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1. Úvod 
  

Současné umění je dnes neodmyslitelně spjato a řízeno ekonomickými zákony – 

světovým trhem se současným uměním. Tyto ekonomické zákony vedou k tomu, že některá 

díla jsou považována za velice významná a jejich tržní cena se pohybuje v závratných 

částkách, zatímco jiná za tolik hodnotná považovaná nejsou a tomu odpovídá i jejich cena na 

světovém trhu s uměním. Sociálně-ekonomické vztahy jsou pro rozvoj a pochopení 

současného umění zásadní, ale jsou bohužel opomíjené. Často se, a to převážně v českém 

prostředí, na umělecké dílo nahlíží především z estetického hlediska. Ovšem dílo jako takové, 

je odrazem umělce, který se narodil do určité doby, žije v určité společnosti, je určitou 

osobností. Společensko-politicko-ekonomické vztahy jsou v otázce umění velice zásadní a 

mají nemalý vliv na vývoj umělecké a tržní hodnoty jednotlivých děl umělců. Dílo jako 

takové není „dílem jako takovým o sobě“. Cílem této práce je, mapovat, co vše má vliv na 

vývoj a podobu díla, na prosazení umělce na trhu s uměním a na následné tržní ohodnocení 

jeho děl. Sledováním  proměny hodnoty uměleckého díla lze tuto problematiku doložit.  

Neo Rauch a Michael Rittstein patří mezi nejvýznamnější umělce dnešní doby. Neo Rauch je 

dnes ovšem známý po celém světě, kdežto Michael Rittstein je oceňovaným umělcem 

převážně v českém prostředí.  

Vývoj morfologie jejich děl a společenské okolnosti jejich osobního vývoje má srovnatelnou 

podobu, nicméně jejich současné ekonomické zhodnocení je podstatně vzdálilo. Díla Neo 

Raucha jsou v současnosti mnohonásobně dražší než díla Michaela Rittsteina, a to navzdory 

tomu, že s obdobným tvůrčím přístupem tvoření začal Neo Rauch později. Je tedy nasnadě 

položit si otázku, co tedy uměleckou hodnotu reflektuje a co způsobuje její tržní ocenění či 

naopak nedocenění? Pomocí komparativní metody těchto dvou umělců lze vysledovat zásadní 

zlomové okamžiky, které měly za následek rozdíl jejich světového prosazení a současného 

ekonomického zhodnocení jejich děl.  
Srovnání umělců lze provést na mnoha osách – osobního vývoje, společenského kontextu, 

vlastních tvarových řešení, odborného a společenského zhodnocení –, které všechny ústí 

právě do aktuálního ekonomického zhodnocení. Aby bylo srovnání co možná nejprůkaznější, 

je pro každou hlavní osu použita shodná periodizace, která je určena stěžejními mezníky, jež 

se vztahují jak ke společenskému kontextu, tak k umělcům samotným. Periodizace je tedy 

určena následovně: 1) absolvování výtvarníků na vysoké umělecké škole až rok 1989 jakožto 

doba počátku zásadní proměny ve východním bloku, a tím i dopadu na Západ, 2) 90. léta jako 
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období zásadních proměn ve společnosti a „očekávání“ změn v kultuře, 3) vývoj v novém 

tisíciletí.  

Práce tedy sleduje takové otázky jako, jak politická situace v zemi ovlivnila způsob jejich 

tvoření a prosazení. Zda si jsou díla Neo Raucha a Michaela Rittsteina skutečně podobná. Zda 

na hodnotu díla působí veřejný a kritický ohlas. Zda je pravda, že jsou přesto rozdílně 

oceňovaná na uměleckém trhu. 

Cílem této práce tedy je mapovat, co vše má vliv na vývoj díla a na jeho podobu, co vše má za 

následek celosvětové prosazení umělce na uměleckém trhu a co vše vede k následnému 

tržnímu ohodnocení díla.  

 

2. Život 
  

Umění a život má totožný smysl. 

 

Blaise Pascal 

 

2.1 Stručné nastínění života Michaela Rittsteina  
 

Michael Rittstein se narodil 17. září 1949 v Praze. Vyrůstal v rodině, která se uměním 

nikterak nezabývala. Matka byla zdravotní sestra a otec byl technik. Často v dětství pobýval 

na venkově u své babičky v Brnířově, což později mělo vliv i na vývoj jeho tvorby. 

 Mezi lety 1964–1968 navštěvoval Střední výtvarnou školu Václava Hollara, kterou v roce 

1968 absolvoval. Poté v roce 1974 úspěšně ukončil studium na Akademii výtvarného umění 

v Praze, kde byl žákem profesora Arnošta Paderlíka. V roce 1987 se stal spoluzakladatelem za 

minulého režimu revoltou proslaveného a dosud nerozpuštěného sdružení 12/15 Pozdě ale 

přece, které sice tvoří nejrůznější umělci, co se týče druhu tvorby, ovšem všechny spojují 

podobné osobní postoje a názory na kvalitu práce.1 Poprvé s tímto sdružením vystavoval roku 

1988.  

Dále je členem S.V.U.2 Mánes. 

V současnosti je pedagogem ateliéru malby na pražské Akademii výtvarných umění. 

                                                
1 Toto seskupení bylo oficiálně uznáno na základě druhého dopisu Svazu českých výtvarných umělců z února 
1988. Znění dopisu z 16. 2. 1988 znělo: „Volné seskupení 12/15 je reakcí na současné podmínky pro české 
výtvarné umění, neumožňující v dostatečné míře spontání spolupráci ani konfrontaci umělců. Vychází z potřeby  
změnit tuto situaci v kolektivu názorově rozdílných autorů, kteří se pokusí vzájemně respektovat odlišné 
výtvarné přístupy. Seskupení není uzavřené“ (Ševčík, 2001). 
2 Zkratka znamená Svaz výtvarných umělců Mánes. 
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Se svojí ženou, která se zabývá podnikáním v oblasti zdravé výživy, má dva syny. Oba syni, 

Lukáš Rittstein a Mikuláš Rittstein, také vystudovali Akademii výtvarných umění v Praze.  

Michael Rittstein se svou ženou bydlí v panelovém domě v Praze na Černém Mostě, kde má 

díky střešní nástavbě byt spojený s proskleným ateliérem. 

Michael Rittstein je v současnosti zastoupen Galerií Via Art v Praze. 

Za svůj život měl mnoho samostatných i skupinových výstav především v Česku, ale i 

v zahraničí a patří mezi nejuznávanější české umělce střední generace. 

 

2.2 Stručné nastínění života Neo Raucha 
 

Neo Rauch3 se narodil 18. dubna roku 1960 v Lipsku ve východním Německu. Jeho 

osud poznamenala tragická nehoda, když jeho tehdy dvacetiletí rodiče zemřeli jen čtyři 

měsíce po Rauchově narození při železniční havárii. Z tohoto důvodu vyrůstal u svých 

prarodičů v Ascherslebenu, kde také úspěšně odmaturoval na střední škole Thomase 

Muntzera (nyní gymnázium Stephaneum). Poté Neo Rauch započal studium malby na Vysoké 

škole grafiky a umění knihy v Lipsku. Zde nejdříve studoval mezi lety 1981–1986 pod 

vedením profesora Arno Rinka4 a poté mezi lety 1986–1990 byl jeho profesorem Bernhard 

Heisig.  

Po pádu NDR a znovusjednocení Německa pracoval mezi lety 1993–1998 na Vysoké škole 

grafiky a umění knihy jako asistent Arno Rinka a Sigharda Gilleho. 

Od srpna 2005 do února 2009 pak již na této škole působil jako profesor.  

Společně s Timmem Rauterem byl kurátorem výstavy „Člověk si musí pospíšit, pokud chce 

ještě něco vidět...“ („Man muss sich beeilen, wen man noch etwas sehen will...“) v Gutt 

Selikum v Neuss. 

V současnosti má Neo Rauch ateliér v bývalé přádelně, kde tvoří i jeho žena a umělkyně Rosa 

Loy. S ní a s jejich dnes již osmnáctiletým synem žije v Markkleebergu blízko Lipska. Neo 

Rauch je považován za vůdčí osobnost tzv. Nové lipské školy 5  a je brán za jednoho 

z nejvýznamnějších umělců dnešní doby. V současnosti je zastoupen David Zwirner Gallery 

v New Yorku a galerií EIGEN+ART v Berlíně a v Lipsku. 

                                                
3 Jméno v překladu znamená Nový Kouř. Nejedná se o pseudonym.  
4 Německý neo-expresionistický malíř, který v roce 1967 absolvoval, stejně jako Neo Rauch, také u Bernharda 
Heisiga. 
5 Název skupiny sugeruje pokračování tzv. „Lipské školy“, která se v 60. letech 20. století formovala v NDR jako 
estetický nositel „historického poslání socialismu“ a dala vzniknout konkrétnímu realistickému malířství (Neue 
Rollen, 2007).   
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Neo Rauch měl mnoho samostatných i skupinových výstav a jeho díla jsou ve sbírkách 

mnoha významných muzeí a galerií po celém světě.  

 

3. Společenský kontext 
 

Tak jako každé jaro je současně stejné a jiné než ty předchozí, podobně jsou fáze 

vývoje společnosti stejné a jiné zároveň. 

Petr Sak 

 

Politicko-sociální situace v obou zemích té doby, do které se oba umělci narodili, 

bezesporu ovlivnila osudy, myšlení i celkový rozvoj lidí. To, do jaké společnosti a jejího 

současného politicko-sociálního kontextu se narodíme, má nemalý vliv na naše vnímání světa, 

postoje, ale i vzdělávací a pracovní růst. Je proto namístě nastínit společenský kontext obou 

zemí (jde tedy o bývalou NDR a bývalé Československo), a ukázat tak, jaké výchozí 

podmínky jim daná doba a politický režim nabízely pro jejich budoucí umělecký vývoj. 

Zároveň je také důležité zmínit současnou politicko-sociální situaci v obou zemích, 

v souvislosti s novými možnostmi, které nová doba umělcům poskytla a také v souvislosti 

s tím, jak se dokázala rozvinout kulturní politika v zemi. Proto je tato část rozdělena na dva 

hlavní úseky, z čehož první nastiňuje dobu od narození umělce po rok 1989, jakožto dobu 

izolace a nesvobody; druhý pak nahlíží na politicko-společenský kontext v zemích po roce 

1989 po současnost, jakožto na dobu zásadní proměny ve východním bloku a nastolení 

nového politického klimatu. V každém tomto období je kladen důraz na kulturní politiku, 

jakožto na jednu ze základních premis vývoje a podpory umění. Pro další části této práce je 

uvedení tohoto společenského kontextu zásadní z hlediska pochopení obsahů samotných děl a 

jejich tvarových řešení, stejně jako celkového společenského a ekonomického zhodnocení. 

Jelikož se nejedná o práci zaměřenou na dějiny Německa a Československa, následující řádky 

si nekladou za cíl detailně popsat dějiny obou zemí, ale jde pouze o nástin nejdůležitějších 

zlomových okamžiků, které umožní pochopit tehdejší situaci a zasadit ji do života umělců. 

  

3.1 Politicko-sociální situace v Československu mezi lety 1949–1989 (od narození 

Michaela Rittsteina po pád komunistického režimu) 

 

Michael Rittstein se narodil rok po komunistickém převratu, který se udál v únoru 

1948. Po tomto převratu byla v Československu uskutečněna dalekosáhlá proměna celé 
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společnosti podle sovětského vzoru. Rozhodující politickou silou se v zemi stala 

komunistická strana. Ta ovládala veškeré zájmové organizace. Přestala existovat svoboda 

tisku, projevu i shromažďování. Opoziční politici byli zatýkáni. Veškerý politický život byl 

zcela umrtven. Před komunistickou diktaturou uprchly ze země na Západ tisíce lidí. Veřejně 

byla moc strany potvrzena ve volbách 30. května 1948. Účast na volbách byla zajištěna 

organizovaným nátlakem na voliče a hlasování se stalo veřejnou záležitostí.  

Po smrti Edvarda Beneše se 14. června 1948 stal novým prezidentem Klement Gottwald. 

Postup komunistické strany byl určován v Moskvě politikou sovětské vlády a sovětské 

komunistické strany. 

Vedle toho, že komunistická strana ovládala zájmové organizace, které jí umožňovaly 

proniknout do nejširších vrstev obyvatelstva, se její moc opírala i o jeden z mocenských 

aparátů – o tzv. Státní bezpečnost, která byla vybavena rozsáhlými pravomocemi.  

Ihned po Únoru byla zahájena systematická proměna celé hospodářské a sociální struktury 

Československa. Došlo k dalšímu znárodňování a byly vyvlastněny všechny soukromé 

podniky i obchody. Byla zahájena i transformace zemědělství. Začala se vytvářet jednotná 

zemědělská družstva – JZD. Tím bylo zlikvidováno soukromé vlastnictví ve všech oblastech 

hospodářství – v průmyslu, obchodu i v zemědělství. „Komunistická ideologie ovládala 

všechny složky vědy i umění a celé kultury“ (Olivová, 2008:216).  

V roce 1953 zemřel sovětský vůdce J.V. Stalin a krátce na to i Klement Gottwald a novým 

prezidentem se stal Antonín Zápotocký a po něm, až do roku 1968, Antonín Novotný.  

V roce 1956 došlo na XX. sjezdu KSSS ke kritice kultu osobnosti, což vedlo všeobecně k 

určitému zmírnění represivních metod komunistického režimu. V lednu 1968 se 

v komunistické straně Československa projevila otevřená krize. Funkce prezidenta se oddělila 

od funkce generálního tajemníka komunistické strany. 

V březnu 1968 se stal novým prezidentem Ludvík Svoboda. Byla zrušena cenzura, otevřely se 

hranice. V dubnu byl vybudován reformní program komunistické strany tzv. „socialismus 

s lidskou tváří“.  

Reformní hnutí Pražské jaro mělo v Československu velkou podporu, ale narušovalo jednotu 

sovětského mocenského bloku, a tím ho politicky oslaboval. Jelikož se nepodařilo přimět 

Dubčeka, aby proces zastavil, tak se Sovětské vedení rozhodlo zlikvidovat Pražské jaro 

vojenským zásahem. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadla sovětská armáda do 

Československa, kterou podporovaly armády východního Německa, Polska, Bulharska a 

Maďarska. V roce 1969 se na protest okupace na Václavském náměstí upálil Jan Palach.  
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V dubnu 1969 byl Dubček odstraněn ze své funkce a na jeho místo byl dosazen Gustáv 

Husák. Pod jeho vedením započal proces tzv. normalizace. Byla obnovena cenzura, byly 

zrušeny organizace, které vznikly během Pražského jara, byly opět uzavřeny hranice a 

provedeny čistky na úřadech, v podnicích a školách. V roce 1975 byl Gustáv Husák zvolen 

prezidentem. 

V roce 1977 1. ledna vystoupila na veřejnost s kritikou situace v Československu Charta 77, 

což bylo velké, reformní a otevřené sdružení, ve kterém se spojili nekomunističtí 

intelektuálové, zástupci křesťanského hnutí a reformní komunisté (Olivová, 2008). Prvními 

mluvčími Charty 77 byli Jan Patočka, Václav Havel a Jiří Hájek. Charta 77 chtěla docílit 

toho, aby byla dodržována lidská a občanská práva. Opírala se při tom o mezinárodní 

dokumenty o dodržování politických a občanských práv, podepsané roku 1975 v Helsinkách, 

které Československo ratifikovalo, ovšem nedodržovalo (Olivová, 2008). Ovšem oficiální 

vliv Charty 77 byl velmi malý. Můžeme jenom odhadovat její nepřímý vliv na určitou 

radikalizaci postojů ve společnosti, ke kterým stejnou měrou přispělo i následné povědomí o 

sovětské „perestrojce“. 

V roce 1985 se do čela Sovětského svazu dostal Michail Gorbačov, který zahájil politické 

reformy sovětského systému, tzv. „perestrojku“. Ani to ovšem nezabránilo vnitřnímu 

hospodářskému zhroucení Sovětského svazu, což bylo způsobeno především předchozím 

zbrojením. A Československo a jiné východní státy se tak vymanily z jejího područí. 

Nespokojenost s komunistickým režimem vyvrcholila v letech 1988 a 1989 řadou 

demonstrací. 17. listopadu 1989 proti demonstrantům zasáhla plně vyzbrojená policie a 

mnoho jich vážně zranila. V Činoherním klubu se ustavilo sdružení Občanské fórum v čele 

s Václavem Havlem, které řídilo další akce.  

27. listopadu 1989 vyvrcholily demonstrace úspěšnou generální stávkou. Komunistická moc 

se zhroutila. Nastala „sametová“ revoluce.  

9. prosince byla utvořena nová vláda. 28. listopadu byl do čela parlamentu zvolen Alexander 

Dubček a 29. listopadu se stal novým prezidentem Československa Václav Havel.  

 

3.1.1 Pojem kulturní politika dříve a dnes 
 

Pod pojmem kulturní politika se v obou zemích do roku 1989 skrývala podpora 

především ideologicky prorežimně orientované kultury. Veškerá ekonomická podpora kultury 

byla státní a nákupy uměleckých děl byly oficiálně možné pouze přes svaz a státní instituce.  
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Současná definice kulturní politiky v ČR vymezená Státní kulturní politikou na léta 2009– 

2014, kterou zpracovalo ministerstvo kultury jako ústřední aktér policy making v oblasti 

kulturní politiky, připisuje kultuře funkci napomáhající k „rozvoji intelektuální, emocionální i 

morální úrovně každého občana“, čímž kultura nabývá „výchovně vzdělávací, socializační, 

enkulturační, významné kreativní a hodnototvorné funkce“ (Státní kulturní politika, 2009:29). 

Relativně novými funkcemi, které jsou kultuře na státní úrovni připisovány, jsou aspekty 

ekonomického potenciálu kultury. Na základě tohoto potenciálu má být kulturní sektor 

schopen vytvářet díky jedinečnému charakteru pracovní příležitosti, a tím pádem nejen čerpat 

ze státního a komunálních rozpočtů, ale tímto způsobem i vracet investice a motivovat 

k pocitu sounáležitosti s obcí, regionem i státem, a to i s pomocí využití kreativních efektů 

kultury.  

Podle Encyklopedie politiky se kulturní politikou myslí: „...především státní zásahy a 

regulace v oblasti kultury. Základní přístup ke koncepci kulturní politiky se v různých 

politických systémech podstatně liší. Zatímco liberální stát do oblasti kultury příliš 

nezasahuje, konzervativní politický přístup se snaží o regulaci i v této oblasti. V totalitních 

politických systémech je obvykle i kultura pod přímým státním řízením (v komunistických 

státech např. prostřednictvím uměleckých svazů). Do oblasti kulturní politiky státu patří také 

financování, resp. subvencování kulturně uměleckých činností (divadel, kinematografie, 

výtvarného umění, nakladatelství a vydavatelství apod.), uměleckého školství, galerií, muzeí a 

ochrany památek. Obvykle je jedním z aspektů kulturní politiky státu také prezentace domácí 

kultury a zahraničí“ (Žaloudek 1999:221). 

 
3.1.2 Kulturní politika v Československu mezi lety 1949–1989  

 

Do roku 1989 byl zemi v té době díky socialistickému režimu umělecký i politický 

monopol. České výtvarné umění bylo formováno skupinou lidí, kteří si ho přizpůsobovali ke 

svému obrazu, bez ohledu na jeho skutečný stav. Pokud se někdo z mladých umělců názorově 

i politicky „hodil“ a sám s tím souhlasil, tak mohl vystavovat. Kdo se naopak „nehodil“, tak 

s tím nemohl nic dělat a byl předurčen k výstavní izolaci. Umělec se stal objektem určité 

manipulace, na kterou mohl nebo nemusel přistoupit. Pokud ale nepřistoupil, měl situaci 

velice ztíženou a pořádání výstav mu bylo často znemožněno. Oficiální umění se vyhýbalo 

tvůrčím extrémům, vyhrocení a západním vzorům. Být v té době v opozici sice přinášelo 

jistou popularitu, ale nedaly se očekávat lukrativní nabídky.  
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Díky velmi omezenému prostoru byli umělci nuceni si modifikovat své vlastní zákony umění. 

Umění bylo ovlivněno dobou, kterou charakterizovala omezená informativnost, sporadická 

kritika a neexistence trhu. Zakázku trhu tak musela v Československu nahradit zakázka 

morální. V Československu v té době existovaly tři hlavní instituce: Art Centrum, Svaz 

československých výtvarných umělců a Český fond výtvarných umění.  

Art Centrum byla státní instituce, která především působila obchodně v zahraničí a měla 

poměrně volnou ruku ve vystavování umělců a v jejich prezentaci na evropských uměleckých 

veletrzích. 

Český fond výtvarných umění (ČFVU) byl založen již roku 1954. Ve stanovách 

proklamoval, že jeho cílem je sjednávat umělcům příznivé podmínky k tvůrčí práci a přispívat 

tak k rozvoji socialismu a kulturnímu povznesení lidu. Logickým důsledkem pak byla 

podpora prorežimních výtvarníků. 

Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU) vznikl jako protějšek k ČFVU. Byla 

to celostátní dobrovolná výběrová ideová organizace výtvarných umělců, teoretiků umění a 

uměleckých kritiků, založená roku 1956, se sídlem v Praze. Jejím úkolem byla ideově 

politická péče o organizační zabezpečení rozvoje českého a slovenského výtvarného umění, 

zahraniční vztahy v oblasti soudobého výtvarného umění a mobilizace tvůrčích pracovníků 

k rozvoji umění. Tato instituce byla přísně výběrovým národním svazem. 

Fondy i svazy byly nestátními organizacemi, ovládanými státem prostřednictvím výborů, 

navrhovaných uměleckými svazy. Členství ve svazech a fondech bylo předpokladem tvorby 

v tzv. svobodném povolání, tedy bez zaměstnaneckého poměru (Brůža, 2010).  

V 70. a 80. letech byly skupinové výstavy direktivně zakázány, jelikož byly podezřelé 

z hlediska politického aktu. To byl důsledek 60. let, kdy umělecké skupiny zlomily 

mocenskou strukturu právě ve Svazu výtvarných umělců. Proto bylo v době normalizace 

formování skupin považováno za občanskou neposlušnost.  

 

3.2 Politicko-sociální situace v NDR mezi lety 1960–1989 (od narození Neo Raucha po 

pád komunistického režimu) 

 

Neo Rauch se narodil rok před postavením Berlínské zdi, která byla vybudována 13. 

srpna 1961. Pokus o vybudování socialistického společenského řádu, se kterým by 

obyvatelstvo souhlasilo, se ale nezdařil a mezi lety 1949–1961 odešlo kolem tří miliónů lidí 

(mezi nimi mnoho mladých a kvalifikovaných pracovních sil) do Spolkové republiky, a to 

především prostřednictvím volného přístupu do Západem dozorovaných zón Berlína. Aby si 
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NDR zachránila svou existenci, rozhodl se Ulbricht, předseda státní rady, téměř neprodyšně 

uzavřít hranice mezi oběma částmi Berlína. Stalo se tak v noci z 12. na 13. srpna 1961, kdy 

ozbrojené síly NDR obsadily hranice k západnímu Berlínu a přerušily, nejdříve jen pomocí 

ostnatého drátu, spojení mezi východním a západním Berlínem. Teprve o tři dny později, 16. 

srpna, vzhledem k absenci jakékoli reakce z americké strany, začal být drát nahrazován zdí 

v pravém slova smyslu. Tím došlo k vybudování hranic mezi NDR a SRN, což upevnilo 

neprostupnost hranic mezi státy Východního bloku a státy okolními. Ačkoli formálně SRN 

neuznala legitimitu odděleného státu, bylo východní Německo v každém směru ustanoveným 

státem. Od roku 1961 tak jasně existovala dvě Německa s velkými rozdíly v jejich politické a 

ekonomické struktuře, což mělo také vliv na společenský a kulturní život. Člověk se tak 

musel smířit s tím, kde je, a naučit se tak co nejlépe žít.  

V roce 1963 ústřední výbor SED a rada ministrů NDR nařídily zavést reformní „Nový 

ekonomický systém plánování a řízení národního hospodářství“. Tento nový ekonomický 

systém (Neues Ökonomisches System) vedl rychle v NDR k hospodářské stabilitě a NDR se 

díky němu stala druhou nejsilnější komunistickou průmyslovou mocností po Sovětském 

svazu. „Zisk měl být kritériem produktivity každé jednotlivé firmy, takže musely vyrábět 

kvalitní zboží za co nejnižší ceny při co nejmenších nákladech“ (Fulbrook, 2010:160). Tento 

ekonomický systém tak zprvu vypadal velmi nadějně, jelikož začal nabízet vizi pokroku a 

růstu i na východě. Ačkoli Ulbricht nechtěl dovolit politickou decentralizaci, tak „vzhledem 

k potížím růstu byly hospodářské reformy roku 1970 opět pozastaveny ve prospěch 

zesíleného centrálního plánování“ (Müller, 1999:382). 

Vztahy mezi oběma německými republikami se transformovaly díky tzv. Ostpolitik Williho 

Brandta, díky které došlo k vzájemnému uznání obou německých národů, čímž se především 

zlepšila komunikace mezi oběma zeměmi. Na jednu stranu se tedy Německa sblížila, na 

druhou stranu se od sebe vzdalovala. 

Spolková republika zdůrazňovala jednotu německého národa a společné německé dějiny a 

kulturu. Naproti tomu vedení NDR kladlo důraz na podstatné rozdíly v politickém a 

společenském systému.  

V roce 1971 vystřídal ve východním Německu Ulbrichta v jeho funkci v Honecker. Ovšem i 

pod jeho vedením nebyly vztahy mezi oběma německými státy ideální. Honecker se snažil 

NDR ustálit nejen jako spolehlivou ekonomickou jednotku, ale také východní Německo 

představit jako uznávanou politickou zemi.  
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Otevření hranic a pádu Berlínské zdi předcházela reforma v Maďarsku, kde došlo k odstranění 

hraničních zátarasů na rakousko-maďarské hranici v květnu 1989. Tehdy nastal masový útěk 

obyvatel NDR přes Maďarsko.  

Kvůli brutálnímu postupu policejních jednotek a jednotek Statsi proti pokojným 

demonstracím 7. října ve východním Berlíně, Lipsku, Drážďanech a v dalších městech NDR 

byl po krizovém zasedání Honecker sesazen z funkce generálního tajemníka. Novým 

generálním tajemníkem se stal Egon Krenz. 

Večer 9. 11. 1989 oznámil člen berlínského politbyra Sabowski otevření hranic NDR se 

Spolkovou republikou a západního Berlína. Přestože vláda NDR otevřela hranice, obyvatelé 

Lipska a dalších měst NDR pokračovali v demonstracích. Požadovali zahájení reformy. Došlo 

tak k zhroucení režimu SED a Egon Krenz odstoupil.  

 

3.2.1 Kulturní politika v NDR mezi lety 1960–1989  
 

Umělci v bývalé NDR to neměli nijak lehké. Byli pod neustálým drobnohledem 

západoněmeckých médií a schvalovací komise pouštěly k volnému prodeji většinou pouze 

díla, která odpovídala tehdejší východoberlínské propagandě. Zde v té době existoval Svaz 

výtvarných umělců NDR, což byla organizace založená na stejném principu jako Svaz 

československých výtvarných umělců v bývalém Československu. Byla to dobrovolná 

výběrová ideová organizace výtvarných umělců, teoretiků umění a uměleckých kritiků, se 

sídlem v Berlíně.  

 

3.3 Politicko-sociální situace v Československu po roce 1989 
 

Po „sametové“ revoluci došlo v Československu k zásadní přeměně ekonomiky a 

politického systému. „Cílem dalekosáhlých reforem se stalo vybudování fungující 

kapitalistické ekonomiky a demokratického systému pluralitní parlamentní demokracie“ 

(Olivová, 2008:233).  

Na základě úsilí Slovenska o samostatný vývoj a o mezinárodní uznání slovenské suverenity 

došlo 1. ledna 1993 po vzájemné dohodě k vytvoření dvou samostatných států – České 

republiky a Slovenské republiky. Prezidentem České republiky byl zvolen Václav Havel. 

Předsedou vlády se stal Václav Klaus.   
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V lednu roku 1996 podala Česká republika přihlášku o integraci do EU. 1. května 2004 bylo o 

začlenění republiky do Unie pozitivně rozhodnuto. V roce 2007 se pak Česká republika stala 

součástí Schengenského prostoru. 3. března 2003 se stal novým prezidentem Václav Klaus.  

 

3.3.1 Kulturní politika v Československu po roce 1989 
 

Po pádu komunistického režimu a až do současnosti nedokázala Národní galerie 

navázat dlouhodobá partnerství se zahraničními institucemi na přípravu výstavních projektů, 

které by zahraničním i domácím divákům představovaly české umění v širším mezinárodním 

kontextu. Jistou aktivitu na tomto poli vyvíjí pouze Sbírka starého umění, pokud jde o 

poválečné a současné umění jsou výsledky Národní galerie zcela nedostačující. Zatím 

poslední vládní materiál zabývající se tímto tématem – Státní kulturní politika České 

republiky pro léta 2009–2014, vypracovaný Ministerstvem kultury, konstatuje: „Sbírkotvorná 

činnost muzeí a galerií neodpovídá moderním poznatkům, je stále zčásti nahodilá, 

nekoordinovaná, v řadě muzeí dosud nejsou zpracovány koncepce či strategické záměry 

sbírkotvorné činnosti. (...) Přesto, že jde o tak zásadní věc, nepodařilo se po roce 1989 ještě 

založit program, který by akviziční činnost státních muzeí a galerií systémově řešil” (Státní 

kulturní politika, 2009). 

Marta Smolíková, zakládající členka centra ProCulture a často zmiňovaná osoba v souvislosti 

s možností stát se novou ministryní kultury, k tomu dodává: „V devadesátých letech došlo – 

mnohdy právem – ke zrušení řady kulturních institucí, k rozpadu celých fungujících systémů, 

jako třeba kinematografie, a k přesunům sítí, např. muzejní či divadelní, pod jiné zřizovatele, 

kteří s tím neměli zkušenosti. Transformace probíhala často formou tiché privatizace. Ve 

špatném stavu jsme po komunismu dostali památky, opravy stály spoustu peněz. Kultura, 

natož inovace v kultuře, se považovaly za luxus. Hřešilo se na zkušenost z undergroundu, že 

kultura bez hospodaření může existovat, a žilo se z podstaty“ (Smolíková, 2010). 

Nedostatečné začlenění umění zpoza železné opony do kontextu evropského poválečného 

umění je zásadním dluhem starých členských států EU vůči novým. Tento dluh však není 

možné splatit bez aktivní účasti příslušných institucí v jednotlivých postkomunistických 

zemích. Iniciativa musí vyjít z jejich strany, jelikož západní instituce nemají důvod, proč by 

měly přepisovat existující interpretační kánon dějin umění. V České republice je to úkol 

především právě Národní galerie. Ovšem „institucionální sféra není dostatečně aktivní, státní 

muzea nepodporují současné umění směrem ven, aby mu tak zajistila adekvátní pozornost, ani 

sama toto umění nenakupují do svých fondů“ (Skřivánek, 2010:36). Národní galerie, ale také 
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další statní instituce jako Rudolfinum nebo Galerie hlavního města prahy (GHMP) též 

nedisponují profesionálními kurátory, které jsou pro prosazení umělce zásadní. V českém 

prostředí tuto funkci „zaskakují“ převážně jen nezávislý kurátoři (v podstatě teoretici umění) 

anebo samotní umělci, což je zcela nedostačující (Skřivánek, 2010).  

V roce 1900 vznikla Unie výtvarných umělců ČR (UVU ČR) jako nástupnická organizace 

Svazu českých výtvarných umělců. Je celostátní decentralizovanou střešní profesní organizací 

a Národním výborem International Association of Art. Udržuje kontakty se zahraničními 

partnery, uděluje prestižní ceny, podílí se na organizování výběrových řízení a soutěží (Brůža, 

2010). 

Po roce 1989 vzniklo v České republice jen několik soukromých komerčních profesionálních 

galerií, které dlouhodobě zastupují české i zahraniční umělce a účastní se mezinárodních 

veletrhů. Mezi tyto galerie patří například Artworks, Galerie Jiří Švestka, Galerie Via Art 

(která zastupuje Michaela Rittsteina) či Dvorak Sec Contemporary.  

 

3.4 Politicko-sociální situace na území bývalého NDR po roce 1989 
 

Na revoluci v roce 1989 měly vliv především dvě věci. Byla to jak role církve, tak 

zahraniční politické události – změny v Maďarsku.  

V prosinci 1989 a v lednu 1990 se NDR začala rozpadat. Komunistická strana se vzdala svých 

nároků na monopol moci. „Započaly rozhovory u kulatého stolu s hlavními opozičními 

skupinami, církvemi a nezávislými koaličními stranami“ (Fulbrook, 2010:259). 

Nové volby byly stanoveny na 18. 3. 1990. V těchto volbách většina lidí rozhodla pro rychlé 

sjednocení a zavedení západoněmecké marky pod konzervativní záštitou (Fulbrook, 2010). 

Sjednocení měny nabylo účinnosti od 1. července 1990. Přes noc pak byly východoněmecké 

obchody zásobeny širokým sortimentem západoněmeckého zboží. Bylo jasné, že 

z ekonomického hlediska proběhne období nesnází, ale všichni věřili, že zavedení tržních sil 

do východního Německa vytvoří bohaté sjednocené Německo, stejně tak bohaté, jako byla 

samostatná SRN (Fulbrook, 2010). Ale podmínky v NDR se stále zhoršovaly. Pro východní 

Němce bylo čím dál složitější smlouvat o udržení některých sociálních práv, když jedině 

rychlé sjednocení mohlo odvrátit absolutní katastrofu.  

Dne 3. 10. 1990 se obě Německa sjednotila. S tím nastala ale řada otázek: reformace 

vzdělávacího systému, materiální náklady na rekonstrukci ekonomiky NDR, osobní náklady. 

Ekonomika a sociální struktura východního Německa byla přetvořena masivními investicemi 

a rekonstrukčními programy (Fulbrook, 2010). Sjednocení tak provázely jak změny fyzické, 
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tak i v sociální struktuře. Celé NDR se začalo rychle modernizovat a dostávalo punc 

západního světa. Ovšem rozdíl mezi východními Němci a západními zůstal po pádu zdi 

hluboký. Obě země se musely vyrovnat s novými ekonomickými a sociálními podmínkami a 

vyvstaly obavy o budoucí stabilitu německé demokracie. Například v 90. letech velmi vzrostl 

rasistický extremismus. Ale demokratický politický systém se ukázal jako pevný.  

V roce 1998 končí koaliční vláda Helmuta Kohla a ve své funkci byl nahrazen vládou 

Gerharda Schrödera. V roce 2005 se Angela Merklová stala kancléřkou nově vzniklé velké 

koalice CDU a SPD.  

V roce 2005 se Angela Merklová stala kancléřkou nově vzniklé velké koalice CDU a SPD.  

Založením EU v roce 1993 a po zavedení Schengenské dohody v roce 1995 začaly hranice 

států uvnitř EU ztrácet na významu, který naopak získávala hranice rozšířené EU. V roce 

2002 se Němci vzdali německé marky ve prospěch eura. V roce 2004 se spolkovým 

prezidentem stal Horst Köhler, kterého 2. července 2010 vystřídal současný prezident 

Christian Wulff.  

 

3.4.1 Kulturní politika na území bývalého NDR po roce 1989 
 

Po pádu Berlínské zdi a volném přístupu do východní části Německa se ukázal celý 

rozsah stavební stagnace. Mnoho prázdných, nepoužívaných budov a volných prostorů se 

začalo přeměňovat na umělecké instituce. Na začátku 90. let ještě nebyl dostatek finančních 

prostředků pro současné umění a jeho instituce, proto bylo daleko důležitější, aby byli naopak 

na základě grantů a stipendií zváni zahraniční umělci do východní části Berlína a jiných 

východních měst (Skřivánek, 2010). 

Především Berlín začal postupně nabývat velkého významu v rámci uměleckého města.  

V roce 1995 byl založen veletrh s uměním Art Formu Berlin a v roce 1998 se konalo první 

bienále současného umění. Do Berlína kromě umělců začali přicházet i galeristé, kteří si zde 

začali otevírat své pobočky. Přibližně 5 tisíc umělců je zastoupeno berlínskými galeriemi a 

polovina z nich žije přímo v Berlíně (Skřivánek, 2010). Faktory, na základě kterých si 

komerční galerie pro své pobočky vybírají právě Berlín, zpracoval v roce 2009 Institut pro 

strategický vývoj (Institut für Strategieentwicklung, IFSE), kterému ve výzkumu vyšlo, že 

mezi tyto faktory patří: 1) živá umělecká scéna, 2) publikum zajímající se o umění, 3) image 

Berlína jako místa pro umění, 4) zajímavé prostory, 5) výhodné nájmy, 6) vysoký počet 

umělců žijících v Berlíně, 7) vysoká hustota galerií v Berlíně, 8) výhodné letecké spojení, 9) 

v Berlíně žijící sběratelé, 10) blízkost k podnikání v kreativním průmyslu, 11) státní podpora 
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(Skřivánek, 2010:22). Vedle toho tam také funguje výhodně daňová politika: „(...) třeba 

Berlín nabídl podnikatelům, kteří tam sídlí, daňové prázdniny a výdaje za umění lze 

odpisovat, proto se tam natáhlo tolik galerií, které úspěšně prodávají“ (Smolíková, 2010). 

Ze státního rozpočtu je financováno mnoho uměleckých institucí jako například Haus am 

Waldsee, KW Kunst-Werke, Akademie der Künste. 

Ve východní části Berlína a v jiných východních městech se postupně začaly otevírat 

profesionální komerční galerie, a Berlín se s více než 400 profesionálními galeriemi řadí 

vedle Paříže a Londýna k evropským špičkám.  

 

3.5 Resumé 
 

Sociálně-politická situace v bývalé NDR a Československu do roku 1989 měla mnoho 

společného. Pod nadvládou Sovětského svazu byly obě země předurčeny k nesvobodě a k 

izolaci od ostatních, především západních zemí. Tento režim způsobil, že oba umělci až do 

roku 1989 byli odtrženi od západního světa, což jim značně ztížilo jejich situaci v prosazení 

se a uznání Západem. V tomto směru na tom byli oba umělci stejně a do roku 1989 nelze 

hovořit o nějakých zásadních výhodách či nevýhodách, které by Neo Rauchovi nebo 

Michaelu Rittsteinovi tehdejší režim poskytoval, co se týče vlivů a inspirace západním světem 

a rozvoje osobnosti, jednoho umělce před druhým. Samozřejmě v obou zemích existovaly 

rozdíly v ekonomickém systému či vzdělávání, ale nebyly nijak markantní, aby se na nich 

dala vysledovat nějaká zvýhodnění jednoho umělce vůči druhému. Kulturní politika na tom 

byla do roku 1989 také velmi podobně. Pod tímto pojmem se skrývala podpora především 

prorežimně orientované kultury.  

To, že oba umělci byli od svého narození odtrženi od západního světa je fakt, který ovlivnil 

jejich budoucí tvorbu i smýšlení. Stejně jako i skutečnost, že mediální propaganda se zcela 

rozcházela se soukromými postoji lidí. 

O jistých rozdílech lze hovořit až po roce 1989, tedy po pádu socialistického režimu a 

Sovětského svazu. Tehdy se obě země osvobodily a staly se demokratickými. Styk se 

Západem jim byl umožněn. Zde ale právě dochází k rozdílnému vývoji. NDR, do té doby 

východní země, se roku 1990 po sjednocení Německa stala zemí západní. I přes zjevné 

rozdíly mezi východními Němci a západními Němci dlouho po pádu Berlínské zdi, se 

východní Němci rychleji adaptovali na západní svět, jelikož přímý vliv západního Německa 

umožnil rychlejší a přímější styk se západní kulturou a mentalitou. Velkou roli v tom jistě 



 19 

sehrála i neexistence jazykové bariéry. Dále se v Německu začalo bezprostředně po pádu 

Berlínské zdi budovat mnoho uměleckých institucí a byla zde již rozvinutá kulturní politika.  

Československu se po pádu komunistické strany také otevřely hranice, ale vliv Západu nebyl 

tak přímý a rychlý jako v případě NDR, která se po sjednocení sama stala zemí západní. 

Československo se také na rozdíl od německého sjednocení rozdělilo na dvě republiky. Státní 

umělecké instituce v podstatě selhaly a nebyly schopny propojit české umění se západním. 

Dění uvnitř české umělecké scény není dostatečně systematicky strukturované a chybí mu 

návaznost na širší euroamerickou kulturní oblast. Zaostává komunikace i finanční prostředky 

(Státní kulturní politika, 2009). České umění se nejenom nedostává včas do kontextu 

současného evropského a světového umění, ale postupně se kvůli této prohlubující se situaci 

dokonce vzdaluje možnosti nalezení vlastní umělecké identity, a to přesto, že je zde velký 

tvůrčí potenciál, s kterým lze systematicky pracovat. 

Po pádu komunistického režimu měli oba umělci možnost reagovat na západní umění a 

prosadit se tak na západní umělecké scéně. Je ovšem očividné, že Neo Rauch měl tuto situaci 

poněkud jednodušší. Po roce 1989 se v podstatě stal západním umělcem, a měl tak snazší 

výchozí pozici vytvořit určitou odpověď na umění, které se utvářelo v 80. a 90. letech 

v západním Německu a v západní Evropě.  

Michael Rittstein tuto možnost měl samozřejmě také. „Tvorba Michaela Rittsteina z 80. let 

nebyla kvalitou ani originalitou o nic horší než práce jeho německých vrstevníků, kteří stáli na 

piedestalu slávy“ (Právo, 1999). U něj by to ale znamenalo opustit rodinu, která se stěhovat 

nechtěla. Rittstein to zkusil, ale vrátil se. V rozhovoru s Petrem Volfem pro časopis Reflex 

k tomu říká:  

Jsou pro vás důležité výstavy?  

„Dneska už mě moje prezentace, tedy výstavy a podobně, moc nezajímá. Touhy udělat díru 

do světa mě opustily. Jsem poměrně dost realista.“ 

Myslíte, že to nejde? 

„Vždycky jsem si myslel, že to jde. Ale zatím mě nikdo v téhle zemi nepřesvědčil, že by se to 

povedlo. Doufal jsem, že bych to mohl být já, ale je to těžší, než jsem si představoval.“ 

Byla by vaše situace výhodnější, kdybyste to, co děláte, dělal řekněme v Německu? 

„Možná bych tam nedělal to, co dělám, ale domnívám se, že bych úplně nepropadl. Kdysi 

jsem se tam pohyboval a reakce nebyly nepřívětivé. Ale ona je to moc velká mašinérie, do 

které musí umělec proniknout a rozhýbat ji, aby se nějakým způsobem dostal do diskuse na 

evropské nebo světové úrovni. Problém netkví v tom, jestli se někam dostanu. Problém vidím 

spíše v tom, co se děje tady, kde už není žádná šedá zóna (...). Tady je střed Evropy, a kdyby 
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u nás fungovaly kulturní instituce normálně, tak o problému „my a svět“ nemusíme vůbec 

mluvit. Souvisí to s kulturní politikou, která se pochopitelně nedá dělat bez peněz. Navíc by 

musela dobře pracovat Národní galerie i ministerstvo kultury. Znamenalo by to kupovat 

kvalitní věci ze zahraničí a věšet je vedle těch našich, aby byla možnost srovnání. Němci (...) 

to tak aspoň dělají a v té konfrontaci se světem nedopadají špatně“ (Volf, 1998). 

V rozhovoru s Petrem Pivodou k tomu dodává: 

Často vystavujete v cizině. Jaký je zahraniční divák? 

„Odpověď je trochu složitější. Dějiny umění byly napsány bez Čechů. Informovaný divák 

„venku“ vás nemá kam zařadit. V 80. letech jsem se dostal do Basileje. Lidé, co tam chodili, 

říkali: „To je přesně in“. A kdybych byl tehdy na Západě, tak bych vytvářel určitou etapu, 

která tam tehdy byla, takové ty nové expresivní figurace a tou etapou bych byl zařazen do 

historie. Dějiny „venku“ nikdo přepisovat nebude: to jen my si musíme vytvořit svoje verze. 

(...) Dá se s jistotou říci, že ke mně se ze světa dostane mnohem více, než světu od nás. To je 

prostě problém malých zemí, nejenom Česka. Máte velmi ztíženou pozici, pakliže nemluvíte 

jakoby výtvarným jazykem „centra“. A to si musí každý malíř z malé země uvědomit. Buďto 

bude do jazyka centra jakoby něco „pašovat“ nebo bude prostě znám jenom k Berounu“ 

(Pivoda, 2006:5). 

Je tedy patrné, a stále aktuální i pro současné umělce z České republiky, že společensko-

politický kontext a samotná poloha a rozloha země jsou pro prosazení se na Západě faktory, 

které to ztěžují a ne každému se to zcela povede. České umění je stále opomíjené. Resumé 

tedy zní: Oba umělci měli možnost se po revoluci prosadit na Západě. Neo Rauch měl ale 

lepší výchozí pozici k prosazení, což bylo dáno jednak geografickou polohou a tím, že se 

Berlín postupně stal jedním z nejvýznamnějších měst současného umění. V Německu 

také mnohem lépe po pádu režimu začala fungovat kulturní politika, která umožnila 

vznik mnoha kvalitních galerií. Neo Rauch tak měl snazší podmínky vytvořit určitou 

odpověď na západní umění než Michael Rittstein v České republice, kde kulturní 

politika doteď správně nefunguje. V českém kulturním prostoru dodnes chybí základní 

informace o uměleckém dění na poli světového vývoje malířství posledních let. Prosazení 

na Západě také ztěžovala a stále ztěžuje geografická poloha a rozloha České republiky.  

O tom, jak tehdejší i současná politicko-sociální situace měla vliv na vývoj jejich tvorby, je, 

mimo jiné, další kapitola.  
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4. Proměny estetického zhodnocení uměleckých děl 

 
Cílem není malovat život, ale dát život malbě. 

Pierre Bonnard 

 

 Tvorba obou umělců prošla viditelným a zásadním vývojem. Tato kapitola je 

zaměřena právě na vývoj jejich uměleckých děl a na jejich komparaci, a to jak mezi 

jednotlivými díly jednoho umělce, tak mezi umělci navzájem. Cílem je sledovat, jak se jejich 

tvorba průběžně proměňovala a jaké okolnosti na to měly vliv. Vývoj děl je sledován jednak 

z hlediska jejich obsahu, tedy zda do obrazů nějakým způsobem promítají své vlastní 

zkušenosti a pocity, zda reagují na společenskou a politickou situaci, zda je tedy tematika 

obrazů reakcí na současné životní okolnosti umělců nebo zda to u nich nehraje až tak velkou 

roli. 

Druhá linie mapující jejich umělecký vývoj je pak sledována z hlediska samotného tvarového 

řešení obrazů, což je zaměřeno na proměnu lineární perspektivy, kompozice, tonů barev, tahů 

štětce atd. V každé výše nastíněné etapě, která se vztahuje k určitým významným mezníkům 

umělců, sleduji komparativní metodou, v čem se jejich tvorba podobá, a v čem naopak liší. 

Kdy jaký umělec vypracoval vlastní gramatiku malby, čím a kým se inspirovali.  

Zvláštní pozornost je pak zaměřena na období po pádu komunistického režimu, jakožto 

důležitý mezník propojení východního bloku se Západem.  

 

4.1 Tvorba Michaela Rittsteina od absolvování vysoké školy až po rok 1989 versus 

tvorba Neo Raucha od absolvování vysoké školy až po rok 1989 

 

Michael Rittstein na veřejnost vstupuje v roce 1972, tedy v době, kdy byl ještě na 

studiích na pražské Akademii výtvarných umění. Již od počátku maluje převážně 

velkoformátová díla, stejně jako Neo Rauch.  

Jeho tématem se v této době stává pravěk. Zde má na mysli počátky lidské společnosti, vztahy 

lidí mezi sebou, vazby k zemi, ze které vyrůstá život. „Zpřítomňuje svými obrazy dávno 

zaniklou, ale nově se aktualizující scénu světa řízeného pudy a instinkty“ (Kříž, 2007:9). 

V tomto období je patrný autorův zájem o iluzivní panoráma barokní fresky, která podobně 

jako v Rittsteinových pracích (kde byla zřejmá snaha odpoutat se od země a zájem o množství 

pohybujících se nahých těl) pracovala s masou lidských těl ve volném prostoru. Velice patrný 



 22 

je zde vliv Correggia. „Ten mu mohl být blízký jak spojováním renesanční tradice 

s manýristickým estetismem a rodícím se patosem barokního prostorového cítění, tak i 

smyslovostí své malby (Kříž, 2007:10).  

70. léta byla pro české prostředí složitou dobou. Důležité výtvarné okruhy se rozpadly, ale 

v případě figurativní malby tomu bylo naopak: „V oblasti figurativní tvorby byla plynulá 

následnost zajištěna předchozím intenzivním vývojem i veřejnou prezentací různých 

alternativ tzv. nové figurace“ (Kříž, 1989:10). Rittstein má tedy možnost odpovědět a začíná 

tvořit vlastní variantu figurální malby – českou figurální grotesky6.  

Na Pravěk (1971–1972), kde jsou obrazy ještě dosti popisné, navazuje Zemědělský cyklus 

(1972–1974). Ten vychází z vlastní zkušenosti na vesnici v Brnířově. Scéna obrazů je 

najednou už téměř přeplněna. Je na nich spousta lidí, nástrojů, mechanismů. K zachycení 

tolika různých věcí a lidí musel Rittstein upravit perspektivu, a to záměrným zvýšením 

horizontu. „Vymýšlí mělce vyhloubený panel, do něhož může zasouvat různé scény“ (Kříž, 

2007:13), což umožňuje scénu uvnitř bohatě členit a rytmizovat.  

V těchto obrazech nejsou postavy nikterak idealizovány. Jejich těla jsou poznamenána těžkou 

prací, jsou zpocení, špinaví. V těchto dílech je sice stále větší důraz kladen na barvu, nicméně 

v pozadí je vždy vidět syrovost a zranitelnost reálného světa [1]. Je zde, stejně jako 

v Pravěku, patrný zájem o prapočátek lidské existence, což je ideově podobné obrazům Jeana 

Dubuffeta.  

Zlom v jeho malbě nastává v roce 1975, kdy již Rittstein směřuje k fantaskní metafoře. Začíná 

vytvářet fantaskně-alegorickou koncepci, ustaluje figurální typ, je zde patrný zájem o  

anekdotu (Kříž, 2007). Dokladem tohoto přechodu, který symbolizuje mezník mezi 

Rittsteinovými počátky a již vyspělým dílem je obraz Tentonoc I a Tentonoc II [2]. „Rittstein 

jde až za hranici drastičnosti, dovede ale rozeznít i lyrickou notu, a to jak vedením tahu, tak  

lichotivou něžností barvy“ (Kříž, 2007:16). V obraze je znázorněna drásavá lidská úzkost.   

 

                                                
6 V Manifestu české grotesky od Josefa Kroutvora se dočítáme: „Groteskno existuje a my existujeme v něm. 
Groteska je forma bytí, způsob existence, přebývání v tomto nesmyslném světě. Groteska je fenomén 
sedmdesátých let. Žijeme zde, v tomto těsném prostoru a čase, který je věčností. (...) Česká groteska se hlásí ke 
groteskní tradici. České dějiny jsou tradičně groteskní. Pasivní resistence je tradicí české grotesky“ (Ševčík, 
2001:350-351). 
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1 M. Rittstein, Vidle, 1972 

 

 
2 M. Rittstein, Tentononc II, 1975 
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Díla z let 1975–1977 jsou typická expresivní strukturou, alegorizací reálné scény a zesílením 

drastického naturalismu. To je docíleno anatomickou stavbou figury a tím, že je tělo  

interpretováno jako barevný škraloup (Kříž, 2007). Zde již definitivně dochází k potlačení 

romantismu a témata obrazů jsou plná absolutní nicoty, smrti a stáří. „V řadě obrazů nabývá 

lidská postava na strnulosti mumie“ (Kříž, 2007:16). Jedním z nejznámějších obrazů tohoto 

období je Prádelna [3]. 

Od roku 1976 se v dílech začíná objevovat zajímavý prvek. Jde o prvek drátěného pletiva, 

který celý obraz obepíná. Zde se umělec inspiroval Karlem Neprašem a jeho Přepadením 

králíkárny (Kříž, 2007). Lidé na těchto obrazech vypadají jako by byli v kleci, jakoby byli 

zvířaty v zoologické zahradě [4].  

O něco důležitější myšlenka, která se začala v jeho dílech objevovat paralelně s drátovými 

obrazy, byla myšlenka nepravidelných formátů, kde začíná docházet k přehnaně obrácené 

perspektivě [5]. Úběžníky se již nezbíhají v hloubce prostoru, ale v samotném divákovi. „Ten 

se tím stává jakýmsi prostorovým účastníkem děje, stojí v bodě, který má pro geometrii 

obrazu klíčový význam“ (Kříž, 2007:18). Tento raný obraz Michaela Rittsteina má mnoho 

podobného s raným Rauchovým Autoportrétem z roku 1987 [6].  

Veřejnost začala Neo Raucha vnímat v roce 1986, tedy ten stejný rok, kdy absolvoval na 

Vysoké škole grafiky a umění knihy v Lipsku. Toho roku se malíř, ještě jako student, 

zúčastnil skupinové výstavy nazvané „Mladí umělci v lipském kraji“ („Junge Künstler im 

Bezirk Leipzig“) v Lindenau-Museum v Altenburgu. V období studií a asistování na vysoké 

škole je v Rauchových obrazech patrný vliv jeho učitelů a toto období položilo základy pro 

pozdější podobu obrazů, co se týče zobrazovacích schopností, barev a samotné kompozice. 

Tyto dva rané obrazy si jsou podobné jednak z hlediska obsahu, který je ještě stále dost 

popisný a vyznačuje se málo postavami, tak také z hlediska tvarového řešení. Obě díla se 

vyznačují groteskně expresionistickým ztvárněním, které je vlastní Michaelu Rittsteinovi a 

Neo Rauch jím byl inspirován od svého východoněmeckého kolegy – George Baselitze. Ten 

zastával názor nepřetržité kontinuity malby, zdůrazňoval nezprostředkované pojetí 

antropomorfní postavy a trval na schopnosti malby zpřístupnit tělo v mimetickém zobrazení.  

Paradoxně však figurální malířství podroboval disfiguraci a groteskně expresivnímu 

zkreslení7 (Hal, 2007). A právě tímto groteskně expresivním zkreslením byl Neo Rauch ve 

 

                                                
7 To bylo dáno politickým režimem východního Německa, který jako za jediné platné vyjádření v malbě 
považoval socialistický realismus, a tak se od něj Baselitz a další západoněmečtí umělci chtěli distancovat.  
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           3 M. Rittstein, Prádelna, 1975 
 

                     
          4 M. Rittstein, Žena za pletivem, 1978  
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svých počátcích ovlivněn nejvíce. Tvář postav na obou obrazech je jakoby znetvořena a 

navozuje pocit rozteklosti. Podobně je také znázorněna protáhlost postav, která je typická 

především pro tvorbu Michaela Rittsteina, jelikož Neo Rauch od ní začal postupně opouštět. 

Tato raná díla si jsou také podobná využitím sytých, křiklavých barev. U těchto raných děl je 

ovšem u Raucha vidět, že ještě neměl vybudovanou svou vlastní gramatiku zobrazování, a to 

jak z hlediska látky (obsahu), tak i stylu. Díla 80. let nejsou proto nijak zvlášť významná a ani 

sám Neo Rauch na ně není pyšný (Oujezdský, 2007). Tato díla se obecně vyznačují větší 

expresivitou, výraznějšími barvami a slabší kompozicí. Sám Rauch o nich říká, že se blížily 

nicotné abstrakci. Bylo to období neo-expresivního gesta „rozzlobeného mladého muže“ 

(Neue Rollen, 2007). V těchto obrazech [6, 7, 8] je patrná počáteční nejistota doprovázená 

uměleckými začátky v uzavřeném společenském systému. Z obrazů je také patrné, že svým 

obsahem ještě nereagovaly na politickou situaci v zemi a nejspíš nevycházely, tak jako u 

Rittsteina, z vlastních životních zkušeností. 

Zlomovým okamžikem je u Michaela Rittsteina rok 1978. Strukturu vystřídá malířská skvrna. 

A v následujících obrazech, více než v kterýchkoli dřívějších, je patrná hudební inspirace. 

Především rocku a rock’n’rollu. Tato inspirace vede u Rittsteina k tomu, že do svých obrazů 

zanáší lehkou spontánní improvizaci (Kříž, 2007). Je z nich cítit energie, výbuch emocí.  

Hudba rozvolňuje vnitřní strukturu obrazu, dynamizuje rukopis a zjemňuje polotóny. 

V obraze se nyní kombinuje jak nadhled, tak podhled, perspektiva záměrně připomíná 

vypouklá zrcadla. Dochází také k přeměně lidské proporce – tělo je protáhlé a hlava 

připomíná špendlíkovou hlavičku.   

Tyto stylové změny úzce souvisí s proměnou uměleckého světa koncem 70. let. Podporovala 

se spontaneita, improvizace, volalo se po malbě jakoby zbavené rozumu a od umělce se   

očekávalo, že se do malby vrhne bez jakéhokoli přemýšlení. Znehodnocovala se logika a řád. 

Subjektivita se stala normou. Umění tedy bylo otevřené absolutní svobodě.  

Na další vývoj měla zásadní vliv výstavba nových pražských sídlišť. V obrazech, které 

vznikly v té době [9, 10], byl jejich existenciální obsah dán odporem proti deformaci 

konzumního pobývání v panelákových pastích a odtud přeneseně i protestem proti 

normalizačnímu režimu 70. a 80. let (Hlaváček, 1999).  
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                     5 M. Rittstein, Sprchový kout, 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 N. Rauch, Autoportrét, 1987  
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„K panelovému domu i způsobu života v něm jsem přistupoval jako k jevu, jako k laboratoři, 

ve které jsem byl sám sobě pokusným králíkem. Přistoupil jsem na hru a sledoval sám sebe 

vlastně zvnějšku. (...) Je to prostě konstatování absurdity života. Paradox vlastního žití“ 

(Rittstein, 1992).                                                                    

Umělec si tak začíná plně uvědomovat, že žije v konkrétní době (Kříž, 2007) a do svých 

obrazů začíná vnášet věci, které ho obklopují a se kterými se denně setkává, jak doma, tak na 

ulici. Zajímavý moment, který se v těchto obrazech objevuje, je použití tzv. „obrazů 

v obraze“, které dokreslují situaci v daný moment. Tuto techniku začíná koncem 90. let 

používat i Neo Rauch, který ji pak v novém tisíciletí dále rozvíjí.  

V obrazech se objevují motivy aut, nejrůznějších elektrických spotřebičů, panelových domů a 

jejich vybavení. Inspiraci panelovými domy pro své obrazy nachází také Rauch, ale až 

v obrazech konce 90. let [20] a nového tisíciletí. 

V obraze Lokální historka [11] dochází ke zrušení času, tak jako v obraze Pravidlo z roku 

2000 od Neo Raucha [22]. Hádka manželů nejspíše teprve začíná, ale možná taky nikdy 

neskončí – tak jako v obraze Pravidlo boj také možná nebude mít konce. Figurace z této doby 

znázorňuje dusné rodinné příběhy ovlivněné dobou v nadsazených perspektivních zkratkách. 

Je zde patrná složitá struktura v kombinaci iluze a jejího porušování, složitých prostorových 

konstrukcí a průhledů, montáží a koláží nejrůznějších prvků (Hůla, 2002). 

Klíčovým námětem figurálních výjevů je vztah muže a ženy. Většinou je tento vztah řešen 

jako čistá nadvláda ženy, která muže týrá a ponižuje. I Neo Rauch poměr muže a ženy 

ztvárňuje, ale u něj je žena motivem múzy, jakýmsi podvědomím muže a jejich vztah je 

většinou vyrovnaný. V obraze Lokální historka je očividná inspirace komiksovým seriálem.  

Ovlivnění komiksem je patrné i u Raucha v obrazech z 90. let. Jeho obrazy se ale komiksům 

podobají ještě více, jelikož autor postavám přisuzuje prázdné textové bubliny. 

Rittsteinovy obrazy z druhé poloviny 80. let jsou svým významem stále promyšlenější. Obsah 

má být dobře čitelný (Kříž, 2007). Což je myšlenka podobná Rauchovi, který se snaží o 

čitelnost a dešifrovatelnost svých obrazů.    
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7 N. Rauch, Gerily, 1988                                

 
8 N. Rauch, Muž s kloboukem, 1989 
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 9 M. Rittstein, Svépomoc, 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

   

 

10 M. Rittstein, Výtah, 1980             
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              11 M. Rittstein, Lokální historka, 1983  
 
 
4.2 Tvorba Michaela Rittsteina v 90. letech versus tvorba Neo Raucha v 90. letech  

  
Přelom 80. a 90. let je pro české výtvarné umění charakteristický snahou o postupné 

stírání lineárního vývoje umění na Západě a sekvenčním umění v českém prostředí. Toto 

napětí do svých obrazů přenesl i Michael Rittstein. „Lapidárně je vklínil (reflexe tohoto 

napětí) mezi realizaci expandující, tj. „pozitivní“ kvality obrazové plochy, tak jak ji vnímaly a 

vnímají generace malířů newyorské školy, a reflexi základního „negativního“ prostoru, s nímž 

pracuje v klasických intencích „okna“ či „díry ve zdi“ (...)“ (Kříž, 2007:65). Rittstein se tak 

v 90. letech odklání od živelné a divoké malby a přiklání se k promyšlené výstavbě obrazů. 

Tato změna v samotném tvarovém řešení byla jistě zapříčiněna změnou společensko-politické 

situace v Československu, která umělce vedla k tomu, znovu nalézt rázem postrádající 

harmonii a jakousi jistotu (Kříž, 2007). Provokující obsah děl se po revoluci malíři zdál již 

zbytečný, a proto se od expresivní groteskní malby odklání. Rittstein ovšem nové problémy 

neřešil útěkem od obrazu k jiným rozvíjejícím se médiím, jako video či instalace, ale novým 

pojetím obrazové plochy (Volf, 1994) a také změnou obsahu. Tato proměna tématu, od 

expresivní figurace ke zklidněné krajině, je tak odrazem společenské změny. Téma krajiny se 

tak již v počátcích 90. letech začíná objevovat čím dál častěji [12].  
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Je zde tedy patrný posun od uzavřeného prostoru k volné, i když právě dějinami a osobní 

historií poznamenané krajiny. Tento zlom ovšem nevyplývá z lhostejnosti či rezignace, ale má 

pevné základy v předchozím díle. Již nebylo potřeba bojovat proti režimu, již nebylo nutné 

provokovat a revoltovat. Se ztrátou politicky, ale i sociologicky a psychologicky zacílených 

témat zmizela i obsahová naléhavost a výrazová procítěnost. Je ovšem nutné poznamenat, že 

ačkoli došlo v 90. letech u Rittsteina k velkému zlomu, téma krajiny se v jeho obrazech 

objevovalo vždy a tvořilo jakousi alternativu k figuraci. V této době, která již byla 

osvobozena od bývalého režimu, ji jen dal umělec větší prostor a skrze ni reaguje na nové 

změny ve společnosti. Téma krajiny je také častým motivem Rauchových, stále ještě raných 

děl [13]. Porovnáme-li obě ztvárněné krajiny, je patrné, že se díla nacházela na pomezí 

abstrakce. Stejně jako v předchozích dílech je zde viditelný prvek tekutosti, rozteklosti. Tyto 

krajiny 90. let se u obou umělců vyznačují zklidněním barev, které se v 80. letech naopak 

vyznačovaly téměř až křiklavostí. Oba obrazy se také shodují v použití kruhového tahu štětce 

s častým použitím kruhových linií. Z obou obrazů je rovněž cítit jistá lyričnost či romantika. 

Barevnost se může ve srovnání s dřívějšími obrazy obou umělců jevit jako vybledlá, 

posunutá. V žádném případě to ovšem neznamená, že barvy nedovedou již tolik působit. 

Naopak. Barvy se navzájem vyvolávají a tvoří tak komplexní celek.  

Toto zklidnění je u Rittsteina patrné i v jiných obrazech než pouze těch krajinných. 

Porovnáme-li obraz Karkulka [14] z roku 1986 s dílem Nosič černých chlebů [15] z roku 

1994, tak je zde na první pohled patrné jak zklidnění barev, tak i samotného námětu. 

Vidíme-li v 90. letech u Rittsteina zásadní zlom v jeho uměleckém vyjádření, jsou 90. léta 

zásadní změnou také u Raucha. Začátek 90. let se ještě u Raucha nesl v podobném duchu 

tvoření jako v letech 80. [16]. Tento obraz je ovšem v mnohém podobný právě Rittsteinovu 

Nosiči černých chlebů. Nejde pouze o použití černé a šedivé barvy, která je pro oba umělce 

v tomto období charakteristická. Obrazy jsou opět více popisné, nerozvíjí se v nich žádný 

příběh. Postavy jsou protáhlé a mají zvláštně vyobrazeny proporce těla.  

V 90. letech na tom nebylo v Lipsku malířství nejlépe. Bylo považováno za překonané a 

téměř zmizelo z veřejnosti. V Rauchových obrazech byl stále patrný sklon k expresivnímu 

hledání, které vyústilo v objev abstraktních obrazů (Neue Rollen, 2007). Do roku 1993 Neo 

Rauch také často, vedle expresivní figurace, maluje, již zmíněnou krajinu. 
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  12 M. Rittstein, Oči má sněhem zaváté, 1999 

 

 
13 N. Rauch, Bez názvu, 1992 
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                        14 M. Rittstein, Karkulka, 1986      

 

                      
       15 M. Rittstein, Nosič černých chlebů, 1994 
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Zásadní zlom nastává u Raucha v roce 1993. Podařilo se mu prolomit prokletou tendenci 

zatracovat malířství a začaly vznikat práce, které sám Neo Rauch označuje za „platné obrazy“ 

(Neue Rollen, 2007:11). Je s nimi konečně i sám spokojen a začíná se v nich již objevovat 

jeho vlastní umělecký rukopis. Je jisté, že to souvisí se společensko-politickou situací, kdy se 

Neo Rauch mohl již plně osvobodit a čerpat inspirace ze Západu. V tomto roce začíná tvořit 

velkoformátové obrazy kruhového formátu a jasně se začínají objevovat prvky socialistického 

realismu, které pak dále rozvíjí v dalších obrazech. Příkladem je obraz nazvaný Placenta [17]. 

Je příkladem série obrazů, které „odráží „sevření“ možných řešení obrazu do kruhu, kroužící 

pohyb při hledání nového podnětu (...)“ (Neue Rollen, 2007:11). Obraz tvoří dvě nestejně 

velké poloviny. Levá, větší v sobě obsahuje ženský motiv, pravá, menší pak motiv mužský. 

Místo zeměkoule zde figuruje kulatý kruhovitý útvar, který lze identifikovat právě jako 

placentu (Neue Rollen, 2007).  

Všechny postavy jsou znázorněny jakoby bez obličeje, což navozuje otázku jejich skutečnosti. 

Všechny okolní motivy znázorněné opět v kruhovém formátu – nebo spíš, všechny tyto 

obrazy v obraze – obíhají kolem ústředního motivu jako planety okolo Slunce. Vesmír 

znázorněný na tomto díle není jednoznačný na první pohled, ale musí se vidět, vyčíst. Ve 

stejné době začíná Neo Rauch paralelně s kruhovými obrazy tvořit díla s formátem na výšku 

[18]. A právě tato dvě díla, Placenta a Grund, jasně ukazují nové umělecké vyjádření, nové 

atributy, které dále budou ovlivňovat jeho další práce. „Jednotlivé prvky jeho osobní 

ikonografie prostupují více obrazů a v nových kontextech generují nové smyslové souvislosti. 

To platí také pro dvojité kódování obrazu a textu, zabudované v těchto obrazech“ (Neue 

Rollen, 2007:11).  

Základním prvkem jeho ikonografie je především motiv ženskosti, anima, na základě kterého 

vznikly tři výškoformátové obrazy nesoucí stejný název: Anima I, II, III z roku 1995. Anima 

zde ztělesňuje archetyp života, je ženskou stránkou v mužském podvědomí. Stěžejní  

myšlenku, kterou nastínil již v obraze Grund, totiž, že děj obrazu se musí oddělit od 

obrazového podkladu, rozvíjí i v dalších obrazech. Na těchto obrazech můžeme skutečnost 

zachytit jen jaksi útržkovitě, jako bychom na ni, jak sám autor poznamenal, hleděli jen   

koutkem očí (Neue Rollen, 2007) [19]. Toto posunuté  vidění se také objevuje na obrazech se 

stupňovitou strukturou z let 1996–1998. Například obraz Benzínová pumpa nabízí čtyři různé 

perspektivní pohledy na jednu a tu samou benzínovou pumpu. 

Perspektiva je zde tedy zcela narušena a prvky na obraze nelze vnímat naráz, ale pouze jako 

části. Tato díla navozují snovou atmosféru surrealismu. Inspirace surrealismem je zde sice 

patrná, ale není tak silná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Sám Rauch k tomu říká: 
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                     16 N. Rauch, Kruh, 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                       

                      

       17 N. Rauch, Placenta, 1993 
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“Snažím se o čitelnost a dešifrovatelnost” (Neue Rollen, 2007:12). Je zde také patrný posun 

v použití barev. Tím, že se obrazy nevztahují ke zcela reálnému světu, jsou barvy často hodně 

barevné, snové, které vždy neodpovídají barvám skutečných věcí. „Směs různých energií 

barev, společný výskyt temporálních impulsů zachycuje to, co vytváří obsah obrazu, 

nestejnorodé zobrazení časových stupňů a vrstev imaginace“ (Neue Rollen, 2007:20).  

V roce 1996 se kromě znásobování a opakování jednoho stejného motivu začínají v jeho 

obrazech objevovat také vkládání motivů do sebe, kde jsou motivy přeloženy přes sebe a 

vedou do vizuálního labyrintu (Neue Rollen, 2007).  

V dalších letech začíná Rauch rozvíjet téma dívání se prostřednictvím okna. Nový prvek, 

který se v těchto dílech objevuje, spočívá ve využití průhledu.  

Jinou formu dívání se skrz rozvinul v „obrazových bulbinách” (Neue Rollen, 2007:13). Na 

obraze Noční směna z roku 1997 největší část obrazu zaujímá vnitřní tvar, přejatý 

z komiksových bublin. Tento obraz v obraze v podobě obrazové bubliny, umožňuje, aby se 

činnost na obraze (noční práce) jevila jako sen.  

Tento prvek obrazu v obraze lze nalézt i v dalších pozdějších obrazech. Například v díle 

Model [20].  

Postavy zde jsou umístěny, jakoby do krajiny vůbec nezapadaly. Je to proto, že lidé jsou ve 

skutečnosti pouze kulisy, jsou to obrazy sebe sama. Stejně tak i panelové domy v pozadí jsou 

jen jakýmsi modelem, který je zasazen do obrazu – je tedy obrazem v obrazu. Obraz tak 

působí jako něco mezi kulisou a realitou. Obraz se najednou stává jakýmsi jevištěm, na němž 

lze s postavami pohybovat dle libosti, aniž by se narušil děj a obsah obrazu.   
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   18 N. Rauch, Grund, 1993   
 

                                   
           19 N. Rauch, Přehrada, 1996   
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20 N. Rauch, Model, 1998 

 

4.3 Tvorba Michaela Rittsteina v novém tisíciletí versus tvorba Neo Raucha v novém 

tisíciletí 

  

Rok 2000 u Rittsteina znamená opětovné navrácení se k dynamičnosti a barevnosti. Po 

dlouhém období téměř celých 90. let a i začátku nového tisíciletí, které bylo ve znamení 

odklonu od figurální malby, ztlumení barev i obsahu, se opět navrací k figuraci a přeplněnosti 

obrazů. Konkrétně jde o rok 2004, což je, z hlediska tvarového řešení a změny obsahu děl, rok 

zlomový. V obrazech jsou ovšem potlačovány veškeré dřívější prvky hororu, které se do té 

doby v obrazech objevovaly. Vliv na to má jistě samotná politicko-společenská situace v zemi 

a ve světě, vyznačující se vítězící relativizací, a také zvážnění a zklidnění samotného umělce. 

Obrazy jsou sice opět figurální, vyznačující se nějakým příběhem, ovšem doba „meditace“ 

malování lyrických krajin způsobila jisté odvrácení se od původního obsahu. Ovšem došlo 

k navrácení k výtvarnému komentování stavu světa. Opět se zde vyjevuje nově chápaná 

univerzalita grotesknosti, jež pro své tvarosloví hledá a nalézá náměty s přesvědčivou a 

důležitou výpovědní hodnotou (Vanča, 2003). Objektem zájmu Rittsteinova sarkasmu se již 

nestává sociálně dramatický děj, ale často jen pouhý jev, který může být chápán jako 
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podobenství o stavu civilizace. Jeho nové obrazy tak svým obsahem již neznázorňují pouze 

politickou situaci bývalého Československa a její absurditu, ale vztahují se nyní 

k univerzálním problémům celé společnosti. Příkladem nového zobrazení je například obraz 

Sprosťáci [21].  

Také Neo Rauch svými obrazy reaguje na situaci ve světě. Ovšem mnohem více než Rittstein 

zůstává věrný východnímu Německu a jeho historii.  

Srovnáme-li dílo Neo Raucha Nové role [22] s obrazem Sprosťáci [21] Michaela Rittsteina 

z roku 2002, nalezneme mnoho společného, jak z hlediska perspektivy tak z hlediska námětu. 

Perspektivy na obou obrazech jsou narušeny. V obou obrazech je několik námětů a míst 

najednou. Lidé jsou podivní a dělají zvláštní věci, které na první pohled nedávají smysl. Oba 

obrazy jsou na pomezí reality a snu. V obou dílech se nachází prvek okna, za kterým je vidět 

krajina, do níž je celá scenérie zasazena. Obrazy jsou přeplněné a nedají se pojmout najednou. 

Do obrazu vložil Rauch nejméně tři různé děje a místa. Tento obraz ukazuje, nakolik Rauch 

čerpá ze sociálního a osobního vědomí, jak dokáže spojit historii, utopii a vlastní 

obrazotvornost. 

Experimentuje se zkreslením času a prostoru, přičemž vždy otevírá nové časové dimenze, 

zobrazuje překvapivé uspořádání obrazových prostorů, do kterých zasazuje mnoho zvláštních 

postav, jež dělají zvláštní činnosti. Přitom postavy, předměty i krajina vypadají samy o sobě 

jakoby reálné. Jedná se ale o abstrakta.  

Tímto vývojem umělci v podstatě odporují vývoji moderny, která naopak postupuje od 

mnohotvárnosti k jednoduchosti, redukuje. Rauch i Rittstein jednoduchost přeměňují na 

zaplněnost. 

Počátkem nového tisíciletí nalézáme u Raucha prvek „obrazu v obraze“, který použil ve svých 

dílech Michael Rittstein již koncem 70. let. Tak je to patrné na srovnání díla Michaela 

Rittsteina Svépomoc [9] z roku 1979 s obrazem Neo Raucha Hospodář [23] z roku 2002. Oba 

obrazy jsou si podobné v pojetí rozložení plochy, na které se mísí několik různých příběhů, 

které spolu na první pohled úplně nesouvisí, ale ve skutečnosti tvoří jeden příběh. 

Obrazy z let 2003–2004 se tedy u Raucha i Rittsteina vztahují k časové dimenzi, k času 

obrazu. Tak jako se na obrazech objevuje mnoho dějů a pozorování, která se nedají vztáhnout 

ke skutečným místům, tak je v nich také patrno mnoho časových rovin a čas se tak stává 

neurčitým. „To, co je tam zachyceno jako zpomalený záběr, se protahuje až do věčného 

opakování“ (Neue Rollen, 2007:15).  

V roce 2003 se začínají u Raucha objevovat snová představení a častý je tak motiv postele, 

noci a podzemí, jako „metafora spodních proudů vědomí, vystupující na povrch v namalované  
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21 M. Rittstein, Sprosťáci, 2002 
 

 

      
       22 N. Rauch, Nové role, 2005                                           
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23 N. Rauch, Hospodář, 2002 

 

realitě snu“ (Neue Rollen, 2007:16) [24], [25]. Jde tedy o snové scénáře, které jsou ale 

zároveň reálné a je možné se v nich orientovat. Sny jsou tedy v tomto období pro Raucha 

velmi důležité, jsou mu inspirací. Nesnaží se ale sny malovat, nýbrž je simuluje – maluje, jako 

kdyby sám snil.   

Obrazy jsou umístěny do krajiny a prostředí středního Německa, do kterého tyto různé 

scenérie zasazuje. Rauchovy obrazy se ale vztahují k moderní společnosti obecně, nejen k té 

německé. Obrazy jsou sice tematicky vzdálené, ale spojuje je dnešní roztříštěnost našeho 

světa. Je v nich spousta témat, dějů, míst a časů najednou, stejně jako dnešní svět nelze 

uchopit jen jedním směrem. Vliv východního Německa a zkušenosti, které v něm Neo Rauch 

zažíval, přenáší, mimo jiné, do obrazů. Prvky deprese, uzavřenosti, lidskosti, prázdnoty jsou 

jistě elementy východního Německa a jeho tehdejší atmosféry, ale je jisté, že strach, který je 

součástí Rauchova obrazového prostoru, je univerzálně moderní. „Používá zdroje 

modernismu a populistického realismu a zaměřuje je proti sobě navzájem, konstruuje 

dialektické vyprávění o moderním utrpení, viděném objektivem utrpení východoněmeckého, 

s nímž má osobní zkušenost“ (Neue Rollen, 2007:21).  

Rauchovy obrazy nelze číst jen jedním směrem, ale interpretace jsou široké. Při čtení jeho 

obrazů musíme použít kulturně-historické, psychologické, literárněvědné i sociální 

perspektivy. V jeho obrazech je zobrazen život minulý, současný i budoucí. Celý vesmír 

představ a zkušeností.  
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4.4 Resumé 
 

Oba umělci ve svých počátcích teprve hledali svou vlastní uměleckou gramatiku. 

Doba počátků u Neo Raucha je datována mezi lety 1986–1993, kdy u něj dochází 

k zásadnímu zlomu tvarového vyjadřování. Počátky uměleckého vývoje u Michaela Rittsteina 

jsou mezi lety 1971–1975. V roce 1975 si začíná budovat vlastní styl, kterým se stává 

fantaskní metafora, groteska. Ovšem i v počátcích obou umělců je patrná shoda v jejich 

dílech, převážně z hlediska expresivního vyjádření.  

Oba umělci to po revoluci neměli snadné. Zaprvé se zdálo (kvůli začínajícím novým médiím 

výtvarného vyjadřování), že se figurální malířství stane překonaným a zmizí z veřejnosti. A za 

druhé měli své začátky ztíženy samotnou společensko-politickou situací, která nedovolovala 

propojení se Západem a jim byl tak zamezen kontakt se západní inspirací té doby. Oba umělci 

ale dokázali na tyto nepřízně osudu reagovat a ukázali tím, že figurální malba ještě v žádném 

případě není na začátku svého konce, že má možnost svého originálního vyjádření. Oběma 

výtvarníkům se podařilo znovu oživit figurální malířství a napomáhají tak malířství, 

prohlašovanému za mrtvé, k nabytí nové, netušící vypovídající schopnosti. (Neue Rollen, 

2007). Michael Rittstein si o malbě myslí: „Možnosti malby mi připadají nekonečné, jenom 

co se dá dělat s barvou – od průhledné lazury přes křehké japonské dotyky až k těžké barokní 

pastě. Chápu, že někteří malíři začínají fotografovat, já proti tomu nic nemám. Jenom nevím, 

co bych celý den dělal. (...). Já se musím dotýkat plátna. Cítím euforickou radost, když vidím 

metr čtvereční malby, kterou jsem sám rozlil. Toho se nehodlám zříct, i kdybych ty obrazy 

měl skládat do sklepa“ (Volf, 1999).   

Díla obou umělců mají vysokou uměleckou hodnotu. Tu je ovšem nutné odlišovat od hodnoty 

estetické. Umělecky hodnotná díla totiž mohou být jak esteticky dobrá tak špatná. To, zda je 

dílo nějakým způsobem originální, invenční a inspirující, je něco zcela odlišného od toho, zda 

v obraze ladí barvy a kompozice je vyvážená (Kukla, 2001). Dobře patrné je to na příkladu 

obrazu Vidle [4] od Michaela Rittsteina. Tento obraz se vyznačuje správnou kompozicí i 

perspektivou, barvy ladí a odpovídají reálnému světu. Toto dílo je tedy esteticky hodnotné, 

ale co se týče umělecké hodnoty, tak v žádném případě nedosahuje takové, jako jeho pozdější 

díla (i když často nejsou na pohled tolik líbivá), ve kterých již ukazuje nový způsob zobrazení 

a svou vlastní gramatiku malby, a posouvá tak hranice uměleckého vyjádření. „Podstatou 

Rittsteinových kreseb je vytváření složitě členěných prostorů, které autor zalidňuje lidskými 

figurami. Nejsou nikterak půvabné, ale s naléhavou expresivní silou sugerují vztahy, akce i 
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pocity každodennosti, kterou prožívají“ (Svobodné slovo, 1979). To samé platí i o vývoji děl 

Neo Raucha.  

Oba umělci do svých děl vnáší své vlastní zkušenosti a reagují na okolní společensko-

politické i vnitřní zkušenosti. Michael Rittstein k tomu v rozhovoru s Petrem Pivodou říká: 

Jak byste charakterizoval svoji současnou tvorbu? 

Musím vzpomenout práce do revoluce, kdy jsem pracoval pod nějakým „jednotícím“ tlakem. 

Umělec nežije vytržený ze souvislostí. Mé umění vždy podléhalo žebříčku důležitosti. Vždy 

jsem věděl, že bych rád udělal věci, které dělám dnes. Ale ty občanské obsese byly tak silné, 

že jsem věnoval všechny své síly na obrazy figurálního charakteru, figurálního syžetu, 

protože pro mě byla nejsilnější moje občanská pozice (...) (Pivoda, 2006:5). 

Patrná shoda obou umělců je i ve zdrojích inspirace. Nezapře se inspirace socialistickým 

realismem, komiksem, pop-artem, snem a povědomím. Tyto jednotlivé prvky těchto stylů se 

v obrazech mísí a vytvářejí tak směsici nejrůznějších zobrazení. Nicméně socialistický 

realismus je patrnější v díle Neo Raucha, který již zcela opustil expresivní figuraci Baselitze. 

Postavy jsou reálnější, kdežto Rittsteinovy postavy mají často animální charakter a 

expresivnost zde hraje důležitou roli, jako to ukazuje obraz Tentonoc II [5]. 

Stejně tak zobrazují podobné motivy. U obou umělců lze v obrazech nalézt motivy přírody –  

v případě Neo Raucha se téměř vždy jedná o krajinu středního Německa, do které své 

scenérie a příběhy zasazuje. Země jako motiv připoutání je také shodný u obou umělců. Sny u 

nich rovněž zastupují nemalou část inspiračního zdroje.  

U obou umělců je patrná i osa vývoje od jednoduchosti k mnohosti, respektive k přeplnění 

obrazové scény. Dochází zde tak k opačnému vývoji, než který diktuje současné abstraktní 

umění, jež se naopak vyznačuje posloupností od mnohosti k jednoduchosti – od komplexnosti 

k redukci. Rané obrazy se u obou autorů vyznačovaly větší popisností a méně postavami, 

které postupně společně s nejrůznějšími předměty začaly nabývat, a zcela tak ovládat děje 

obrazů.   

Tato přeplněnost se ale v obrazech Rittsteina objevuje mnohem dříve než u Raucha, který k ní 

dospěl v podstatě až v novém tisíciletí a je dnes určujícím prvkem jeho tvorby. Rittstein 

k přeplněnosti svých obrazů dodává: „Maluji veliká plátna, ve kterých není prostor, protože je 

mi líto ho tam nechat. Je to sobecké a je mi vyčítáno, že neponechávám prostor ani pro 

diváka. Konec konců, já ho taky nikdy neměl a tohle měřítko je pro moji práci rozhodující“ 

(Rittstein, 1992). 

Každopádně tento určující motiv, tedy že jejich obrazy nemají své vlastní specifické téma, ale 

že obrazy spojuje dnešní roztříštěnost světa, je v současnosti oběma malířům vlastní. Mnohost 
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témat, dějů a míst v jednom obraze odráží realitu dnešního globálního světa, kde se také řeší 

mnoho věcí najednou a čas v podstatě nehraje roli, respektive se stává neustálou přítomností.  

Resumé: Přes počáteční hledání vlastní gramatické řeči, která byla každému umělci 

vlastní, na které se již ale daly vystopovat určité podobnosti, se jejich vývoj v novém 

tisíciletí začal ubírat stejným směrem, a to jak z hlediska tvarového řešení, tak i obsahu. 

Oba prolomili očekávanou tendenci v umění – postup od mnohosti k jednoduchosti. 

Jejich současná tvorba má srovnatelnou estetickou i uměleckou hodnotu.  

Tím, jak na tento umělecký vývoj reagovala společnost a především umělečtí kritici se zabývá 

další kapitola. 

 

5. Proměny kritiky. Odborné a společenské zhodnocení uměleckých děl 
 

 „Každý posudek je celkové nebo částečné porovnání dvojího systému údajů – systému 

člověka posuzovaného a systému člověka posuzujícího.“ 

Boris Vian 

 

Tvorba obou umělců prošla řadou vývojových fází. Tyto jednotlivé fáze se od sebe 

navzájem liší, ale v lecčem na sebe zároveň navazují. Tvorba se v každé etapě vyznačovala 

svým specifickým vyjádřením, obsahem, ale i samotným tvarovým řešením.  

Tato kapitola se zaměřuje na umělecké kritiky, které každou z fází mapují a hodnotí. Napříč 

poměrně dlouhým časovým obdobím tak lze vystopovat, jak bylo dílo daného umělce v té 

které době hodnoceno a pojímáno, a to jak odbornými kritiky, uměleckými novináři, tak i 

veřejným publikem.   

 

5.1 Názor uměleckých kritiků a společnosti na dílo Michaela Rittsteina v období od 

absolvování vysoké školy po rok 1989 

 

 Michael Rittstein měl svoji první samostatnou výstavu v roce 1976 v galerii mladých 

v Mánesu. Dle kritik je patrné, že touto výstavou výrazně pozitivně překvapil. Je totiž opět 

nutné si uvědomit, v jaké době se tato jeho první výstava konala. Byla to doba určovaná 

vlivem komunistického režimu, který vše, co se mu jen trochu nezdálo vhodné, zakazoval, a 

korigoval tak v umění, co se smí a nesmí vystavovat. Pokusy o dialog se vyznačovaly 

stereotypním průběhem. Dominantním kritériem ztotožňovaným s uměleckou hodnotou bylo 

působení díla ve prospěch ideologických doporučení. Hlavním doporučením byla kromě 
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adorace proletářské třídy ztotožňované s dělníky a rolníky, tzv. „srozumitelnost“, která se 

předpokládala u děl zobrazivých a odkazujících na nějakou ze zažitých uměleckých tradic 

(impresionismus, fauvismus, realismus). Tvorba Michaela Rittsteina ale v tomto smyslu 

znamenala právě porušení těchto povolení. Výstava v Mánesu obsahovala velkoformátová 

díla, která se vyznačovala drsností, expresivitou, životem. Nebyla ale ještě natolik pobuřující 

jako jeho pozdější obrazy, a tak výstava mohla v klidu proběhnout. Ale například v Ostravě, 

kde roku 1988 vystavoval na Pedagogické fakultě, mu byla jeho výstava z příkazu kulturních 

ideologů zakázána, a trvala tak jen několik hodin. Jistě totiž z Rittsteinových výzev a pod 

povrchem autorovy dráždivé obraznosti tušili nebezpečí. 

Počátek jeho tvorby znamenal pro českou společnost naději. Zaprvé dokázal, že figurální 

malba nemusí být uzavřena do existujících klišé a za druhé veřejnosti předvedl způsob 

ztvárnění, který se neshodoval s tehdejší ideologií. Kritika a veřejnost jeho tvorbu braly jako 

určitou vzpouru proti režimu a z výstav mívaly pocit čehosi zakázaného, či dovoleného pouze 

napůl (Rittstein, 1992). Nepřekvapí proto, že v tehdejších uměleckých kritikách se často 

objevovala slova chvály. Z kritiky na jeho první výstavu v Mánesu: „Michael Rittstein 

předstoupil ve svých sedmadvaceti letech před veřejnost s dílem překvapivě osobitě 

vyhraněným. (...) Rozhodně se zdá, že s tímto mladým malířem bude třeba počítat“ (kr, 

1976:5). V kritikách k výstavě v Divadle v Nerudovce zas můžeme nalézt uznání za nadsázku 

a satirickou metaforu, která provokuje, ale neruší (pak, 1979). V roce 1987 měl výtvarník 

výstavu v pražské Galerii bratří Čapků, kde vystavoval obrazy z 80. let. V té době již pomalu 

opouštěl označení mladá generace a jeho tvorba začala být v českém prostředí čím dál více 

oceňovaná: „Myšlenková závažnost, obsažnost dokonale skloubená s vytříbenou formou, jež 

je výrazem skutečné umělecké poctivosti, řadí Michaela Rittsteina k tomu nejlepšímu, co 

současné české výtvarné umění má“ (vv, 1987:9).  

Našly se ale přece jenom i drobné výtky. Ty se netýkaly výtvarného talentu, ale obsahu děl: 

„Místy pociťujeme jednostrannou optiku pohledu, někde se jeho obrazy (snad z poctivých 

důvodů – jinak jde o dosti běžnou současnou západní módu) mění v malovaný horor či jsou 

naplněny zbytečnou agresivitou. Výhrady tedy lze mít k zacílení části jeho tvorby, nikoliv 

k výtvarnému talentu“ (Michael Rittstein (1949) je znám jako ilustrátor..., 1986:7). 

V roce 1989 jsou také doklady pozitivních kritik z Německa (Vollert, 1989). 

Především v 70. letech, ale i v raných letech 80. se kritiky hojně zaměřovaly na obsah děl. 

Vysvětlovaly obrazy a vykládaly jejich děj. Snažily se pochopit autorovo zobrazení obsahu a 

vyložit ho v souvislosti s tehdejší politicko-společenskou situací (pak, 1979, jj, 1987).  
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5.2 Názor uměleckých kritiků a společnosti na dílo Neo Raucha v období od absolvování 

vysoké školy po rok 1989 

 

 Neo Rauch měl do roku 1989 pouze tři skupinové výstavy, mezi nimi již zmiňovaná, 

úplně první, nazvaná „Mladí umělci v lipském kraji“ („Junge Künstler im Bezirk Leipzig“) 

pořádaná v Alterburgu roku 1986, a jednu výstavu samostatnou v lipské Galerii am 

Thomaskirchhof v roce 1989. V Alterburgu vystavoval společně s ostatními studenty 

z Vysoké školy grafiky a umění knihy a jejím cílem bylo představit nové mladé umělce. Na 

samostatnou výstavu mnoho ohlasů nebylo, šlo tehdy ještě o neznámé, začínající mladé 

umělce. Jistý silnější kritický ohlas na tvorbu Neo Raucha je zaznamenán až v roce 1989, kdy 

měl v Galerii am Thomaskirchhof svou první samostatnou výstavu. Ačkoli sám Neo Rauch již 

v 80. letech se svou ranou tvorbou nebyl nikterak spokojený, kritiky tak přísné nebyly. V jeho 

dílech rozpoznaly umělcův talent, který velmi pozitivně hodnotily, ovšem shodovaly se i 

v nesprávném proroctví budoucího vývoje jeho děl, jejž spatřovaly v redukci obsahu a 

tvarového řešení jako takového. „K rozpoznatelnému malířskému nadání přistupuje 

nezapomenutelná řeč obrazu, která nechává tušit, že předmětný svět Rauchových obrazů bude 

relativně silně redukován. (...) Některé práce na nynější výstavě to mohou také doložit“ (Guth, 

1989:3). Některé kritiky sice napadly bezvýznamný a nic neříkající obsah děl, ale zároveň 

v tom viděly možnost, jak si autor může procvičit barevné a kompoziční varianty, na kterých 

ukázal, že je hodnotným umělcem (Guth, 1989). Jiné kritiky ovšem tuto redukci vítaly 

pozitivně: „(...) A tak je Rauchův způsob práce zaměřen na redukování. Ze svých obrazů 

vytěsňuje a vyhazuje přetékající užvaněnost a nechává jen to, co je pro výraz obrazu a jeho 

formu nutné“ (Lang, 1989:4). Vývoj Rauchových děl směrem od mnohosti k jednoduchosti 

předpokládali do roku 1989 téměř všichni kritici, kteří zhlédli výstavu v Galerii am 

Thomaskirchhof. Tento jednotný názor je ovšem opodstatněný, podíváme-li se na raná díla 

z 80. let [9, 10, 11], která společně s dalšími (Fronta, Muž s kotvou) byla v této galerii 

představena a zobrazovala expresivní jednoduché vyjádření. Kritiky nepochybovaly o 

zjevném talentu a o tom, že by jednou Neo Rauch bude známým uznávaným umělcem, ovšem 

jeho vývoji předurčovaly opačný směr – od mnohosti k redukci. 
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5.3 Názor uměleckých kritiků a společnosti na dílo Michaela Rittsteina v 90. letech 
 

 V roce 1991 Michael Rittstein vystavoval opět, tentokrát již bez ideologických 

problémů, v Ostravě. Moravskoslezský večerník tuto výstavu hodnotil kladně a neopomněl 

vzpomenout právě ideologický zákaz autorovy výstavy v roce 1988. Mohlo by se zdát, že by 

v 90. letech již umělcova tvorba měla být širokému českému výtvarnému publiku známá a 

neměla by tak překvapit. Přesto se právě v již zmíněném regionálním periodiku dočítáme: 

„Umělec nastavuje světu zrcadlo fantaskna, bizarní metafory, absurdity, paradoxu. Říká, že 

v jeho okolí neexistuje nic, co by se dříve nebo později do jeho obrazů nedostalo. Na 

konzervativní příznivce výtvarného umění však může výstava působit jako šok“ (ak, 1991:5).  

Skutečně se o rané tvorbě umělce v kritikách často mluvilo v souvislosti s šokováním. 

„Rittstein šokuje na první pohled, na druhý pohled se zdá moralistou, ale vrátíte-li se k jeho 

obrazům ještě a znovu, osloví vás horkým dechem naléhavosti a varováním před 

nebezpečími, jimž musíme čelit, i když nevíme, kterému z nich čelit dřív – tolik jich je kolem 

nás, tolik věcí, tolik situací nás ohrožuje. V jeho groteskní ironii je úzkost“ (Tvrzník, 1990:4). 

Sám výtvarník ale tyto názory kritiků vyvrací a říká, že šokovat nikdy nebylo prvoplánovým 

účelem. „Ale já jsem vlastně svými obrazy nikdy provokovat nechtěl. Ty moje „anekdoty“ 

nebyly myšleny proti lidem, nebyla v tom žádná literátština, poselství“ (Levý, 1992:16). 

Rittsteinovo dílo je totiž ovlivněno neklidem doby, často těžce hledající nové polohy 

duchovních jistot. A je předností autorovy malby, že se s dobou vyrovnává sice 

prostřednictvím fantazijního příměru, ale přitom nemilosrdně, bez přikrášlení, stejně jako to 

odpovídá realitě života (Kříž, 1989).  

V raných 90. letech se právě nesnadná situace výtvarníka, který začal tvořit na prahu 

normalizace, často v kritikách zdůrazňovala. Kritiky se často vracely zpět k nedávno padlému 

režimu a zvýrazňovaly nesnadné podmínky ve vývoji práce nejen Rittsteina, ale i dalších 

umělců té generace. „Myslím, že žádná jiná výtvarná generace nebyla tolik determinována 

drtivě bezperspektivním marasmem předchozího režimu jako dnešní čtyřicátníci. (...) Po 

mnoho dalších let o osudech jejich práce nerozhodovala kvalita, nýbrž politické postoje a 

dělení podle charakteru bylo tedy pro ně ještě donedávna podstatnější než dělení podle 

výtvarného názoru“ (Ulrich, 1990:20).  

Velice překvapivé je v tomto období úvodní slovo Václava Fialy k výstavě obrazů Michaela 

Rittsteina v galerii U bílého jednorožce. Jedná se o navýsost negativní kritiku jak celé 

výstavy, tak především Rittsteina obecně. Autor úvodního slova zcela shazuje umělcův talent, 

nechápe jeho oblibu, docenění a zastoupení v českých i světových sbírkách. Kritizuje, že 
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autor, ač velkou část roku tráví na vesnici, nepřenáší do obrazů přírodu a krajinu. Fiala svůj 

příspěvek zakončuje slovy: „Nicméně nezbývá mně než učinit zadost nezbytné slušnosti a 

Michaela Rittsteina zde v galerii U bílého jednorožce přivítat. Sice tak nerad, ale co se dá 

dělat. Tak tedy vítej mezi námi a hlavně, ať je to lepší“ (Fiala, 1992:nestr.). 

V roce 1992 měl Rittstein výstavu ve své pražské zastupující Galerii Via Art. U této výstavy 

si kritiky všimly určitého posunu ve formálním ztvárnění. Tlumí se barevnost a autor využívá 

i mimomalířských prostředků (Volf, 1992). Kritiky se také pozastavovaly nad tím, že obrazy 

již tolik nešokují, že divoké malířské gesto nahradil umírněnější kompozicí (Vanča, 1992, 

Lindaurová, 1993).  

Obecně kolem roku 1993 začalo kritik znatelně ubývat. Bylo to dáno především tím, že po 

revoluci již dílo Michaela Rittsteina nebylo tolik šokující a revoluční jako za starého režimu. 

Jeho výstavy již neznamenaly jedinečnou kulturní událost. Dalším důvodem bylo to, že 

nastoupila nová mladá generace umělců a generace tehdejších čtyřicátníků se dostávala do 

pozadí. Kritika tak ztrácela o tuto generaci zájem.  

V roce 1994 pořádal umělec výstavu v Galerii Maecenas v Plzni. I zde se kritika soustředila 

na změnu uměleckého vyjádření a ústupu expresivního gesta (Fenclová, 1994). Vnímala to ale 

spíše negativně, jako jakýsi odklon od prvotního revolučního gesta. Kritiky se proto častěji 

vrací k 80. letům, která považují za jeho nejlepší období.  

V roce 1996 se umělec začíná netradičně prezentovat jako krajinář. Publikum i odborní kritici 

s tím měli v té době problém, protože nechápali důvod odklonu od figurální malby. Autor to 

vysvětluje slovy: „Na krajině pracuji už dva roky. Je to tedy krajina, ale ne klasická. 

V poslední době trávím více času na venkově a figura z mých obrazů mizí. Je tam přítomná, 

ale schovaná. Nechtěl jsem vytvářet svoje repliky. Je zavádějící, když musíte být do smrti 

ortodoxním figuralistou“ (Čermáková, 1996:4). Poprvé tuto novou tvorbu představil v Galerii 

Via Art v Praze. Pro Večerník Praha k tomu dodává: „Figura, na kterou je u mě divák zvyklý, 

zmizela, možná se schovala za dekorativní květiny. (...) Jsem zvědavý na reakci diváků, 

možná to dopadne i tak, že staré ztratím a nové nenajdu. Ovšem nemohu jinak. Co mě 

v poslední době zajímá je Chittussi, Švabinský a Monet“ (ko, 1996:13). Je patrné, že tento 

odklon umělec provedl v souvislosti s tím, že si byl vědom toho, že s pádem komunistického 

režimu jeho grotesky kritizující konzumní společnost ztrácí na provokativnosti (Fryčová, 

1998).  

Zdá se, že společnost po pádu režimu volá po grotesce, ale Michael Rittstein se paradoxně 

pouští do „literárního“ malířství. Začíná zpodobňovat motiv krajiny a zátiší. „V pozadí tohoto 

radikálního činu stála zřejmě obava před opakováním již nalezeného, toho, co tak brilantně 
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ovládá“ (Weber, 1999:4). Kritika se v tomto období nemůže shodnout na tom, jak tuto 

proměnu pojmout. Někde je tato změna zcela odsuzována a upozorňuje se na strach autora 

z opakování se, jindy je velebena: „Kromě působivosti sdělení mě zaujaly odvaha a energie, 

s jakou Rittstein v druhé polovině devadesátých let opustil groteskně-sarkastický pohled a 

horečnaté vize, aby je nahradil, s temperamentem jemu vlastním a neohlížeje se ne minulost, 

výrazově jinou polohou. Zjednodušeně řečeno příběh vystřídal pocit“ (Weber, 1999:4).  

Rozporuplná byla kritika také na výstavu Žně v roce 1998 pořádanou v Míčovně na Pražském 

hradě. Kritika sleduje jeho odklon od dřívější malby a obává se ztráty publika: „Přestože 

může být tato výstava chápána jako autorovo individualistické gesto návratu k oproštěné 

podstatě malířství, nezdá se být sama o sobě východiskem pro další tvůrčí etapu“ (Vanča, 

1998:1). „Rittstein byl dřív nechtěně očista. Kdo přijde na jeho současnou výstavu určitě tento 

druh očisty nezažije. Tatam je autorova silácká jednoznačnost“ (Ptáček, 1999:3). Kritiky 

druhé poloviny 90. let pokud neodsuzují, tak se snaží tento odklon jakoby omlouvat a nalézt 

důvody tohoto přechodu vyjádření. „Jistě – umělec se od reflexe bobtnajícího mikrokosmu 

lidských, příliš lidských dějů a historek napěchovaných do zúženého prostoru, podstatné 

ovšem je, že možnost krajiny tvořila vlastně už tenkrát (ostentativně přehlíženou?) 

alternativu“ (Pokorný, 1999:3). 

 

5.4 Názor uměleckých kritiků a společnosti na dílo Neo Raucha v 90. letech 
 

  Na rozdíl od kritik na Michaela Rittsteina v 90. letech jsou kritiky v 90. letech na dílo 

Neo Raucha vesměs pozitivní. V roce 1993 měl autor možnost ukázat svá nová díla v galerii 

EIGEN+ART, která mu toho roku uspořádala v těchto prostorách první samostatnou výstavu. 

Galerista Harry Lybke si byl vědom Rauchova zjevného talentu a jako správný galerista 

kvalitní galerie (Thompson, 2010) umělce představil ve velkém stylu a díky jeho PR 

schopnostem a profesionální komunikací s kritiky umění se Neo Rauchovi dostalo ze strany 

kritiky hvězdného ohlasu. „Neo Rauch na této výstavě předvedl zcela osobitý umělecký 

rukopis, který navzdory zjevné inspiraci expresionismem a socialistickým realismem 

vykazuje svébytnou uměleckou řeč. (...) Je nepochybné, že tento triumfálním příchod Neo 

Raucha na uměleckou scénu svědčí o tom, že o tomto mladém umělci ještě mnoho uslyšíme“ 

(Werner, 1993:33). Mnoho tehdejších kritik se zaměřovalo na rozbor jednotlivých obrazů. 

Často zdůrazňovaly nesmyslnost činností, kterou vykonávají postavy na obraze, a 

vysvětlovaly to napětím mezi snem a realitou (Rosenthal, 1997:14). Když Neo Rauch v roce 

1993 svými „platnými obrazy“ (Neue Rollen, 2007) vstoupil na uměleckou scénu, nevyhnul 
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se srovnání se západními kolegy své generace. Ačkoli by se mohlo zdát, že za nimi Neo 

Rauch bude pokulhávat, kritiky naopak vyzdvihovaly jeho originální rukopis, který se od 

tehdejšího západního umění lišil (Küster, 1997). Neo Rauch totiž najednou v západním 

Německu, které již mělo vybudovanou jistou uměleckou gramatiku – totiž expresivní figuraci, 

představoval odklon od hlavního proudu, a tím se mu dostalo pozornosti. „Novější dílo Neo 

Raucha je vydařeným příkladem odpoutání se od dvojitého expresionistického a 

beuysovského paradigmatu, které utvářelo umění po NDR, až do poloviny 90. let“ (Fleck, 

1997:16). Nepřímo tento názor potvrdil i někdejší ředitel lipské akademie Arno Rink a 

profesor Neo Raucha, když prohlásil, že berlínská zeď se stala vlastně estetickým ziskem pro 

umělce z východního bloku. Doslova řekl: „Dovolila nám pracovat v tradici od Cranacha přes 

Beckmanna a uchránila nás před vlivem Josepha Beuyse“ (Vaňous, 2007). Jde v podstatě 

o manifestaci obrany německé malířské tradice proti vlivům konceptuální a minimalistické 

umělecké praxe, které Beuys zosobňuje. Kritiky oceňovaly, že se Neo Rauch nesnažil na tento 

již zajetý proud navázat, a zachoval si tak svůj svébytný projev (Küster, 1997). „Je docela 

dobře možné, že jeho práce otevírá novou kapitolu moderního saského malířství, jejíž 

kompletní historie musí být objevena“ (Rosenthal, 1997:14). Většina těchto kritik reagovala 

na Rauchovu do té doby nejvýznamnější výstavu z roku 1997 pořádanou galerií EIGEN + 

ART v Lipsku, nazvanou Neo Rauch: Manöver. 

 

5.5 Názor uměleckých kritiků a společnosti na dílo Michaela Rittsteina v novém tisíciletí 
 

 V roce 2002 Michael Rittstein vystavoval ve Veletržním paláci, kde představil díla 

z 90. let. Kritiky byly stejné jako v 90. letech na díla z té doby: „Michael Rittstein, kdysi 

malíř své doby a její kritický glosátor, musel s jejím zánikem zkrátka řešit stejný problém 

jako mnoho jiných autorů před ním. Současné výstavy ukazují, že tak učinil ve shodě s tím, 

jak se sám posunul do věku klasika (...), tedy určitým přehodnocením svých výrazových 

prostředků ve smyslu zobecnění a nadhledu“ (Hůla, 2002:1).    

Koncem roku 2003 měl autor výstavu ve své zastupující Galerii Via Art nazvanou Tetovaný 

jogurt. Tato výstava byla kritiky označována za „bod obratu“. „Vyjevuje se zde nově chápaná 

univerzalita grotesknosti, jež pro své tvarosloví hledá a nachází náměty s přesvědčivou a 

důležitou výpovědní hodnotou. (...) Evidentně nalézá pro svou formu adekvátní nový obsah a 

pro svou poetiku nový syžet. V kontextu jeho generace působí toto dílo opět jako jedno z 

nejvýznamnějších“ (Vanča, 2003:4). Kritika i společnost tak opět začaly dílo Rittsteina 

pozitivně hodnotit a oceňovaly jeho návrat k figuře a ke grotesce. Kritik tak začalo přibývat a 
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na rozdíl od 90. let jsou, stejně jako v letech 80., převážně pouze pozitivní. „Je to šťastný 

návrat, poučený o uvolněnost, které tento bytostný figuralista dosáhl v bezmála abstraktním 

období na konci devadesátých let“ (Tučková, 2005:12). 

Mnoho jeho posledních výstav zobrazuje nejnovější tvorbu (například Tarzan a Darwin v 

Galerii Via Art z roku 2007) a kritiky se shodují na tom, že návrat k figuře byl šťastnou 

volbou. Srovnávají současná díla s díly z 80. let a vyzdvihují jak jejich podobnost, tak určitý 

posun od nazlobenosti k vyrovnanosti a harmonii. Opět považují výtvarníka za jednoho z 

nejlepších umělců na české scéně (Tučková, 2007, Janás, 2007). 

 

5.6 Názor uměleckých kritiků a společnosti na dílo Neo Raucha v novém tisíciletí 
 

 Byl-li Neo Rauch v 90. letech již poměrně známým umělcem, ale dle kritik stále ještě 

převážně pouze v Německu, od roku 2000 se o něm postupně začal dozvídat „celý svět“. Stalo 

se tak díky výstavě v New Yorku v Galerii David Zwirner, která, jak ještě bude řečeno, patří 

mezi deset nejvýznamnějších galerií ve Spojených státech, a otevřela tak Neo Rauchovi 

nevídanou budoucnost. Od této chvíle se o umělci začíná psát nejen v jeho rodném Německu, 

ale i ve Spojených státech a v dalších, z hlediska umění, významných zemích. Tato výstava 

byla v roce 2000 událostí, a odstartovala tak kolotoč nepřestávajícího zájmu o jeho osobu a 

dílo. Zde je zajímavé uvést kritiku, která se nápadně shoduje s kritikou na Michaela Rittsteina, 

která se zaměřuje na pozitivní hodnocení neodpoutání se od malby, navzdory novým 

rozvíjejícím se médiím (viz kapitola 4.2). V kritice na Rauchovu výstavu v Galerii David 

Zwirner se můžeme dočíst: „Skutečnost, že se Rauch ve své práci rozhodl pro malířství oproti 

těm některým komplikovaným vynálezům, které jsou přítomné v současné fotografii, videu a 

filmu, mluví samo za sebe. Svědčí to o víře v malbu jako uměleckou formu s dlouhou 

významnou historií, zvláště v té části světa, ze které autor pochází a implikuje zároveň 

kritický postoj vůči omezeným možnostem filmového a fotografického umění. Tato omezení 

nelze v malbě, kterou Rauch provozuje, rozpoznat, protože zřizuje rafinovanou soustavu 

z předmětných ideomů, namísto indexujících souvislostí“ (Cooke, 2000:36). Od této chvíle 

přibylo samostatných výstav, a to jak v jeho od té doby dvou zastupujících galeriích 

EIGEN+ART v Lipsku a v Berlíně a galerie David Zwirner v New Yorku, tak i v jiných 

významných galeriích a muzeích po celém světě. A kritiky se nestačily předhánět v tom, která 

Neo Raucha vychválí do nebes. „Malby Neo Raucha zabírají již nějakou chvíli v současném 

umění jedinečnou pozici. Nikde jinde nelze nalézt tak paradoxní způsob zaznamenání již 

podle všeho překonaného nástroje, který přesto odhaluje a vytváří současnou resonanci“ 
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(Kunde, 2003:66). V roce 2007 se velká retrospektiva Neo Raucha představila také v pražské 

Galerii Rudolfinum. Tato retrospektiva byla z části převzatá z Kunstmuseum Wolfsburg, kde 

se pod stejným názvem konala roku 2006. Tato výstava v českém prostředí vzbudila velký 

zájem, a to nejen ze strany kritiků, ale také ze strany veřejnosti. Na výstavu, která se konala 

od 10. 5. – 5. 8. 2007, se přišlo podívat celkem 17 655 návštěvníků, což je ve srovnání 

s ostatní návštěvností úctyhodný výsledek (tisková zpráva Galerie Rudolfinum). Mnoho kritik 

se soustředilo převážně na představení Neo Raucha a jeho tvorby, jelikož měl v českém 

prostředí do té doby první takto velkou retrospektivní výstavu (v roce 2006 se ještě účastnil 

výstavy německého umění Co bych byl bez tebe... v Městské knihovně). Kritiky tak shrnovaly 

vývoj jeho díla, zmiňovaly ohromující tržní hodnotu jeho děl a označovaly ho za jednoho 

z nejuznávanějších malířů na světě (Magid, 2007). 

V roce 2007 se ovšem objevují i negativní kritiky na dílo umělce. Je mu vyčítáno, že jeho 

malba je již vyčerpaná a že neustále odkazuje k východoněmecké minulosti. „V Rauchových 

obrazech nenajdeme ani stopu po německém sebevědomí a optimismu. (…) Rauchova tvorba 

a její síla a energie se zdá být vyčerpaná. V Německu s jeho novou sebedůvěrou už nepůsobí 

přesvědčivě – ve skutečnosti je absurdně nostalgická. Je podivně nadbytečná – jako nutkavé 

opakování starého německého opakování, ze kterého už vyždímali všechno, co v něm bylo, 

neo-expresionisté „Německé vlny“. (…) Rauch a umělci starší generace se museli 

propracovat svými temnými vzpomínkami na historicky dávno minulé. Ve své době to jistě 

bylo nezbytné, ale dnes se to zdá být zpozdilé – jejich úsilí se míjí s novou generací Němců“ 

(Kuspit, 2007:21). 

 

5.7 Resumé 
 

 Vývoj odborné umělecké kritiky a společnosti na dílo Michaela Rittsteina prošel 

určitými vlnami chvály a skepse. Kritiky byly Rittsteinovi pozitivně nakloněny převážně v 80. 

letech, kdy jeho tvorba na českém území znamenala jistý odpor a odklon od vládnoucí 

politické moci, která striktně určovala, co smí a nesmí být vystaveno. Rittsteinovo dílo v 80. 

letech tak dávalo českému publiku naději na změnu, a lidé se tak mohli nepřímo, jakoby 

napůl, účastnit odporu proti režimu. Do roku 1989 se u Rittsteina tedy pozitivně hodnotil jak 

nový způsob tvarového řešení, tak především obsah děl, kterým se stala figurální groteska 

zesměšňující politicko-společensko-rodinnou situaci. Oproti tomu léta 90. znamenala kritický 

i společenský opak. Obsah díla pro kritiky, společnost, ale i pro samého umělce přestal být 

v politické demokratické svobodě primární, a přestal tudíž být tolik zajímavý jako před rokem 
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1989. Rittstein si toho byl vědom a v důsledku toho se odklonil od figurativní malby směrem 

k lyrické krajině. Nechtěl se opakovat. Kritiky přesto tento zlom nevítaly příliš kladně a 

neviděly v tom budoucnost dalšího vývoje jeho děl. 90. léta jsou pro Rittsteina ze strany 

kritiků obdobím skepse a častého vzpomínání na „dobrá 80. léta“. V 90. letech také kritik 

znatelně ubylo.  

Oproti tomu jsou v 90. letech kritiky na Neo Raucha plné pozitivního hodnocení. Rauch se 

dokázal rychle etablovat na německé umělecké scéně a svým rozdílným, východoněmeckým 

ztvárněním dokázal vzbudit zájem kritiků i společnosti. 90. léta v podstatě u Raucha 

znamenala začátek jeho uměleckého vývoje, který již nijak zvlášť později nezměnil, pouze 

více propracoval a zdokonalil. V 90. letech, v době očekávání nových možností, dokázal Neo 

Rauch Západu odpovědět a ukázat mu, že má talent.  

Od roku 2000 pak u Neo Raucha dochází zatím k největšímu zlomu v jeho umělecké kariéře. 

Vystavuje v jedné z nejlepších galerií na světě a kritiky se nestačí předhánět v tom, kdo první 

o něm napíše. Neo Rauch je ze strany kritiků i společnosti nesmírně oceňován, a stává se tak 

nejuznávanějším umělcem střední generace na světě. Najdou se ovšem i negativní kritiky, co 

se týče neodpoutání se od německé historie a neustálé opakování německého údělu.  

Podobně i kritiky po roce 2000 začínají opět pozitivně hodnotit dílo Michaela Rittsteina. To 

souvisí s jeho opětovným návratem k figurální malbě. Kritik začíná přibývat a nemálo jich 

umělce označuje za jednoho z nejlepších výtvarníků na české umělecké scéně. 

Je zajímavé, provede-li se srovnání, že v případě Rittsteina mu kritiky vyčítaly odklon od 

dřívější figurální grotesky a jakoby volaly po jejím opětovném navrácení, kdežto u Raucha se 

našlo několik kritik, které mu naopak vyčítaly vyčerpanost tématu a jakési zpátečnictví. 

Vadilo jim naopak, že se po roce 1989 nedokázal odpoutat od své minulosti a politické situace 

v NDR (tak jak to dokázal v 90. letech Rittstein) a že neustále tyto výjevy zobrazuje a 

neposouvá se dál. Jedná se zde tedy o jakýsi paradox. Podstatné zde ovšem je, že v souvislosti 

s prosazením se umělců na Západě v důležitých 90. letech, kdy měli oba možnost reagovat na 

západní umění svou vlastní gramatikou tvorby, byly u Raucha kritiky zcela pozitivní a Neo 

Rauch také v té době představil veřejnosti své jedinečné dílo, kdežto u Rittsteina byly kritiky 

v 90. letech naopak spíše negativní, což souviselo s odklonem od jeho dřívější tvorby, která 

nebyla pro veřejnost ani sběratele a kritiky tolik zajímavá. Neo Rauch tak měl v tomto 

„kritickém období“ 90. let ze strany kritik větší podporu než Rittstein, což také jistě 

mohlo ovlivnit jejich prosazení se na Západě.     
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6. Proměny tržního zhodnocení uměleckých děl 
  
Stát se značkou je v životě důležité. Takový je svět, ve kterém žijeme. 

Damien Hirst 

 

Na cenu a hodnotu díla má vliv spousta okolností. Dnešní umění je již neodmyslitelně 

spjato a provázáno se socio-ekonomickými vztahy a jako na takové se na něj musí pohlížet. 

To, zda umělec dokáže uspět v celosvětovém měřítku na trhu s uměním, je otázkou shody 

náhod (jako například, do jaké doby a politického systému země se narodil) a samotného úsilí 

každého umělce. Ne vždy všichni umělci mají stejný potenciál uspět na trhu s uměním, ačkoli 

je jejich tvorba jedinečná. To, že někteří umělci nejsou reflektováni trhem s uměním, ovšem 

neznamená, že na poli institucionální prezentace jsou opomíjeni. Ve většině případů to platí 

přesně naopak. Aby umělec byl schopen uspět na mezinárodní scéně, stojí na počátku tohoto 

procesu osobnost umělce (jelikož ani ten nejlepší umělec se nemůže prosadit, pokud nemá 

sílu a snahu uspět a neprosadí-li ho nějaký kritik či obchodník) a originální, svébytný a 

nezaměnitelný umělecký výraz. Jak již totiž bylo řečeno, tak význam díla souvisí s uměleckou 

hodnotou, která je známkou originality, invence, jistého posunu hranic vyjadřování a 

zobrazování, které je inspirující pro další vývoj umění.  

Dnes je pro prosazení současného umělce nezbytně důležité zastoupení kvalitní galerií, která 

je schopná daného umělce prosadit na celosvětové scéně, kde se pak umělec může uchytit a 

být zastoupen jednou z nejlepších galerií na světě (Thompson, 2008). Galerie je určující 

v prosazení umělce a podle její kvality se odvozuje kvalita samotného umělce. Ti nejlepší 

umělci na světě jsou v podstatě obchodní značkou. Tak jako je dnes například Armani 

značkou jednoho z nejlepších módních oblečení, je Neo Rauch značkou jednoho z nejlepších 

současných umělců střední generace na světě.  

Tržní hodnotu děl dnes udávají celosvětové aukce a sběratelé, kteří si na těchto aukcích díla 

kupují.  

Tato kapitola je tedy zaměřena na vývoj cen děl obou umělců a sleduje momenty, kdy došlo u 

každého z umělců k nárůstu ceny jeho děl a co na to mělo vliv. Je ovšem nutné si uvědomit a 

zasadit do kontextu tehdejší cenovou situaci a srovnat ji se současnou. Pro možné srovnání 

obou umělců jsem zvolila vždy nejdražší prodané či vydražené olejové malby 

velkoformátového rozměru. Tento výběr cen obrazů byl v kapitolách, zabývajících se 90. lety, 

omezen galeriemi, které byly ochotny poskytnout cenové údaje děl, za které se v dané době 

prodala. 
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6.1 Tržní hodnota Rittsteinových děl od absolvování vysoké školy až po rok 1989 
 

 Tržní hodnota obrazů Michaela Rittsteina od absolvování vysoké školy po rok 1989 

má jasně vymezené mantinely. Cena za jeho dílo nepřesáhla 10 000 Kčs (Osobní rozhovor 

s Michaelem Rittsteinem z 11. 4. 2011). Do roku 1989 pracoval na volné noze. Žádné 

soukromé galerie, které by se o umělce staraly a zastupovaly ho, ještě neexistovaly (soukromá 

galerie je na českém území fenomén až 90. let), a tak byl Rittstein odkázán na to, uživit se 

sám. V rozhovoru z roku 1992 s Danielou Kučerovou k tomu autor říká: „Brzy po ukončení 

Akademie výtvarných umění jsem získal pár soukromých sběratelů. Díky minimálním 

životním nárokům jsem si tedy dokázal vydělat na to štěstí věnovat se své práci. Občas jsem 

si přivydělával ilustracemi, ale na „volné noze“ jsem byl pořád“ (Rittstein, 1992). V 80. letech 

byl Michael Rittstein sice poměrně známým malířem a ze stran kritiků i často velmi 

oceňovaným, ale kvůli svému svébytnému vyjádření, které se neshodovalo s tehdejší 

ideologií, a kvůli členství ve skupině 12/15, která vznikla jako protějšek proti mocné oficiální 

struktuře, se Michaelu Rittsteinovi vyhýbaly cenově lukrativní nabídky. V 70. a 80. letech se 

jeho malby prodávaly v rozmezí od 3500 Kčs, pokud obraz prodal sám umělec ve svém 

ateliéru, do 10 000 Kčs, byl-li obraz prodán v rámci výstavy v nějaké galerii (Osobní 

rozhovor s Michaelem Rittsteinem z 11. 4. 2011). Zde je ovšem nutné tyto ceny zasadit do 

kontextu tehdejší doby a porovnat je s cenami současnými. Bereme-li v úvahu právě tržní 

zhodnocení umělcových děl, lze uvést několik příkladů, které ilustrují vztah ceny za obraz 

v souvislosti s ostatními ekonomickými podmínkami v 80. letech v Československu. V těchto 

letech byl dle Českého statistického úřadu hrubý měsíční plat 3000 Kčs. Ceny potravin do 

roku 1989 byly v souvislosti s tímto platem drahé, stejně jako například televize, která stála 

10 000 Kčs nebo auto Škoda 105 za 56 000 Kčs, zato velmi levné bylo nájemné, které v bytě 

o velikosti 2+kk činilo pouhých 385 Kčs. Je tedy v této souvislosti a v tomto porovnání 

patrné, že díla Michaela Rittsteina na tehdejší podmínky dosahovala poměrně vysoké částky.  

 

6.2 Tržní hodnota Rauchových děl od absolvování vysoké školy až po rok 1989 
 

Neo Rauch ukončil vysokoškolské studium v roce 1986, navazující studium pak až 

v roce 1990. Do pádu berlínské zdi, a tím i ukončení komunistického režimu, byl Neo Rauch 

tedy ještě studentem a byl ještě neznámý, a tím pádem nijak zvlášť oceňovaný umělec. V roce 

1986 se účastnil již zmiňované skupinové výstavy „Mladí umělci v lipském kraji“ („Junge 
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Künstler im Bezirk Leipzig“), která ovšem nezaznamenala nijaké velké ohlasy. Obrazy na této 

výstavě nebyly prodejní, šlo pouze o představení tehdejší mladé generace umělců (povětšinou 

studentů) z Lipska.  

Samostatná výstava v lipské Galerii am Thomaskirchhof v roce 1989 sice prodejní byla, ale 

žádné z jedenácti děl se toho roku neprodalo. Na výstavě byly mimo jiných obrazů vystaveny 

i malby nazvané Autoportrét, Gerily a Muž s kloboukem [1, 2, 3]8. Sběrateli a společností v té 

době přehlížené obrazy se pak v roce 2006 a 2010 vydražily za nemalé částky. Tyto částky 

sice neodpovídají částkám jiných Rauchových obrazů dražených v té době, což je dáno tím, 

že se jedná o raná díla, která ještě nedosahují takové umělecké kvality, ale i tak se jedná o 

značné sumy. Malba Autoportrét (80 x 60 cm) se 5. 12. 2006 v Kettered Kunst München 

vydražila za 105 513 USD. Ve stejné aukční síni se v roce 2010 4. 12. vydražila i díla Gerily 

(84,1 x 59,9 cm) a Muž s kloboukem (125 x 79,8 cm). První z nich za cenu 41 582 USD, druhé 

za 28 839 USD (www.artnet.com)9. Je tedy zajímavé, jak tato raná díla, ve své době 

bezcenná, v průběhu času získala na hodnotě. 

Nicméně, mapovat vývoj cen Rauchových děl je pro toto období nemožné, jelikož do roku 

1989 ještě žádné ze svých raných děl neprodal.  

 
6.3 Tržní hodnota Rittsteinových děl v 90. letech 
 

 V roce 1992 měl Michael Rittstein svou samostatnou výstavu, nazvanou Obrazy, 

poprvé v Galerii Via Art, která byla otevřena v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých 

galerií v Praze, její ředitelkou je Radka Freislebenová. Ve stejném roce se Galerie Via Art 

stala jeho zastupující galerií. Tato galerie patří v České republice k hrstce komerčních 

soukromých galerií, které fungují na profesionální bázi, účastní se mezinárodních veletrhů a 

nejrůznějších výměnných uměleckých projektů. V 90. letech Via Art uspořádala Michaelu 

Rittsteinovi celkem čtyři prodejní výstavy. Na těchto výstavách byla průběžně představena 

díla z let 80. a 90. Na první výstavě v roce 1992 umělec představil svá nejnovější díla, která se 

vyznačovala jistým odklonem od expresivního vyjádření. V roce 1994 se výstava zaměřila jak 

na nejnovější díla, tak i na díla z let 80., kde zcela dominovalo figurální zobrazení. V roce 

1996 se v Galerii Via Art poprvé na výstavě nazvané Otylý pel Michael Rittstein prezentuje 

jako krajinář, a byla zde tedy vystavena nejnovější díla, která se zcela odklonila od dřívější 

autorovy tvorby. A konečně v roce 1998 výstava nazvaná Dílnička retrospektivně zachycuje 

                                                
8 Informace potvrzené Galerií am Thomaskirchhof 12. 3. 2011. 
9 Na této placené internetové adrese je k nalezení databáze cen výtvarných děl, seznam aukčních domů, 
prodejních galerií a online časopisy. 
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umělcovu tvorbu, a staví tak vedle sebe obrazy ze 70. let a krajinné obrazy z pozdních 90. let. 

Následující tabulka zachycuje tržní hodnotu vybraných velkoformátových děl z jednotlivých 

výstav v Galerii Via Art a slouží jako příklad tržního zhodnocení Rittsteinových děl v 90. 

letech. Z tabulky lze vysledovat, že tržní hodnota děl vytvořených v 90. letech, v souladu 

s kritikami z 90. let, nedosahovala takové ceny, jako díla vzniklá v 80. letech. Tyto ceny 

odpovídají cenám za díla prodaná v jiných galeriích v 90. letech. Pokud se obraz prodal 

sběrateli, byla jeho cena zvýšena o 30 procent (Osobní rozhovor s Michaelem Rittsteinem 

z 11. 4. 2011).  

 

Galerie Via Art 

 

Datum výstavy              Název díla                                        Rok vzniku                   Prodáno za 

1992 15.1. – 16.2.         Tání (150 x 180 cm)                         1991                              60 000 Kč 

  Interiér (240 x 150 cm)               1992                              80 000 Kč 

  Pracující muž (190 x 210 cm)  1992       70 000 Kč 

                                     Viděl modře (190 x 210 cm)              1992        70 000 Kč                                                      

1994 7.12. – 12.1         Vítězný pokřik (120 x 100 cm)  1982                              80 000 Kč 

  Klepeta (160 x 240 cm)   1984    110 000 Kč 

                                     Sedmé nebe (240 x 180)   1993     100 000 Kč 

1996 2.12. – 17.1         Otylý pel (120 x 120 cm)   1996                            130 000 Kč 

1998 25.6. – 19.9.        Samotář (153 x 120 cm)   1979      150 500 Kč 

  Klepeta (160 x 240 cm)   1984      170 000 Kč 

  Rastr (150 x 180 cm)   1994      100 000 Kč 

                                     Loubí (150 x 160 cm)   1998       90 000 Kč 

Zdroj: Potvrzeno Galerií Via Art 28. 4. 2011 a Michaelem Rittsteinem 16. 5. 2011. 

 

Michael Rittstein se v 90. roce také objevil na německé aukci. V roce 1990 6. 10. se jeho dílo 

Zlatá rybka (350 x 240 cm) z roku 1989 v aukčním domě Peter Karbstein Kunst & 

Auktionshaus v německém Düsseldorfu vydražilo za 20 000 DM a dílo Pračka (350 x 240 

cm) za 25 000 DM (artnet). Tyto ceny, jak je uvedeno v následující kapitole, odpovídají 

cenám za prodaná díla Neo Raucha v 90. letech.  
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Datum a místo aukce                  Název díla                                      Rok vzniku   Vydraženo za 

1990 Peter Karbstein Kunst        Pocta Z. Burianovi (220 x 360 cm) 1986               15 000 DM 

1990 Peter Karbstein Kunst        Zlatá rybka (350 x 240)                   1989               20 000 DM 

1990 Peter Karbstein Kunst        Pračka (350 x 240 cm)                    1989               25 000 DM  

Zdroj: www.artnet.com  

 

6.4 Tržní hodnota Rauchových děl v 90. letech 
 

Navzdory Rauchovým začátkům, které nebyly nijak zvlášť výjimečné z hlediska 

estetické ani umělecké hodnoty jeho děl, si ho již v době studií začal všímat současný 

galerista Gerd Harry Lybke. S Neo Rauchem a jeho tvorbou měl možnost se seznámit na 

Vysoké škole grafiky a umění knihy v Lipsku, kde v 80. letech působil jako model pro 

tehdejší mladé umělce. V roce 1983 si již ale otevřel svou vlastní galerii nazvanou 

EIGEN+ART, která z počátku byla pouze neoficiálním projektem v prostorách soukromého 

bytu. Oficiální galerií se stala až v roce 1985, kdy se přesunula na Fritz-Austel-Strasse. U 

Lybkeho se objevil silný zájem o východoněmecké umělce, a začal jim tak ve své nově 

otevřené galerii pořádat samostatné i skupinové výstavy.   

Neo Rauch ovšem nebyl zdaleka mezi prvními, kterým Lybke uspořádal výstavu. Jak sám 

Lybke říká: „Než se pro nějakého umělce rozhodnu, dlouho ho pozoruji“ 

(www.youtube.com). První výstavu mu uspořádal až v roce 1993, kdy si již otevřel pobočku 

v Berlíně. Výstava nazvaná jednoduše Neo Rauch v lipské galerii trvala od 30. 10. do 4. 12. 

1993 (cgi.eigen-art.com). Touto výstavou se Neo Rauch dostal do širšího povědomí a 

odstartoval tak s ní svoji budoucí převratnou kariéru. Galerie EIGEN+ART totiž patří mezi 

tzv. kvalitní galerie – „mainstream gallery“ (Thompson, 2008). „První výstava v kvalitní 

(„mainstream“) galerii je pro výtvarníka odrazovým můstkem do seriózní umělecké 

společnosti“ (Thompson, 2008:62). Tyto galerie slouží jako jakási vstupní brána do světa 

současného umění a právě v těchto galeriích nakupují skuteční sběratelé umění. Galerista 

výstavu organizuje, propaguje výtvarníka mezi sběrateli, uměleckými kritiky a kurátory 

(Thompson, 2008). Kurátor totiž nejenže zprostředkovává danou tvorbu široké veřejnosti, ale 

rovněž působí na osobnost umělce, a často dokonce i spoluurčuje jeho další vývoj. Kvalitní 

galerie by měla umělci každé 2–3 roky pořádat autorskou výstavu nových prací, ale také jeho 

díla prezentovat na světových veletrzích s uměním, které jsou neustále sledovány nejširší 

odbornou veřejností a soukromými sběrateli.  
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Kvalitní galerie se nacházejí v New Yorku, Londýně, Paříži, Římě a v Berlíně. „Umělci, kteří 

žijí kdekoli jinde, potřebují mít zastoupení u galerie, která jejich práce vezme na mezinárodní 

veletrhy výtvarného umění a umožní jim pak výměnné zastoupení v kvalitní galerii v jednom 

z těchto hlavních velkoměst“ (Thompson, 2008:63).  

Galerie EIGEN+ART všechny tyto charakteristiky kvalitní galerie naplňuje a již od 90. let se 

účastní významných uměleckých veletrhů po celém světě, jako například Armory Show či Art 

Miami Basel v USA, Frieze Art Fair ve Velké Británii nebo Art Forum v Berlíně.  

Od roku 1993 se tedy Rauchova díla začínají prodávat a začíná o ně být i zájem mezi 

sběrateli. Do roku 2000 měl Neo Rauch celkem šestnáct samostatných výstav a jednatřicet 

výstav skupinových (Zwirner, 2010). Nejvíce samostatných výstav měl ve své zastupující 

galerii EIGEN+ART, která mu v Lipsku a v Berlíně uspořádala v 90. letech (od roku 1993) 

celkem pět výstav a dvě výstavy skupinové. Co se týče samostatných výstav, tak se kromě 

jedné (Goethe House, New York, 1995) konaly v německých městech. Ohledně výstav 

skupinových je na tom Neo Rauch velmi podobně. Kromě jedné výstavy v Londýně a jedné 

v New Yorku v muzeu P.S.1 se i jeho skupinové výstavy konaly pouze na území Německa 

(Zwirner, 2010). Je z toho tedy patrné, že Neo Rauch do roku 2000 nebyl nijak zvlášť znám 

ve světě, a tomu i odpovídá tržní hodnota jeho děl. Jako příklady jsou zde uvedeny částky za 

díla prodaná právě v zastupující galerii EIGEN+ART a v Projekt Galerii sídlící v Berlíně10.  

Všechny výstavy pořádané v galerii EIGEN+ART nesly název podle jména výtvarníka, tedy 

Neo Rauch. Cenu, za kterou se pohybovala díla Neo Raucha v 90. letech, ilustruje následující 

tabulka, která udává ceny vybraných děl, prodaných v galerii EIGEN+ART v Lipsku a 

v Projekt Galerii v Lipsku, mezi lety 1993–1999.   

Ceny jsou uvedeny v německých markách. 

 

Galerie EIGEN+ART 

 

Datum výstavy             Název díla                                         Rok vzniku                   Prodáno za  

1993 30.10 – 4.12.       Zatuchlá zem (125 x 189,5 cm)        1990                             20 000 DM 

                                     Bouřka – 6 (69,6 x 99, 6 cm)            1991                             12 000 DM 

                                     Bouřka – 11 (69,6 x 99, 6 cm)          1991                             18 000 DM 

                                     Sklizeň (147,3 x 97,8 cm)                 1992                             25 000 DM 
                                                
10 Tyto galerie byly zvoleny jako příklady především proto, že jako jediné byly ochotny u některých děl 
poskytnout údaje o cenách, za které se v té době prodala. Tyto údaje galerie většinou zásadně neposkytují a 
chrání si je pro své případné kupce a sběratele. Mně tyto údaje byly poskytnuty na základě kontaktu umělce 
Jiřího Dokoupila, který v Německu tvoří a má s galeriemi osobní kontakty.  
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1995 25.11. – 30.12.    Bez názvu (51,1 x 72,9 cm)              1986                             10 000 DM 

  Pád (188 x 125 cm)                          1989                            22 000 DM 

                                     Sofa V. (49 x 63 cm)                         1994    11 000 DM 

                                     Pozice (41,9 x 59,4 cm)                    1994                 10 000 DM 

1997 17.4. – 31.5.        Na cestě (71,9 x 97 cm)                    1990     20 000 DM 

                                     Sogno (49 x 62,7 cm)                        1994                10 000 DM 

                                     Bez názvu (49 x 62,7 cm)                  1994               10 000 DM 

                                     Pomocník (199,9 x 150,1 cm)           1997     30 000 DM 

1998 4.12. – 30.1.        Model (160 x 105 cm)                       1998     30 000 DM 

                                     Volba (300 x 200)                             1998    40 000 DM 

                                     Akrobacie (121,9 x 89,9 cm)            1998    30 000 DM 

1999 6.5. – 20.6.          Příchod (70,1 x 100,1 cm)                1997    30 000 DM 

                                     Produkce (199,9 x 249,9 cm)            1998                  35 000 DM     

                                     Obchodník II (116 x 72 cm)              1999    19 000 DM 

Zdroj: Potvrzeno galerií EIGEN+ART 18.3. 2011 

 

Projekt Galerie 

 

Datum výstavy              Název díla                                        Rok vzniku                   Prodáno za 

1994 20.1. – 6.3.           Lingua (74 x 99,8 cm)                     1992                             15 000 DM 

  Nížina (93 x 59 cm)                          1993                             10 000 DM 

                                     Bez názvu, Kroucení (41,9 x 32,5)    1994                               6 000 DM 

Zdroj: Potvrzeno Projekt Galerií 26.3. 2011 

 

6.5 Tržní hodnota Rittsteinových děl v novém tisíciletí  
 

Rittsteinova tržní hodnota v novém tisíciletí, oproti 90. letům, vzrostla. Bylo to dáno 

především tím, že se roku 2004 umělec opět vrací ke svému původnímu tématu – tedy 

figurální grotesce, která byla tak oblíbená a velebená v 80. letech, a začíná se o něj projevovat 

větší zájem. Od roku 1990 se Michael Rittstein neobjevil na žádné evropské ani světové 

aukci. Vývoj cen jeho děl je proto možné mapovat na základě výsledků českých aukčních cen. 
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Datum a místo aukce       Název díla                                      Rok vzniku      Vydraženo za 

2003 Aukční síň Vltavín  Víly pro M.Š. (180 x 240 cm)                1979                    180 000 Kč 

2005 Prague Auctions      Sečtělá společnost (140 x 160 cm)        1977                   190 000 Kč 

2006 Prague Auctions      Blanokřídlý hmyz (105 x 120 cm)         2003                      90 000 Kč 

2006 Prague Auctions      Úděl ženy (100 x 120 cm)                     1976                    120 000 Kč 

2007 Prague Auctions      Stereo-repro (200 x 250 cm)                1982–84              250 000 Kč 

2007 Prague Auctions      Vzhůru (150 x 180 cm)                         2000–01              120 000 Kč 

2007 Prague Auctions      Chajdy (120 x 140 cm)                         2004                    110 000 Kč 

2007 Prague Auctions      Satira na peroně (120 x 150 cm)          2000                    145 000 Kč 

2008 Prague Auctions      Pylová sezóna (165 x 145 cm)              1998                   210  000 Kč 

2008 Prague Auctions      Hrnečku vař (140 x 160 cm)                 1988–99              260 000 Kč 

2009 Prague Auctions      Zabíjačka (360 x 240 cm)                     1987                    470 000 Kč 

2009 Prague Auctions      Z výletu (150 x 140 cm)                        1978                    220 000 Kč 

2010 Prague Auctions      Sprchový kout (170 x 94 cm)                1977                    220 000 Kč 

2010 Prague Auctions      Otrava houbami (150 x 170 cm)          1984                     190 000 Kč 

2011 Dorotheum              Galoše (180 x 150 cm)                         1991                     280 000 Kč 

2011 Galerie Pictura        Zlatá rybka (330 x 240 cm)                  1990                     490 000 Kč  

Zdroj: www.pragueauctions.cz, www.dorotheum.com, auction-art.cz  
 

Z těchto dat je tedy patrný nárůst cen za velkoformátová díla, přičemž je zde opět patrný 

rozdíl mezi cenou za ranější díla – do roku 1990 –, která je vyšší než cena za díla pozdější. 

Z těchto údajů lze vysledovat větší zájem o ranější autorovu tvorbu.  

 

6.6 Tržní hodnota Rauchových děl v novém tisíciletí 
 

 Zásadní přelom v Rauchově kariéře nastává v roce 2000, kdy mu galerista David 

Zwirner uspořádal ve stejnojmenné newyorkské galerii rozsáhlou samostatnou výstavu. 

Galerie David Zwirner patří v současnosti mezi deset nejúspěšnějších galerií v New Yorku11. 

Přístup do této galerie mu umožnilo zastoupení v kvalitní galerii EIGEN+ART a především 

velká snaha a úsilí jejího galeristy Lybkeho v prosazování Neo Raucha a ostatních 

zastoupených umělců do Spojených států. „Důvěryhodnost galeristy a jeho schopnost hledat 
                                                
11 Desítku nejlepších galerií v New Yorku tvoří: Larry Gagosian, Pace Wildenstein, Marian Goodmanová, Paula 
Cooperová, Gladstone, David Zwirner, Metthew Marks, Sonnabend, Luhrong Augustine, Gavin Brown 
(Thompson, 2010:59). 
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nové talenty je zásadním předpokladem pro tuto profesi a funguje jako určitý indikátor kvality 

pro sběratele“ (Skřivánek, 2010:43). Své jistě sehrála i skutečnost, že David Zwirner se 

s Herry Lybkem osobně znají a že oba pocházejí z Německa a německé umělce upřednostňují.  

Galerie David Zwirner je již galerií značkovou (Thompson, 2008). Zde tedy došlo přesně ke 

stejnému vývojovému procesu, který Thompson popisuje: Neo Rauch nejdříve tvořil a 

vystavoval převážně v ateliéru a na malých výstavách. „Noví výtvarníci postupují ve snaze 

dostat se do galerie, která je bude zastupovat, obvykle několika tradičními způsoby. První 

výstavu většinou pořádají v ateliéru, kde práce vznikly, nebo v malých soukromých 

prostorách, kam docházejí sběratelé a obchodníci s uměním. Umělec doufá, že ho tu objeví 

některý z kvalitních galeristů, jemuž intuice napoví, že tyto práce mají naději na úspěch“ 

(Thompson, 2008:61). Na škole v ateliéru ho objevil galerista kvalitní galerie Gerd Harry 

Lybke, který, jakožto prostředník a odrazový můstek, Neo Rauchovi dopomohl prosadit se ve 

Spojených státech a být zastoupen značkovou galerií. Dostat se do značkové galerie je pro 

umělce nejvyšší meta, které může dosáhnout. Účelem těchto galerií již není na prvním místě 

dosáhnout okamžitého prodeje, jako spíš vytvořit z umělce obchodní značku (Thompson, 

2008). Značková galerie se snaží získat umělci co největší pozornost, a to především 

v uměleckých publikacích všeho druhu. Tato galerie se snaží umělci udělat co nejlepší public 

relations, seznamuje umělce s jinými úspěšnými výtvarníky, kritiky a sběrateli umění. Tím se 

umělec dostává do povědomí čím dál tím více vlivným osobám i širokému publiku, a začíná 

se tak profilovat jeho tržní hodnota. Od této chvíle se Neo Rauch zařadil mezi nejvýznamnější 

umělce dnešní doby a ceny za jeho díla začaly rapidně vzrůstat.  

K prosazení Neo Raucha v USA jistě také přispěl typický zájem Američanů o německou 

historii. „Zažili to už i jiní umělci. Retrospektiva Gerharda Richtera se před čtyřmi roky 

v Americe nesetkala s očekávaným ohlasem, až do momentu, kdy kritika objevila 

fotorealistický cyklus na téma stammheimerského osudu Skupiny Baader-Meinhoffová a 

rozpoznala v něm „správného německého malíře“ (Neue Rollen, 2007:5). 

Od roku 2000 se Rauchova díla začínají objevovat na prestižních aukcích po celém světě. 

Stejně jako u Michaela Rittsteina jsou zde uvedeny částky pouze za velkoformátové olejové 

malby, aby bylo možné srovnání. 

V roce 2000 a 2001 se jeho díla na aukcích pohybovala za podobné ceny jako ceny děl v 90. 

letech, prodávané soukromými galeriemi. Velký vliv na cenu zde stále měla velikost obrazu a 

také rok vzniku obrazu. Ranější díla, tedy z 80. let, nedosahovala takové tržní hodnoty jako 

díla z let 90. Například dílo Zem z roku 1990 (125 x 190 cm) se ve Villa Grisebach Auktionen 
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GmbH vydražilo 28. 6. v roce 2001 za pouhých 13 800 DM, což zcela odpovídá cenám, za 

které se prodávala Rauchova díla v 90. letech v německých soukromých galeriích. 

Zlom nastává v roce 2003, kdy je ve Phillips, de Pury & Luxembourg v New Yorku 12. 5. 

dílo nazvané Produkce z roku 1998 (199 x 249 cm) vydraženo za 134 500 USD. Takováto 

částka byla do té doby absolutně nejvyšší. Ve stejném roce 15. 5. a ve stejném aukčním domě 

se dílo nazvané Protisvětlo z roku 2000 (249 x 199 cm) vydražilo za 196 500 USD. Zde již 

dochází ke skutečnému zlomu a žádná z jeho velkoformátových pozdějších maleb již téměř 

nejde pod hranici 100 000 USD.  

V roce 2004 12. 5. se v New Yorku v aukčním domě Christie’s vydražilo dílo Komín z roku 

2000 (100 x 70 cm) za 186 700 USD. V roce 2005 10. 11. se dílo Jeskyně z roku 2004 (249 x 

210 cm) v Phillips de Pury & Company v New Yorku vydražilo za 452 800 USD. Jedná se o 

další zlom v tržním zhodnocení Rauchových děl.  

V roce 2006 21. 6. v Sotheby’s v Londýně se dílo nazvané Heslo z roku 1998 (300 x 200 cm) 

vydražilo za neuvěřitelných 844 444 USD. Za podobnou cenu se dílo Údolí z roku 1999 (199 

x 250 cm) vydražilo 7. 5. v roce 2007 za 768 000 USD v Christie’s v New Yorku. 12. února 

roku 2010 bylo v Christie’s v Londýně vydraženo dílo nazvané Asistent (150 x 250 cm) 

z roku 1997 za 812 760 dolarů (www.artinvestment.ru). Ovšem zatím nejvyšší tržní ceny 

dosáhlo dílo nazvané Stavědlo z roku 1999 (200 x 300 cm) vydražené 16. 10. 2009 

v Christie’s v Londýně za neuvěřitelných 1 458 013 USD, což je v přepočtu téměř 24 800 000 

Kč.  

 

Datum a místo aukce                                Název díla                      Rok vzniku     Vydraženo za 

2001 Villa Grisebach Auktionen GmbH   Zem (125 x 190 cm)           1990              13 800 DM 

2003 Phillips, de Pury & Luxembourg     Produkce (199 x 249 cm)   1998          134 500 USD 

2003 Phillips, de Pury & Luxembourg     Protisvětlo (249 x 199 cm)  2000         196 500 USD 

2004 Christie’s                                          Komín (100 x 70 cm)           2000         186 700 USD 

2005 Phillips de Pury & Company           Jeskyně (249 x 210 cm)       2004         452 800 USD 

2006 Sotheby’s                                         Heslo (300 x 200 cm)          1998          844 444 USD 

2007 Christie’s                                          Údolí (199 x 250 cm)          1999         768 000 USD 

2009 Christie’s                                         Stavědlo (200 x 300 cm)      1999       1 458 013 USD 

2010 Christie’s                                         Asistent (150 x 250 cm)       1997          812 760 USD 

Zdroj: artnet 
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6.7 Resumé 
 

Vývoj cen děl prošel během doby u obou umělců jistým a viditelným vývojem.  

Do roku 1989 Neo Rauch, ještě jako student, neprodal žádné ze svých raných děl. Tyto 

obrazy se ale později prodaly a vydražily za nemalé sumy.  

Tržní ohodnocení děl Michaela Rittsteina se do revoluce v Československu pohybovalo mezi 

3500 Kčs a 10 000 Kčs. Toto rozmezí mělo u Rittsteina jasně vymezené hranice a záviselo na 

tom, zda dílo prodal sám umělec, nebo bylo prodáno v rámci výstavy v nějaké galerii. 

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že šlo o velmi malé peníze, ale na tehdejší 

ekonomickou situaci to zas tak malé sumy nebyly. Rittstein se do revoluce ani nesnažil moc 

prodávat a spíš se soustředil na vývoj své malby (Osobní rozhovor s Michaelem Rittsteinem 

11. 4. 2011). To mu bylo umožněno díky několika sběratelům z Evropy, kteří si jeho díla 

kupovali.  

V 90. letech se Michael Rittstein dostává do nově vznikajících komerčních soukromých 

galerií a jedna z nich – Galerie Via Art – ho začíná zastupovat. Pořádá mu výstavy a stará se o 

prodej jeho děl. Michael Rittstein v 90. letech prodával převážně v České republice. Na 

otázku Andreje Haldy v rozhovoru pro Mladý Svět z roku 1995, zda jsou pro autora Čechy 

odbytištěm, odpovídá: „Vždycky byly. Po revoluci pochopitelně určitý zájem ze Západu byl, 

ale postupně se dostal do normálních kolejí. Rozhodně se víc prodá tady a ne venku“ 

(Rittstein, 1995). V 90. letech tedy vzrůstá cena za jeho díla, což ovšem souvisí s proměnou 

celé ekonomiky v zemi. Rittstein žije z prodeje obrazů, ovšem to mu nevytváří nějaké rapidní 

přebytky, spíše naopak. „(...) teď je všechno tužší a režie jde prudce nahoru. Neříkám, že to je 

moje hlavní starost, ale starost to je. (...) Dneska si člověk na to, že se vlastně všechno točí 

jenom okolo finanční stránky, těžko zvyká. Terorizoval nás komunista, teď nás terorizují 

peníze“ (Rittstein, 1995). V 90. letech se jeho obrazy pohybují okolo 100 000 Kč a málokdy 

se tato částka přesáhne. V roce 1990 se jeho obrazy z 80. let objevují na německé aukci 

v aukčním domě Peter Karbstein Kunst & Auktionshaus v německém Düsseldorfu. Ceny se 

pohybovaly mezi 15 000–25 000 západními DM, což byly částky velmi podobné cenám 

Rauchových děl prodaných v 90. letech. Je tedy patrné, že jeho dílo bylo začátkem 90. let 

podobně oceňováno jako dílo Neo Raucha. Mezi lety 1984–1990 měl Rittstein v Kolýně nad 

Rýnem svého galeristu, který se staral o PR umělce a prodej jeho děl. Po jeho smrti, v roce 

1990, se již Rittsteinovi nepodařilo navázat vztah s jinou německou galerií a proto o něj na 

Západě přestal být zájem, což v důsledku vysvětluje neúčast Rittsteina na německých i jiných 

evropských aukcích Rittsteina po roce 1990.   
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Neo Rauch se také v 90. letech, po sjednocení Německa, začíná v zemi prosazovat a roku 

1993 je zastoupen Galerií EIGEN+ART v Lipsku a následně také v Berlíně.     

Ceny, za které se prodala v této galerii jeho díla v 90. letech, se pohybovaly okolo částek, za 

které se vydražila Rittsteinova díla na německé aukci. Rauchovy ceny průměrně v tomto 

období přesahovaly ceny Rittsteina, ale našla se také srovnatelně velká olejová díla, která byla 

prodaná za stejnou či velmi podobnou sumu. Lze z toho proto vyvozovat, že v 90. letech 

v Německu měla díla obou umělců podobnou tržní hodnotu, byla podobně ceněna. V České 

republice ovšem díla Rittsteina takových sum nedosahovala, což bylo dáno ekonomikou 

země.   

Hlavní a velice výrazný rozdíl v jejich tržním zhodnocení nastává po roce 2000. U obou 

umělců ceny vzrostly, ale zatímco u Michaela Rittsteina se jednalo přibližně o trojnásobek, u 

Neo Raucha v roce 2003, kdy bylo jeho dílo Protisvětlo (249 x 199 cm)  vydraženo za 196 

500 USD,  dochází k zásadnímu enormnímu zlomu v tržním ocenění jeho díla. Částky se 

každý rok na aukcích zvyšují a dosahují téměř nepředstavitelných sum, které přesahují milion 

amerických dolarů.  

K tomuto zásadnímu zlomu došlo po výstavě v newyorské galerii David Zwirner, která 

následně začala Neo Raucha v USA zastupovat. Galerie David Zwirner, jakožto značková 

galerie (Thompson, 2010), vytvořila z Neo Raucha jednoho z nejvíce tržně uznávaných 

umělců střední generace na světě. Z Neo Raucha se tak stala značka kvality.  

Z toho důvodu má Rauch dnes již prodaná díla, která ještě ani nenamaloval, a na jeho obrazy 

se tvoří dlouhé seznamy jmen nejuznávanějších sběratelů z celého světa, kteří na jeho ještě 

nevzniklá díla čekají (Thompson, 2010). 

Vývoj cen jejich děl je znázorněn na následujících grafech, které ukazují, jak se jejich tržní 

hodnocení průběžně pozměňovalo. Jako druhá proměnná je v grafu uvedena průměrná 

měsíční mzda v každém roce v zemi, aby bylo patrné, jak díla byla v každé době oceňována 

v souvislosti s měsíční průměrnou mzdou v obou zemích a nakolik se částky za díla od této 

mzdy lišily. Ceny jsou pro srovnání uvedeny v USD a přepočteny podle aktuálního kurzu 

v každém roce podle údajů České národní banky.   
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Vývoj cen děl Michaela Rittsteina: 
 
 

 
Zdroj: ČNB – www.cnb.cz, kurzy.cz 
 
 
 
 
Vývoj cen děl Neo Raucha: 
 
 

Zdroj: ČNB – www.cnb.cz, destatisde 
 
 
 
 
 

rok	   díla	   mzdy 
1992	   2477	   129	  
1993	   3359	   200	  
1995	   4790	   308	  
1997	   3954	   337	  
2002	   6377	   474	  
2004	   7934	   680	  
2005	   4644	   766	  
2006	   7694	   865	  
2007	   13795	   1032	  
2008	   18104	   1332	  
2009	   10727	   1233	  
2010	   21891	   1253	  

rok	   díla	  	  	   mzdy	   
1993	   11344	   1895	  
1994	   6371	   2034	  
1995	   7674	   2489	  
1997	   10086	   2164	  
1998	   18930	   2136	  
1999	   15260	   2684	  
2001	   6322	   2345	  
2003	   165500	   3140	  
2004	   186700	   3533	  
2005	   452800	   3608	  
2006	   844444	   3698	  
2007	   768000	   4133	  
2009	   1458013	   4656	  
2010	   812760	   4289	  
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Resumé tedy zní: Oba umělci byli v 90. letech velmi podobně tržně oceněni v Německu. 

Cena, za kterou se vydražila díla Michaela Rittsteina v německé aukční síni odpovídá 

cenám, za které se prodávala díla Neo Raucha v německých soukromých galeriích. Po 

smrti Rittsteinova galeristy se ale umělci již nepodařilo navázat vztahy s jinou 

soukromou německou galerií, a zájem tak o něj v Německu začal upadat. Naopak Neo 

Rauch se díky svému vlivnému německému galeristovi Lybkemu dostal do jedné 

z nejlepších soukromých galerií na světě – Galerie David Zwirner – a ta odstartovala 

jeho hvězdnou kariéru, udělala z Neo Raucha značku a aukční výsledky jeho děl 

vystoupaly do enormních částek.   

 
 

7. Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo, na základě komparativní metody dvou výtvarných 

umělců – Michaela Rittsteina a Neo Raucha -,  vysledovat zásadní momenty a události, které 

mají v současnosti vliv na vývoj uměleckých děl, na prosazení umělce na uměleckém trhu a 

na následné tržní zhodnocení děl.  

Tito umělci byli zvoleni záměrně proto, že jejich společenský i morfologický vývoj má 

srovnatelnou podobu, nicméně jejich tržní zhodnocení je v současné době podstatně vzdálilo. 

Srovnání umělců bylo provedeno na několika relevantních osách – z hlediska společensko-

politického kontextu obou zemí, z hlediska tvarového a estetického vývoje jejich děl, 

z hlediska názorů kritiky a společnosti na tvorbu umělců a konečně z hlediska vývoje jejich 

tržního zhodnocení děl.  

Dle tohoto zadání (kvůli co možná nejprůkaznějšímu srovnání) je koncipována pro každou 

osu shodná periodizace, která se vztahuje k zásadním mezníkům jak společenského kontextu, 

tak k umělcům samotným.  

Navzdory podobným výchozím společensko-politickým podmínkám, kdy se oba umělci 

narodili do komunistického režimu, do nesvobody a izolace, která jim znesnadňovala styk se 

Západem, došlo po roce 1989 v obou zemích k rozdílnému vyrovnání se s novou situací. 

V Německu došlo v roce 1990 ke sjednocení, a díky tomu se Neo Rauch stal v podstatě 

západním umělcem. Styk se západním světem a uměleckou inspirací mu tak byl umožněn 

rychleji než Michaelu Rittsteinovi. Bývalé východní Německo se také kvůli silné kulturní 

politice poměrně rychle začalo po umělecké stránce rozvíjet a Berlín dnes patří mezi 

nejuznávanější evropská umělecká centra.  
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Michael Rittstein se po revoluci západním umělcem nestal. Mohl se sice odstěhovat, ale pro 

tuto variantu se nerozhodl. Styk se Západem mu tak byl kvůli geografické poloze a rozloze 

České republiky ztížen více než Neo Rauchovi. Navíc v České republice dodnes kulturní 

politika značně pokulhává (Státní kulturní politika, 2009, Skřivánek, 2010, Smolíková 2010).  

Neo Rauch měl tedy po roce 1989 lepší výchozí podmínky a lepší kulturní a ekonomické 

zázemí k prosazení se na Západě než Michael Rittstein. 

Vývoj jejich tvorby prošel jistými etapami. Ovšem v každé době lze vystopovat v jejich dílech 

jisté podobnosti. Oba umělci prošli ve svém ztvárnění opačným vývojem, než kterým se ubírá 

současné abstraktní umění – tedy od jednoduchosti k mnohosti. Navzdory počáteční malbě, 

která mohla vzbuzovat dojem, že svá díla budou obsahově redukovat, se oba vydali cestou 

přeplňování obrazu. Jejich díla si jsou dále podobná v mnoha dalších ohledech. Oba umělci 

vždy malovali především velkoformátové (o velikosti třeba až 300 x 400 cm) olejové malby, 

oba umělci tvořili figurální malbu a měli podobné zdroje inspirace (groteska, pop art, 

expresionismus, abstrakce). Jejich díla si jsou dále podobná samotným ztvárněním, druhem 

perspektivní zkratky, použitím barev a tahu štětce. Silná podobnost je v obsahu jejich děl. Oba 

do nich přenáší své zkušenosti z bývalého komunistického režimu, reagují na tehdejší situaci, 

která je ovšem jistým přesahem a lze ji uplatnit i na současný globální svět. Častým motivem 

jsou panelová sídliště, krajina a postavy, které na první pohled dělají nesmyslné činnosti, 

ovšem po důkladném přezkoumání nalezneme smysl. Často se na obraze odehrává více 

příběhů najednou – jde o motiv „obrazu v obraze“ (Kříž, 2007, Neue Rollen 2007).  

Uměleckou hodnotu jejich děl lze tedy považovat za podobnou, čemuž odpovídá i podobné 

tržní zhodnocení v roce 1990 na německé aukci. Oba tak měli možnost po roce 1989 se svou 

malbou uspět na Západě.  

Vývoj kritického zhodnocení prošel také určitými vlnami, a to především u Michaela 

Rittsteina. Kritiky ho velebily v 80. letech a oslavovaly jeho svébytnou gramatickou řeč, která 

v té době v Československu znamenala jistou revoltu. 90. léta naopak pro Rittsteina 

znamenala jistý odklon zájmu ze strany kritiky, což bylo dáno tím, že obsah jeho děl po 

revoluci již nepředstavoval takovou událost a také tím, že se v 90. letech umělec odklonil od 

figurace ke krajině. Po roce 2000 jsou kritiky opět téměř jen pozitivní.  

Naopak kritiky na Neo Raucha byly od jeho nástupu na uměleckou scénu v roce 1993 téměř 

pouze kladné. A především právě v „kritických“ 90. letech, kdy již mohli komunikovat se 

západním světem. Kritiky tak jistě dělaly Neo Rauchovy dobré jméno a dopomáhaly mu 

v jeho prosazování se. O Rittsteinovi se naopak v 90. letech psalo málo a často měly kritiky 

pejorativní nádech. 
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 Dle aukčních výsledků a údajů potvrzených soukromými galeriemi lze dosledovat, že v 90. 

letech se cena jejich děl nijak markantně neodlišovala. Samozřejmě byla cena Rauchových děl 

vyšší, to ale bylo dáno ekonomikou sjednoceného Německa. Přesto lze vysledovat i ceny 

podobné cenám za Rittsteinovy obrazy prodané v 90. letech. Dokládá to především německá 

aukce, kde se jeho obrazy prodaly za velmi podobné ceny jako Rauchovy obrazy v 90. letech. 

Zásadní zlom nastává v roce 2003, kdy se Rauchovy ceny mnohonásobně navýšily. K tomuto 

zlomu došlo následkem toho, že měl v roce 2000 výstavu v jedné z nejlepších soukromých 

galerií na světě – v newyorkské galerii David Zwirner, která ho následně začala v USA 

zastupovat. Z Neo Raucha ta vytvořila značku a cena, za kterou se prodávají jeho díla, 

v současnosti patří mezi nejvyšší na světě. K prosazení Raucha v Americe dopomohl tradiční 

zájem Američanů o německou historii.  

Michaelovi Rittsteinovy se nepodařilo dostat do žádné takové značkové galerie (Thompson, 

2010), zůstal vystavovat a prodávat převážně jen na území České republiky a tomu odpovídá i 

tržní hodnota jeho děl.  

Na vývoj děl, na prosazení umělce na uměleckém trhu a na následné tržní ohodnocení tak má 

vliv několik skutečností, které jsou navzájem propojené a nedají se od sebe oddělit. Jak bude 

dílo a umělec oceněn a zda se dovede proslavit na světové umělecké scéně, závisí na 

historických a společenských událostech, na samotné osobnosti umělce, jeho vůli a disciplíně, 

na názorech uměleckých kritik, které umělci vytváří jméno.  

V dnešní době je ovšem pro prosazení se na Západě a pro vysoké tržní ohodnocení zásadní 

zastoupení v některé ze značkových galeriích, a to především v USA. Tato galerie pak dovede 

z umělce udělat hvězdu, celosvětově ho prosadit a enormně zvýšit jeho tržní ohodnocení. 

Prosazení a neuvěřitelný nárůst ceny Rauchových děl se zcela shoduje s výsledky, které uvádí 

Thompson (Thompson, 2010). Thompson jako zásadní k prosazení a následné zvýšení cen na 

trhu s umění vidí právě v nutnosti být zastoupen kvalitní galerií. V tomto případě se mi tato 

hypotéza také potvrdila. Do té doby, byl Rauch známý převážně v Německu a ani zastoupení 

na prestižních mezinárodních výstavách a veletrzích mu ještě nezajistilo viditelné prosazení 

ve světě a nárůst cen jeho děl. Zlom nastal právě v okamžiku zastoupení Neo Raucha 

galeristou Davidem Zwirnerem v New Yorku.  

Navzdory shodným počátečním výchozím podmínkám Michaela Rittsteina i Neo Raucha, 

danou sociálně-politickou situací, se Neo Rauchovi v důsledku mnoha okolností, které jsou 

vzájemně provázané, podařilo celosvětově prosadit a dosáhnout enormních částek za svá díla. 
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8. Přílohy 
 
PŘÍLOHA 1 
 
Abecední seznam vyobrazených děl 
 
Neo Rauch:  
 
Autoportrét (Autoporträt), 1987, olej na dřevovláknité desce, 80 x 60 cm, soukromá sbírka, 

Sudety 

Bez názvu (Ohne titel), olej dřevovláknité desce, 160 x 160 cm, soukromá sbírka, Paříž 

Gerily (Guerillas), 1988, olej na dřevovláknité desce, 84,1 x 59,9 cm, soukromá sbírka, Berlín 

Grund (Grund), 1993, olej na plátně, 250 x 190 cm, soukromá sbírka, Berlín 

Hospodář (Bauer), 2002, olej na plátně, 140 x 200 cm, soukromá sbírka, Velká Británie 

Kruh (Kreise), 1990, olej na dřevovláknité desce, 90 x 70 cm, soukromá sbírka, Berlín 

Model (Modell), 1998, olej na plátně, 160 x 105 cm, soukromá sbírka, Braisgau  

Muž s kloboukem  (Man mit Hut), 1989, olej na dřevovláknité desce, 125 x 79,8 cm, 

Soukromá sbírka, Berlín 

Nové role (Neue Rollen), 2005, olej na plátně, 270 x 420 cm, Sbírka Davida Teigera 

Placenta (Plazenta), 1993, olej na papíře, průměr 340 cm, Galerie EIGEN+ART, Berlín / 

Lipsko 

Pravidlo (Regel), 2000, olej na papíře průměr 300 cm, David Zwiner Gallery, New York 

Přehrada (Staudamm), 1996, olej na plátně, 196 x 131 cm, Sbírka Deutsche Bank 

Příští vlak (Der nächste Zug), 2005, olej na plátně, 250 x 300 cm, Galerie EIGEN+ART, 

Berlín/Lipsko 

Vzpoura (Aufstand), 2004, olej na papíře, 199 x 275 cm, Sbírka Ruth, Berlín                         

Zdroj: Neue Rollen, Werner, 2000 

 

Michael Rittstein 

 

Karkulka, 1986, olej, akryl na plátně, 240 x 300 cm, Národní galerie, Praha 

Lokální historka, 1983, olej na plátně, 200 x 250 cm, Národní galerie, Praha 

Nosič čerých chlebů, 1994, olej na plátně, 50 x 40 cm, soukromá sbírka, Kladno 

Oči má sněhem zaváté, 1999, olej, akryl na plátně, 120 x 160 cm, soukromá sbírka, Německo 

Prádelna, 1975, olej na plátně, 150 x 160 cm, soukromá sbírka, Praha 

Sprchový kout, 1977, olej na plátně, 170 x 94 cm, soukromá sbírka, Olomouc 
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Sprosťáci, 2001, olej na plátně, 180 x 250 cm, soukromá sbírka, Basilej 

Svépomoc, 1979, olej na plátně, 120 x 150 cm, soukromá sbírka, Praha 

Tentononc II, 1975, olej na plátně, 30 x 40 cm, soukromá sbírka, Kolín nad Rýnem 

Vidle, 1972, olej na plátně, 30 x 40 cm, soukromá sbírka, Praha 

Výtah, 1980, olej na plátně, 100 x 124 cm, Galerie výtvarného umění, Ostrava 

Žena za pletivem, 1978, olej na plátně, 92 x 113,5 cm, Národní galerie, Praha 

Zdroj: Kříž, 2007 

 

PŘÍLOHA 2 

 

Převodové výpočty cen děl a průměrných mezd na USD 

 

Michael Rittstein 
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Neo Rauch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: www.cnb.cz, kurzy.cz, destatis.de 
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