klíč

k

rozdělení úroků

z

nadační

jistiny, podle

odboru 60 a německému 40 procent celkové částky.

schvaluje statut MG.

první

schůze

uměleckých

(nákupních) komisí obou

odborů.

Zakoupeny mj. obrazy A. Slavíčka (Anežský klášter), M. Švabinského (Kamélie),
E. Hegenbartha (Honci) a F. Jagera (Krajina s

břizami).

1904
Obec Karlín darovala MG Mánesovy a Trenkwaldovy kartóny pro výzdobu
karlínského kostela.

1905
14.

května:

Výstavišti u

slavnostní

otevření

příležitosti

stálé expOZIce MG ve

Wiehlově

pavilónu na

70. narozenin nejvyššího zemského maršálka

Jiřího

z

Lobkovic.
- Richard Muther varuje v kritickém
nepromyšlenou

66

67

akviziční

článku

v

časopise Zeif

kuratorium MG

před

politikou.

Národní galerie: Moderní galerie tenkrát 1902-1942, katalog výstavy NG,Praha, 1992, str. 4
Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1319 Stanovy a jednací fády MG, 1901-1903

32

1907
17. dubna:
-

císařův

návštěva

Františka Josefa I. v MG.

českému

dar

odboru MG: Q. Mánes, Selské

děvče před

zrcadlem a

Kosárkova Selská svatba
- vychází první katalog MG

1908
- Český odbor MG přijímá darem sbírku zemřelého Josefa Stupeckého a instaluje
ji jako samostatný soubor (mj. F. Tkadlík: Sv. Václav: 1. Mánes: Život na

panském sídle: V. Brožík: Polyxena z Lobkovic: B. Havránek: Helmovy mlýny:
M. Pirner: Konec všech

věcí;

H. Schwaiger:

Jeskyně

steenfollská)

1911
nově

- MG

otevřena

provedených Janem

po zásadní reinstalaci sbírek a úpravách interiéru

Kotěrou

1919
10. listopadu: K. B. Mádl v dopise

českému

odboru MG stanoví úkoly, jež je

nutno splnit, aby se galerie stala "odbornou a historickou sbírkou"

1920
- Kuratorium

českého

odboru MG odmítá

Interpelace Syndikátu výtvarných
zaměření

umělců

přijmout

darem obraz B. Kubišty.

požaduje zásadní

změny

v organizaci a

galerie.

1923
- MG

přijímá

jako depozitum

jedinečný

soubor francouzského

umění

19. a 20.

století zakoupený státem.
- Členové kuratoria německého odboru nakupují pro MG v Německu řadu
významných

děl

(M. Liebermann, L. Corinth, K. Schmidt-Rottluff, A. Hanak, E.

Munch)

1926
- Státní nákup děl českých klasiků 19. století ze Šulcovy sbírky ( J. Mánes, A.
Kosárek, A. Chitussi, M. Aleš aj.)
- Výstava nákupů MG budí pohoršenou reakci kulturní

veřejnosti

- Vychází druhý katalog MG, sestavený V. Volavkou s
Kramáře
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předmluvou

Karla

- Reinstalace stále expozice MG

1927
19.

června:

položení základního kamene Státní galerie na
Gočára měly

podle projektu 1.

kolekce MG a Obrazárny

být

společně umístěny

Společnosti

Kampě.

budově

vedle státních sbírek též

přátel umění.

vlasteneckých

V

Stavba však

nikdy nebyla realizována.
28. srpna: kritický
- MG

přijímá

článek

1. Meier - Graefeho o MG v Prager Tagblatt

odkazem sbírky J. Thomayera a L. Katze.

- Vychází polemická

stať

Vincence

Kramáře

Dnešni kulturní reakce a Moderní

galerie

1928
- Státní nákup sbírky
umění

Růženy Pokorné-Purkyňové,

zahrnující

především české

19. století, deponován v MG.
výstřižků

- Vzniká archiv dokumentace a

o moderním

umění

a rozsáhlá fototéka

MG.

1929
- Němečtí poslanci na zemském
státu na

německé

- Anketa o MG v

sněmu

podávají interpelaci proti nízkým dotacím

kulturní instituce. mj. i na
časopise

německý

odbor MG.

Musaion.

1930
15.

května:

oficiální oslavy 25.

výročí otevření

MG. Výstava nových

zisků

a

státních depozit v MG.

1932
- MG znovu

otevřena

Volavkou, klade

po rozsáhlé reinstalaci. Nové

větší důraz

uspořádání.

na francouzskou sbírku a

českou

na vržené V.
i

německou

avantgardu.

1933
3.-10.
-

září: propagační

Definitivně

Kampě.

Týden MG.

rozhodnuto o

stavbě

budovy státní galerie na Letné místo na

Ani zde se však nakonec galerie nepostavila.

- Vychází

třetí

katalog MG sestavený V. Volavkou
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1934
- Výstava

přírůstků

MG za léta 1930 - 1933 budí kritickou reakci výtvarné

avantgardy. "Boj o MG" spojený se snahou o

převedení

ústavu do státní správy.

Anketa o MG v deníku Národní osvobození.
- MG získává od 1. Hamerníka jako

zápůjčku

Mánesovu Josefinu.

- Vychází kniha V. V. Štěcha Procházka moderní galerií.
- Vzniká Sdružení přátel Moderní galerie pod předsednictvím Kamila Krofty.

1935
-Z

prostředků

Sdružení

přátel

Rodinův

MG zakoupen

Balzac.

1936
- Nová instalace MG s rozšířeným souborem

umění

20. století.

1938
- Reinstalace francouzského

umění

v MG,

doplněného

o

nově

zakoupený obraz

Borljow: Monsier Gauguin.
-

Zpřístupnění

expozice

českého

moderního

sochařství

ze státního majetku na

zámku v Tróji.

1940
- MG

přijímá

odkazem sbírku F. Táborského

1942
5. listopadu: zemský
rozhodnutím

říšského

úřad

oznamuje

sekretáři

kuratoria F. Hrochovi, že MG je

protektora zrušena.

1944
13. prosince: ředitel Českomoravské zemské (Národní) galerie J. Cibulka
oznamuje protektorátnímu ministerstvu školství, že

ukončil přebírání děl

z

majetku zrušené MG.

1954
- Sdružení

přátel

Moderní (Národní) galerie

formálně ukončuje

zrušení MG spolupracoval tento spolek dále s Národní galerií.
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svou

činnost.

Po

4

Českoněmečtí výtvarníci na přelomu století
V prvních létech po vzniku samostatného Československa se vyhranily

i kulturní enklávy německého umění v Čechách. Hlavní úlohu hrála Praha,
jakožto hlavní

nového státu, ale

německé, české

setkávání
během

město

především

přirozené

jako historicky

místo

a také židovské kultury. Tyto proudy se proHnaly

dlouhých staletí. Vedle Prahy existovalo

několik větších

center

německé

kultury v Čechách a na Moravě. Z moravských a slezských je nutné si
připomenout

zejména Brno, Opavu, Olomouc, z

českých

to byly Most. Teplice,

Ústí nad Labem, na severu pak určitě Liberec. Ten hrál vzhledem ke své výtvarné
minulosti a
roli mezi

dOi'tatečnému

většími

centry.

kulturnímu zázemí a výstavním

Povědomí německé

1904, kdy Heinrich von Liebig odkázal
malířů

městu

ještě

vedoucí

zesíleno po roce

Liberec vedle své komorní sbírky

barbizonské školy mimo jiné velkou kolekci

malířství

války

kultury bylo

příležitostem

německého

a rakouského

19. století a také dostatek peněz pro další nákupy.68 Až do první světové

město doplňovalo především

soubor

německého malířství

a Liebigovu

sbírku vystavovalo na velké Deutsch - Bóhmische Ausstellung v roce 1906
v Liberci.
Od
moderní

přelomu

člověk

19. a 20. století už neexistovala

univerzálně

žije v individuálních sférách, v

domovina, region, národ,

sociální a

dílčích

vzdělanostní

závazná kultura,

realitách (jako je

vrstva, náboženské a

světonázorové vazby), které jiné dílčí reality často vylučují. 69 České a německé

obyvatelstvo

zůstávalo

víceméně

oddělené,

existovala sice mobilita

uvnitř

národností, ale skoro žádná mezi národnostmi.
Pro epochu mezi
charakteristická

spleť stylů.

literatura z Prahy a

českých

ze sociologických ditvodit
barvami,

světlem

novoromantikou,

lety

a

sfav~jící

1900 a

Jak se píše v katalogu výstavy

09

Německojazyčná

zemí: "zatímco naturalismus zustall'

téměř

českých

zemích

bez odezvy. došly uznání impresionistická hra s

náladou.

Stejně

proti empirické

autonomii. Dekadence a fin de siéle

08

1939 Je z estetického hlediska

neměly

tak

realitě

v

symbolismus,
a masové

inspirovan.v

kultuře uměleckou

českoněmeckém umění

tak výrazné

Řeháková, Naďa: Několik poznámek na okraj výtvarného života Liberecka dvacátých let in:
Mezery v historii 1890-1938, Galerie hlavního města Prahy, Praha. 1994, str. 54
Německojazyčná literatura z Prahy a českých zemí: knižní umění a plakát, Pražská edice.
Praha, 2006, 1. vydání, str. 18
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zastoupení. Místo toho se
novoklasicismu a

umělci

"umění

obracejí k tendencím přitakávajícím životu - k

domoviny", které je chápáno jako opozice

vůči

intelektuálním a nadregionálním uměleckým a životnímformám ... 70
Němečtí výtvarníci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zakládali své

vlastní

umělecké

spolky. K

nejvýznamnějším patřil

počátku

již na

devadesátých

let založený Verein deutscher bildender Kiinstler in Bdhmen 71 (dále jen Spolek),
který

působil

SVU Mánes

zejména na

měl

přelomu

Spolek jisté

Stejně

století.

generační

problémy.

jako jeho
Umělci

český protějšek

starší generace se

v roce 1908 oddělili a založili Deutschbdhmischer Kiinstlerbund,7~ jemuž
předsedal sochař

Franz Metzner a

místopředsedou

byl zakladatel

původního

Spolku, Kart Krattner.
především

Ve dvacátých letech se realizovala
Krasoumné jednoty v

Domě umělců

k nimž byly vydávány skromné

- Rudolfinu

dvojjazyčné

řada

v prostorách pražské

výstav

německých umělců,

katalogy. Prezentovali se zde nejen

pražští Němci a Židé, ale dostali zde prostor i němečtí autoři z tzv. Sudet.
Nejdůležitějším

zprostředkovatelem

německý~h

výtvarných

aktivit

v Československu byl časopis Witiko. Tento čtvrtletník vydávaný v němčině
vycházel v letech 1928, 1929 a 1931. Název, odvozený od titulu románu
Adalberta Stiftera z
národnostní smír
Prahu jako

při

prostředí jihočeského

zachování identit

přirozené

české

rodu
a

Vítkovců, měl

německé.

symbolizovat

Redakce WWka chápala

centrum s velkým významem pro

německou

kulturu.

Snažila se celou dobu své existence prolomit bariéry vyvolávané nacionalismem.
Zdůrazňovala

v

českých

neustále velkou

zemích. Do Witika

uměleckou

přispívali

a literární aktivitu

německého

etnika

nejen Max Brod, Franz Werfel, ale také

Johannes Urzidil, Oskar Baum, Robert Musil a mnoho jiných. 73 Tento časopis
znamenal vyvrcholení snah o propojení

českých

a

německých

kulturních

a zejména uměleckých aktivit.

70

71

72
7J

Německojazyčná

literatura z Prahy a českých zemí: knižní umění a plakát, Pražská edice,
Praha, 2006, I. vydání, str. 18
Spolek německých výtvarných umělců v Čechách
Českoněmecký svaz umělců
Vojtěch Lahoda, Čeští Němci ve výtvarném umění, in: Češi a Němci, str. 179
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4.1

Umělecké

spolky

Rozkvět řady německých uměleckých spolků

nastal po roce 1918. KarI

Krattner stál v Liberci v roce 1919 u vzniku Metznerbundu, Verein deutscher
Kunstschaffender 74 v Liberci v roce 1919, pojmenovaného po sochaři Franzi

Metznerovi. Postupně měl pobočky po celých Čechách: v Praze, Teplicích,
Jablonci. Českém Krumlově a Chebu. V Liberci měla své domovské místo
i Oktobergruppe. 75 Byla založena roku 1922 Alfredem Kuftem, Hansem Thumou.
Rudolfem Karaskem a Erwinem Mullerem. Tyto
žádné konkrétní výtvarné cíle,
Liberec~a.

kromě

Oktobergruppe se stala

Metznerbundu a dále se

čtyři

mladé

umělce

nespojovaly

mládí a chuti akvizovat výtvarné
postupně

součástí

umění

krajského sdružení

rozšiřovala.

Význanmým pražským rodákem byl Emil Orlik,

člen řady německých

spolků v Čechách. nejčastěji zastoupený umělec v Německé sekci Moderní
kreslíř.

galerie. Proslavil se zejména v desátých a dvacátých letech jako grafik a

Orlik patřil k výrazným představitelům německy orientované secese v Čechách,
byl

členem

jak

vídeňské,

tak i berlínské secese.

Dalším důležitým německým uskupením v Čechách byla také skupina
Die Pi/ger,76 která vznikla v roce 1919 z iniciativy Maxima Kopfa. Členy tvořili
především

žáci Augusta Br6mseho: 77 Julius Pfeiffer78 , Emil HelzeF 9 , Josef

Hegenbarth 80 a nmoho jiných. Později se připojil již zmiňovaný Emil Orlik
a Moritz Melzer. 81 Čestným členem se samozřejmě stal August Br6mse, jehož
symbolistně-expresivní

tvorba byla

předobrazem

výtvarného názoru

skupiny. Skupina zanikla Br6mseho smrtí v roce 1925. Pokud Br6mse
nejvýraznějším umělcům českoněmeckého umění

7j

76
77

78

79

80

8\

patřil

k

starší generace, pak Maxim

Kopf byl tím samým pro mladší generaci. Studoval u Br6mseho ještě
74

členů

před

první

Metznerbund, Spolek německých uměleckých tvůrců
Říjnová skupina
Poutníci
August Bromse (1873, Františkovy Lázně - 1925, Praha) Německý výtvarník ovlivněný
expresionismem, symbolismem. Byl významnou postavou německé výtvarné kultury v
Čechách. jmenován profesorem na Akademii výtvarných umění v Praze, vedl ateliér grafiky.
Vychoval řadu dalších malířů.
Julius Pfeiffer (1897 - ???) Německý krajinář
Emil Helzel (1886-1922) Malíř působící v Lužických horách, kde vedle svých kolegů vynikl
svou malbou na sklo a rytinami
Josef Hegenbarth (15.6. 1884, Kamenice v Čechách - 27.7. 1962, Drážďany) Německý
grafik, malíř a ilustrátor.
Moritz Melzer (22.12.1877, Bělá u Jevíčka - 30.6.1966, Berlín) Německý malíř a litograf.
Spoluzakladatel různých uměleckých skupin, proslavil se svými tisky
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světovou válkou, studia dokončil v Drážďanech a v roce 1923. 82
Právě

z iniciativy Maxima Kopfa byla v roce 1927 v Praze založena

skupina Junge Kunst.8~ První výstavu realizovala v roce 1928, avšak samostatná
činnost

netrvala dlouho. V roce 1929 se

proměnila

v nový spolek Prager

Sezession. 84 Jádro spolku tvořilo několik členů bývalého uskupení, postupně
k nim přibyli Willy Nowak, Kurt Hallegger8\

Ludwig Pllschel a Josef

Dobrowsky.86
Skutečným

vyvrcholením spolupráce

českých

a

německých

umělců

v meziválečném období Československa byla výstava Československé umění na
výstavě

Brně

soudobé kultury v

v roce 1928, kde bylo

představeno několik

\

německých výtvarníků.

desítek

a slovenských
zdůrazněno

spolků

i místo

V úvodu katalogu bylo vedle aktivit

českých

a sdružení v samostatném textu Oskara Schllrera

německých spolků.

Schllrer o charakteru

německého umění

v Československu napsal: "Spontaneita, veselá barevnost. výrazné až hrubé

tvary -

to jsou základni prvky. K nim se

a vJudypřítomný patos.
německému uměni,

Méně

nabyl ve

přidává

chuť

k fabulováni

se dbá o .. čistou formu ". Patos, vlastni veškerému
válečn,vch

letech vlivem

německého

expresionismu

ryziho výrazu ... 87
Jak bylo uvedeno v katalogu Prager Secession z roku 1929, pokud bylo
na

výstavě představeno

záměrem

výkony

české,

jak

Pražské secese bylo
umělců české

a

tak

vytvořit

německé

konkurenci i pospolitosti s

německé

českými

výtvarné

umění,

pak

skutečným

z Prahy centrum, kde by se vrcholné

národnosti staly podkladem

"oduševnělé

kolegy." Zdá se, že tyto ambice nebyly

naplněny. Spolek ovšem účinně pomáhal představit v Československu některé
umělce, kteří

8~
81
84

8l
86

87

jinak v Praze vystavovali tou dobou velmi

vzácně.

Jednalo se

Vojtěch Lahoda, Čeští Němci ve výtvarném umění, in: Češi a Němci, str. 181
Mladé umění
Pražská secese
Kurt Hallegger (1901-1963) Český expresionista
Josef Dobrowsky (22.9.1889, Karlovy Vary - 9.1.1964, Tullnerbach)
z nejvýznamnějších rakouských malířů, který se zaměřil na krajiny a portréty
Vojtěch Lahoda, Čeští Němci ve výtvarném umění, in: Češi a Němci, str. 183

39

Jeden

především o Paula Kleea 88 , Oskara Kokoschku 89 a Alfreda Kubina 90 , kteří byli

uvedeni na výstavách Prager Secession.
Dobrovolným
poválečným

odsunem

Němců

odchodem
skončila

průběhu

v

definitivně

války,

nebo jejich

jedna složka výtvarné kultury

Československa. Dvacátá léta jsou však významným mezníkem v úsilí o sblížení
německého, židovského a českého výtvarného umění.

91

4.2 Českoněmecké knižní a plakátové umění
Německy

psaná literatura z Prahy a

desetiletícw 20. století
jen

střípky

českých

mimořádného rozkvětu.

rozmanité mozaiky, které

tvořily

zemí došla v prvních
či

Rilke, Kafka

pražský literární

třech

Werfel - to jsou

svět.

Nebyla to však

jen doba intenzivní literární produkce, ale také dobou neb)'valého rozvoJe
výtvarného

umění

nejdůležitější

Vyjmenovat ty

společném

na tomto

je

těžký

Richard Teschner, August Br6mse
celou epochou, a proto je nelze
činnosti.

Svým

přínosem

k

či

české

a

německé

kultury.

úkol. Jmenuji jména jako Emil Orlik,

Jan Preisler - tyto osobnosti jdou

zařadit

umění

území

pouze jen do jedné

krásné knihy a

napříč

"přihrádky" umělecké

uměleckého

plakátu se

často

dostávali do úzkého spojení i s literaturou.
Zvlášť

kolem

výrazná je tato spolupráce

přelomu

výtvarníci.

století. Totéž však platí i

inspirováni

Francouzi,

umělecké

později,

v

rozvíjeli

modemy obou národností

éře

expresionismu, kdy

svou

vlastní

čeští

variantu

kubo- expresionismu. Teprve po vmiku Československa a zesílení nacionálních
tendencí na obou stranách se dá mluvit o ochlazení

vztahů

mezi zdejšími

německými a českými umělci. 92

ss

89

90

9(

92

Paul Klee (18.12. 1879, Miinchensee - 29.6. 1940, Muralto) Švýcarský malíř, grafik a
ilustrátor řadící se vedle V. Kandinského mezi nejvýraznější evropské modernisty. Členem
skupiny Der Blaue Reiter, učil na škole Bauhausu v Dessau.
Oskar Kokoschka (1.3. 1886, Pochlarn - 22.2.1980, Montreux) Rakouský malíř, ilustrátor a
grafik, kromě toho ale i spisovatel a autor divadelních her. U svých portrétů se snažil
vystihnout psychiku a celkovou náladu modelu. Jeho tvorbu ovlivnil vídeňská secese,
expresionismus i fauvismus
Alfred Kubin (10.4.1877, Litoměřice - 20.8.1959, Zwikledt) Významn)' rakouský malíř,
grafik a ilustrátor. Ilustroval velké množství knih, např. E. A. Poe, H. Ch. Andersen, E. T. A.
Hoffmann aj.
Řeháková, Naďa: Několik poznámek na okraj výtvarného života Liberecka dvacátých let in:
Mezery v historii 1890-1938, Galerie hlavního města Prahy, Praha, 1994, str. 55
Německojazyčná literatura z Prahy a českých zemí: knižní umění a plakát, Pražská edice,
Praha, 2006, I, vydání, str. 13
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4.2.1

Kniha
dějinách

V

tradičního čtenářského

Zeslábla kupní síla
dožadovaly

levnějších

s ochrannými
stylů".

v pestrých
literárně-

a

Začaly

přebaly, rozličné

a

výtvarnou

způsoby ztvárnění

styly a

na

usilující

Knihovna Moderni revue

či

Ve
o

Větší

význam

srovnání

českojazyčnou

s

obrodu

krásné

Knihy dobrých

autorů, chyběly

mělo

řad.

knihy

jako

byla

na

německé

projekty. Jinak aktivní

německé

ediční

teprve založení
Společnosti

vydávaného od roku 1901 nákladem

předváděla

se

edičních

spolky se nestaly základnou podobných snah a v
aktivity.

předmět

moderní

straně obdobně výtvarně vyhraněné ediční

dílčí

postupně vytlačovala

ambiciozních

vydávání

vrstvy se

se proHnaly ve "spleti

barvotisky a

umělecký

podobách.

scénou.

čtenářské

publika, nové

cenově přístupné

rozmanitých

změny.

20. století hluboké

se prosazovat kartonové knižní desky spolu

a lept. Moderní kniha jako

spoluprac~jicí

např.

knih.

Litografie umožnila

mědirytinu

přinesl začátek

knižní grafiky

oblasti se omezily na

časopisu

Deutsche Arbeit.

pro podporu

německé vědy,

umění a literatury v Čechách. V tomto měsíčníku byly zveřejňovány jako
kulturněhistorické

studie. zprávy a literární

seznamující s tvorbou
Okruh
byli

např.

přispěl

členů

příspěvky,

předních českoněmeckých výtvarníků.

Spolku a

současně spolupracovníků

KarI Krattner, Emil Orlik, Hugo Steiner

k výtvarné

tak obrazové reprodukce

obrodě českoněmeckého

či

Deutsche Arbeit, jakými

Richard Teschner,

knižního

umění

na

výrazně

počátku

století.

Hlavní organizátor literárního života, Paul Leppin, který byl ve spojení s českými
umělci.

nabízel mnoha

výtvarníkům uplatnění. Např.

dlouhou dobou hlavním ilustrátorem Leppinových
v tomto okruhu mladých

umělců začal

Hugo Steiner se stal na
děl.

O málo

později

se

prosazovat mladý Richard Teschner. který

Leppinovi vyzdobil první vydání jeho románu Daniel Jesus (1905), Teschner se
stal Leppinovým blízkým spolupracovníkem. Jako výtvarný redaktor se podílel
na zrodu generačního časopisu Wir, jehož vydávání bylo však záhy zastaveno. 93
Přesto díla v Čechách tištěná a ilustrovaná tvořila pouhý zlomek
českoněmecké

literární produkce.

Většina

knih pražských

německých autorů

byla

vydávána v Mnichově, Lipsku a Berlíně. Grafici a ilustrátoři z Čech se zde
prosazovali jen
OJ

výjimečně. Nejčastěji

to byl Steiner, Orlik a Teschner,

Německojazyčná

kteří

svou

literatura z Prahy a českých zemí: knižní umění a plakát, Pražská edice,
Praha, 2006, I. vydání, str. 47
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původní českou

4.2.2

vlast

kvůli uplatnění

opustili.

Plakát
původně

Plakát, sloužící
desetiletí 19. století

postupně

a Rakousku. Francouzi

měli

pouze

reklamě,

uznání jako svébytná
v tomto

směru

docházel až v posledním

umělecká

fonna i v Německu
uměleckém

už pár let náskok. Na

plakátu je rozhodující souhra obrazu, písma a plochy. Plakát chce oslovit široké
Umělecké

publikum jazykem jeho epochy.
němčině,

řadu

na

zprostředkovatelem

významných
oběma

mezi

plakáty

výstav,

upozorňovaly, ať

a

národy žijící ve

tak

se

společném

v

češtině či
důležitým

staly

kulturním prostoru.

Být mladým umělcem v Čechách, přesněji řečeno v Praze, nemuselo být
ke konci 19.,

případně ještě

a peníze nadále

začátku

na samém

přinášely především veřejné

vůbec

20. století

snadné. Slávu

zakázky, alegorické dekorativní

malby nových reprezentativních budov. Čeští absolventi uměleckých škol měli
alespoň štěstí

v tom, že zakázek bylo, díky stále sílící

české

buržoazii a její

téměř

neukojitelné potřebě reprezentace, poměrně dost. 94 Mladí pražští Němci to měli
podstatně těžší.

A proto se zcela

a posléze i provozováním

cílevědomě,

různých

strategicky,

grafických technik s

začali

nadějí

zabývat i studiem
prosadit se na poli

užité grafiky. Spojencem jim do jisté míry byl grafický závod A. Haase, který
také vytiskl

téměř

absolutní

většinu

německé

kulturních

největší

šancí pro mladé

pouliční

plakát. Pražané se s prvními

plakátů českých Němců. Zřejmě

výtvarníky mohl být
českoněmeckými

na ulicích již v letech 1895 a 1897 (pro první

dvě

čím

právě šťastně,

a tak nelze

"zabodoval". Rokem 1900

končí

říci,

výstavy Spolku). Oba plakáty
kusů.

Fonna nebyla

že by tento druh plakátu

nějak výrazně

stejně

u nás,

o plakát. Ten se totiž stal natolik

populárnější

plakáty mohli seznámit

z dílny Emila Orlíka však vyšly v zanedbatelném nákladu 30
zvolena

dál

jako ve

světě, intenzivnější

běžnou součástí

zájem

ulic, že už v nikom

nevzbuzoval výrazný zájem.
Emil Orlik byl prvním
českým umělcem,

významným

českoněmeckým

a po Alfonsi Muchovi druhým

výstavě

prezentoval i plakáty. Druhým

který na samostatné

autorem

plakátů

byl

Richard

Teschner.

Vytvořil

plakáty

k přednáškám Paula Leppina. Jeho vrcholným dílem, je podle Pavla Štembery,
94

Německojazyčná literatura z Prahy a českých zemí: knižní umění a plakát, Pražská edice,

Praha, 2006, I. vydání, str. 79
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podstatě černobílá

"veliká, dvojarchová, v

litografie zvoucí na jednu z

představující

pražských kostýmních slavností, ,jn Mephistos Zauberreich",
pozdně

romantickou

změť čarodějnic, příšer

"stínů"

javánského divadla, se kterým tehdy Teschner

Richard Teschner ale také odjel do
Zajímavostmi

samými

zahraničí
sobě

o

celkový obraz

české

mořských netvorů, částečných

a působil

produkce v

většinou
době

začínal

převážně

jsou plakáty

a českoněmeckých výstav. Tyto plakáty
doplňují

a

řady

od

kolem

koketovat."

tam.
německých

velkých

českých Němců

přelomu

či

století

totiž

prvním

desetiletí 20. století.

4.3 Výtvarníci na severu Čech
Výchozí situace po první světové válce na severu Čech v mnoha ohledech
byla určována vznikem nového státu, Československé republiky. Ztráta Vídně
řízení různých

jako garanta centrálního
dávající

českým Němcům

pocit

centra do Prahy se odrazily v
vztahu k užitému

umění

výroby, obchodu a do
vliv na formování

většiny

několika

oblastí života habsburské monarchie,
ve

státě

aspektech existence zdejší

poznamenal tento vývoj

určité

míry i výtvarného

tvůrčích názorů.

oblasti poznamenala však tato

výlučný přesun

a

Postavení

především

vzdělávání,

mocenského

společnosti.

průmyslové

oblast
které

uměleckořemeslné

Ve

mělo značný

tvorby v této

skutečnost jen okrajově.

Severní Čechy na konci 19. století procházely výrazných rozvoJem
průmyslu.

především

Na Liberecku, Jablonecku a Novoborsku se rozvíjel

spotřební průmysl,

na který se vázala

návrhů předmětů či

dekorativních

poznamenána
praktických

vznikem

předmětů

potřeba

vzorů.

při tvorbě

výtvarné spolupráce

Celá druhá polovina 19. století je proto

vzdělávacích

institucí,

zaměřených

vedle

řady

spojených s provozováním živností i na výtvarnou

výchovu v konkrétních profesích.
Výtvarné klima se na Liberecku a Jablonecku od konce 19. století
utvářelo

pod

značně

projevoval vliv
a odkud

Vídně,

kam odcházelo mnoho mladých

zpětně působily

rozvíjet i vazby do

tradičně

širokým názorovým spektrem. Jednak se zde
adeptů umění

vlivy na školství i další kulturní instituce.

Německa, především

a Mnichov poskytovaly stejné, ne - li

Počínají

do Saska a Bavorska, kde

umělecky kvalitnější prostředí
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na studia
se

Drážďany

a

podněty

než

Vídeň (alespoň

z účasti berlínských
město

hlavní

zřejmé

do roku 1900).95 Vztahy sahaly i do Berlína, jak se
architektů

na libereckých stavbách. Vazba byla i na zemské

Prahu. Dalším zdrojem po mání a informací se stalo pro

myšlenek soudobého užitého

umění

finanční

muzeum. I když jeho

Severočeské průmyslové

v Liberci a okolí

situace v

šíření

meziválečném

období byla velmi

kritická. snažilo se udržet zdroje informací pro místní výtvarné kruhy. Jednalo se
především

o výtvarného

časopisy.

Velký

výběr

z období

zredukoval, odpadly francouzské a anglické tituly,
zůstala

před

rokem 1914 se sice

šíře německých časopisů

však

zachována. Jednalo se zejména o tituly Die Kunst, Deutsche Kunst und

Dekoration, lnnendekoration, Kunst und Handwerk aj.96 Severočeské muzeum
v Liberci se snažilo o

pořádání

buď

výstav

s růmými spolky. Jmenujme dva

samostatných nebo ve spolupráci

nejvýznamnější

- Werkbund der Deutschen in

der Tschechoslowakischen Republik (WDT) a Metznerbund.
Obecně

nepřívětivý

republice vycházel
většinového

německého

postoj

bezprostředně

obyvatelstva k

po roce 1918 z pocitu ohrožení

postavení v rámci zaniklé habsburské monarchie.

mezi národnostními komunitami

ještě

situace v okrajových oblastech

mačně

zesílila. V oblasti

vmiklé

při ztrátě

Značná uzavřenost

umělecké

tvorby se

odlišovala od vývoje v Praze, kde

kontakty mezi výtvarníky obou národností byly
českoněmecké umělce

nově

jen

silnější.

těžko

udržitelná, vzhledem k malému zájmu o tuto sféru mezi obyvatelstvem a

přece

určitou provinčností

jen

bližší

německá města

stávala,

alespoň

výramějších

oproti velkým

jako

v rámci

Drážďany,

nově

v domácím

centrům,

prostředí

Pro

jako

se pak jevila

působnost

přece

jakým byla

Vídeň,

ale i daleko

Lipsko, Mnichov nebo Berlín a jakým se

vmiklého státu i Praha. Tam se také

osobností z okruhu

českoněmeckých výtvarníků

většina

snažila uplatnit,

i když si udržovala zázemí doma.
Ztělesněním českoněmeckých
sochař

Franz Metzner, který na

počátku

umání a prošel

téměř

jaře

vytvořila příležitost

Ol

Oó

roku 1919

výtvarných snah se v této

všemi výše

století dosáhl

zmíněnými

době jistě

stal

pravděpodobně největšího

místy. Metmerova náhlá smrt na

zaštítit široce pojaté hnutí

českých Němců

Mohr, Jan: Uměleckořemeslné zpracování kovů v severních Čechách v letech 1920- 1940 in
Fontes Nissae 11.1200 I, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 200 I, str. 36
Mohr, Jan: Uměleckořemeslné zpracování kovů v severních Čechách v letech 1920- 1940 in
Fontes Nissae lI./2001, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2001, str. 37
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v oblasti

umění

pod jeho jménem. V tom samém roce vznikla nejprve z popudu

pedagogů

-

sjednocení

českoněmeckých umělců

malíře

výtvarníků

a profesora

teplické odborné školy keramické myšlenka na

německé

a posléze, díky angažovanosti pražského

Akademie Karla Krattnera, došlo ke svolání

shromáždění českoněmeckých umělců

z Teplic, kde byl založen roku 1919

Metznerbund - spolek německých v:vtvarníkit v Čechách. 97

Q7

Mohr, Jan: Uměleckořemeslné zpracování kovů v severních Čechách v letech 1920- 1940 in
Fontes Nissae 11./2001, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2001, str. 40
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5

Metznerbund
umělecký

Jak již bylo napsáno, tento

března

spolek vznikl 28.

1920

spojením Deutschbdhmischer Kunstlerbunď 8 a Verein deutscher bildender

Kunstler in Bdhmen. 99 Deutschbdhmischer Kunstlerbund založil Franz Metzner
a platil svého času za nejvýznamnější sdružení secesních umělců v Čechách.
Spojení

mělo přinést oběma spolkům

zaručit úspěch.

v celé

jednotné a promyšlené vedení. které

Jak napsal K. Krattner v dopise svým

společnosti

mělo

kolegům, "změna poměrů

vedla k zamyšlení se nad stávající organizací

německého

umění v Čechách." Proto vznikl spolek na jedné straně podporující samotné
umělce,

na

straně

přátele

druhé pro všechny

a mecenáše

umění.

Dlouhodobé

zkušenosti Krattnera vedly k myšlence na spolek, který poskytne
zázemí a pro nové

umělce

bude

přitažlivý .100

umělcům

Spolek dostal jméno po tehdy

právě zesnulém sochaři Franzi Metznerovi, který s německými umělci v Čechách

udržoval

čilé

styky. Metznerbund se od

uměleckou činnost,

grafici i umělečtí

řadách

a tak se v jeho

řemeslníci

počátku

nejširšího

snažil postihnout co nejširší

setkávali architekti,

malíři, sochaři,

zaměřenÍ.

V dopise z 28. dubna 1920 napsal K. Krattner všem svým
podpořili nově

28.

kolegům,

aby

vzniklý spolek.

března

1920 se v Teplicích konal

následující osoby jako

čelní představitele

sněm

Metzerbundu, který ustanovil

spolku:

President: K. Krattner
Zástupce: architekt A. Peyer
Zapisovatel:

malíř

A. Br6mse a architekt J. Zasche

Pokladník: architekt A. F6hr a

malíř

Jager

Předsednictvo: R. Czermak v Teplicích, K. Richter v Liberci a dr. J.
Kislinger v Praze

Na stejném

sněmu

bylo taktéž ustanoveno:

Vedle celostátního

ústředí, činného

nejprve v Teplicích a

v Praze, posléze od roku 1922 - po celou dobu trvání
-

98
<)<)

100

přeneseného

do Liberce, vznikaly

během

46

předmnichovské

krátce

republiky

roku 1920 jednotlivé krajské skupiny

Českoněmecký umělecký spolek

Spolek německých výtvarníků v Čechách
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2771, karton

následně

č.

2,1920

(Kreisgruppe), mezi nimi byla právě liberecká největší. Následovala města Praha,
Jablonec, Teplice, Cheb a Český Krumlov. V rámci krajských skupin se vytvořily
místní skupiny (Ortsgruppe).

Např.

k liberecké krajské

skupině patřily

místní

skupiny v Novém Boru, Kamenickém Šenově, České Lípě a Frýdlantu. 101
Krajské a místní skupiny

měly

"vlastní

předpisy,

které jsou v souladu se

spolkovými zákony."IOl

5.1

Výstavy
Lze

říci,

1920, proto je velice
staly

vánoční

měla

že každá kraj ská skupina
těžké určit,

která byla tou

počínaje

výstavy,

31. prosincem 1910. Byly

svou "první" výstavu

první,

skutečně úplně

otevřenou

většinou zaměřené

na užité

během

roku

první. Tradicí se

mezi 15. listopadem a
umění.

V roce 1920 se také v Chebu konala "první" výstava Metznerbundu. Své
dílo zde vystavoval August Bromse. Jak napsal autor

Tagblatt, jednalo se až na pár výjimek o
nadšení a

vyjadřuje

se o

výstavě

čistě

článku

v novinách Prager

grafickou výstavu. Autor neskrývá

jako o velké zážitku, který na

návštěvníky čeká:

"Brdmse zde ukazuje svou velkou kolekci, v níž ukazuje vlast, o kterou se
zasloužili naJi synové.
jako vlast a hrdinové

,,10:;

Nutno poznamenat, že se jedná o dobu, kdy se slova

skloňovala

víc než kdy jindy.

Důvodem

bylo stále nadšení

ze samostatnosti Čechů, kteří o ni bojovali několik let.
Druhá,

větší

August Bromse,

výstava spolku se konala v Olomouci. Vystavoval zde

připojil

opět

se Ferdinand Stiiger, Alois Kolb, Kari Stratil, Walter

Klemm a prof. Rudolf Mather. "Čím silněji vkládají umělci své osobní pocity do
děl, tím lépe vyčnívá jejich rozrušenost v okamžiku uměleckého tvoření. Čim

vyšší je
fantazie.

umělecká
"104

Takto se

hodnota jejich
vyjádřil

objevily
101

102
10J
104

ještě během

články

tím je

silnějJí

jejich vlastni

tvůrčí

autor článku o výstavě v Olomouci.

Následovaly další výstavy v
vystavovali

děl,

Brně

a Praze.

Umělci

tohoto spolku

aktivně

30. let 20. století. Kolem roku 1928 se v novinách

o krizi v Metznerbundu. Jak píše Jan Mohr ve svém

článku,

Mohr, Jan: Uměleckořemeslné zpracování kovů v severních Čechách v letech 1920- 1940 in
Fontes Nissae 11./2001, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2001, str. 40
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2771, karton č. 2,1920
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2771, Prager Tagblatt, č. 13,24.7. 1920
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA2771, 1922
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hospodářská

krize po roce 1929 hluboce zasáhla

především pohraniční

oblasti

Čech, kde koncentrovaný spotřební průmysl přicházel o odbytiště svých výrobků

a výrazné zhoršení životních podmínek vedlo k radikalizaci
Německu

nacismu v sousedním

se v

umění

třicátých

předvánočních výstaV.

vrhaly na spolek jiné
1919, kdy proti

sobě

105

světlo,

než KarI Krattner

čas

se hladina
i

na

počátku

Např.

Opakovala se situace z roku

umělců.
sporů

vyhraněnější

a tato krize prosákla i do tisku.
čele

ještě

pokud se týkala pravidelných

chtěl.

stály dva politické tábory

společenským napětím přibývaly

Tehdy se

podařilo

názory

umělců

města

spojit

přibývajícím

uklidnila. S

v Metznerbundu

Vedení liberecké krajské skupiny

s předsedou arch. Oskarem Baudischem se dostalo v

1933 do konfliktu s magistrátem
schůzi

alespoň

ideologizací.

Umělci dávali často najevo své politické názory, které

dva spolky v jeden a na

Metznerbundu v

značnou

tvorby její

v rámci výstav Metznerbundu

let vykazovala rostoucí tendenci,

Nástup

oblastech projevil výraznou odezvou

umělecké

nejen v politické, ale i v oblasti
Prezentace užitého

těchto

poměrů.

a ve vyhrocené situaci byl na
čele

odvoláno a nahrazeno novým výborem v

březnu
členské

s architektem Karlem

Kerlem.
Již v roce 1933 se nekonala
uskutečnila

v

Metznerbundu,

Severočeském

věnovaná

průmyslovém

pouze volnému

výstavní politika, v budoucnosti se
navíc více
oficiálně

či méně

tradiční vánoční

pořádaly

inspiruje v sousedním

do roku 1945,

během

druhé

výstava a místo ní se

muzeu

umění. 106

celostátní

Tím se

výrazně změnila

výstavy pouze volného

Německu.

světové

výstava

umění,

které

Metznerbund existoval sice

války nevykazoval

téměř

žádnou

činnost. 107

5.2 Franz Metzner
18. listopadu 1870 se narodil ve Všerubech u
v kamenické

dílně

v Plzni,

sochařské vzdělání

Vratislavi v Polsku. Následovaly dílny ve

10;

106

107

Plzně.

Vyučil

se

získal u Christiana Behrense ve

Cvikově, Drážďanech

a Hamburku.

Mohr, Jan: Uměleckořemeslné zpracování kovů v severních Čechách v letech 1920- 1940 in
Fontes Nissae 11./2001, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2001, str. 46
Mohr, Jan: Uměleckořemeslné zpracování kovů v severních Čechách v letech 1920- 1940 in
Fontes Nissae 11./2001, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 2001, str. 47
Archiv NG; Fond: K. Krattner, AA 2771
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Berlíně,

Studijní cesty ho zavedly i do Itálie. V létech 1894 - 1903 žil v
zařídil svůj

kde si

první ateliér a zpracoval své první návrhy pro královskou porcelánku.

V nich ukázal souhru symbolismu a secese. Na

světové výstavě

v roce 1900

dosáhly jeho sochy velkého uznání.
Čtvrté místo v soutěži o památník císařovny Alžběty mu vyneslo v roce

1903 profesuru na
setkal s

umělci

Universitě

pro užité

Vídeňské

a architekty

umění

ve Vídni. V rakouské metropoli se
především

secese,

Udržuje s ním úzké kontakty a stal se

členem

s Josefem Hoffmanem.

jeho Wiener Werkstatte. Franz

Metzner se podílel spolu s Gustavem Klimtem, Bertholdem Lofflerem
a Richardem Lukschem na vnitřní
V roce 1904

vytvořil

výzdobě

paláce Stoclet v Bruselu.

zakázku na Kašnu

Nibelungů,

měla

která

stát

Votivkirche ve Vídni. Své místo ve Vídni kašna nenašla, za to o pár let
bylo jádro kašny

umístěno

před

později

v Jablonci nad Nisou, jako tzv. Rudigerova kašna.

Toto Metznerovo dílo má velmi zajímavý osud, který stojí za zmínku.
příběhu

Siegfiried a Rtidiger jsou postavy
převyprávěním

který vznikl

objeven roku 1755. Trvalo
romantiků
příběhem

a pak trvalo
"všech

ze starších

poměrně

ještě

o Nibelunzích. Rukopis tohoto eposu,

pramenů někdy

dlouho, než ho objevila generace mladých

déle než se stal

Němců". Před

okolo roku 1200, byl

první

všeobecně přijímaným

světovou

národním

válkou však dochází k velkému

množství výtvarného zpracování tohoto tématu.
nejzajímavějším

K
Metznera.

Obě

secesním

umění.

části příběhu
Kriernhildě
věrnost.

platí jako

patří dvě

důkaz

obliby mytologických

o Nibelunzích. Jako

Když

"nibelungovské kašny" od Franze

Rtidiger von Bechelaren je jednou z

s nabídkou

Etzelův dvůr,

z nich

později

sňatku

Etzelův

s králem

námětů

klíčových

jí

rytířsky

německém

postav druhé

přichází

vazal a vyslanec

Hunů. Přitom

v

k

ovdovělé

slibuje svou

Kriemhilda pozve své bratry ke svatební slavnosti na

zastavují se bratři cestou na

Pochlarn na Dunaji) a jsou

přijati

jako

Rtidigerově hradě

přátelé.

k Etzelovi, kterého Kriernhilda mezitím

(v Bechlaren, dnešní

Své hosty pak Rtidiger doprovází

přiměla,

aby se stal nástrojem její

pomsty za smrt prvního manžela Siegfieda a své hosty napadl. Rtidiger se tedy
ocitá v obtížném dilematu dvojí loajality, totiž dilematu mezi
a věrností

přítele.

Protože je ale

především rytířem, zvítězí

49

věrností

leníka

nakonec povinnost

vazala a povinnost služby paní. Své

zbraně

Burgundům

proti

obrátí, ale dá jim

jako správný rytíř příležitost k rovnému boji. 108
Ačkoliv

byly

obě vytvořeny

na

počátku

století, byly osazeny teprve po

smrti svého tvůrce. ve dvacátých letech dvacátého století. Riidigerova kašna byla
určena
radě

pro

náměstí před

Votivkirche ve Vídni.

Při

však návrh o jeden hlas neprošel. Teprve

pět

let po smrti

Metznerově výstavě

figuru, vystavenou mezitím na po smrtné

město

1919 a zakoupenou pro Moderní galerii v Praze.
Nejprve byl Riidiger

provizorně

vídeňské městské

hlasování ve

zajímavý moderní chrám Nejsvětějšího srdce

Páně,

získalo

Berlíně

v roce

v

Jablonec nad Nisou.

později

postaven do parku,

sochaře

byl

přenesen před

který na horním jabloneckém

náměstí vybudoval německý architekt Josef Zasche. Celá instalace s kruhovým
schodištěm

nástupním
dokončena

dvoustupňovým

a

soklem zdobeným reliéfy byla

roku 1930. Riidiger se stal na patnáct let novým symbolem města.

Po roce 1945 se kašna stala symbolem sváru.

Důsledkem

bylo po roce

1945 rozebrání plastiky. Roku 1950 se však dostala do Národní galerie, roku
1968 vykoupilo sochu z

prostředků

Kaufbeuren v jižním Bavorsku, kde ve
jabloneckých

přesídlenců.

Dne

veřejnou

získaných

6.července

čtvrti

sbírkou

město

Neugablonz žije kolonie

1969 zde byla kašna znovu

slavnostně

odhalena. 109
Další velkou zakázkou pro Metznera bylo
bitvy

národů

soch pro Památník

u Lipska. Pro tuto monumentální stavbu zhotovil sochy pro

slávy, vlysy pro
svobody. V

vytvoření

vnitřní

Berlíně

kopuli a dvanáct,

vybudoval dle svých

téměř

návrhů

13

metrů

obytný

dům.

Síň

vysokých

Strážců

V Praze a

Berlíně

zhotovil mnoho fasád, bohužel málokteré se po válce zachovaly.
Franz Metzner
chřipkový

zemřel

v roce 1919 ve svých 49 letech

virus. V tom samém roce byl jmenován

členem

předčasně

na

Pruské Akademie

umění. jeho jméno dalo i název v Čechách vzniklému uměleckému spolku.

v roce 1920 se ve Vídni koná velká výstava secesního
Metzner

vytvořil

plno soch. Své místo

odpočinku

umění,

nalezl v

na kterou Franz

Berlíně. I 10

Hojda, Z.: Pomníky a zapomníky, Praha - Litomyšl: Paseka, 1996, str. 144
Hojda, Z.: Pomníky a zapomníky, Praha - Litomyšl: Paseka, 1996, str. 142-146
110 Thieme- 8ecker: AlIgemeines Lexikon der bildenden KUnstler vor der Antike bis zur
Gegenwart XXIV, Leipzig: Verlag von E.A. Seemann, 1927, str. 448.
106

109
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Závěr

Cílem této práce bylo

představit

osobnost pražského kulturního života a jako

Karla Krattnera jako významnou
malíře,

s náboženskými motivy. Domnívám se, že tento
se mi v
umění

bakalářské

na

přelomu

nejúplnější

práci

podařilo

který proslul svými obrazy

záměr

nastínit problematiku

19. a 20. století

komplexně

splněn.

byl

Myslím si, že

českoněmecké

a podat tak

čtenáři

situace v

této práce co

obraz.

Téma, které Jsem zpracovávala, vychází z

větší

části

z nikdy

nepublikovaných pramenů. Často bylo těžké tyto prameny ověřit. jelikož
sekundární literatury existuje velmi málo. V knihách nalezneme o osobnosti
Karla Krattnera pouze zmínky. Myslím si, že tato práce

může

být kvalitním

výchozím bodem pro nové bádání nejen oK. Krattnerovi.
Mohla jsem

pracovat

s různými

typy

materiálů

s regionálními publikacemi, katalogy z výstav, novinovými
rozsáhlým fotografickým materiálem atd. V průběhu psaní
nejvíce

času

-

archiváliemi,

články, poměrně

bakalářské

strávila v archivech a jako studentovi historie mi tato

práce jsem

činnost

dala

nejvíce. Díky pátrání v pramenech jsem nacházela další a další informace, které
by

jistě

vedly mé kroky v bádání dál. Samotné zpracovávání

podoby, která je

čtenáři přijatelnější

Práce není koncipovaná jako
zaměřením

než prostý pramen, se ukázalo velmi

uměleckohistorická,

na základní výzkum

materiálů

pramenů.

51
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těžké.

n)'brž jako práce historická se
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Anotace
Tato práce se zabývá KarI Krattnerem, který

osobnosti

českoněmeckého

kulturního života na

profesorem na Akademii výtvarných
představitelem

kulturního

dění

umění

patřil

přelomu

mezI

nejvýraznější

19. a 20. století. Byl

v Praze a stal se významným

monumentální náboženské malby. Svými aktivitami
v Praze. V této práci je proto

největší

pozornost

přispíval

věnována

do

Karlu

Krattnerovi.
Byl

členem

mnoha

zmíněny. Nejdůležitějším

uměleckých spolků,

byla

jistě

které jsou v této práci také

Moderní galerie, dále pak Metznerbund,

Spolek německých v)'tvarníků v Čechách a mnoho jiných.
V Čechách, přesněji řečeno v Praze existovalo v této době mnoho jiných
spolků.

Této problematice je

věnována

také jedna kapitola. Celou práci uzavírá

kapitola o situaci na severu Čech, kde významnou roli sehrál právě Metznerbund.
Celá práce je psaná jako historický exkurz do kulturního

světa přelomu

19. a 20.

století.
Annotation in English

My work is mostly considering profesor Kari Krattner, who was one of
the most brisk figures of the czech-german culture life at the end of 19. and the
beginnig of 20. century. As a profesor at the Academy of arts he significanty
contributed to the culture events in Prague and also became an important
representative ofthe monumental religious painters.
Profesor Krattner was a member of many art clubs such as Moderní
galerie, certainly the most important one, Metznerbund, Club of the german
artists in Bohemia and many others.
There were many art clubs existing in Bohemia and Prague in that time
and I focus on them in one of the chapters and the last chapter describes the
situaton in the north of Bohemia where The Metznerbund became an important
art club.
The whole work is written as a historical excursion into the cultural world
of the end of 19. and the beginning of 20. century.
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Stanovy Moderní galerie
Jako každý spolek a orgamzace, musela mít i Moderní Galerie své
bezprostředně

stanovy. Vznikly
několika

po sepsání

bodech sepisují práva a povinnosti

císařova

zakládacího listu a v

členů, přispívání

do fondu i

finanční

záležitosti.
Zde představuji vybrané body ze Stanov Moderní Galerie v Praze lll :
městě

•

Galerie má sídlo v královském hlavním

•

Galerie je v držbě království Českého a ve správě země.

•

Správa

země

uměleckého

nákupy

Praze

má na starosti administrativní záležitosti, o záležitostech
rázu rozhoduje kuratorium. Záležitosti

umělecké, umělecké

zakázky a

umělecké

obsahují

příjem předmětů uměleckých

do

Galerie.
•

výstavy se konají jen se souhlasem zemského výboru.

•

Nákupy

umělecké

a

umělecké

zakázky se týkají

souvěkých umělců

obou

národností, kteří buď v království Českém narození nebo do Čech
příslušni aneb v Čechách po delší čas činni jsou. Není vyloučenou získat i

díla od jiných
•

umělců,

jejichž působení je s to s uměním domácím.

Kuratorium se sestává z předsedy,
a dvacíti

členů.

místopředsedy

Předsedu, místopředsedu

a dvou

jmenuje

předsedů odborů

císař

dle zásady

národnostní parity.

III

•

Doba působení kuratoria je stanovena na 5 let.

•

Při věnování

musí být zachována

vůle

a

určení dárců.

Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1319 Stanovy a jednací řády MG, 1901-1903
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Představitelé Německého odboru Moderní Galerie v letech 1902- 1941

Předseda:

Friedrich Wieser 1902 - 1919
Erwein Nostitz- Rienek 1923 - 1931
Hans Ringhoffer 1933 - 1942
Členové jmenovaní ministerstvem:

Alois Griinwald ............................................... 1919 - 1927
Alois Schultz ................................................... 1902 - 1904
Anton Helmessen ............................................ 1902 - 1904
August Bromse ................................................ 1914 - 1925
Franz Metzner .................................................. 1904 - 1917
Franz Thiele ..................................................... 1904 - 1939
Fritz Kausek .................................................... 1928 - 1938
Fritz Lehmann ................................................. 1928 - 1935
Josef Kislinger ................................................. 1920 - 1941
Josef Zasche ...................................................... 1902- 1923
KarI M. Swoboda ............................................ 1936 - 1942
Max Egon Furstenberg .................................... 1902 - 1913
Max Spaun ....................................................... 1902 - 1909
Oskar Federer .................................................. 1928 - 1938
Robert Eichmann ............................................. 1925 - 1927
Wenzel Frind ................................................... 1910 - 1919
Členové jmenováni Zemským výborem:

Alois Rieber ..................................................... 1930 - 1941
Arthur Payr ...................................................... 1924 - 1927
Arthur Spiethoff ............................................... 1917 - 1918
Camilo Praschniker ..................................................... 1927
Emil Orlik ........................................................ 1902 - 1905
Erwein Nostitz- Reineck ................................. 1902 - 1923
Heinrich A. Schmid ......................................... 1905 - 1911

112

Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1319 Stanovy a jednací řády MG, 1901-1903
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Heinrich Honich .............................................. 1928 - 1941
Kari Krattner .................................................... 1902 - 1926
Kari M. Herrmann ........................................... 1914 - 1926
Kari Urban ....................................................... 1902 - 1913
Kari Wagner ..................................................... 1920 - 1938
Otto Westphalen .............................................. 1914 - 1918
Richard Teschner ............................................. 1912 - 1913
Rudolf Honigschmid ....................................... 1920 - 1941
Wenzel Gleispach ............................................ 1913 - 1917
Willi Nowak .................................................... 1930 - 1939
Willy Ginzkey ................................................. 1902 - 1913
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Seznam

umělců německého

odboru Moderní ealerie

Adamek Alfred
Amesender Eduard
Barvitius Viktor
Bauernfreund Jakob
Beran Bruno
Bibus Felix
Bondy Walter
Bromse August
Bruder Anton
Brummer Samuel
Corinth Lovis
Dietl Franz
Ditz Walter
Dobrowsky Josef
Eckhardt Viktor
Faistauer Anton
Feigl Friedrich
Feschner Richard
Fitz Leo
Fleissner Richard
Florian Gertrude
Frenzel Josef
FUhnich Josef
Giirtner Fritz
Gebauer Paul
Ginzkey Hermine
Godl- Brandhuber Lilly
Graf Franz
Groger Kurt
Habl Willi
Hablich Wenzel
Hauptmann- Sommer Eugenie
Hegenbarth Emanuel
Herschl Otto
Hofer Kari
HOlzel Adolf
Honig Heinrich
Jiiger Franz
Jautsch Edgar
Jettel Eugen
Jettmar Rudolf
Jilovsky Georg
Justitz Alfred
Kahler Eugen
Karasek Rudolf
Kars Georg
Kausek Fritz
Kautsch H.

Kirnig Alois
Klemm Walter
Klimt Gustav
Knoebl Robert
Kokoschka Oscar
Kolig Anton
KopfMaxim
Koppe Georg
Korzendorfer Konstantin
Krabshofer Oswald v.
Krattner Kari
Kriehuber Josef
Kubin Karoline
Langer Otto
Laske Oscar
Lauffer Emil
Laukota Hermine
Lebiedzki Eduard
Leitner Therese
Liebermann Max
Lindner Hermine
Lummitzer Paul
Martinka Adalbert
Max Gabriel
May KarI
Melzer Moritz
Metzner Franz
Michl Ferdinand
Mikeska Riko
Moll Carl
Moll Oskar
MUller KarI Adolf
MUller Richard
MUnch Eduard
Orlik Emil
Nowak Willy
Paul Ernst
Payer Julius
Pechstein Max
Pfeiffer Julius
Piepenhagen August
Piepenhagen Charlotte
Pich- Norino Eugen
Pichler Sidonie
Pollak Max
Pontini Georg
Prade Rudolf
Pulz Eduard
60

PUschel Ludwig
Rayski Ferdinand v.
Ressel Arthur
Rex Oscar
Riedel Wilhelm
Roth August
Rumpler Franz
Ružička- LautenschHiger Hans
Seewald Richard
Seyeler Julius
Schade Kari
Schindler A.
Schmidt- Rothuhh Kari
Schneider Otty
Schr6tter Richard
Schr6tter- Radnitz Charlotte
Schustala Julius
Slevogt Max

Spielmann Oscar
Staeger Ferdinand
Steffen W. Eduard
Stein G. Th. W.
Stein Otto
Steiner Hugo
Thiele Franz
Thiemann Kari
Th6ny Wilhelm
Trubner Wilhelm
Urban Franz
Voh Oswald
Wagner Kari
Watzenauer Rudolf Alois
Wierer Alois
Wilfert- Waltl Maria
Wirker Wenzel
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25 autorŮ s
galerie I I:'

největším počtem děl

sbírce

Německého

odboru Moderní

PQ~et d~1

Jméno autora
Orlik Emil

394

Bromse August

221

Hoffmann Josef

144

Klemrn Walter

114

Thiemann KarI

91

Rumpler Franz

82

Kubin Alfred

74

Hegenbarth Joseph

67

Stratil KarI

66

Stager Ferdinand

64

Steiner- Prag Hugo

60

Jakesch Heinrich

56

Michl Ferdinand

52

Honich Heinrich

48

Pollak Max

48

Hochsieder Norbert

45

Oppenheimer Max

43

Riedel Wilhelrn

39

Teschner Richard

38

Laukota Hennine

37

Hablik Wenzel

37

Nowak Willi

36

Jettmar Rudolf

32

Kautsch Heinrich

32

Laufer Emil

32

lil

Moderní galerie tenkrát, kolektiv

autorů,

NG, rok 1992, s.45
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Státní dotace vyplácené

německému

odboru Moderní 2alerie v letech 1920-

.l2l1 114
1920

20000

Kč

1921

30000

Kč

1922

280000

Kč

1923

200000

Kč

1924

150 000

Kč

1925

85000

Kč

1926

150000 Kč

1927

105000 Kč

1928

80000

Kč

1929

380000

Kč

1930

100000 Kč

1931

100000 Kč

1932

71 000

Kč

1933

80000

Kč

1934

70000

Kč

1935

70000

Kč

1936

70000 Kč

1937

70000 Kč

Zemské dotace na nákup

uměleckých děl

vyplácené

německému

Moderní 2alerie v letech 1923 -1937" 5
1923

40000 Kč

1924

40000

Kč

1925

40000

Kč

1926

31 000

Kč

1927

35000 Kč

1928

35000

Kč

1929

35000

Kč

1930

55000

Kč

1931

65000 Kč

114Archiv NG; Fond: Moderní Galerie, AA 1319 Stanovy a jednací řády MG, 1901-1903
lij tamtéž
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odboru

1932 ___________________________________45 000 Kč
1933

58000 Kč

1934

45 118 Kč

1935

38000 Kč

1936

45 000

Kč

1937

38020

Kč

64

Návrh zákona na
v Liberci

zřízení německé

vysoké školy výtvarného a užitého

umění

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1922.
l. volební období.

4. zasedání.

Původní znění.

3375.
Antrag
der Abgeordneten Dr. Schollich, Pittinger, Dr. Petersilka, Simm, Dr. Kafka
und Genossen
betreffend die Errichtung einer deutschen Hochschule fiir bildende und
angewandte Kunst in Reichenberg.
Oas Abgeordnetenhaus wolle beschlie8en:

Gesetz
vom ....... 192 .. .
betreffend die Errichtung einer deutschen Hochschule fiir bildende und
angewandte Kunst in Reichenberg.
Die Nationalversammlung der Čechoslovakischen Republik hat folgendes Gesetz
beschlossen:
§ 1.
Die von der osterreichischen Regierung errichteten drei deutschen
Spezialschulen an der Akademie bildender KUnste in Prag sind laut KollegiumsBeschluB vom 4. Februar 1921 von der Akademie bildender KUnste in Prag
loszulOsen und vermehrt durch eine Bildhauerschule als Grundstock zur neuen
deutschen Hochschule fur bildende und angewandte Kunst nach Reichenberg zu
verlegen.

§ 2.
FUr die weitere Ausgestaltung hat die Regierung die Vorarbeiten in Angriff zu
nehmen und die hiefůr notwendigen Kredite rur die nachstfolgenden Jahre auf
verfassungsmiiBigem Wage Zll beanspruchen.
§ 3.
Zur DurchfOhrung dieser Errichtung sind die deutschen Professoren vom
Ministerium fOr Schulwesen und Volkskultur beizuziehen.

Grundziige des Programmen fiir die deutsche Kunsthochschule.

1. Namen: Hochschule fOr bildende und angewandte Kunst in Reichenberg.
2. Organisation: Orei Fakultaten und zwar eine fOr Baukunst, eine fOr Malerei,
Bildhauerei und Graphische Kunst und eine fůr Kunstgewerbe. Ein gemeinsamer
Rektor, alle Professoren bilden zusammen das Kollegium.
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Die Hochschule besteht nur aus Spezialschulen und zwar verfugt jede dieser
Schulen Uber eine allgemeine Abteilung, Uber selbsUindige Arbeitsraume fůr die
fortgeschrittenen Schiller und Uber Werkstattraume nach Bedarf.
Diese allgemeinen Abteilungen sind [Ur alle H6rer nach freier Wahl und
Ubereinkommen mit dem betreffenden Professor zum Studium zuganglich.
Der Unterricht dauert in der Regel vier fahre.
3. Vorbildung: FUr die baukiinstlerische Fakultat wird gefordert, das
Absolutorium einer Staatsgewerbeschule oder mindestens zwei Jahrgange der
technischen Hochschule.
FUr die anderen beiden Fakultaten in der Regel der erfolgreiche Besuch der
Fachschule in Gablonz, Teplitz, Haida, K6nigsberg bei Eger oder Znaim, oder fUr
solche H6rer, die sich nur der Kunst widmen wollen, ausnahmsweise bei
besonderer Begabung die ReifeprUfung einer Oberrnittelschule.
Vorbereitung: Die genannten Fachschulen Ubernehmen den vorbereitenden
Unterricht und werden deshalb mit Abteilungen [Ur Zeichnen und Malen, die
Schule in Teplitz noch besonders durch eine Abteilung [Ur Steinbearbeitung, die
Schule in Haida fůr Glasmalerei und Mosaik, in K6nigsberg [Ur Holzbildhauerei
und Gablonz flir Metallbearbeitung, besonders fůr MUnzen und Plaquetten,
entsprechend ausgestaltet.
AuBerdem sind diese Fachschulen fur die Spezialfácher, welche sie im Hinblicke
auf die in ihrem Wirkungsbereiche bestehenden Gewerbe und Industrien
wahrzunehmen Gaben, derart auszugestalten, daf3 sie den Schillern eine
vollstandige Ausbildung bieten kannen.
An den Fachschulen sind alle jene theoretischen Facher, welche ein
Kunstgewerbler oder KUnstler unbedingt ben6tigt, zu lehren und die H6rer sind
verptlichtet, Priifungen abzulegen.
An der Hochschule wird Uber die allerwichtigsten theoretischen Gegenstande
ohne Priifungszwang gelesen.
Persona): jede Spezialschule wird von einem ordentlichen Professor geleitet, der
bei Bedarf die Beistellung eines Assistenten als Hilfskraft verlangen kann.
FUr die theoretischen Facher sind Dozenten, allenfalls auf3erordentliche
Professoren anzustellen.
Die Kanzlei wird von einem Sekretar mit entsprechender Hilfskraft geleitet.
Auf3erdem sind nach Bedarf Diener anzustellen.
Begriindung.
Die Begriindung fůr das Verlangen nach einer deutschen Hochschule fůr bildende
und angewandte Kunst ist, in der beigelegten Eingabe vom 15. November 1920
der Professoren Krattner, Br6mse und Thiele bezUglich der vorlaufigen
Verlegung der drei deutschen Spezialschulen nach Reichenberg teilweise
ausgefůhrt.

Erganzend sei beigefugt, daf3 durch das Bestreben, die bestehende Akademie
bildender KUnste in Prag und die Kunstgewerbeschule in eine national tschechische
Anstalt
umzubauen
und
durch
eme
eingreifende
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Unterrichtsorganisation auf neue Grundlagen Zll stellen, die Deutschen fiir das
Staatsgebiet auf eine eigene deutsche Kunsthochschule Anspruch erheben
miissen, die ebenfalls auf neuen Grundlagen aufgebaut, allen Anforderungen an
die Ausbildung entspricht.
Die Bedeutung der deutschen kiinstlerischen Kultur, die Anzahl der Kiinstler und
Kunststudierenden aus dem Staatsgebiete berechtigen diese Anforderung
vollsUindig. DaB die kiinstlerische Kultur noch in hoherem MaBe als irgend eine
andre geistige Sphare eine einheitliche nationale Umgebung verlangt und die
Erziehung zur Kunst nur an die Tradition des eigenen Vol ke s ankniipfen kann, ist
selbstverstandlich und von allen emsten Fachleuten anerkannt.
Fiir die Wahl Reichenbergs sprechen dieselben Griinde wie bei der Universitat,
insbesondere sei aber nach bemerkt, daB der Besitz der Liebig-Galerie und des
kunstgewerblichen Museums mit ausgezeichneter Bibliothek fiir die
Kunsthochschule von ungeheuerer Bedeutung sind.
Eine Bekraftigung und eingehende Begriindung des Verlangens nach emer
eigenen
deutschen
Kunsthochschule
stellt
das
Gutachten
des
Professorenkollegiums der Akademie bildender Kiinste in Prag dar; welches in
der Sitzung vom 4. Februar 1921 einstimmig beschlossen und dem Ministerium
fůr Schulwesen und Volkskultur iiberrnittelt wurde.

Beilage.
(Abschrift der Eingabe der deutschen Prufessoren der Akademie bildender
Kiinste in Prag, betreffend Verlegung der drei deutschen Spezialschulen der
Akademie bildender Kiinste in Prag nach Reichenberg.)
An das Ministerium fiir Schulwesen und Volkskultur in Prag.
Die gefertigten Professoren der Akademie bildender Kiinste in Prag, August
Bromse; heil Krattner und Franz Thiele unterbreiten dem Ministerium fůr
Schulwesen und Volkskultur das Ansuchen, die drei von ihnen geleiteten
deutschen Spezialschulen als Expositur der Akademie in Prag nach Reichenberg
verlegen zu wallen und begrunden dieses Ansuchen in folgender Weise:
Die Schulen Bromse und Krattner wurden gemeinsam mit den Schulen Kotěra
und Švabinský im Jahre 1919 errichtet und provisorisch fiir drei Jahre in
beschrankten Raumen untergebracht. Die im Jahre 1914 eingetretenen
Weltereignisse benahmen bis heute jede Moglichkeit einer Anderung dieser
notdiirftigen Unterbringung und der derzeitige Mangel an passenden
Raumlichkeiten, sowie die ungeheueren Kosten eines Neubaues in Prag
benehmen die letzten Hoffnungen auf eine Besserung.
lm Intesesse des Unterrichtes und der Kunststudierenden erweist sich aber eine
Abhilfe als notwendig und diese kann daher nur auBerhalb der Hauptstadt
gefunden werden.
Die Stadt Reichenberg, durch ihre schone landschaftliche Lage, ihre sUidtische
Entwicklung, das herrschende Gesellschafts- und Wirtschaftleben, sowie durch
den Besitz der Galerie. Libig, des Kunstgewerbemuseums mit Bibliothek und
vieler anderer beachtenswerter Einrichtungen von allen maBgebenden deutschen
Stellen als fůr die Aufnahme einer Kunsthochschule geeignet bezeichnet, war
bereits im Jahre 1914 bereit, die Beistellung der Raume ilir eine deutsche
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Kunsthochschule Zll ubernehmen und wird sicher auch jetzt die damals gegebene
Zusage mit Freude einha1ten. Als nicht W1wichtig fiir das Gedeihen der Schulen
in Reichenberg ware no ch anzuruhren, daB die Studierenden dort in einer ihrer
Eigenart entsprechenden Umgebung erzogen werden konnten und im
unmittelbaren Verkehr mit der Natur Zll jeder Jahreszeit zu intensivstem Studium
angeregt wiirden.
Auch die Schwierigkeiten der Wohnungs- und Ernahrungsverhaltnisse, die das
Studium in der GroBstadt fur die Meisten bereits unmoglich machen, lieBen sich
in Reichenberg wesentlich herabmindern.
Wenn als Erganzung eine Bildhauer- und eine Architekturschule angeschlossen
wird, so kann durch die Moglichkeit vollstandiger Ausbildung das bei den
heutigen Verha1tnissen uberhandnehmende Abstromen junger, kunstlerischer
Intelligenz an ahnliche Anstalten des Auslandes aufgeha1ten werden:
So vereinen sich erzieherische, kulturelle und wirtschaftliche Grunde zur
Unterstutzung des Ansuchens und die Gefertigten bitten daher das Ministeriums
rur Schulwesen und Volkskultur nach Anhorung des Professorenkollegiums der
Akademie bildender Kunste in Prag ehestens eine grundsatzliche Entscheidung
herbeizufuhren, damit im Bejahungsfalle die Vorarbeiten rur die Administration,
Einrichtung und Unterbringung so rasch erfolgen konnten, damit selbst im halle
eines neu zu errichtenden Provisoriums in Reichenberg im Herbste 1921 mit dem
Unterrichte begonnen werden konnte.

Prag, am 15. November 1920.
Prof. KarI Krattner, m. p.

August Bromse, m. p.

Franz Thiele, m. p.

Bedeckung.
Die Kosten der Errichtung sind im Voranschlag der Akademie bildender Dunste
in Prag insoferne mitbedeckt, als die drei Stellen der deutschen ordentlichen
Professoren und zweier Diener, die seit dem Jahre 1910 systemisiert sind, und fůr
die Unterrichtserfordernisse dieser drei Schulen im Akademie-Budget vorgesorgt
ist. Alle anderen Auslagen sind seitens des Finanzministeriums auf
gesetzmaBigem Wege in Anspruch zu nehmen.
Fur die Beistellung der notwendigen Anstaltsgebaude hat sich die Stadt
Reichenberg bereits im J ahre 1914 bereit erklart zu sorgen.

Dr. Schollich, Pittinger, Dr. Petersilka, Simm, Dr. Kafka, Ing. Kallina, Dr.
Luschka, Dr. Lodgman, Dr. Lehnert, J. Mayer, Zierhut, Schalzky,
Scharnagl, Dr. E. Feyerfeil, Rottel, J. Fischer, Knirsch, Budig, Dr. Hanreich,
Ing. Jung, Bobek, Schubert, Patzel, Dr. Radda.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1922.
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I. volební období.

4. zasedání.

Překlad.

3375.

Návrh
poslanců

dra Schollicha, Pittingera, dra Petersilky, Simma, dra Kafky a
druhů

na

zřízení německé

Poslanecká

vysoké školy výtvarného a užitého

sněmovno račiž

umění

v Liberci.

se usnésti:

Zákon ze dne ......................................................... 192
o zřízení

německé

vysoké školy výtvarného a užitého

umění

v Liberci.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§l.
Rakouskou vládou zřízené tři německé speciální školy při pražské akademii
výtvarných umění buďtež podle usnesení sboru profesorského ze dne 4. února
1921 odloučeny od akademie výtvarných umění v Praze, a rozmnoženy Školou
sochařskou, buďtež přeloženy do Liberce jako základ k nové německé vysoké
škole pro výtvarné a užité umění.
§ 2.

Vláda se má ujmouti přípravných prací k dalšímu vybudování a vyžádati
potřebné k tomu úvěry cestou ústavní pro nejblíže příští léta.

Sl

§ 3.
K provedení tohoto zn zení

buďtež

ministerstvem školství a národní

osvěty

přibráni němečtí profesoři.

Hlavní rysy programu pro

německou

1. Jméno: Vysoká škola výtvarného a užitého

vysokou školu

umění

umění.

v Liberci.

2. Organisace: Tři fakulty a to jedna pro stavební umění, jedna pro
sochařství a grafické umění a jedna pro umělecký průmysl.
Společný

rektor a všichni

profesoři tvoří

malířství,

dohromady sbor.

Vysoká škola skládá se jen ze speciálních škol a sice má každá z těchto škol
všeobecné oddělení, samostatné pracovny pro pokročilé žáky a dílenské
místnosti podle potřeby.
Tato všeobecná odděleni jsou za účelem studia přístupna všem
podle svobodné volby a dohody s dotyčným profesorem.
Vyučování

trvá

pravidelně

posluchačům

roky.

3. Předběžné vzdělání: Pro fakultu stavebnino umění požaduje se absolutorium
státní průmyslové školy nebo alespoň dva ročníky vysoké školy technické.
Pro

obě

ostatní fakulty zpravidla

úspěšná návštěva
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odborné školy v Jablonci,

Teplicích, Boru u České Lípy, Kinšperku u Chebu nebo ve Znojmě nebo pro
takové posluchače, kteří se chtějí věnovati jen umění, výjimečně při zvláštním
nadání zkouška dospělosti na některé vyšší střední škole.
Příprava:

Jmenované odborné školy přejímají tedy přípravné vyučováni a budou
proto přiměřeně vybaveny odděleními pro kreslení a malbu, teplická škola ještě
zvláště oddělením pro zpracování kamene, burská škola pro malbu na skle a
mosaiku, kinšperská škola pro řezbářství, a jablonecká pro zpracování kovu,
zvláště pro mince a plakety.
buďtež tyto odborné školy pro zvláštní obory, jichž si mají všímati se
na řemeslo a průmysl, spadající do jejich oboru, tak vybudovány, aby
mohly poskytnouti žákům úplného vzdělání.

Mimo to
zřetelem

Na odborných školách budiž vyučováno všem theoretickým oborům, jichž
umělecký živnostník nebo umělec nezbytně potřebuje, a posluchači jsou povinni
skládati zkoušky.
Na vysoké škole se přednáší o nejdůležitějších theoretických
byla povinnost skládati zkoušky.

předmětech;

Personál: Každou speciální školu řídí řádný profesor, jenž v
může žádati asistenta jako pomocnou sílu.
Pro theoretické obory

buďtež

ustanoveni docenti, na všechen

aniž by

případě potřeby

způsob mimořádní

profesoři.
Kancelář

vede tajemník s přiměřenou silou pomocnou.

Mimo to

buďtež

ustanoveni sluhové podle potřeby.
Odůvodnění.

Odůvodnění

požadavku německé vysoké školy výtvarného a užitého umění jest
vyloženo v přiloženém podání ze dne 15. listopadu 1920 profesorů
Krattnera, Br6mse a Thieleho o prozatímním přeložení tří německých speciálních
škol do Liberce.

částečně

Dodatkem budiž připojeno, že snahou, aby nynější akademie výtvarných umění v
Praze a umělecko-průmyslová škola byly přeměněny v národnostně český ústava
aby pronikavou organisací vyučování byly postaveny na nové základy. Němci
musí vznésti nárok na vlastní německou vysokou školu umění, pro státní území,
jež vybudována jsouc rovněž na nových základech, vyhovuje všem požadavkům
vzdělaní.

Výmam německé umělecké kultury, počet umělců a studujících umění ze
státního území úplně opravňují tento požadavek. Jest samozřejmo a uznáno
všemi vážnými odborníky, že umělecká kultura vyžaduje ještě větší mírou než
nějaký jiný duševní obor jednotlivého národnostního okolí a že výchova k umění
může navazovati jen na tradici vlastního národa.
Pro volbu Liberce mluví tytéž důvody jako u university, zvláště však budiž ještě
pomamenáno, že majetek Liebigovy galerie a umělecko-průmyslového musea s
výtečnou knihovnou má nesmírný význam pro vysokou školu umění.
Posílení a obšírné odůvodnění požadavku vlastní německé vysoké školy umění
podává posudek profesorského sboru akademie výtvarného umění v Praze, jenž
byl jednomyslně usnesen ve schůzi ze dne 4. února 1921 a předložen
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ministerstvu školství a národní

osvěty.
Příloha.

Opis podání německých profesorů pražské akademie výtvarných umem o
přeložení tří německých speciálních škol akademie výtvarných umění v Praze do
Liberce.

Ministerstvu školství a národní

osvěty

v Praze.

Podepsaní profesoři pražské akademie výtvarných umění, August Bromse, Karel
Krattner a František Thiele podávají ministerstvu školství a národní osvěty
žádost, aby ráčilo tři německé speciální školy, jimi řízené, jako exposituru
pražské akademie přeložiti do Liberce a odůvodňují toto žádost takto:
Školy Bromsova a Krattnerova byly společné se školami Kotěry a Švábinského
zřízeny v roce 1910 a umístěny prozatímně na tři léta v omezených místnostech.
Světové události, jež se staly v roce 1921, odnímaly do dneška jakoukoli
možnost změny tohoto numého umístění a nynější nedostatek vhodných
místností, jakož i obrovské náklady novostavby v Praze odnímají poslední naději
na zlepšení.
V zájmu vyučování a v zájmu těch, kteří studují
nutnou a lze ji tedy nalézti jen mimo hlavní město.

umění.

jeví se však odpomoc

Město

Liberec, které pro svou krásnou polohu, svůj městský rozvoj, společenský
život, jakož i proto, že má Liebigovu galerii, umělecko
průmyslové museum s knihovnou a mnoho jiných pozoruhodných zařízení a
které všichni směrodatní němečtí činitelé omačovali za vhodné pro přijetí vysoké
školy umělecké, bylo již v roce 1914 ochotno převzíti opatření místností pro
německou vysokou školu umění a zajisté i nyní dostojí s radostí přípovědi
tenkráte dané. Jako důležité pro zdar škol v Liberci bylo by ještě uvésti, že by
tam studenti mohli býti vychováváni v okolí, které odpovídá jejich svérázu a že
jsouce v přímém styku s přírodou v každé roční době byli by povzbuzováni k
nejintensivnějšímu studiu.

a

hospodářský

Také potíže bytové a vyživovací, jež studium ve velkém
bylo by lze v Liberci podstatně zmenšiti.

městě většině téměř

již

memožňují.

Bude-li jako doplněk připojena škola sochařská a škola architektury, bude lze
možností úplného vzdělání zadržeti překotně za dnešních poměrů rostoucí
odplývání mladé, umělecké inteligence na podobné ústavy v cizině.
Tak spojují se výchovné, kulturní a hospodářské důvody na podporu této žádosti
a podepsaní prosí tedy ministerstvo školství a národní osvěty, aby po vyslechnutí
profesorského sboru pražské akademie výtvarných umění učinilo co nejdříve
zásadní rozhodnutí, aby v kladném případě mohly se vykonati přípravné práce
pro správu, zařízení a ubytování tak rychle, aby i v případě, že by se v Liberci
muselo nově zříditi provisorium, mohlo se s vyučováním počíti na podzim 1921.
V Praze dne 15. listopadu 1920.
Prof. Karel Krattner, v. r.
August Bromse, v. r.
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František Thiele, v. r.
Úhrada:
zřízení jsou v rozpočtu pražské akademie výtvarných umění tak dalece
hrazeny, že tři místa německých řádných profesorů a dvou sluhů jsou
systemisována od roku 1910 a v rozpočtu akademie je postaráno o vyučovací
potřeby těchto tří škol. Všechny jiné výlohy buďtež zákonnou cestou vyžádány
ministerstvem financí.

Náklady
zároveň

Město

Liberec prohlásilo již v roce 1914, že jest ochotno postarati se o
budovy pro tento ústav.

opatření

potřebné

Dr. Schollich, Pittinger, dr. Petersilka, Simm, dr. Kafka, inž. Kallina, dr.
Luschka, dr. Lodgman, dr. Lehnert, J. Mayer, Zierhut, Schalzky, Scharnagl,
dr. E. Feyerfeil, Rottel, J. Fischer, Knirsch, Budig, dr. Hanreich, inž. Jung,
Bobek, Schubert, Patzel, dr. Radda.
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Zdravice architekta dr. Krapfa
Zdravice architekta dr. Krapfa, předseda Krajské skupiny Metznerbundu v
Liberci u příležitosti slavnostního otevření sálu v Pražské ulice č.p. 21 v Liberci.
Tento sál získal Metznerbund ke svému užívání.

"Jménem vedení Krajské skupiny Metznerbundu v Liberci mi dovolte
přivítat.

Je mi ctí

Clam - Gallase,

smět

různé

některé

pány poslance,

ředitele, různé

Přátelé umění
společné

shromáždili jste se dnes

umělecká

předkládané

nabídnout k

má b)!t nejen

srdečn.vmi

slovy

zadostiučinění,

že jste

5polečně

vyšších škol, pana
muzea, pana

ne pouze v rámci

ještě

návrhářská

než

začátkem,

začátek

ještě

další

podniknout jen z

přátel umění,

zařízení,

uspořádání

která je

zřízena

které je v mnoha

lýstary.
jako

Chtěl

bych vás co

hospodářský

vývoj našeho

to bude možné, požádat o podpoření zakázkami a

přijímací

města

může

jenž by se

začátkem

chtěl podílet

Po této vstupní
všeobecně
116

řeči

k

vpravdě

a

doporučeními.

bohatému vývoji domácího

a ve

mít význam

a především, pokud
Nechejme však

nyní hovořit samotná díla. Otevírám tuto výstavu s niterním přáním,
ukázaná díla

Liberecká

nejpřátelštěji

vašem vlastním zájmu poprosit o podporu tohoto zařízení. které
a

kterým zde

zakázek a má za úkol zjednodušit a zlevnit

a objednavatel.

umělecký, vzdělávací

kter)! má co

nehodné věci.

pl~echodné

centrála Metznerbundu,

umělcem

uznal)!ch

nevěnovali

zprostředkovací ústředna uměleckých

spojení mezi

že

bych vám všem prohlídkou výstavy poskytnou

zájem

důležitější

doma i l' jejím nejužším okolí. Zde

věřím,

ale

s výstavou vstupuje do života

ohledech

ve vlastních prostorách. Chce

by nebylo možné tento

Chtěl

svůj

umění je

spolupůsobení

bez

děkuji.

že

začátkem.

vidění. Skutečně

prostředků,

vlastních

veřejnost

obec na

důkaz,

ukázat, co umí a tím podat

pro

hraběte

myšlenky; co nás tentokrát svádí dohromady, je završené dílo. Poprvé

vystupuje domácí

Zároveň

ředitele

pány

vás

vážené zástupce našeho průmyslu a zástupce tisku.

umělci,

a

a okresu, pana

ředitele Severočeského

zástupce Obchodní a živnostenské komory.
stavebního

města

pozdravit pány zástupce

srdečně

ať jsou

uměleckého

na působení v nejširších vrstvách našeho lidu.

zde

života,

"/16

vstoupili slavnostní hosté do výstavy, která vzbudila

velký zájem a jednoznačný obdiv.

Mohr. Jan: Uměleckořemeslné zpracování kovů v severních Čechách v letech 1920- 1940 in
Fontes N issae 11./200 I, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 200 I, str. 42
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Krattnerovy malby
Obr.

Č.

1

Kristus na Olivetské

hoře,

nedatováno

Technika díla: olej
Materiál díla: plátno
Rozměry: 145 x 106 cm
Národní galerie v Praze, inv.
Obr.

Č.

Č.

04092

2

Mojžíš přináší desatero, nedatováno
Technika díla: olej
Materiál díla: lepenka
Rozměry: 35 x 48 cm
Národní galerie v Praze, inv. Č. 04352
Obr.

Č.

3

Narození Krista, nedatováno
Technika: olej
Materiál díla: plátno
Rozměry: 176 x 96 cm
Národní galerie v Praze, inv. Č. 04040
Obr.

Č.

4

Německé

Ecce Horno, nedatováno
Technika díla: olej
Materiál díla: plátno
Rozměry: 45 x 80 cm
Národní galerie v Praze, inv. Č. 04351
Obr.

Č.

5

Podobizna dvorského rady Laubeho, nedatováno
Technika díla: olej
Materiál díla: plátno
Rozměry: 100 x 79.5 cm
Národní galerie v Praze, inv.
Obr.

Č.

Č. :

O 11173

6

Podobizna svobodného pána V. Wiesera, 1909
Technika díla: olej
Materiál díla: plátno
Rozměry: 117 x 75 cm
Národní galerie v Praze, inv.

Č.:

O 11172
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Obr.

č.

7, 8

Ukřižování, třídílný oltářní

obraz, nedatováno

Materiál díla: plátno
Technika díla: olej
Rozměry:

x 206 cm
220 x 78 cm
Národní galerie v Praze, inv.

Č.

04202

Obr. Č. 9
Jidáš, nedatováno
Technika: pryskyřice
Materiál díla: plátno
Rozměry: 146 x 63 cm
Národní galerie v Praze, inv.

Č.

04054

Obr. Č. 10
Sv. Petr, nedatováno
Technika díla: pryskyřice
Materiál díla: plátno
Rozměry: 144 x 62 cm
Národní galerie v Praze, inv.

Č.

04055

střední část:242
boční části:
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Krattnerovy kresby

Obr. č.l1
Brána do chrámu, 1920
Technika díla: pero - tinta hnědá
Materiál díla: papír
Národní galerie v Praze, inv. č. K 49181
Obr. č. 12
Hlava mladého muže, nedatováno
Technika díla: tužka - uhel - křída - kvaš
Materiál díla: papír šedý
Národní galerie v Praze. inv. č. K 49046
Obr. č. 13
Koncovka ke knize Taneční mistr (studie), 1921
Technika díla: pero - tinta
Materiál díla: papír
Národní galerie v Praze, inv. č. K 48997
Obr.č.14

Orientální prodavač se stohem papírů, 1916
Technika díla: tužka
Materiál díla: papír
Národní galerie v Praze. inv. č. K 49160
Obr.č.15

Skupina stromů nad údolím s domy, 1903
Technika díla: tužka
Materiál díla: papír
Národní galerie v Praze, inv.č. K 49098

Obr. č. 16
Spoutané Kristovy ruce, 1911
Technika díla: tužka
Materiál díla: papír
Národní galerie v Praze, inv. č. K 49151
Obr. č. 17
Studie hlavy s mitrou, 1925
Technika díla: tužka
Materiál díla: papír pauzovací
Národní galerie v Praze. inv. č. K 49087
Obr. č. 18
Studie k nejsvětější trojici, nedatováno
Technika díla: pero - tuš
Materiál díla: papír
Národní galerie v Praze, inv. č. K 49178

77

Obr. č. 19
Studie ženy sedící u stolu, 1884
Technika díla: tužka
Materiál díla: papír
Národní galerie v Praze, inv. č. K 49133
č.

20
(Kristus?), nedatováno
Technika díla: akvarel - uhel - křídy barevné
Materiál díla: papír
Národní galerie v Praze, inv. č. K 49082
Obr.

Světec
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