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Jan Toorop a české umění

Ke zpracování dosti exkluzivního tématu o vztahu nizozemského symbolisty javanského původu Jana 
Tooropa k českému umění autorka přistoupila nejprve podrobnějším životopisem a přehledným 
zmapováním jeho díla, kde prokázala výbornou znalost relevantní odborné literatury, při jejímž studium se 
mohla opřít o svou znalost holandského jazyka.
Ukázalo se, že Toorop se velmi aktivně zúčastňoval v dobovém uměleckém a kulturním dění, zejména ve 
spolupráci se známými belgickými uměleckými spolky a že také jeho vlastní umělecká činnost prošla 
všemi aktuálními výtvarnými směry konce devatenáctého století, od realismu a naturalismu, přes 
impresionismuis  a postimpresionismus po symbolismus, který se pak stal nejznámnější etiketou jeho 
mezinárodního působení a kulminoval u Tooropa podobně jako u většiny belgických symbolistů, po roce 
1904 do náboženské malby, označované jako katolický mysticismus.
Pokud jde o vztah k českému kulturnímu prostředí, který je vlastním tématem práce, zjistila autorka řadu 
citací v českém tisku, které se vesměs týkaly Tooropovy účasti na výstavách ve Vídni nebo Mnichově, 
kudy pronikal vliv jeho díla do středoevropského kulturního prostoru.
Zvláštním případem pak byla Výstava evropské grafiky, realizovaná v roce 1913 v Obecním domě, kde 
byly vystavena tři díla Tooropa, která autorka celkem přesvědčivě identifikuje. Zdá se, že to byla, kromě 
čtyř impresionistických maleb vystavených na výstavě nozozemského umění v roce 1947, jediná 
příležitost vidět symbolistické práce Tooropa v Praze.
I přes tuto poněkud hubenou bilanci má smysl o vztahu uvažovat, zejména pokud jde o umělce druhé 
symbolistické vlny českého symbolismu, spojené se skupinou Sursum.
Zdá se, že tady sehrála značnou roli velká kolekce Tooropa na vídeňské Kuntschau v roce 1908, jejíž 
ohlas autorka nalézá zejména u Jana Konůpka, který vskutku měl z českých umělců a grafiků k Tooropovi 
nejblíže. Autorka hledá hlavně shody v motivech, možná že by bylo zajímavé se zamyslit i nad rozdíly, 
které by ukázaly zajímavé nuance mezi českým a "západním" pojetím symbolismu. Podobně je tomu u 
Josefa Váchala.
Oproti tomu jsem dosti skeptický pokud by měl být shledávám vztah k Tooropovi u Jana Preislera ( tam 
jde hlavně o Khnopffa ) nebo i u Vojtěcha Preissiga ( tam je to spíš Vogeler a Angličané).
Určitá možnost ve sledování vztahu Tooropa a české kultury by se asi našla ještě v prostředí Moderní 
revue. Autorka cituje zajímavou repliku J.R.Marka na K.Novotného z roku 1935 (s.41), ale Marek také 
působil jako knižní grafik a kupříkladu jeho titulní list k souboru textů Oscar Wilde, který vydala K. 
Neumannová jako 5O. svazek Knih dobrých autorů v únoru 1909 je silně tooropovský.
Celkově lze říci, že autorka prokázala ve své práci velký zájem a určité badatelské schopnosti a že ji tak 
lze plně doporučit k obhajobě.
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